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ปีการศึกษา

2554

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง ปัญหา และการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผล
ประกอบการของธุรกิจผลิตบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป กรณีศึกษา บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด
(มหาชน) วัตถุประสงค์ คือ เพื่อยืนยันปัญหา/สาเหตุของปัญหาและปัจจัยสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจและระดับหน้าที่ด้านการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ภายใต้แบรนด์มาม่า และเพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ทั้ง
ในระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน้าที่ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่ง
สาเร็จรูป ภายใต้แบรนด์มาม่า รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามกลยุทธ์ และควบคุมประเมินผล
โดยได้ออกแบบการวิจัยเป็นแบบเชิงคุณภาพ มีการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการทาแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 112 คน และมีการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากข้อมูลในแหล่งต่างๆ และนาข้อมูลที่ได้มาทา
การวิเคราะห์ เพื่อกาหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดับ โดยมีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น SWOT , Five
Forces,STP,4PและTOWS_Matrix

จ

จากการศึกษาพบว่า ในปี 2553 มาม่ามีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ลดลง 2 % คือจากเดิม
56% เปลี่ยนแปลงเป็น 54% ทาให้ต้องสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับคู่แข่ง ดังนั้น จากปัญหา
ดังกล่ าว เพื่ อ เพิ่ มผลประกอบการของธุ รกิจบะหมี่ กึ่งส าเร็จ รูปในประเทศไทย บริษัท ฯควร
เลือกใช้กลยุทธ์ ดังนี้ 1.กลยุทธ์ระดับองค์กร เน้นกลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) เพื่อ
เป็นการสร้างรายได้ และตอกย้าถึงภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งขององค์กรให้สามารถเติบโตได้
ในระยะยาว 2.กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ เน้นกลยุทธ์สร้างความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม โดยการ
สร้าง Product Differentiation ออกมา เพื่อทาให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นและตอบโจทย์ได้ตรง
กับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป และ 3.กลยุทธ์ระดับหน้าที่งาน ควรเน้นกลยุทธ์
ส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix Strategy) และ กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
(CRM) ในการสร้างความจงรักภักดี โดยการรักษาฐานลูกค้าเก่าซึ่งมีความสาคัญมากพร้อมกับ
หาฐานลูกค้ารายใหม่ เนื่องจากถ้าเน้นแต่หาลูกค้าใหม่อย่างเดียวจะทาให้องค์กรมีต้นทุนในการ
ดาเนินงานมากขึ้น ดังนั้น จึงควรนา CRM เข้ามาใช้ร่วมกับ 4Ps เพื่อสาหรับใช้ในการพัฒนา
และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับองค์กรในระยะยาว ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
การศึก ษาค้ นคว้า ด้วยตนเองฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.
พีรพงษ์ ฟูศิริ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้ความกรุณาแนะนา ตรวจตราแก้ไขเนื้อหา ตลอดจน
ให้กาลังใจในการทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมทั้ง อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ
และอาจารย์ ดร.สวรส ศรีสุ ตโต ที่กรุณารับเป็นประธานกรรมการและกรรมการในการสอบ
รายงานการค้นคว้านี้ รวมถึงคณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาดทุก
ท่าน ที่ได้กรุณาถ่ายทอดวิชาความรู้ ให้สามารถนาวิชาการต่างๆมา ประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ ทางผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัว ที่เป็นกาลังใจให้การสนับสนุน และขอบคุณ
พี่ๆและเพื่อนนักศึกษาปริญญาทุกท่าน ที่ได้ให้กาลังใจและความช่วยเหลือในการทาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองตลอดมา และขอขอบคุณ คุณเพชร พะเนียงเวทย์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และบุคลากรของบริษัท ไทยเพรซิเด้นท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในข้อมูล
ต่างๆเป็นอย่างดี
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บทที่ 1
บทนา

1.1 ความเป็นมา ข้อมูลองค์กร และลักษณะธุรกิจขององค์กร
1.1.1 ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2515 ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท เพรซิเดนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ของใต้หวัน ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิต และบริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด ซึ่งรับผิดชอบในด้าน
การตลาดและการจําหน่ายสินค้า มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปภายใต้
เครื่องหมายการค้า "มาม่า"
ที่ตั้งสํานักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 304 อาคารทีเอฟ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะปิ กรุงเทพฯ และมีที่ตั้งโรงงาน 3 แห่งคือ 1.สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ เลขที่ 99/9 หมู่ 5
ตําบลป่าสัก อําเภอลําพูน จังหวัดลําพูน 2. เลขที่ 43/244 หมู่ 4 ถนนห้วยปราบปลวกแดง
ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และ 3.สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ เลขที่
601 ถนนสุขาภิบาล8 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) ดําเนินกิจการโดยการบริหารงานของ
ผู้บริหารระดับสูง โดยปัจจุบันมีพนักงานจํานวน 3,195 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 53) โดย
แบ่งการทํางานออกเป็น 9 ฝ่าย ดังนี้
1. ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. ฝ่ายสารสนเทศ
3. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
4. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารธุรการ
5. ฝ่ายจัดซื้อ
6. ฝ่ายวิจัยพัฒนาและประกันคุณภาพ
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7. ฝ่ายผลิต
7.1 โรงงานที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
7.2 โรงงานที่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
7.3 โรงงานที่ อ.ลําพูน จ.ลําพูน
8. ฝ่ายการเงินและการลงทุน
9. ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างโครงสร้างขององค์กร
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ภาพที่ 2 แสดงรายชื่อคณะกรรมการบริษัท
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ภาพที่ 3 แสดงรายชื่อคณะกรรมการบริหาร
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บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิต
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ติดอันดับหนึ่งในสินค้าของโลก ด้วยความ
ภาคภูมิใจ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากร ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีการ
กําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมอาหาร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในทุกๆ ครัวเรือนทั่วโลก”
พันธกิจ
1. มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย คํานึงถึง
หลัก โภชนาการที่ดี รวมทัง้ ความสะดวก และปลอดภัยด้วยราคาที่เหมาะสม
2. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมทางอาหาร พร้อมด้วยระบบการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
3. เพิ่มศักยภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน พัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สําหรับทุกๆ คน
4. มองหาโอกาส และช่องทางการตลาด เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง
5. สร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ความสําคัญและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังใน
การรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
ได้กําหนดขึ้น
ทําให้บริษัทสามารถผลิตและจําหน่ายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปภายใต้เครื่องหมาย
การค้า “มาม่า” ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคมานานกว่า 39 ปี โดยได้รับการยอมรับ
จากผู้บริโภคส่งผลทําให้บริษัทสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 50% มาอย่างต่อเนื่อง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและ
จําหน่ายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป โดยมีความมุ่งมั่นในการผลิตอาหารเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
สูงสุดของผู้บริโภค และให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มนอกจากนี้บริษัทฯ ได้มี
การลงทุนในกลุ่มธุรกิจวัสดุและวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตของทางบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการ
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ควบคุมราคาและคุ ณ ภาพของสิ นค้าเหล่านั้น อีกทั้งการร่ว มลงทุนกับบริษัทต่างชาติเพื่อ นํา
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาขบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ทางด้านการขายบริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทที่มีประกอบกิจการทางด้านการขายและจัดส่ง
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าในกลุ่มบริษัทฯ ให้มากขึ้นและเข้าถึงทุกกลุ่มผู้บริโภค
ธุรกิจหลัก
ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ผลิตและจําหน่ายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า“มาม่า” ซึ่งเป็นที่รู้จักและ
ยอมรับของผู้บริโภคมานานกว่า 39 ปีโดยครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 50% รวมทั้งการ
รับจ้างผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปให้กับบริษัทชั้นนําของทวีปยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย เพื่อ
การส่งออก โดยมีกําลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 6 ล้านซองต่อวัน โดยสามารถแยกเป็น
ผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้
มาม่า บะหมี่เส้นเหลืองกึ่งสําเร็จรูป แบบซอง
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 3 นาที จะได้เส้นบะหมี่เหนียวนุ่ม
พร้อมน้ําซุปที่หอมอร่อยและรสชาติกลมกล่อม พร้อมยังมีประโยชน์ จาก วิตามินเอ วิตามินบี
ธาตุเหล็ก และ ไอโอดีน มีให้เลือกหลากหลายรสชาติ ได้แก่ รสหมูสับ, รสต้มยํากุ้ง,
รสต้มยํากุ้งน้ําข้น, รสเย็นตาโฟ, รสเป็ดพะโล้, รสต้มยําเส้นชาเขียว, รสหมูน้ําตก, รสหมูต้มยํา,
เส้นโฮลวีตหมูพริกไทยดํา, รสผัดขี้เมาแห้ง, รสต้มแซบ, เจรสเห็ดหอม, เจรสต้มยํา, รสซุปไก่,
รสโปรตีนไข่ ขนาด 55 กรัม, 60 กรัม และบิ๊กแพค 90 กรัม
มาม่า เส้นขาวกึ่งสําเร็จรูป แบบซอง
มาม่าเส้นขาวความอร่อยแปลกใหม่ที่ไม่จําเจ มีให้เลือกหลากหลายเส้นและหลายรสชาติทั้ง
เส้นหมี่ เส้นเล็ก เส้นใหญ่ และวุ้นเส้น รสชาติน้ําใส ต้มยํา ต้มแซบ หมูน้ําตก และเย็นตาโฟ
ไขมันต่ํา คลอเรสเตอรอลต่าํ ไม่ใช้วัตถุกันเสียปลอดภัยต่อสุขภาพ ขนาด 40 กรัม, 50 กรัม
และ 55 กรัม
มาม่า ออเรียนทัลคิตเชน
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบพรีเมี่ยม มีคุณสมบัติเด่นที่เส้นเหนียวนุ่มพิเศษคล้ายเส้นบะหมี่สด
รสชาติน้ําซุปเข้มข้นจัดจ้าน มี 3 รสชาติรสฮอตแอนด์สไปซี่ รสสไปซี่ซีฟูดส์ และแบบแห้ง รสหมี่
โกเรง ขนาด 80 กรัม
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มาม่าคัพ
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดถ้วย สะดวกในการรับประทาน เปิดฝาเติมน้ําร้อนพร้อมรอรับประทาน
ได้ทันที สามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป มีให้เลือกทั้งหลากหลายรสชาติเส้น
เหลืองและเส้นขาวได้แก่ รสหมูสับ รสต้มยํากุ้ง รสต้มยํากุ้งน้ําข้น รสเป็ดพะโล้ รสหมูน้ําตก รส
เส้นโฮลวีต รสหมูพริกไทยดํา รสต้มแซบ เส้นแบบพรีเมี่ยม ออเรียนทัลคิทเชน ได้แก่ รสสไปซี่
ซีฟูดส์ ฮอตแอนด์สไปซี่ เส้นเหลืองสําหรับเด็ก ก้านกล้วย ได้แก่ รสคอร์นชีส ก้านกล้วยรสพิซ
ซ่า เส้นเหลืองซุปเปอร์โบลว์ ได้แก่ รสต้มยําขาหมู รสแกงกะหรี่ ขนาด 42 กรัม, 60 กรัม, 65
กรัม และ 130 กรัม
มาม่า ข้าวต้มและโจ๊กกึ่งสําเร็จรูป
โจ๊กและข้าวต้มกึ่งสําเร็จรูป สะดวก อร่อย ไขมันต่ํา คลอเรสเตอรอลต่ําและไม่ใช้วัตถุกันเสีย
ปลอดภัยต่อสุขภาพ มีทั้งแบบต้ม ชงน้ําร้อน และแบบถ้วย มีให้เลือกหลากหลาย
รสชาติ ได้แก่ โจ๊ก รสหมู รสไก่ และ รสกุ้ง และข้าวต้มรสหมู รสไก่ รสกุ้ง และรสเห็ดหอม
สาหร่าย ชนิดซอง โจ๊กและข้าวต้ม ขนาด 26 กรัม, 30 กรัม, 50 กรัม และ 130 กรัม ชนิดถ้วย
โจ๊กคัพ ขนาด 45 กรัม ชนิดถ้วย คิดส์คัพ ขนาด 27 กรัม

ภาพที่ 4 แสดงผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปประเภทต่างๆ
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ผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบ
ผลิตขนมปังกรอบภายใต้เครื่องหมายการค้า “บิสชิน” “โฮมมี่” บริษัทฯได้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับตลาดกลุ่มผู้บริโภคคนไทย โดยแต่ละเครื่องหมาย
การค้าจะมีผลิตภัณฑ์ทั้งบิสกิต, แครกเกอร์และเวเฟอร์ หลายรสชาติ อาทิ บัตเตอร์โคโคนัต
, บัตเตอร์โคโคนัตครีมส้ม, บัตเตอร์โคโคนัตเคลือบชอคโกแลต, โฮลวีทแครกเกอร์, เลมอนเชอร์
เบท, เวเฟอร์รสโกโก้, กาแฟ, มะพร้าว , สตรอเบอร์รี่, บลูเบอร์รี่, แบล็คเคอเรนท์, แครกเกอร์
รสงา, ไก่ , ชีส และมะพร้าว

ภาพที่ 5 แสดงผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบประเภทต่างๆ
ธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเข้าร่วมลงทุนในกิจการเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ เพื่อที่
บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและคุณภาพได้อย่างเต็มที่ ทางด้านการขาย เพื่อเป็น
การเพิ่มช่องทางการขายอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ก็ได้ลงทุนในกิจการด้านการตลาดและ
การจัดจําหน่าย เพื่อจะได้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ถึงมือผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
อย่างทั่วถึง มีธุรกิจต่างๆ ดังนี้
ธุรกิจอาหาร มีน้ําผลไม้ ผลิตและจัดจําหน่ายโดย บริษัท ไทซัน ฟูดส์ จํากัด ภายใต้ยี่ห้อ
“กรีนเมท” และ “เคลลี”่ , ขนมปัง ผลิตและจําหน่ายโดย บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จํากัด
(มหาชน) ภายใต้ยี่ห้อ “ฟาร์มเฮ้าส์” ,ขนมปังกรอบ จัดจําหน่ายโดย บริษัท ไทซันฟูดส์ จํากัด
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ภายใต้ยี่ห้อ “โฮมมี่” และบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ผลิตและจําหน่ายในประเทศกัมพูชาโดย
บริษัท เพรซิเดนท์ฟูดส์ (คัมโบเดีย) จํากัด
ธุรกิจวัตถุดิบ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นบะหมี่, เส้นก๋วยเตี๋ยว, ขนมปังกรอบ,
ขนมปังสดและ เครื่องปรุง มีดังนี้ แป้งสาลี ผลิตและจัดจําหน่ายโดย บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล ์
จํากัด , ผักอบแห้ง ผลิต และจัดจําหน่ายโดย บริษัท กิ่วไป้ (ประเทศไทย) จํากัด
,ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ วัสดุหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ ผลิตโดย บริษัท ไดอิชิแพคเกจจิ้ง จํากัด และบรรจุ
ภัณฑ์ซึ่งทําด้วยกระดาษ ผลิตโดย บริษัท ไทย อันเป่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จํากัด
ธุรกิจลงทุน มีดังนี้ ประเทศเมียนมาร์ คือบริษัท ไทยเมียนม่าร์ ซัคเซสเวนเจอร์ จํากัด
และประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
มีบริษัทฉงฉิงไทยเป่าเปเปอร์โปร
ดักส์ จํากัด ,บริษัท เซี่ยงไฮ้ ลิเป่า เปเปอร์โปรดักส์ จํากัด และบริษัท อู่ฮั่น อันเป่า เปเปอร์
โปรดักส์ จํากัด
อื่นๆ มีดังนี้ บริการด้านการส่งออกให้บริษัทในกลุ่มไทยเพรซิเดนท์- ฟูดส์ คือ บริษัท
เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด จํากัด และผลิตเครื่องจักร คือ บริษัท ซันโก้แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย)
จํากัด
โครงสร้างรายได้
ตารางที่1.1 แสดงโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ
ผลิตภัณฑ์

ภายในประเทศ (%)

ต่างประเทศ (%)

1.บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป

66.54%

15.27%

2.ขนมปังกรอบ คุกกี้

6.52%

0.35%

3.บรรจุภัณฑ์

5.75%

0.13%

4.น้ําผลไม้

4.30%

1.15%

จากตารางข้างต้น
แสดงถึงโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯส่วนใหญ่มาจากการผลิตและ
จําหน่ายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่
66.54% และ 15.27% ตามลําดับ
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1.1.2 กลุ่มลูกค้าและส่วนแบ่งทางการตลาด
ตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในประเทศไทย ประกอบด้วยผู้แข่งขันในตลาดรายใหญ่ 3 บริษัท
หรือ 4 ตราสินค้า ได้แก่
1. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
“มาม่า”
2. บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จํากัด
“ไวไว” และ“ควิกแสบ”
3. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด
“ยํายํา”
ในปี 2553 มูลค่าตลาดรวมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในประเทศไทยนั้น มีมูลค่าประมาณ 12,700
ล้านบาท โดยเติบโตจากปี 2552 ประมาณ 800 ล้านบาท หรือเติบโต 7% โดยแต่ละตราสินค้ามี
สัดส่วนทางการตลาด ดังนี้

ภาพที่ 6 แสดงภาพสัดส่วนตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ปี 2553
ที่มา : AC Nielsen ปี 2553
จากภาพที่ 4 ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้นําตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในประเทศไทย ได้แก่ มาม่า ซึ่ง
มีสัดส่วนทางการตลาดสูงถึง 54% สําหรับบริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จํากัด มีสัดส่วน
การตลาดเป็นอันดับ 2 คือ 24% ซึ่งเป็นการรวมสัดส่วนทางการตลาดของตราสินค้าไวไว และ
ตราสินค้าควิกแสบ และอันดับ 3 ของตลาดคือ ยํายํา ซึ่งสัดส่วนการตลาดเท่ากับ 19%
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ( Target ) คือ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม
ระดับกลางและล่าง ทั้งชายและหญิง อายุตั้งแต่ 18-35 ปี ซึ่งจะเป็นลูกค้าที่ต้องการความสะดวก
และความเร่งด่วนในการรับประทาน อาหารโดยประหยัดค่าใช้จ่ายแต่มีคุณค่าทางสารอาหาร
ครบถ้วน
โดย บริษัท สหพั ฒนพิ บูล จํากัด (มหาชน) เป็นลู กค้ ารายใหญ่ ซึ่ง มีเ ครือ ข่ายการจัด
จําหน่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศทําหน้าที่ในการกระจายสินค้าอุปโภคบริ โภคหลากหลาย
ประเภทโดยตรงจากศูนย์ กระจายสินค้าใหญ่ที่จังหวัดชลบุรีไปยังช่องทางการขายกว่า 72,570
ช่องทางทั่วประเทศ แบ่งเป็นร้านค้าปลีก ค้าส่งแบบดั้ง เดิม (Traditional Trade) 65,650
ร้านค้า และร้านค้าปลีก ค้าส่งสมัยใหม่ (Modern Trade) ซึ่งรวมไปถึงร้านซุปเปอร์สโตร์
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และ ช่องทางพิเศษอีก 6,920 ร้านค้า
ตารางที่1.2 ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯที่มีสัดส่วนการสั่งซื้อสินค้าต่อยอดขายรวม
ลําดับ
บริษัท
1. บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท ไทซันฟูดส์ จํากัด
3. รายย่อยอื่น ๆ

ปี 2553
72.85%
3.40%
23.75%

ปี 2552
72.76%
3.06%
24.18%

ปี 2551
71.58%
3. 98%
24.44%

ที่มา : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งของตราสินค้า (Positioning) มาม่า เป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่อยู่ในตลาดบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูปในประเทศไทย ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดมากกว่าคู่แข่งขันรายใหญ่ แต่เอกลักษณ์ของ
มาม่า คือ คุณภาพของสินค้าที่เส้นบะหมี่สามารถชงได้โดยใช้เวลาไม่กี่นาที ประกอบกับรสชาติ
บะหมี่ที่มีเอกลักษณ์ ส่งผลให้มาม่า ได้รับการยอมรับจากตลาด และอยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่า
คู่แข่งในตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
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ภาพที่ 7 ภาพแสดงตําแหน่งตราสินค้า (Positioning)
1.1.3 สภาพการแข่งขันในตลาดบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
ตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในประเทศไทย เป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่ไทยมีปริมาณการผลิตใน
แต่ละปีมากถึง 1.5 แสนตัน ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 81 เป็นการผลิตเพื่อจําหน่ายภายในประเทศ ที่
เหลืออีกประมาณ 19 ส่งออกไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ จากภาวะตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ภายในประเทศที่เริ่มอิ่มตัว โดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดซอง ซึ่งมีสัดส่วนของมูลค่าตลาด
มากที่สุดถึงร้อยละ 94 ของมูลค่าตลาดรวม แต่กลับมีมูลค่าการจําหน่ายภายในประเทศขยายตัว
ได้เพียงร้อยละ 2-3 ต่อปี นั้นทําให้ผู้ประกอบการไทยเริ่มขยายตลาดผลิตภัณฑ์ไปในกลุ่มบะหมี่
กึ่งสําเร็จรูปประเภทอื่น เช่น ถ้วย มากขึ้น
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดถ้วย…เทรนด์ใหม่มาแรง
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ยอดจําหน่ายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในช่วงที่เหลือของปี ’53 ยังคงมี
แนวโน้มขยายตัว จนทําให้ภาพรวมของตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมีมูลค่าประมาณ 15,000 ล้าน
บาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6 (YoY) โดยบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเป็นสินค้าที่เจาะกลุ่ม
ผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีรสชาติ และราคาที่ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าในหลายระดับ
ทั้งนี้การขยายตัวของตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปภายในประเทศแบ่งตามประเภทของบรรจุภัณฑ์
เป็น 2 ชนิด คือ แบบซอง และแบบถ้วย ดังนี้
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- บะหมีก่ ึ่งสําเร็จรูปแบบซอง จากเดิมมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 94 ของมูลค่าตลาด
ทั้งหมด แต่ในปัจจุบันคาดว่ามีสัดส่วนลดลงเหลือเพียงร้อยละ 90 ของมูลค่าตลาด
ทั้งหมด ซึ่งบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปทั้งหมดจะมีลักษณะทางกายภาพไม่แตกต่างกันมากนัก
เช่น ลักษณะซอง ลักษณะเส้น เป็นต้น ทําให้ไม่มีความแปลกใหม่ในการรับประทาน
ส่วนใหญ่นิยมนําไปประกอบอาหารตามร้านอาหารทั่วไป มักมีราคาถูก จึงเป็นที่นิยม
สําหรับผู้บริโภคที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย
หรือผู้บริโภคที่นิยมบริโภคบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูปเป็นประจํา โดยอาจมีการซื้อในปริมาณครั้งละไม่มาก หรือซื้อแบบยกโหลเก็บ
ไว้เพื่อบริโภคในเวลาที่ต้องการ เนื่องจากเก็บรักษาง่ายและนานโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็น
ปัจจุบันตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบซองค่อนข้างอิ่มตัว โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า
ตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบซองในปี 2553 จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ
5 (YoY) หรือคิดเป็นมูลค่าตลาดประมาณ 13,500 ล้านบาท
- บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบถ้วย (ทั้งระดับกลาง-พรีเมี่ยม) จากเดิมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 6
ของมูลค่าตลาดทั้งหมด แต่คาดว่าภายในสิ้นปี 2553 จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
10 ของมูลค่าตลาดทั้งหมด แม้จะมีสัดส่วนไม่มากนัก แต่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบถ้วย
เริ่มเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยใหม่ที่
เน้นความสะดวกและความรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งสามารถเพิ่มคุณค่าทางอาหาร เช่น
เนื้อสัตว์ ผัก ลงไปในบรรจุภัณฑ์ ทําให้บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบถ้วยมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
ได้ ผู้บริโภคที่มีรายได้สูง หรือผู้บริโภคที่มีความอยากลองบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปใน
รูปแบบใหม่ๆ จึงนิยมบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบถ้วยมากกว่า จึงกลายเป็นสินค้า
พรีเมี่ยมที่สามารถนําไปวางบนชั้นซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ได้
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จแบบถ้วยในปี 2553 นี้ จะขยายตัว
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 (YoY) หรือคิดเป็นมูลค่าตลาดประมาณ 1,500 ล้านบาท
ปี 2552 มูลค่าตลาด 11,000 ล้านบาท

ปี 2553 มูลค่าตลาด 15,000 ล้านบาท

ภาพที่ 8 แสดงสัดส่วนมูลค่าตลาดของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปปี 2552-2553
ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปี 2553
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บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดซอง
ถึงแม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนของมูลค่าตลาดมาก
ที่สุด ประมาณร้อยละ 94 ของมูลค่าตลาดรวม แต่จากการที่ตลาดถูกปิดไว้ด้วยราคาจําหน่าย
ประมาณ 5-6 บาท/ซอง ส่งผลให้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ตลาดค่อนข้างอิ่มตัว โดยมีมูลค่าตลาด
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงประมาณร้อยละ 2-3 ต่อปี ซึ่งการแข่งขันของตราสินค้าต่างๆ จะเน้นไปที่
การสรรหารสชาติใหม่ บนรูปแบบผลิตภัณฑ์เดิม เพื่อรักษาตลาดไว้ และแย่งชิงกลุ่มลูกค้าจากคู่
แข่งขัน โดยทุกวงจรผลิตภัณฑ์ประมาณ 2-3 เดือน จะมีการออกรสชาติใหม่ เพื่อให้เกิดความ
เคลื่อนไหวของตราสินค้าในตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดถ้วย
เป็นตลาดผลิตภัณฑ์ที่จะมีการแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้น
หลังจากบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดซองเริ่มอิ่มตัว
เนื่องจากเป็นตลาดที่สามารถกําหนดราคา
จําหน่ายได้สูง และในอนาคตจะช่วยส่งผลให้ภาพลักษณ์ของตราผลิตภัณฑ์ดีขึ้นจากการพัฒนา
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ทําให้แต่ละตราสินค้ามีการขยายผลิตภัณฑ์และทําการตลาดในกลุ่ม
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดถ้วยเพิ่มสูงขึ้น
ในการผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมาจากผู้ขายน้อยราย ทําให้ผู้ขายมี
อํานาจในการต่อรอง ประกอบกับปัญหาเรื่องราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตาม
ทิศทางของภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวดีขึ้น
และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่ไม่มีความ
แน่นอน ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบสําคัญ เช่น แป้งสาลี น้ํามันปาล์ม ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้
ต้นทุนในการผลิตของแต่ละตราสินค้าเพิ่มสูงขึ้น
ตารางที่ 1.3 ราคาวัตถุดิบสําคัญในการผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในประเทศไทย
วัตถุดิบ

2550

2551

2552

กพ.
2553

แป้งสาลี
(บาท/กระสอบ)
น้ํามันปาล์ม
(บาท/กิโลกรัม)

319.22

468.66

311.77

302.56

อัตราการเปลี่ยนแปลง(%)
ก.พ.2553
2550
2551
2552
/ก.พ.2552
29.87 46.81 -33.48
5.30

35.57

45.17

36.59

35.79

38.46

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปี 2553

26.99

-18.99

-12.04
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การแข่งขันนอกจากคู่แข่งขันตราสินค้าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปภายในประเทศ
ที่ยังคงต้อง
เผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตรา มาม่า ยังคงต้องเผชิญกับการแข่งขันจาก
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนําเข้า ทั้งในส่วนของตลาดบน และตลาดล่าง ดังนี้
ตลาดระดับบน มีสัดส่วนร้อยละ 55 ของมูลค่านําเข้าทั้งหมด โดยนําเข้าแบบถ้วยหรือชาม
มีราคาแพง ส่วนใหญ่จะนําเข้าจากญี่ปุ่น เนื่องจาก บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปจากญี่ปุ่นมีลักษณะที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเส้น รสชาติ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ และคาดว่าในปี 2553 ไทยจะมีมูลค่า
การนําเข้าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปจากญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 44 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
กระแสญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ที่กําลังได้รับความนิยม ทําให้ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคอาหาร
ทีม่ ีรสชาติสไตล์ญี่ปุ่นและเกาหลีแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ การปรับลดภาษีนําเข้าภายใต้กรอบ
FTA อาเซียน-ญี่ปุ่น และ อาเซียน-เกาหลีใต้ ส่งผลให้ต้นทุนการนําเข้าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปจาก
ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ถูกลง
ตลาดระดับกลาง-ล่าง มีสัดส่วนร้อยละ 45 ของมูลค่านําเข้าทั้งหมด นําเข้าแบบซอง หรือ
แบบเป็นแพค เน้นขายปริมาณมากกว่าคุณภาพ ทําให้สินค้ามีราคาถูก ส่วนใหญ่มีการนําเข้า
จากอินโดนีเซียและมาเลเซีย เนื่องจาก ทั้งสองประเทศมีต้นทุนราคาน้ํามันปาล์มถูก ซึ่งถือเป็น
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสัดส่วนการนําเข้า
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปจากทั้งสองประเทศแล้ว พบว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2553 การนําเข้า
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปจากอินโดนีเซียและมาเลเซียหดตัวถึงร้อยละ 97 และ 11 ตามลําดับ (YoY)
ทําให้ทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียมีสัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ 19.2 และร้อยละ 0.8 ตามลําดับ
(YoY) ในขณะที่ ไทยหันไปนําเข้าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปจากจีนมากขึ้นถึงร้อยละ 34 (YoY)
กลยุทธ์ทางการตลาด
 สินค้า เน้นคุณภาพสินค้า โดยมุ่งปรับปรุงมาตรฐานสินค้าตลอดเวลา
เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับใบรับรอง ISO 9002, ISO 14001,HACCP, EFSIS
ฯลฯ มีการเพิ่มคุณค่าอาหารโดยการเติมสารไอโอดีน เหล็ก วิตามินเอ ในสินค้าบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูปทุกรสชาติ พัฒนาสินค้าใหม่เพื่อความหลากหลายของสินค้า ตลอดจนปรับเปลี่ยน
รูปแบบและขนาดของสินค้าเพิ่มเติมจากเดิมให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจ
ของผู้บริโภค
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 ราคา ราคาไม่แพงสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
ที่ชะลอตัวลง ปรับลดราคาสินค้าที่ขายในต่างประเทศเพื่อสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
 ช่องทางการจําหน่าย ขยายตลาดใหม่ในต่างประเทศ
ขณะที่ตลาดภายในประเทศได้เพิ่ม
ความเข้มข้นในการกระจายสินค้า ผ่าน บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)
 การส่งเสริมการขาย มีส่วนลดเงินสดกรณีสั่งซื้อถึงเป้าการขายที่บริษัทฯกําหนด
การจัด
รายการส่งเสริมการขายอย่างสม่ําเสมอทั้งการลดราคา การแถม และชิงรางวัล รวมทั้งโฆษณา
ผ่านสื่อทุกสื่อเพื่อแข่งขันกับคู่แข่ง
จุดเด่น จุดด้อย
จุดเด่น คือ คุณภาพสินค้า ครองส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่ ประกอบ กับช่องทาง จําหน่าย
มีความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะการขายในประเทศ นอกจากนี้ต้นทุนการขายต่อหน่วยต่ํา เนื่องจาก
ปริมาณการผลิตมากจึงเกิด ECONOMY OF SCALE อีกทั้งมีสภาพคล่องทางการเงินสูง และไม่
มีภาระหนี้เงินกู้ รวมทั้งมีอํานาจต่อรองในการจัดซื้อวัตถุดิบสูง มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
การผลิต และประสิทธิภาพของระบบการผลิตสูง ได้รับลดหย่อนภาษีจากสิทธิ BOI ในการส่ง
สินค้าไปขายต่างประเทศ
จุดด้อย คือ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)
โดย บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) เป็นลูกค้ารายใหญ่ ซึ่ง มีเครือข่ายการจัด
จําหน่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศทําหน้าที่ในการกระจายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคหลากหลาย
ประเภทโดยตรงจากศูนย์ กระจายสินค้าใหญ่ที่จังหวัดชลบุรีไปยังช่องทางการขายกว่า 72,570
ช่องทางทั่วประเทศ แบ่งเป็นร้านค้าปลีก ค้าส่งแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) 65,650
ร้านค้า และร้านค้าปลีก ค้าส่งสมัยใหม่ (Modern Trade) ซึ่งรวมไปถึงร้ านซุปเปอร์สโตร์
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และ ช่องทางพิเศษอีก 6,920 ร้านค้า
ตารางที่ 1.4 ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯที่มีสัดส่วนการสั่งซื้อสินค้าต่อยอดขายรวม
ลําดับ
บริษัท
1. บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท ไทซันฟูดส์ จํากัด
3. รายย่อยอื่น ๆ

ปี 2553
72.85%
3.40%
23.75%

ปี 2552
72.76%
3.06%
24.18%

ปี 2551
71.58%
3. 98%
24.44%
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จากข้อมูล ทางบริษัทฯ มีการกระจายสินค้าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปผ่านช่องทางต่างๆ โดย
เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน อย่างไวไว ควิกแสบ และยํายํา ดังภาพ

ภาพที่ 9 แสดงสัดส่วนการจัดจําหน่ายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปช่องทางต่างๆ ปี 2553
ที่มา : AC Nielsen ปี 2553
ซึ่งจากภาพที่ 9 จะเห็นได้ว่า มาม่า มีสัดส่วนของช่องทางการจัดจําหน่ายในส่วนของ
Super / Hyper Market สูงกว่าตลาด ยกเว้นช่องทาง Open Trade ที่สัดส่วนต่ํากว่า โดยไวไว
มีสัดส่วนสูงสุด
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
1. ที่ตั้งและจํานวนโรงงานมี 3 แห่ง
โรงงานที่1 ที่ตั้ง เลขที่ 601 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โรงงานที่ 2 ที่ตั้ง เลขที่ 99/9 หมู่ 5 ต.ป่าสัก อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน
โรงงานที่ 3 ที่ตั้ง เลขที่ 43/244 หมู่ 4 ถนนห้วยปราบ-ปลวกแดง ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง
2. กําลังการผลิต
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ตารางที่ 1.5 ตารางแสดงกําลังการผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
โรงงาน

เต็มที*่

บะหมี่สําเร็จรูป (ตัน/วัน)
ใช้จริง

%

ศรีราชา
2553
2552

182.50
174.86

183.60
178.10

100.60%
101.85%

2553
2552

90.50
90.50

99.70
92.83

110.17%
102.57%

2553
2552

50.20
50.20

44.60
42.26

88.84%
84.18%

2553
2552

323.20
315.56

327.90
313.19

101.45%
99.25%

ลาพูน

*ระยอง

รวม

หมายเหตุ : ผลิตที่ 2 กะ และหักช่วงซ่อมแซมเครื่องจักร 10%
1.2 ปัญหา และลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
ตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในประเทศไทย ประกอบด้วยผู้แข่งขันในตลาดรายใหญ่ 3 บริษัท
หรือ 5 ตราสินค้า ได้แก่
1. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) ผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้า “มาม่า” ซึ่ง
แบ่งเป็น
มาม่า บะหมี่เส้นเหลืองกึ่งสําเร็จรูป แบบซอง
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 3 นาที จะได้เส้นบะหมี่เหนียวนุ่ม
พร้อมน้ําซุปที่หอมอร่อยและรสชาติกลมกล่อม พร้อมยังมีประโยชน์ จาก วิตามินเอ วิตามินบี
ธาตุเหล็ก และ ไอโอดีน มีให้เลือกหลากหลายรสชาติ ได้แก่ รสหมูสับ, รสต้มยํากุ้ง, รสต้มยํากุ้ง
น้ําข้น, รสเย็นตาโฟ, รสเป็ดพะโล้, รสต้มยําเส้นชาเขียว, รสหมูน้ําตก, รสหมูต้มยํา, เส้นโฮลวีต
หมูพริกไทยดํา, รสผัดขี้เมาแห้ง, รสต้มแซบ, เจรสเห็ดหอม, เจรสต้มยํา, รสซุปไก่, รสโปรตีนไข่
ขนาด 55 กรัม, 60 กรัม และบิ๊กแพค 90 กรัม
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มาม่า บะหมี่เส้นเหลืองกึ่งสําเร็จรูป แบบซอง
มาม่าคัพ
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดถ้วย สะดวกในการรับประทาน เปิดฝาเติมน้ําร้อนพร้อมรอ
รับประทานได้ทันที สามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป
มีให้เลือกทั้ง
หลากหลายรสชาติเส้นเหลืองและเส้นขาวได้แก่ รสหมูสับ รสต้มยํากุ้ง รสต้มยํากุ้งน้ําข้น
รสเป็ดพะโล้รสหมูน้ําตก รสเส้นโฮลวีตรสหมูพริกไทยดํา รสต้มแซบ เส้นแบบพรีเมี่ยม
ออเรียนทัลคิทเชน ได้แก่ รสสไปซี่ซีฟูดส์ ฮอตแอนด์สไปซี่ เส้นเหลืองสําหรับเด็ก ก้าน
กล้วย ได้แก่ รสคอร์นชีส ก้านกล้วยรสพิซซ่า เส้นเหลืองซุปเปอร์โบลว์ ได้แก่ รสต้มยํา
ขาหมู รสแกงกะหรี่ ขนาด 42 กรัม, 60 กรัม, 65 กรัม และ 130 กรัม

มาม่าคัพ
2. บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จํากัด ผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้า “ไวไว” และ
“ควิกแสบ”

20

ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ตราไวไว ประเภทซองและถ้วย

ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ตราควิกแสบ ประเภทซอง และถ้วย
3. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้า “ยํายํา”

ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ตรายํายํา ประเภทซอง และถ้วย
แต่เนื่องจาก “มาม่า” เป็นผู้นําตลาดธุรกิจบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ด้วยส่วนแบ่งตลาดมากถึง
50% และถื อ ว่าได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดระยะเวลากว่า 39 ปี แต่ใ นปัจจุบัน
“มาม่า” ได้มีส่วนแบ่งทางการตลาดลดลงมาเรื่อยๆ ในขณะที่คู่แข่งก็พยายามที่จะเพิ่มส่วนแบ่ง
ทางการตลาดให้มากขึ้นทุกๆ ปี จึงเป็นปัญหาหนักสําหรับ “มาม่า” ในการที่จะกลับมาครองส่วน
แบ่งทางการตลาดให้เท่าเดิม หรือมากกว่าเดิมได้
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ตลาดรวมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในประเทศไทย ปี 2553 มีมูลค่าประมาณ 12,700 ล้านบาท
โดยเติบโตจากปี 2552 ประมาณ 800 ล้านบาท หรือเติบโต 7% แต่ละตราสินค้ามีสัดส่วนทาง
การตลาด ดังนี้

ภาพที่ 10 แสดงภาพสัดส่วนตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ปี 2553
ที่มา : AC Nielsen ปี 2553

ภาพที่ 11 ภาพแสดงสัดส่วนตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ปี 2551-2553
ที่มา : AC Nielsen ปี 2552 และปี 2553
เมื่อเปรียบเทียบ มูลค่าตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในประเทศไทย ปี 2552 และปี 2553 โดย
มีมูลค่า 11,000 ล้านและ 15,000 ล้านบาทตามลําดับ การที่มาม่า มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่
ลดลง 2 % คือจากเดิม 56% เปลี่ยนแปลงเป็น 54% ทําให้เห็นภาพส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลงว่า
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หากมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น แต่ส่วนแบ่งการตลาดลดลง ทําให้รายได้ลดหายไปจํานวน 300 ล้าน
บาท โดยดูรายละเอียดดังภาพข้างล่าง

ภาพที่ 12 ภาพเปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลงของมาม่า ปี 2552 และปี 2553
และจากการ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า แนวโน้มบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในปี 2554 จะ
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงประมาณร้อยละ 5 หรือคิดเป็นมูลค่าตลาดประมาณ
15,750 ล้านบาท ดังนั้น หากมาม่ามีส่วนแบ่งการตลาดเท่าเดิมหรือลดลง จะส่งผลทําให้รายได้
ของมาม่านั้นหายไปเป็นจํานวนเท่าใด ดังภาพข้างล่าง
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ภาพที่ 13 ภาพแสดงสัดส่วนมูลค่าตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ปี 2554
การวาง STP ขององค์กร
Segmentation มีการแบ่งตามลักษณะประชากรศาสตร์
อาชีพ
ทุกอาชีพ

อายุ
การศึกษา
ตั้งแต่18ปีขึ้นไป ไม่จํากัด

รายได้
ไม่จํากัด

พฤติกรรม
ต้ อ งการความสะดวก และความ
เร่งด่วนในการรับประทาน

Target (การเลือกลูกค้าเป้าหมาย)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ( Target ) คือ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม
ระดับกลางและล่าง ทั้งชายและหญิง อายุตั้งแต่ 18-35 ปี ซึ่งจะเป็นลูกค้าที่ต้องการความสะดวก
และความเร่งด่วนในการรับประทาน อาหารโดยประหยัดค่าใช้จ่ายแต่มีคุณค่าทางสารอาหาร
ครบถ้วน
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Positioning

ตําแหน่งของตราสินค้า (Positioning) มาม่า เป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่อยู่ในตลาดบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูปในประเทศไทย ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดมากกว่าคู่แข่งขันรายใหญ่ แต่เอกลักษณ์ของ
มาม่า คือ คุณภาพของสินค้าที่เส้นบะหมี่สามารถชงได้โดยใช้เวลาไม่กี่นาที ประกอบกับรสชาติ
บะหมี่ที่มีเอกลักษณ์ ส่งผลให้มาม่า ได้รับการยอมรับจากตลาด และอยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่า
คู่แข่งในตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ดังนั้นจากข้อมูลสนับสนุนข้างต้น ทําให้สามารถสรุปปัญหาในแต่ละระดับได้ดังนี้
ปัญหาระดับองค์กร คือ จากการที่มูลค่าตลาดของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในประเทศไทยมี
มูลค่าสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น เนื่องจากคู่แข่งเริ่มมีการปรับกลยุทธ์
ส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในประเทศไทยลดลง ดังนั้น จึงต้องรักษา
ส่วนแบ่งทางการตลาดและเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปในประเทศไทย
ปัญหาระดับหน่วยธุรกิจ คือ จากภาวะตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปภายในประเทศที่เริ่ม
อิ่มตัว โดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดซอง ซึ่งมีสัดส่วนของมูลค่าตลาดมากที่สุดถึงร้อยละ 94
ของมูลค่าตลาดรวม แต่กลับมีมูลค่าการจําหน่ายภายในประเทศขยายตัวได้เพียงร้อยละ 2-3 ต่อ
ปี นั้น ทําให้ผู้ประกอบการไทยเริ่มขยายตลาดผลิตภัณฑ์ไปในกลุ่มบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปประเภทอื่น
เช่น ถ้วย มากขึ้น
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ในปัจจุบัน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดซอง ถึงแม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนของมูลค่า
ตลาดมากที่สุด ประมาณร้อยละ 94 ของมูลค่าตลาดรวม แต่จากการที่ตลาดถูกปิดไว้ด้วยราคา
จําหน่ายประมาณ 5-6 บาท/ซอง ส่งผลให้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ตลาดค่อนข้างอิ่มตัว โดยมี
มูลค่าตลาดขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงประมาณร้อยละ 2-3 ต่อปี ซึ่งการแข่งขันของตราสินค้าต่างๆ
จะเน้นไปที่การสรรหารสชาติใหม่ บนรูปแบบผลิตภัณฑ์เดิม เพื่อรักษาตลาดไว้ และแย่งชิงกลุ่ม
ลูกค้าจากคู่แข่งขัน โดยทุกวงจรผลิตภัณฑ์ประมาณ 2-3 เดือน จะมีการออกรสชาติใหม่ เพื่อให้
เกิดความเคลื่อนไหวของตราสินค้าในตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ในส่วนของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดถ้วย เป็นตลาดผลิตภัณฑ์ที่จะมีการแข่งขันกันรุนแรง
มากขึ้น หลังจากบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดซองเริ่มอิ่มตัว เนื่องจากเป็นตลาดที่สามารถกําหนด
ราคาจําหน่ายได้สูง และในอนาคตจะช่วยส่งผลให้ภาพลักษณ์ของตราผลิตภัณฑ์ดีขึ้นจากการ
พัฒนามูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ทําให้แต่ละตราสินค้ามีการขยายผลิตภัณฑ์และทําการตลาด
ในกลุ่มบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดถ้วยเพิ่มสูงขึ้นในระดับธุรกิจ โดยมุ่งการเพิ่มกาไรในการผลิตและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนให้สูงขึ้น
ปัญหาระดับหน้าที่ คือ ปัจจุบันในด้านของกลยุทธ์ทางการตลาด มาม่า และแบรนด์เจ้า
ใหญ่อันดับ 2 หรือ 3 ในตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนั้น มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก หาก
ต้องการรักษาตําแหน่ง Market Leader และส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ “มาม่า” จึงควรพยายาม
สร้าง Differentiation ให้กับตลาด นอกจากในตลาดที่มีขายกันอยู่เป็นชนิดซองและคัพแล้ว โดย
พยายามจะที่จะขยาย Range ของ Product ออกไปเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคให้ครบทุกกลุ่ม เพื่อตอบโจทย์ให้ครบทุกความต้องการ เพราะปัจจุบันเพียงแค่ความอิ่ม
อร่อย ปลอดภัยนั้นคงไม่เพียงพอ หากแนวโน้มของตลาดอาหารในอนาคตที่กําลังมาแรงคือ
คุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ และที่สําคัญคือการทําอย่างไรเพื่อให้มีความมั่นคงยั่งยืนได้
ทั้งในมุมของสินค้าเดิมและมุมมองของกลุ่มของสินค้าใหม่ที่ควรจะต้องออกมาอย่างสม่ําเสมอ
เพื่อตอบโจทย์ในทุกๆ Market Sector
จากการจัดอันดับรสชาติยอดนิยมรวมทุกยี่ห้อของเอซี เนลเส็นพบว่า มาม่าต้มยํากุ้งได้รับ
ความนิยมอันดับ 1 ด้วยส่วนแบ่งเกือบ 20% ส่วนมาม่าหมูสับอยู่ที่ 14% ด้วยเหตุผลที่ว่าต้มยํา
กุ้งเป็นรสชาติที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสากลสําหรับคนไทยจนครองแชมป์มานานนับ 10 ปีและ
ยังคงรสชาติเดิมไว้ตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน ส่วนมาม่าหมูสับได้เข้ามารองรับความต้องการ
ของผู้ ที่ไ ม่นิยมรสเผ็ ดหรือ รสจัด และทั้ง 2 รสชาติยังมียอดขายรวมกัน ประมาณ 80% ของ
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ยอดขายรวม แม้ปัจจุบันมาม่าจะมีความอร่อยให้เลือกทั้งหมด 32 รสสําหรับบะหมี่เส้นเหลือง
และ 24 รสสําหรับเส้นหมี่ขาวก็ตาม
จากการที่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดซองกําลังเผชิญกับสภาวะอิ่มตัว ในปัจจุบัน จึงขอเลือก
โฟกัสไปยัง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ชนิดซอง รสต้มยํากุ้ง ซึ่งเป็นรสชาติที่สร้างรายได้หลักให้กับ
บริษัท ดังนั้น จึงควรมีการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในระดับ
ปฏิบัติก าร จะต้องให้ มีความสอดคล้ องและตรงกับความต้องการของผู้ บริโภคมากที่สุ ด เพื่อ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปในประเทศไทย เพราะแม้
มาม่าจะเป็นเบอร์หนึ่ง แต่ก็ไม่ควรอยู่นิ่งในเกมการแข่งขันเลย
1.3 ความสาคัญ และผลกระทบของปัญหา
ระดับองค์กร คือ จากผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งคู่แข่งปัจจุบัน
มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการแข่งขัน และคู่แข่งรายใหม่ทั้งในและนอกประเทศ สนใจที่จะเข้า
มาแย่ง ชิง ส่ ว นแบ่ง ทางการตลาดของธุ ร กิจ บะหมี่กึ่ งสํ าเร็จ รูป ที่ มีมูล ค่ า ตลาดที่สู งขึ้ นอย่า ง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ เกิดการแข่งขันที่เ ข้มข้นขึ้น ทําให้เ กิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในตลาด
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในประเทศไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาดของ
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในประเทศไทยที่ลดลง ซึ่งจากแนวโน้มบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในปี 2554 ที่มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงประมาณร้อยละ 5 หรือคิดเป็นมูลค่าตลาดประมาณ 15,750
ล้านบาท หากมาม่า ยังคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดเท่าเดิมหรือลดลง ส่งผลให้ทางบริษัทฯ มี
รายได้ลดลงจากมูลค่าตลาดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอน ดังนั้น จากปัญหาดังกล่าว จึง
ควรทําการหากลยุทธ์มาแก้ปัญหาในระดับองค์กรนี้ เพื่อรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
เพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในประเทศไทย
ระดับหน่วยธุรกิจ คือ จากภาวะตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปภายในประเทศที่เริ่มอิ่มตัว
โดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดซอง ถึงแม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนของมูลค่าตลาดมาก
ที่สุด ประมาณร้อยละ 94 ของมูลค่าตลาดรวม แต่จากการที่ตลาดถูกปิดไว้ด้วยราคาจําหน่าย
ประมาณ 5-6 บาท/ซอง ส่งผลให้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ตลาดค่อนข้างอิ่มตัว โดยมีมูลค่าตลาด
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงประมาณร้อยละ 2-3 ต่อปี ซึ่งการแข่งขันของตราสินค้าต่างๆ จะเน้นไปที่
การสรรหารสชาติใหม่ บนรูปแบบผลิตภัณฑ์เดิม เพื่อรักษาตลาดไว้ และแย่งชิงกลุ่มลูกค้าจากคู่
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แข่งขัน โดยทุกวงจรผลิตภัณฑ์ประมาณ 2-3 เดือน จะมีการออกรสชาติใหม่ เพื่อให้เกิดความ
เคลื่อนไหวของตราสินค้าในตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ปัจจุบันในด้านของกลยุทธ์ทางการตลาด มาม่า และแบรนด์เจ้าใหญ่อันดับ 2 หรือ 3 ใน
ตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนั้น มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก หากต้องการรักษาตําแหน่ง
Market Leader และส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ “มาม่า” จึงควรพยายามสร้าง Differentiation
ให้กับตลาด เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ครบทุกกลุ่ม
ระดับหน้าที่ คือ จากการที่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิด ซองกําลังเผชิญกับสภาวะอิ่มตัว ใน
ปัจจุบัน จึงขอเลือกโฟกัสไปยัง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ชนิดซอง รสต้มยํากุ้ง ซึ่งเป็นรสชาติที่สร้าง
รายได้ห ลัก ให้ กับบริษัท ดังนั้น จึงควรมีการกาหนดกลยุทธ์ ทางการตลาด และการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการ จะต้องให้มีความสอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
มากที่สุด เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปในประเทศไทย
เพราะแม้มาม่าจะเป็นเบอร์หนึ่ง แต่ก็ไม่ควรอยู่นิ่งในเกมการแข่งขันเลย ยกตัวอย่างเช่น
ด้านกระบวนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ
โดยในส่ ว นของเทคโนโลยี ใ นการผลิ ต นั้ น ก็ เ ป็ น ปั ญ หา เนื่ อ งจากคู่ แ ข่ ง มี ก ารพั ฒ นามา
เทียบเคียง ซึ่งทําให้ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก และ ราคาของวัตถุดิบหลักในการผลิตของ
บริษัท อย่าง แป้งสาลี และน้ํามันปาล์ม มีการแกว่งตัวในระดับต่ําในช่วงต้นปี และปรับตัวสูงขึ้ น
ในช่วงครึ่งปีหลัง จากผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อน และภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งทําให้ส่งผล
กระทบ เนื่องจากทางบริษัทฯ เป็นผู้นําตลาด จึง ไม่สามารถที่จะปรับเพิ่มราคาแม้ราคาน้ํามันจะ
ปรับเพิ่มอีก 1 บาท ซึ่งทําให้เป็นเหตุต้นทุนการดําเนินงานปรับลดลงตามราคาวัตถุดิบ
ด้านการตลาด
ควรมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ใ ห้ เ หมาะสมและให้ เ ข้ า กั บ สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ตลอดเวลา และทําอย่างไรเพื่อให้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น จาการที่เกิดภาวะอิ่มตัวของ
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ชนิดซอง โดยเน้นการทําการตลาดในส่วนของรสต้มยํากุ้ง ที่เป็นรายได้หลัก
ของบริษัท และทําอย่างไรในการทําให้ลูกค้าของคู่แข่งปรับพฤติกรรมมาใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
แทน
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ด้านการแข่งขัน
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) ต้องปรับตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
โดยพบว่า ในปีที่ผ่านมานั้น ทางบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากั ด (มหาชน) มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดที่ลดลง จึงมีความจําเป็นที่จะต้องเร่งปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการตลาด เพื่อเพิ่ม
ส่วนครองตลาดให้กับบริษัท ฯ จากการแข่งขันทางด้านธุรกิจของบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
จํากัด (มหาชน) นั้น มีส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในประเทศไทยที่ลดลง
โดยมีลักษณะดังนี้คือ

มู ล ค่ า ตลาดของบะหมี่ กึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป ใน
ประเทศ
ส่วนแบ่งตลาดของมาม่า
ส่วนแบ่งที่หายไป
มูลค่าตลาดของมาม่า

ปี 2551
12,700
56%
7112

ส่วนแบ่งทางการตลาด
ปี 2552
ปี 2553
11,000
15,000
56%
6160

54%
2% (300)
8100

ปี 2554
15,750
?
?
?

จากปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับ
จําเป็นต้องทําการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อวิเคราะห์ยืนยัน
ปัญหา ,ทําการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา และกําหนดเป็นกลยุทธ์ในระดับต่างๆเพื่อทํา
การแก้ปัญหาต่อไป
1.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อยืนยันปัญหา/สาเหตุของปัญหาและปัจจัยสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบ
ต่อระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจและระดับหน้าที่ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ภายใต้แบรนด์มาม่า
2. เพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับ
หน้าที่ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ภายใต้แบรนด์มาม่า รวมทั้งแนวทางการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ และควบคุมประเมินผล
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1.5 ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน รวมถึ ง
แนวคิดทฤษฏีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อที่องค์กรจะสามารถนําไปใช้ใน
การกําหนดกลยุทธ์ เพื่อวางแผนการตลาดและเพิ่มศักยภาพในด้านการแข่งขันให้กับองค์กรได้
ในอนาคต
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะสั้น
1. ทําให้ทราบถึงปัจจัยที่เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการการลดลงของส่วนแบ่งทางการตลาดใน
ตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ระยะกลาง
1. ทําให้ทางบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) สามารถกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
เพื่อนํามาพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งได้
2. ทําให้บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) เลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม
และเกิดประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย
ระยะยาว
1.สามารถใช้การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปได้
ในอนาคต

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง ปัญหา และการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจผลิต
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป – กรณีศึกษาบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด(มหาชน) ซึ่งผู้วิจัยได้
ทําการศึกษาค้นคว้าความรู้และได้ดําเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาเป็น
แนวคิดประกอบการวิจัย ดังนี้
2.1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
2.2 การจัดการการตลาด และกลยุทธ์การตลาด
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1. การจัดการเชิงกลยุทธ์
โดยมีการใช้ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรเป็นตัวกําหนดกลยุทธ์ ทั้งนี้มีการ
คํานึงถึงระดับที่แตกต่างกันของกลยุทธ์ซึ่งระดับของกลยุทธ์นั้นประกอบไปด้วย 3 ระดับดังนี้ คือ
1 กลยุทธ์ระดับองค์กร ( Corporate Level Strategy )
2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ( Business Level Strategy )
3 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ ( Functional Level Strategy )
1 กลยุทธ์ระดับองค์กร ( Corporate Level Strategy )
กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy)
มุ่งสร้างอัตราการเติบโตที่มากกว่าเมื่อเทียบกับตลาด มักใช้การพัฒนาตลาดใหม่ (Market
Development - ตลาดใหม่ สินค้าใหม่) พัฒนาสินค้า (Product Development) วิธีการใหม่(New
Process) หรือเจาะตลาดเพิ่ม (Market Penetration - ตลาดใหม่ สินค้าเก่า)กลยุทธ์
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การเติบโตเป็นกลยุทธ์ที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากการเติบโต หมายถึง รายได้ที่มากขึ้น
ราคาหุ้นที่สูงขึ้น และประสิทธิภาพของผู้นํา แต่การเติบโตที่เร็วเกินไปอาจจะนําไปสู่ความไม่มี
ประสิทธิภาพการมุ่งในสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว (Concentration on a Single Product
or Services) เป็นการสร้างการเติบโตด้วยสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว
การกระจายธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจเดิม (Concentric Diversification)
เป็นการสร้างการเติบโตด้วยการเพิ่มสินค้าหรือบริการใหม่ที่สอดคล้องกับสินค้าหรือบริการที่มี
อยู่แล้ว ซึ่ง อาจจะสอดคล้องในเรื่องเทคโนโลยี Know-How สายผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัด
จําหน่ายหรือฐานลูกค้า กลยุทธ์นี้จะสร้างตําแหน่งการแข่งขันที่แข็งแกร่งได้
การรวมธุรกิจในแนวดิ่ง (Vertical Integration) เป็นการสร้างการเติบโตด้วยการขยาย
ธุรกิจที่มีอยู่ 2 ทิศทาง คือ 1.การรวมตัวไปข้างหน้า (Forward Integration) เป็นการขยายการ
ลงทุนไปยังช่องทางการจัดจําหน่ายของสินค้าหรือบริการปัจจุบัน ทําให้ขยายตลาดได้ง่ายขึ้น
และสามารถควบคุมต้นทุนขายได้ และ 2.การรวมตัวไปข้างหลัง (Backward Integration) เป็น
การขยายการลงทุนไปยังธุ รกิจที่ขายสินค้ าหรือให้บริการกับธุ รกิจในปัจจุบัน ทําให้บริษัท
สามารถควบคุมต้นทุน และ คุณภาพของปัจจัยนําเข้า นอกจากนี้การใช้กลยุทธ์การรวมตัวใน
แนวดิ่ง ยังทําให้มีอํานาจทางการตลาด( Market Power) และเป็นการสร้างอุปสรรคในการเข้าสู่
ตลาดแก่คู่แข่ง (Barrier to Entry) แต่จะมีความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจมีความเกี่ยวเนื่องกันใกล้ชิด
การรวมตัวในแนวนอน (Horizontal Diversification) เป็นการสร้างการเติบโตจากการซื้อ
การควบรวมกิจการของคู่แข่ง กลยุทธ์นี้คล้ายกับการกระจายธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่มี ความสัมพันธ์
กับธุรกิจเดิม (Concentric Diversification) แต่มีความแตกต่างคือ การรวมตัวในแนวนอน
(Horizontal Diversification) จะมุ่งเน้นการเพิ่มสินค้าหรือบริการจากการซื้อบริษัทคู่แข่งเท่านั้น
การกระจายธุ ร กิ จ ในลั ก ษณะที่ ไ ม่ สั ม พั น ธ์ ห รื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ เดิ ม (Conglomerate
Diversification) เป็นการสร้างการเติบโตจากการมีสินค้าหรือบริการใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้า
หรือบริการที่มีอยู่ ซึ่งจะสร้างความได้เปรียบในลักษณะของกลุ่มบริษัทที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน
กลยุทธ์คงตัว (Stability Strategy)
กลยุทธ์ที่มุ่งรักษาอัตราการเติบโต ส่วนแบ่งการตลาด หรือตําแหน่งทางการแข่งขันของบริษัท
ไว้ เนื่องจากสภาพของอุตสาหกรรมที่เริ่มตกต่ํา หรือมีคู่แข่งรายใหม่ที่เข้มแข็งเข้ามาในตลาด
หรือสภาวการณ์ผันผวน ซึ่งได้แก่
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- Leadership กลยุทธ์ก ารมุ่งเป็นผู้นําตลาดด้วยการดึงดูดลูกค้าจากคู่ แข่งที่อ่อ นแอ
เนื่องจากในสภาวะการตกต่ําของอุตสาหกรรมจะทําให้เฉพาะบริษัทที่เป็นผู้นําตลาดเท่านั้นที่
สามารถทํากําไรและอยู่รอดได้
- Niche กลยุทธ์การมุ่งสร้างความแข็งแกร่งในบางตลาดที่มีความชํานาญและมีตําแหน่ง
การแข่งขันที่เข้มแข็ง
- Harvest กลยุทธ์การมุ่งทํากําไรระยะสั้น ไม่ลงทุนเพิ่ม ลดค่าใช้จ่ายต่างๆลง จะช่วยลด
ปัญหาการมียอดขายที่ลดลง และในอนาคตอาจต้องขายธุรกิจหรือออกจากอุตสาหกรรมนี้
- Quick Divest กลยุ ทธ์ การขายธุ รกิจ ทิ้ง อย่า งรวดเร็ว ในช่ว งต้น เริ่ มตกต่ํา ของ
อุตสาหกรรม
กลยุทธ์ปรับเปลี่ยน (Renewal Strategy)
กลยุทธ์การปรับตัวด้วยการเปลี่ยนแปลงขนาดองค์กร ลดต้นทุน ปรับโครงสร้าง ขายธุรกิจ
หรือล้มละลายเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในสถานการณ์ที่ไม่ดี เช่น การไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเชิง
กลยุทธ์ เศรษฐกิจตกต่ํา และบริษัทก็มีฐานะทางการเงินไม่ดี
- Retrenchment กลยุทธ์เพื่อปรับเปลี่ยนเนื่องจากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
หรือประสิทธิภาพ/คุณภาพตกต่ํา เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อเตรียมตัวแข่งขันอีกครั้งหนึ่ง เช่น การ
ปรับรื้อระบบองค์กร (Reengineering) หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
- Turnaround กลยุทธ์เพื่อพลิกสถานการณ์เลวร้ายของบริษัท โดยเฉพาะทางด้าน
การเงิน จึงเป็นการปรับเปลี่ยนจํานวนมาก มีความรุนแรง ด้วยการควบรวมกิจการ ปรับ
โครงสร้างหนี้ ขายสินทรัพย์ ลดขนาดองค์กร หรือเปลี่ยนผู้นําองค์กร
- Divest กลยุทธ์การขายบางส่วนของบริษัท กรณีทกี่ ลยุทธ์ Harvest หรือ Turnaround
ไม่ประสบความสําเร็จ
- Liquidation กลยุทธ์การเลิกกิจการด้วยการขายสินทรัพย์ทั้งหมด หรือหยุดการ
ดําเนินงานทั้งหมด เพื่อหยุดการขาดทุนก่อนที่จะล้มละลาย
2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ( Business Level Strategy )
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ คือ การผสมผสานและเชื่อมโยงกันของข้อตกลงและกิจกรรมใน
องค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้วยความสามารถหลักในตลาดใด ตลาดหนึ่ง
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Micheal E. Porter กล่าวว่าองค์กรนั้นสามารถแข่งขันใน 3 ลักษณะ คือ
1. การเป็นผู้นําด้านต้นทุน (Cost Leadership)
2. การสร้างความแตกต่าง (Differentiation)
3. การมุ่งเน้น (Focus)
กลยุทธ์ผู้นําด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy)
กลยุทธ์ที่มุ่งสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้วยต้นทุนการดําเนินงานที่ต่ํากว่า ภายใต้
ความเสี่ยงเท่ากันความเสี่ยงของการใช้กลยุทธ์ผู้นําด้านต้นทุน ได้แก่ ง่ายต่อการลอกเลียนแบบ
,การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือความนิยมของลูกค้า
กลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiation Strategy)
กลยุทธ์ผู้นําด้านความแตกต่าง เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้วยความ
แตกต่างของสินค้า/บริการ ความเสี่ยงของการใช้กลยุทธ์ความแตกต่าง ได้แก่การเสนอคุณค่าที่
ลูกค้าไม่ต้องการ หรือลูกค้ารู้สึกว่าไม่คุ้มกับราคาการเลียนแบบจากคู่แข่งกลยุทธ์การสร้างความ
แตกต่างมักใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นการ
วิจัยเพื่อหาความต้องการของผู้บริโภค หรือการพัฒนาสินค้าใหม่
กลยุทธ์การมุ่งเน้น (Focus Strategy)
กลยุ ท ธ์ ที่ มุ่ ง สร้ า งความได้ เ ปรี ย บเชิ ง การแข่ ง ขั น ด้ ว ยการเน้ น ความชํ า นาญในบางเรื่ อ ง
(Specialize insome way) เพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) เช่น กลุ่มลูกค้าเฉพาะ สินค้า
เฉพาะ หรือพื้นที่บางพื้นที่องค์กรสามารถสร้างคุณค่าด้วยการผสมผสานการมุ่งเน้นกับความ
แตกต่างหรือการเป็นผู้ นําด้านต้นทุนกลยุทธ์ การมุ่งเน้นและต้นทุนต่ํา (Focused Cost
Leadership Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบ ความชํานาญในบางเรื่องหรือบาง
ตลาด และสร้างคุณค่าด้วยต้นทุนต่ํา เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมที่ยากในการสร้างความแตกต่าง
ในตัวสินค้าหรือบริการ บริษัทที่ได้เลือกใช้กลยุทธ์แบบนี้จะสร้างความได้เปรียบจากการที่ผู้นํา
ในอุตสาหกรรมไม่สามารถผลิตหรือให้บริการในบางตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีต้นทุน
สูงกลยุทธ์การมุ่งเน้นและความแตกต่ าง (Focused Differentiation Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่
สร้างความได้เปรียบด้วยการมุ่งเน้นตลาดบางตลาด และสร้างคุณค่าด้วยความแตกต่างในบาง
เรื่อง
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3 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ ( Functional Level Strategy )
กลยุ ท ธ์ ร ะดั บ หน้ า ที่ จ ะถู ก กํ า หนดขึ้ น ตามหน้ า ที่ ต่ า งๆทางธุ ร กิ จ เพื่ อ ที่ จ ะทํ า ให้ ก าร
ดําเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุผลสําเร็จ ผู้บริหารต้องประสานงานและพิจารณาถึงความ
สอดคล้ อ งกั นในทุก ระดับของกลยุ ทธ์ ดังนั้ นการนํ า กลยุทธ์ ระดับหน้าที่ไ ปปฎิบัติ จะต้อ ง
ครอบคลุมหน่วยงานระดับปฎิบัติการขององค์กรอย่างน้อย 4 หน่วยงาน ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการ
ผลิต กลยุทธ์ด้านการเงิน กลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และกลยุทธ์ด้านการตลาด
แต่ที่จะกล่าวในงานวิจัยฉบับดังกล่าวจะกล่าวมุ่งเน้นไปในส่วนของกลยุทธ์ทางด้านการตลาด
โดยมุ่งเน้นในกิ จกรรมดําเนินงานของหน่ว ยงานภายในองค์ กรให้เ กิดประสิ ทธิ ภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม
ในการวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน ไมเคิล อี พอร์ตเตอร์ ได้เสนอตัวแบบที่ชื่อว่า The Five
Competitive Force (Five Forces Model) เพื่อให้ทราบถึงสภาพคู่แข่งหน้าใหม่ ทราบความ
ต้องการลูกค้า สินค้าทดแทน ผู้จัดจําหน่ายวัตถุดิบ และสามารถทราบถึงการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยแบบการวิเคราะห์มีรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 14 แบบการวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน Five Forces Model
ที่มา : Michael E.Porter.January 2008, Harvard Business Review
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1. อุปสรรคกีดขวางการเข้าสู่อุตสาหกรรม จะได้แก่
- การประหยัดจากขนาด (Economies of scale) เนื่องจากผลิตสินค้าที่เป็นมาตรฐานจํานวน
มาก ซึ่งทําให้ต้นทุนของสินค้าลดต่ําลง เพราะสามารถลดต้นทุนคงที่ต่อหน่วยลดลง
- การผูกพันในตรายี่ห้อ (Brand Loyalty)
- เงินลงทุน (Capital requirements) ถ้าต้องลงทุนสูง ก็จะเป็นอุปสรรคต่อรายใหม่
- การเข้าถึงช่องจัดจําหน่าย (Access to distribution)
- นโยบายของรัฐบาล ถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายส่งเสริม หรือมีข้อห้ามสัมปทาน
- ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงการใช้สินค้า (Switching cost) ถ้าลูกค้าต้องมีต้นทุน
หรือค้าใช้จ่ายในส่วนนี้สูง ต้นทุนเหล่านี้ซึ่งอาจได้แก่ ต้นทุนของอุปกรณ์เครื่องจักรที่ต้องปรับ
เปลี่ยนเพิ่ม หรืออาจจะเป็นระบบงานที่ต้องจัดรูปแบบใหม่ ค่าฝึกอบรมและสอนงานให้กับ
พนักงานเพื่อให้ทํางานตามระบบใหม่เป็นต้น
- ข้อได้เปรียบต้นทุนในด้านอื่นๆ เช่น เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเฉพาะ มีวัตถุดิบราคาถูก มีทําเล
ที่ตั้งดีกว่า มีแหล่งเงินทุนที่ต้นทุนถูก และทํามานานจนเกิดการเรียนรู้
2. แรงผลักดันจากผู้ผลิตหรือคู่แข่งที่มีในอุตสาหกรรม
- จํานวนคู่แข่งขัน ถ้าคู่แข่งขันมีจําวนมาก หรือ มีขีดความสามารถพอๆกัน จะทําให้มีการแข่ง
ขันที่รุนแรง
- อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมถ้าอุตสาหกรรมยังคงเติบโตการแข่งขันจะไม่รุนแรงมากนัก
- ความแตกต่างของสินค้า ถ้าสินค้ามีความแตกต่างกันไป การแข่งขันก็จะน้อยลง
- ความผูกพันในตรายี่ห้อ
- กําลังการผลิตส่วนเกิน ถ้าอุตสาหกรรมมีกําลังผลิตส่วนเกิน การแข่งขันจะรุนแรง
- ต้นทุนคงที่ของธุรกิจ และต้นทุนในการเก็บรักษา
- อุปสรรคกีดขวางการออกจากอุตสาหกรรม เช่น ข้อตกลงกับสหภาพแรงงานในการจ่าย
ชดเชยที่สูงมาก
3. อํานาจต่อรองของผู้ขาย (ซัพพลายเออร์)
- จํานวนผู้ขายหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ ถ้ามีผู้ขายน้อยราย อํานาจต่อรองของผู้ขายจะสูง
- ระดับการรวมตัวกันของผู้ขายวัตถุดิบ ถ้าผู้ขายรวมตัวกันได้ อํานาจการต่อรองก็จะสูง
- จํานวนวัตถุดิบหรือแหล่งวัตถุดิบที่มี ถ้าวัตถุดิบมีน้อย อํานาจต่อรองจะสูง
- ความแตกต่างและเหมือนกันของวัตถุดิบ ถ้าวัตถุดิบมีความแตกต่างกันมาก อํานาจต่อรอง
ผู้ขายจะสูง

36

4. อํานาจการต่อรองของกลุ่มผู้ซื้อหรือลูกค้า
- ปริมาณการซื้อ ถ้าซื้อมาก ก็มีอํานาจการต่อรองสูง
- ข้อมูลต่างๆที่ลูกค้าได้รับเกี่ยวกับสินค้าและผู้ขาย ถ้าลูกค้ามีข้อมูลมาก ก็ต่อรองได้มาก
- ความจงรักภักดีต่อยี่ห้อ
- ความยากง่ายในการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ซื้อ ถ้าลูกค้ารวมตัวกันง่ายก็มีอํานาจต่อรองสูง
- ความสามารถของผู้ซื้อที่จะมีการรวมกิจการ คือ ถ้าลูกค้าสามารถผลิตสินค้าได้ด้วยตนเอง
อํานาจการต่อรองก็จะสูง
- ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าของคนอื่น หรือ ใช้สินค้าของคู่แข่งแล้วลูกค้าต้องมีต้นทุนใน
การเปลี่ยนสูง อํานาจการต่อรองของลูกค้าก็จะต่ํา
5. แรงผลักดันซึ่งเกิดจากสินค้าอื่นๆซึ่งสามารถใช้ทดแทนได้
- ระดับการทดแทน เป็นการทดแทนได้มาก หรือทดแทนได้น้อยแค่ไหน เช่น เครื่องปรับ
อากาศกับพัดลม
- ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงการใช้สินค้าปัจจุบัน ไปสู่การใช้สินค้าทดแทน
- ระดับราคาสินค้าทดแทนและคุณสมบัติใช้งานของสินค้าทดแทน
SWOT Analysis
SWOT Analysis หรือการวิเคราะห์ SWOT นั้นเป็นคําย่อมาจากคําว่า Strengths,
Weaknesses, Opportunities และ Threats ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ และพิจารณา
ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมภายใน ในส่วนของจุดแข็ง และจุดอ่อน และการวิเคราะห์
สถานการณ์ภายนอกในส่วนของโอกาส และอุปสรรค

ภาพที่ 15 การวิเคราะห์ SWOT Analysis
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/87236
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Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวกซึ่ง
องค์กรนํามาใช้เป็นประโยชน์ในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึง การดําเนินงาน
ภายในที่องค์กรทําได้ดี
Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบและด้อยความสามารถ
ซึ่งองค์กรไม่สามารถนํามาใช้เป็นประโยชน์ในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึง
การดําเนินงานภายในที่องค์กรทําได้ไม่ดี
Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอื้ออํานวยให้การทํางาน
ขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินการขององค์กร
Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการทํางานขององค์กร
ไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อองค์กร
การเปลี่ยนแปลงอาจทําให้สถานการณ์ที่เคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้และ
ในทางกลับกัน อุปสรรคอาจกลับกลายเป็นโอกาสได้เช่นกันด้วยเหตุนี้องค์กรมีความจําเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แวดล้อม
TOWS Matrix
TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะห์ที่นําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค มาวิเคราะห์เพื่อกําหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ประเภทต่างๆ

ภาพที่ 16 การวิเคราะห์ TOWS Matrix
ที่มา : http://conjgis.dgr.go.th/conjcenter/MISmeeting_swot.aspx
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ในการนําเทคนิคที่เรียกว่า TOWS Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์นั้น จะมีขั้นตอนการดําเนินการที่สําคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัด โดยที่การประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นการ
ระบุ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง จุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นจะเป็ น การประเมิ น ภายในองค์ ก าร ส่ ว นการประเมิ น
สภาพแวดล้ อ มที่ เ ป็น โอกาสและข้ อ จํา กั ดจะเป็ น การประเมิ น ภายนอกองค์ การ กล่ า วได้ ว่ า
ประสิทธิผลของการกําหนดกลยุทธ์ที่ใช้เทคนิค TOWS Matrix นี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัด ที่ละเอียดในทุกแง่มุม เพราะถ้าวิเคราะห์ไม่
ละเอียดหรือมองไม่ทุกแง่มุม จะส่งผลทําให้การกําหนดกลยุทธ์ที่ออกมาจะขาดความแหลมคม
2. การวิ เ คราะห์ ค วามสั มพั นธ์ ร ะหว่ า งจุ ดแข็ งกั บโอกาส จุ ดแข็ง กับ ข้อ จํ ากั ด จุ ดอ่ อ นกั บ
โอกาส และจุ ด อ่ อ นกั บ ข้ อ จํ า กั ด ซึ่ ง ผลของการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นข้ อ มู ล แต่ ล ะคู่
ดังกล่าว ทําให้เกิดยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ
1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ใน
เชิงรุก ตัวอย่าง กรมธนารักษ์ มีจุดแข็ง คือ ความสามารถในการผลิตเหรียญ และมีโรงกษาปณ์
ที่ทันสมัย มีโอกาส คือ สามารถหารายได้จากการผลิตเหรียญได้ ทั้งหมดสามารถนํามากําหนด
ยุทธศาสตร์ในเชิงรุก คือ ยุทธศาสตร์การรับจ้างผลิตเหรียญทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ
2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม
ที่เป็นจุดแข็งและข้อจํากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเป็นยุท ธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์
ในเชิงป้องกัน ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค์การก็เจอกับสภาพแวดล้อมที่
เป็นข้อจํากัดจากภายนอกที่องค์การควบคุมไม่ได้ แต่องค์การสามารถใช้จุ ดแข็งที่มีอยู่ในการ
ป้องกันข้อจํากัดที่มาจากภายนอกได้
3) กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง แก้ ไ ข (WO
Strategy) ได้ ม าจากการนํ า ข้ อ มู ล การประเมิ น
สภาพแวดล้ อ มที่เ ป็นจุดอ่อ นและโอกาสมาพิจารณาร่ว มกัน เพื่อ ที่จะนํามากําหนดเป็นยุทธ์
ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีโอกาสที่จะนําแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มา
ใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์การมีอยู่ได้ ตัวอย่า ง ระบบราชการมักมีจุดอ่อน คือ มีขั้นตอนการ
ทํางานที่ยาว ใช้เวลามาก ขณะเดียวกันก็มีโอกาส คือ โอกาสของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ ทั้งหมดสามารถนํามากําหนดยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข คือ ยุทธศาสตร์การ
ส่ ง เสริม ให้ มี ก ารนํา เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมาใช้ใ นการบริห ารจั ดการและใน
กระบวนการทํางานของราชการให้มากขึ้น (e-Administration)
4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดอ่อนและข้อจํากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์
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ในเชิงรับ ทั้งนี้เนื่องจากองค์การเผชิญกับทั้งจุดอ่อนและข้อจํากัดภายนอกที่องค์การไม่สามารถ
ควบคุมได้ ตัวอย่าง ประเทศไทย จุดอ่อน คือ ต้องนําเข้าน้ํามันดิบจากต่างประเทศ ประกอบกับ
พบข้อจํากัด คือ ราคาน้ํามันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งหมดนํามากําหนดยุทธศาสตร์ใน
เชิงรับ คือ ยุทธศาสตร์การรณรงค์ประหยัดพลังงานทั่วประเทศอย่างจริงจัง และยุทธศาสตร์การ
หาพลังงานทดแทนที่นําทรัพยากรธรรมชาติในประเทศที่มีอยู่มาใช้มากขึ้น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป (PEST Environment)
สภาพแวดล้อมทั่วไป (General Environment) เป็นสภาพแวดล้อมที่มีความสําคัญแต่อาจไม่ใช่
สิ่งแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับองค์กรโดยตรงแต่เป็นสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป มีต้นแบบใน
การพิจารณาคือ PEST Environment ได้แก่

ภาพที่ 17 แผนภาพ PEST Environment
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/newmanagement
- สภาพแวดล้อมทางการเมือง (Political Environment-P) เช่น กฎหมายป้องกันการทุ่ม
ตลาด กฎหมายการกันสํารองเงินฝาก กฎหมายเกี่ยวกับภาษี นโยบายการผ่อนคลาย
กฎระเบียบ พ.ร.บ. คุ้มครองเงินฝาก
- สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment-E) เช่น เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย
อัตราการออม
- สภาพแวดล้อมทางสังคม (Sociological Environment-S) เช่น โครงสร้างประชากร จํานวน
ประชากร การประกอบอาชีพ รูปแบบการดําเนินชีวิต
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- สภาพแวดล้ อ มด้ า นเทคโนโลยี (Technology Environment-T) เช่ น นวั ต กรรมของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ , เทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสาร

2.2 การจัดการการตลาด และกลยุทธ์การตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix)
เป็นเครื่องมือพื้นฐานทางการตลาดที่ สําคัญ ที่นักการตลาดนํามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อให้
สามารถตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product)
ราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)

ภาพที่ 18 แผนภาพ Marketing Mix
ที่มา : http://www.web-books.com/eLibrary/NC/B0/B66/072MB66.html
ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าหรือบริการที่นําเสนอต่อผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยคํานึงถึงเป้าหมายขององค์กร การกําหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ควร
คํานึงถึงปัจจัยต่อไปนี้
1. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ หรือความแตกต่างทางการแข่งขัน เช่น เครื่องหมาย
การค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
2. ความแตกต่างของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่างลักษณะ
3. การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีขึ้น
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5. กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนผสมผลิตภัณฑ์ และสายผลิตภัณฑ์
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle)
เป็นวงจรที่แสดงถึงการเจริญเติบโตของยอดขาย และกําไรในแต่ละช่วงผลิตภัณฑ์ นักการ
ตลาดควรจะเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเพื่อกระตุ้นยอดขาย และแข่งขันกับคู่แข่ง

ภาพที่ 19 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle)
ที่มา : http://www.learnmarketing.net/promotion.htm
วงจรผลิตภัณฑ์ แบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นแนะนํา (Introduction stage) เป็นช่วงที่ผลิตภัณฑ์เริ่มเข้าสู่ตลาด มีการเติบโตช้า มี
ค่าใช้จ่ายมาก ยังคงขาดทุน และยอดขายต่ํา
2. ขั้นเจริญเติบโต (Growth stage) เป็นช่วงที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการขยายตัวของ
ตลาด เพราะผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักในตลาดแล้ว มียอดขายเพิ่มขึ้น ทําให้คู่แข่งพยายามนํา
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันออกสู่ตลาดบ้าง องค์กรจึงต้องทุ่มงบประมาณในการส่งเสริมการขาย
อย่างมากในระยะนี้
3. ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ (Maturity stage) เป็นช่วงที่ยอดขายเพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุด แต่การเพิ่ม
ของยอดขายเป็นการเพิ่มในอัตราที่ลดลง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประสบความสําเร็จเต็มที่อยู่แล้ว
เป็นช่วงที่มีกําไรสูงสุด และเริ่มลดลง เพราะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการต่อสู้กับคู่แข่ง ซึ่งมีการ
แข่งขันกันอย่างรุนแรง
4. ขั้นตกต่ํา (Decline stage) เป็นช่วงที่ยอดขายลดลง และกําไรลดลงเรื่อยๆผลิตภัณฑ์ถูกมอง
ว่าไม่เป็นประโยชน์กับตลาดและบริษัทอีกต่อไป มักจะถูกถอนตัวออกไปจากตลาดในที่สุด
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BCG Matrix (Boston Consulting Group Matrix) หรือ แผนผัง BCG
เป็นโมเดลที่แสดงถึงการขยายตัว(Growth) และส่วนครองตลาด(Share) ของกลุ่มที่ปรึกษา
แห่งเมืองบอสตัน ช่วยให้นักการตลาดสามารถกําหนดและประเมินผลิตภัณฑ์ของตน โดย
พิจารณาจาการขยายและหดตัวของตลาด (หรือการเจริญเติบโตของยอดขาย) และส่วนครอง
ตลาดเปรียบเทียบ
การกําหนดกลยุทธ์การตลาดของแผนผัง BCG จําเป็นต้องกําหนดวัตถุประสงค์ในการ
ดําเนินงาน สําหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ก่อน ซึ่งมี 4 ทางเลือก คือ
1. การสร้างส่วนครองตลาด (Build) เพื่อเพิ่มส่วนครองตลาดจากเดิมที่มีอยู่
2. การรักษาส่วนครองตลาด (Hold) เพื่อรักษาส่วนครองตลาดเดิมที่มีอยู่
3. การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ (Harvest) เพื่อเพิ่มเงินสดหมุนเวียนในระยะสั้น ให้ส่วนครอง
ตลาดนั้นยังคงอยู่ต่อได้อีกระยะหนึ่ง แล้วจึงทําการตัดสินใจต่อไป
4. การถอนผลิตภัณฑ์ (Divest) เมื่อผลิตภัณฑ์นั้นไม่สามารถทํากําไรที่คุ้มค่าให้กับบริษัท ก็ทํา
การถอนผลิตภัณฑ์ออกไปจากตลาด
ในแผนผัง BCG จะแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. สินค้าดาวเด่น (Star) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนครองตลาดมากในตลาดที่มีอัตราการ
ขยายตัวสูง เป็นผู้นําตลาดและสามารถทําเงินให้บริษัทเป็นอย่างมาก แต่ก็ต้องใช้เงินลงทุน
มากเช่นกันในการผลิต การลงทุนใหม่ และส่งเสริมการขายเพื่อรักษาส่วนครองตลาดไว้ จึง
มักไม่มีเงินสดคงเหลือ ควรใช้กลยุทธ์การสร้างส่วนครองตลาด (Build)
2. สินค้ามีปัญหา (Problem Child/Question Marks) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนครองตลาด
น้อยในตลาดที่มีอัตราการขยายตัวสูง มักเป็นธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ในช่วงเริ่มเข้าสู่ตลาด ซึ่ง
มีการใช้เงินลงทุนมาก แต่มียอดขายต่ํา ทําให้ขาดแคลนเงินสด ควรใช้กลยุทธ์การสร้าง
ส่วนครองตลาด (Build) หรือเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ (Harvest)
3. สินค้าทําเงิน (Cash Cow) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนครองตลาดมากในตลาดที่มีอัตราการ
ขยายตัวต่ํา สาเหตุที่ตลาดมีอัตราการขยายตัวต่ําก็เพราะผลิตภัณฑ์เข้าสู่ช่วงเจริญเติบโต
เต็มที่ และตลาดเข้าสู่จุดอิ่มตัว เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทําเงินได้มากเพราะมีส่วนครอง
ตลาดสูง และไม่ต้องใช้เงินในการขยายกําลังการผลิตเนื่องจากตลาดอิ่มตัว อีกทั้งมีข้อ
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ได้เปรียบด้านการประหยัดจากขนาดการผลิต (Economies of scale) ทําให้เงินสดคงเหลือ
ควรใช้กลยุทธ์การรักษาส่วนครองตลาด (Hold) และ(หรือ)การสร้างส่วนครองตลาด (Build)
4. สินค้าตกต่ํา (Dog) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนครองตลาดน้อยในตลาดที่มีอัตราการขยายตัว
ต่ํา มีการลงทุนต่ําและยอดขายต่ํา จึงไม่มีเงินสดคงเหลือ มักจะถูกถอนตัวออกไปจากสาย
ผลิตภัณฑ์ในที่สุดหรืออาจเปลี่ยนตําแหน่งผลิตภัณฑ์นั้นใหม่
ควรใช้กลยุทธ์การถอน
ผลิตภัณฑ์ (Divest) หรือการเปลี่ยนธุรกิจ หรือเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ (Harvest)

ภาพที่ 20 แผนผัง BCG
ที่มา : http://marketingthai.blogspot.com/2010/07/bcg-matrix.html
ราคา (Price) หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าได้จ่ายไป (ต้นทุนรวมของลูกค้า) เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า
หรือบริการที่ต้องการ ลูกค้าหรือผู้บริโภคจะทําการเปรียบเทียบมูลค่า (Value) ของสินค้าใน
ความรู้สึกของตน กับราคา(Price) สินค้านั้น ถ้าคิดว่าคุ้มค่าก็จะทําการซื้อสินค้า ดังนั้น ในการ
กําหนดกลยุทธ์ด้านราคาควรคํานึงถึง การยอมรับของลูกค้าด้วยว่าสินค้านั้นมีมูลค่าสูงกว่าราคา
ที่กํ าหนดไว้ห รือ ไม่ นอกเหนือ จากการคํ า นึง ถึ ง ต้น ทุน สิ นค้ าของบริษั ทรวมถึ งค่ า ใช้ จ่า ยที่
เกี่ยวข้องอื่นๆในการแข่งขันทางการตลาด
ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place/Distribution) เกี่ยวข้องกับกระบวนการเคลื่อนย้าย
สินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย หน้าที่ของช่องทางการจัดจําหน่าย ได้แก่ การผลิต
(manufacturing) การขนส่ง (transportation) การคลั งสินค้ า (warehousing) การค้าส่ ง
(wholesaling) การค้าปลีก (retailing) จะเห็นว่าหน้าที่ของช่องทางการจัดจําหน่ายมีด้วยกัน

44

หลายหน้าที่ ดังนั้น ถ้าบริษัทต้องการควบคุมช่องทางการจัดจําหน่ายของตนไว้ทั้งหมด อาจต้อง
มีการรวมตัวกันทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวในแนวดิ่ง (vertical integration) โดยการเข้า
ไปซื้อกิจการของผู้จําหน่ายวัตถุดิบ หรือ การรวมตัวแบบไปข้างหน้า (integrating forward) โดย
การเข้าไปซื้อกิจการร้านค้าปลีก เพื่อขยายรูปแบบการจัดจําหน่าย
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่าง
ผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ และการติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขาย
ทําการขาย (Personal selling) และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน (None personal selling)
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารแบบผสมผสานกัน (Integrated Marketing Communication: IMC)
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้
โดยเครื่องมือที่สําคัญดังนี้
(1)การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์การและ
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความคิด ที่ต้องการจ่ายเงินโดยอุปถัมภ์รายการ กลยุทธ์ในการโฆษณา
จะเกี่ยวข้องกับ (1) กลยุทธ์การสร้างงานโฆษณา (Creative strategy) และยุทธวิธีการโฆษณา
(Advertising tactics) (2) กลยุทธ์สื่อ (Media strategy)
(2) การขายโดยใช้พนักงานขาย(Sales promotion) เป็นกิจกรรมการแจ้งข่าวสารและจูง
ใจตลาดโดยใช้บุคคล งานในข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับ (1) กลยุทธ์ขายโดยใช้พนักงาน (Personal
selling strategy) (2) การจัดการหน่วยงานขาย (Sales force management)
(3) การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริมนอกเหนือจาก
การโฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขาย และการให้ข่าว การประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถกระตุ้น
ความสนใจให้ทดลองใช้ หรือการซื้อโดยลูกค้าขั้นสุดท้ายหรือบุคคลอื่นในช่องทางการส่งเสริม
การขายมี 3 รูปแบบ คือ (1) การกระตุ้นผู้บริโภคเรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค
(Consumer promotion) (2) การกระตุ้นคนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง
(Trade promotion) (3) การกระตุ้นพนักงานขาย เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงาน
ขาย (Sales force management)
(4) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation) การให้ข่าวเป็น
การเสนอความคิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ไม่ต้องจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพันธ์ หมายถึง
ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองค์การหนึ่งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การให้เกิดกับกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง การให้ข่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์
(5) การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ direct response marketing) และ
การตลาดเชื่อมตรง (Online marketing) เป็นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการ
ตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือหมายถึงวิธีการต่างๆ ที่นักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์
โดยตรงกับผู้ซื้อเพื่อทําให้เกิดการตอบสนองในทันที ประกอบด้วย (1) การขยายทางโทรศัพท์
(2)การขายโดยใช้จดหมายตรง (3) การขายโดยใช้แคตตาล็อก (4) การขายทางโทรทัศน์ วิทยุ
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หรือหนังสือพิมพ์ ซึ่งจูงใจลูกค้าทีมีกิจกรรมการตอบสนอง เช่น ใช้คูปองแลกซื้อ การส่งเสริม
การตลาดจะใช้เครื่องมือแต่ละประเภทมากน้อยเท่าใด มีอิทธิพลจากกลยุทธ์ 2 แบบคือ
 กลยุทธ์ผลัก (Push strategy) เป็นการกระตุ้นคนกลางและพนักงานขายให้ช่วยผลักดัน
สินค้าไปยังผู้บริโภค จึงมีการใช้เครื่องมือการขายโดยใช้พนักงานขาย ร่วมกับการส่งเสริม
การขาย ที่มีการจูงใจให้กับพนักงานขายหรือคนกลาง อาจใช้การโฆษณาร่วมด้วย
 กลยุทธ์ดึง (Pull strategy) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งสู่ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (end user) ให้มีการ
สอบถามเพื่อซื้อสินค้าจากผู้ขายหรือคนกลาง ทําให้คนกลางต้องมาซื้อสินค้าจากผู้ผลิต มัก
ใช้การส่งเสริมการตลาดในรูปแบบ การโฆษณา และการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค

แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

ภาพที่ 21 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
ที่มา : http://anuchit-nuinonsee.blogspot.com/2009/09/ustomer-relationshipmanagement.html

แนวคิดและที่มาของ CRM
แนวคิดด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หรือ Customer Relationship Management
(CRM) มีแนวคิดพื้นฐานมาจากการตลาดแบบสร้างความสัมพันธ์ เกิดขึ้นมาในวงการธุรกิจ
อุตสาหกรรมประมาณทศวรรษที่ 1980 ในสหรัฐอเมริกาส่วนในประเทศไทยเริ่มนําแนวคิดนี้มา
ใช้ประมาณ 10 ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจต่าง ๆ
CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management หรือการบริหารงานลูกค้า
สัมพันธ์ หมายถึงกิจกรรมทางการตลาดที่กระทําต่อลูกค้าโดยมุ่งให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ มีการ
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รับรู้ที่ดี ตลอดจนชอบองค์กรและสินค้าขององค์กรทั้งนี้จะมุ่งเน้น ที่กิจกรรมการสื่อสารแบบสอง
ทางโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้าให้ได้รับประโยชน์สอง
ฝ่าย (Win-Win Strategy) เป็นระยะเวลายาวนาน
การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพมีสิ่งสําคัญที่เป็นหลักของการ
บริหารคือการตระหนักถึงความสําคัญของลูกค้าแต่ละรายว่าลูกค้าแต่ละรายนั้นมีความสําคัญไม่
เท่ากั น การที่อ งค์ก รสามารถทําให้ลู กค้ าจงรักภักดีต่อ องค์ กรได้นั้นเป็นหัว ใจหลักในการนํา
องค์กรไปสู่ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจระยะยาว
CRM เป็นเครื่องมือทางการบริหารจัดการซึ่งถูกนํามาใช้เพื่ อวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้
องค์กรสามารถจัดการกระบวนการต่างๆภายในองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อองค์กร
การทํา CRM จะเป็นตัวช่วยบอกว่าองค์กรควรจะรักษาลูกค้าประเภทใด แนวคิดเกี่ยวกับ
การรักษาลูกค้าให้ได้นานๆ นั้ นจะช่วยลดต้นทุน เนื่องจากถ้าองค์กรสามารถรักษาลูกค้าให้อยู่
กับองค์กรได้ จะช่วยเป็นการลดต้นทุนที่เกิดจากการลดการทํางานให้เหลือน้อยครั้งองค์กรไม่
ต้องเริ่มกระบวนการทํางานบ่อยๆถ้าหากลูกค้าเข้าๆออกๆจะทําให้เสียต้นทุนและไม่เกิดโอกาส
ในการทํากําไร ซึ่งโอกาสในการทํากําไรนั้นส่วนหนึ่งมาจากการทํา Cross Sellingหมายถึง การ
ซื้อต่อเนื่องหรือซื้อเพิ่มขึ้น และ Up Selling หมายถึง การซื้อต่อยอด
ลักษณะของ CRM
1.เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในช่องทางการตลาดแต่ละรายอย่างเป็นกันเอง
2.วัต ถุ ป ระสงค์ ไ ม่จําเป็นต้อ งเป็นการเพิ่ม ยอดขายในทันทีแ ต่ผ ลลั พ ธ์ ใ นรูป ของยอดขายจะ
เกิดขึ้นในระยะยาวจากการที่ลูกค้าเกิดการรับรู้ที่ดีในตราสินค้าดังนั้นสิ่งที่ต้องการจากCRM คือ
การผูกสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องในระยะยาว L-T Relationship
3.ทําให้เกิด Win-Win Strategy ในองค์กรและลูกค้า
4.เน้นกิจกรรมการสื่อสารแบบสองทาง เช่นมีการส่งแคมเปญเงินฝากไปตามที่อยู่ในฐานข้อมูล
ธนาคารและให้ลูกค้านําเอกสารที่รับทางไปรษณีย์มาทําการเปิดบัญชีเงินฝากประจําดอกเบี้ย
พิเศษที่ธนาคาร เป็นต้น
ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ : ให้ความหมายการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หมายถึง กิจกรรมทาง
การตลาดที่กระทําต่อลูกค้าแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้านั้นอาจจะหมายถึงลูกค้าที่เป็นคน
กลางในช่องว่างทางการจัดจําหน่ายหรือลูกค้าผู้บริโภคก็เป็นได้ ทั้งนี้มุ่งให้เกิดความเข้าใจ การ
รับรู้ที่ดี ตลอดจนรู้สึกชอบบริษัทและสินค้าของบริษัท โดยกิจกรรมการสื่อสารระหว่างบริษัทกับ
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ลู ก ค้ านั้นจะต้อ งมีลั ก ษณะเป็นกั นเอง ตรงตามความต้อ งการของลู กค้ าแต่ล ะราย และสร้าง
สามารถสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทและลูกค้า
ดังนั้นการบริหารความสัมพันธ์ คือ กิจกรรมทางการตลาดที่กระทําต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบริษัทกับลูกค้าโดยนุ่งเน้นกิจกรรมที่มีการสื่อสารแบบสองทาง
ธุรกิจบริการส่วนใหญ่ไม่มีความเข้าใจในตัวลูกค้าของตนเอง เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่ไม่
สนใจในความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า แต่กลับพยายามที่จะหาลูกค้าใหม่แทนที่จะพยายาม
รักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ ซึ่งเราสามารถเห็นได้จากธุรกิจบริการส่วนใหญ่มักจะใช้กลยุทธ์ในการ
ส่งเสริมการขาย โดยใช้วิธี ลด แลก แจก แถม เพื่อใช้ดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้มาใช้บริการ
แต่กลยุทธ์นี้ไม่สามารถที่จะรักษาลูกค้าไว้ได้ในระยะยาว ซึ่งในความเป็นจริงธุรกิจบริการควรจะ
ให้ค วามสํ าคัญ กับการสร้างความสัมพั นธ์ ระยะยาวกับลูกค้ า โดยบริษัทควรที่จะพยายามทํา
ความเข้าใจลูกค้าของตนเองและต้องเพิ่มความพยายามทําความเข้าใจลูกค้าให้ลึกซึ้งขึ้นเรื่อย ๆ
เพื่อที่จะสามารถให้บริการได้ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
ในอดีตที่ผ่านมา นักการตลาดมุ่งเน้นไปที่การหาลู กค้าใหม่มากเกินไปลูกค้าเก่าเนื่องจาก
ต้นทุนในการเก็บรักษาลูกค้าเก่าจะถูกกว่าต้นทุนในการาลูกค้าใหม่ประมาณ 5 – 6 เท่าดังนั้น
การรักษาลูกค้าเก่าจะส่งผลให้ธุรกิจบริการสามารถประหยัดต้นทุนลงได้มาก ทั้งนี้การรักษา
ลูกค้าเก่าและการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างธุรกิจบริ การกับลูกค้าอาจจะทําได้โดยการปฏิบัติ
ต่อลูกค้าโดยมีการให้บริการเสริมพิเศษแก่ลูกค้า และการปฏิบัติต่อลูกค้าแต่ละรายเสมือนหนึ่ง
เป็นบุค คลสํ าคั ญของบริษัท โดยพยายามสนองตอบความต้อ งการของลูกค้ าในแต่ละรายให้
เต็มที่
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2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เบญจพล นิวาศานนท์ (2550) ได้ทําการศึกษา “กลยุทธ์การตลาดของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ในประเทศไทย”
เพื่อศึกษาโครงสร้างตลาด , กลยุทธ์ทางการตลาด และวิเคราะเพื่อ
เปรียบเทียบกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในประเทศไทย โดยพบว่า กล
ยุทธ์การตลาดของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปทั้ง 3 ยี่ห้อ ประกอบด้วย ตรามาม่า ยํายํา และไวไว ซึ่งมีจุด
แข็งคล้ายกัน คือ เทคโนโลยีการผลิตที่นํามาใช้มีความทันสมัย ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจาก
ต่างประเทศ โดยบริษัทที่มาร่วมทุน (หรือบริษัทแม่) มีการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก พัฒนา
สินค้ารวมถึงบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย มีกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดที่ตรงกับเป้าหมาย
และสม่ําเสมอ โดยทั้ง3 ตราได้เน้นตรงจุดนี้มาก ส่วนในเรื่องของกลยุทธ์ด้านราคานั้น ทุกยี่ห้อ
ไม่ได้เน้นเนื่องมาจากสินค้ามีราคาไม่แพงอยู่แล้ว แต่จะเน้นในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์
และสื่อสารกับผู้บริโภคให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
เจษฎา นกน้อย (2546) ได้ทําการศึกษา “พฤติกรรมการบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปของ
นิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบ
รับประทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เพราะสะดวกในการรับประทาน สําหรับกลุ่ มที่ไม่รับประทาน
เพราะเห็นว่าไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ ยี่ห้อที่รับประทานเป็นประจํา คือ มาม่า ไวไว และยํายํา
ชนิดที่ชอบ คือ เส้นบะหมี่ รสชาติที่ชอบ คือ รสต้มยํากุ้ง รสหมูสับ และรสต้มยําหมู โดยวิธีการ
รับประทานจะใช้วิธีที่ เติมน้ําร้อน และวิธีต้มให้สุก บรรจุภัณฑ์ที่นิยมรับประทาน คือ ชนิดซอง
โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะเป็นผู้ชื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คือ รสชาติ
อร่อย ปัจจัยด้านราคา คือ ไม่แพง ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย คือ การหาซื้อง่าย ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ การเห็นโฆษณาทางโทรทัศน์ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญ
กับปัจจัยทางด้านผลิ ต ภัณ ฑ์มากที่สุ ด การทดสอบสมมุติฐานพบว่า เพศมีค วามสัมพันธ์ กับ
ความชอบ หรื อ ไม่ ช อบรั บ ประทาน มื้ อ ที่ รั บ ประทาน และจํ า นวนในแต่ ล ะเดื อ น อายุ มี
ความสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่รับประทานมากในแต่ละเดือน รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการ
ชอบหรือไม่ชอบรับประทาน การพักอาศัยมีความสัมพันธ์กับวิธีรับประทานและซื้อ

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ปั ญ หา และการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องธุ ร กิ จ บะหมี่ กึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป
กรณีศึกษา บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)” ผู้ศึกษาได้ดําเนินการศึกษา โดยการ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมและกําหนดปัญหา และเพื่อนํามากําหนดกลยุทธ์ธุรกิจ
และกลยุทธ์ ทางการตลาดเพื่ อ รัก ษาส่ ว นแบ่ งทางการตลาดของตลาดบะหมี่กึ่ งสํ าเร็ จรู ปใน
ประเทศไทย โดยดํ า เนิ น การศึ ก ษาตามกรอบกระบวนการจัด การเชิ ง กลยุท ธ์ และกํ า หนด
วัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ
1.เพื่อยืนยันปัญหา/สาเหตุของปัญหาและปัจจัยสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบ
ต่อระดับองค์กร ระดับหน่ว ยธุรกิจ และระดับหน้าที่ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูป ภายใต้แบรนด์มาม่า
2.เพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับ
หน้าที่ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ภายใต้แบรนด์มาม่า รวมทั้งแนวทางการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ และควบคุมประเมินผล
โดยที่กระบวนการ และระเบียบวิธีศึกษา ได้ ดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการวิจัย ดัง
รายละเอียดของรายงานเรียงลําดับตามประเด็นต่างๆ ดังนี้
3.1 การออกแบบวิจัย (Research Design)
3.2 การวิจัยปฐมภูมิ แบบเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
3.3 การวิจัยปฐมภูมิ แบบเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview)
3.4 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ.
3.5 การสรุปประมวลผลการวิจัย
3.5.1 วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis)
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3.5.2 สร้าง/กําหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
3.5.2.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร
3.5.2.2 กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ
3.5.2.3 กลยุทธ์ระดับหน้าที่
3.1 การออกแบบวิจัย (Research Design)
ในการศึกษาเรื่อง ปัญหาและการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจ
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป กรณีศึกษา บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) ผู้ศึกษาได้ออกแบบ
การวิจัยแบบบูรณาการเป็นการศึกษาค้ นคว้าด้วยตนเองในเชิงคุ ณภาพและเชิงปริมาณ วิธี
การศึกษามีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสองแหล่งคือข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ จากนั้นจึง
นําข้อมูลทั้งสองส่วนมาทําการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการสรุป
และประมวลผล โดยมีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์เพื่อสรุปเลือกใช้ก ลยุทธ์ทั้งสาม
ระดับ คือ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ และ กลยุทธ์ระดับหน้าที่
3.2 การวิจัยปฐมภูมิ แบบเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)
โดยออกแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และปัจจัยทางการตลาดใน
การตั ด สิ น ใจซื้ อ บะหมี่กึ่ ง สํ า เร็จ รู ป ของผู้ บ ริโ ภค ของกลุ่ ม ตั ว อย่ างในตลาดท่ าน้ํ า ปากเกร็ ด
จ.นนทบุรี จํานวน 112 คน เพื่อนํามาใช้ในการศึกษาเรื่อง “ปัญหาและการจัดการเชิงกลยุทธ์
เพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป กรณีศึกษา บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
จํากัด (มหาชน)” โดยการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซื้อของผู้บริโภคเพื่อทําให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจและ
กลยุทธ์การตลาดเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในประเทศไทย
ตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรม
และปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูป ของกลุ่มตัวอย่างในตลาดท่าน้ําปากเกร็ด จ.นนทบุรี จํานวน 112 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษานั้น ผู้ศึกษาแบ่งการนําเสนอเป็นส่วนต่างๆดังนี้
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ส่วนที่ 1 : การวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 3.1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลทั่วไป
ข้อมูล
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
15 – 25
26 – 30
31 – 35
36 – 40
41 ปีขึ้นไป
รวม
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
หม้าย
รวม
ระดับการศึกษา
มัธยมปลาย / ปวช.หรือต่ํากว่า
ปวส. / อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ โปรดระบุ ...........................
รวม
อาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา
รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ / เอกชน
รับจ้าง
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน / พ่อบ้าน
เกษียณอายุ
อื่นๆ โปรดระบุ ...........................
รวม
รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน
ต่ํากว่า 5,000 บาท
5,000 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท

จํานวน (คน)

ร้อยละ

54
58
112

48.21
51.79
100.00

20
53
19
11
9
112

17.86
47.32
16.96
9.82
8.04
100.00

74
28
4
6
112

66.07
25.00
3.57
5.36
100.00

5
13
75
19
0
112

4.46
11.61
66.96
16.96
0.00
100.00

10
9
49
20
15
7
2
0
112
4
16
57
24
11

8.93
8.04
43.75
17.86
13.39
6.25
1.79
0.00
100.00
3.57
14.29
50.89
21.43
9.82
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40,001 บาทขึ้นไป
รวม

112

100.00

จากตารางที่ 3.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจํานวน 112 คน จําแนกเป็นเพศหญิงมาก
ที่สุด คือร้อยละ 51.79 และเพศชาย ร้อยละ 48.21
เมื่อ จําแนกเป็นอายุ พบว่าช่ว งอายุ 26-30 ปี มีปริมาณมากที่สุ ด คือ ร้อ ยละ 47.32
รองลงมามีสัดส่วนใกล้เคียงกันคือช่วงอายุ 15-25 ปี ร้อยละ 17.89 และช่วงอายุ 31-35 ปี ร้อย
ละ 16.96 ช่วงอายุที่มีปริมาณน้อยสุด คือ อายุ 41 ปีขึ้นไป ร้อยละ 8.04
เมื่อจําแนกเป็นสถานภาพ พบว่าสถานภาพโสดมีปริมาณมากที่สุด คือ ร้อยละ 66.07
รองลงมาคือ สมรส ร้อยละ 25
เมื่อจําแนกเป็นระดับการศึกษา พบว่าการศึกษาระดับปริญญาตรีมีปริมาณมากที่สุด ร้อย
ละ 66.96 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 16.96 ระดับการศึกษาที่น้อยที่สุดคือ มัธยม
ปลาย / ปวช.หรือต่ํากว่า คิดเป็นร้อยละ 4.46
เมื่อ จําแนกเป็นอาชีพ พบว่าอาชีพรัฐวิส าหกิจ /เอกชน มีปริมาณมากที่สุ ด คื อ ร้อ ยละ
43.75 รองลงมาคืออาชีพรับจ้ าง คิดเป็นร้อยละ 17.86 ถัดลงมามีสัดส่วนใกล้เคียงกันคือ
นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 8.93 และราชการ ร้อยละ 8.04 อาชีพเกษียณอายุมีปริมาณน้อยที่สุด
คือร้อยละ 1.79
เมื่อจําแนกเป็นระดับรายได้ต่อเดือน รายได้ 10,001-20,000 บาท มีปริมาณมากที่สุด คือ
ร้อยละ 50.89 รองลงมาคือรายได้ 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.43 ปริมาณน้อย
ที่สุดคือรายได้ต่ํากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.57
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ตารางที่ 3.2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามพฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภค
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
บรรจุภัณฑ์ที่นิยมรับประทาน
ซอง
ถ้วย
ชาม
รวม

72
37
3
112

64.28
33.04
2.68
100.00
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วิธีการรับประทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
เติมน้ําร้อน
ต้มให้สุก
เปิดซองรับประทานทันที
ผัดแห้ง
อื่นๆ
รวม
ยี่ห้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ที่ท่านรู้จัก
มาม่า
ไวไว
ยํายํา
ควิกแสบ
เอฟเอฟ
นิชชิน
อื่นๆ โปรดระบุ ...เมียวโจ้….
รวม
ยี่ห้อบะหมี่กึ่งฯ ที่ชอบรับประทานมากที่สุด
มาม่า
ไวไว
ยํายํา
ควิกแสบ
เอฟเอฟ
นิชชิน
อื่นๆ โปรดระบุ ...........................
รวม
รสชาติทชี่ อบรับประทานมากที่สุด
รสต้มยํากุ้ง
รสหมูสับ
รสต้มยํากุ้งน้ําข้น
รสหมูสับต้มยํา
รสหมูน้ําตก
รสต้มโคล้ง
รสผัดขี้เมา
รสเป็ดพะโล้
รสต้มยํามันกุ้ง
รสหอยลายผัดฉ่า
อื่นๆ โปรดระบุ ...........................
รวม
ช่วงเวลาที่ชอบรับประทานบะหมี่กึ่งฯ
ตอนเช้า
ตอนกลางวัน
ตอนบ่าย
ตอนเย็น

72
29
3
8
0
112

64.29
25.89
2.68
7.14
0.00
100.00

112
107
92
32
35
21
1
400

100.00
95.54
82.14
28.57
31.25
18.75
0.89
357.14

64
38
8
1
0
1
0
112

57.14
33.93
7.14
0.89
0.00
0.89
0.00
100.00

40
21
13
5
2
19
2
2
3
3
2
112

35.71
18.75
11.61
4.46
1.79
16.96
1.79
1.79
2.68
2.68
1.79
100.00

5
24
7
19

4.46
21.43
6.25
16.96
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ตอนกลางคืน
ตอนดึก
รวม
ช่วงเวลาในแต่ละเดือนทีช่ อบรับประทานบะหมี่กึ่งฯ
ต้นเดือน
กลางเดือน
ปลายเดือน
ไม่แน่นอน
รวม
ความถี่ในการรับประทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
มากกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
เดือนละ 2-3 ครั้ง
เดือนละ 1 ครั้ง
น้อยกว่าเดือนละครั้ง
รวม
เหตุผลในการเลือกรับประทานบะหมีก่ ึ่งฯ
แทนมื้อหลัก
แทนขนมขบเคี้ยว
แก้หิวระหว่างมื้อ
รวม
การเลือกบะหมี่กึ่งฯ ต่อครั้ง
ยี่ห้อเดิม รสชาติเดิม
ยี่ห้อเดิม หลายรสชาติ
หลายยี่ห้อ รสชาติเดิม
หลายยี่ห้อ หลายรสชาติ
รวม
ปริมาณการซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ต่อครั้ง
จํานวน 1-3 ซอง/ถ้วย
จํานวน 1 แพ็ค (บรรจุ 6 ซอง)
จํานวน 1 แพ็ค (บรรจุ 10 ซอง)
จํานวน 1 ลัง (บรรจุ 24 ซอง)
จํานวนมากกว่า 1 ลัง(มากว่า 24 ซอง)
รวม

37
20
112

33.04
17.86
100.00

1
3
14
94
112

0.89
2.68
12.50
83.93
100.00

11
32
33
15
15
6
112

9.82
28.57
29.46
13.39
13.39
5.36
100.00

33
6
73
112

29.46
5.36
65.18
100.00

44
33
9
26
112

39.29
29.46
8.04
23.21
100.00

32
44
30
4
2
112

28.57
39.29
26.79
3.57
1.79
100.00

Modern Trade (Big C, Tesco Lotus, Makro)

12
3
24
23
50

10.71
2.68
21.43
20.54
44.64

รวม

112

100.00

สถานที่ที่นิยมไปเลือกซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ร้านค้าปลีก
ร้านมินิมาร์ทในปั๊มน้ํามัน
7-11
ซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป
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ผู้ที่ซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมารับประทาน
ตนเอง
บิดา-มารดา
พี่น้อง
สามี-ภรรยา
รวม
ช่องทางที่ทําให้รู้จักบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
เห็นจากโฆษณา
จากการทดลองบริโภค
จากคําแนะนําของผู้อื่น
รวม
ความเข้าใจเกี่ยวกับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ราคาประหยัด
สะดวกในการรับประทาน
มีคุณค่าทางโภชนาการ
ไม่ควรรับประทานเป็นประจํา
รวม

77
13
10
12
112

68.75
11.61
8.93
10.71
100.00

55
53
4
112

49.11
47.32
3.57
100.00

34
50
0
28
112

30.36
44.64
0.00
25.00
100.00

จากตารางที่ 3.2 พบว่า
1.ผู้บริโภคนิยมบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป มีบรรจุภัณฑ์เป็นซองมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
64.28 ลําดับต่อมาคือบรรจุภัณฑ์แบบคัพ คิดเป็นร้อยละ 33.04 และปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่
บริโภคน้อยที่สุด คือ แบบชาม คิดเป็นร้อยละ 2.68
2.วิธีการในการบริโภคบะหมี่กึ่งฯ ผู้บริโภคนิยมการเติมน้ําร้อนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
64.29 ลําดับต่อมาคือการต้มสุก คิดเป็นร้อยละ 25.89 ลําดับ3 คือการผัดแห้ง ร้อยละ 7.14
ส่วนน้อยที่สุด คือ การเปิดซองรับประทานทันที ร้อยละ 2.68
3.ตราสินค้าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ผู้บริโภครู้จักมากที่สุด คือ มาม่า คิดเป็นร้อยละ 100 นั่น
หมายความว่าในผู้บริโภค 100 คนรู้จักตราสินค้ามาม่าทั้งหมด อันดับ 2 คือ ตราสินค้าไวไว คิด
เป็นร้อยละ 95.54 และยํายํา คิดเป็นร้อยละ 82.14 และอันดับ 4 คือ ตราสินค้าเอฟเอฟ คิดเป็น
ร้อยละ 31.25 อันดับ5 คือ ควิกแสบ คิดเป็นร้อยละ 28.57 อันดับ 6 คือนิชชิน ร้อยละ 18.75
และน้อยที่สุด คือ เมียวโจ้ คิดเป็นร้อยละ 0.89
4.ตราสินค้าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ชอบรับประทานมากที่สุด คือ มาม่า คิ ดเป็นร้อยละ 57.14
อันดับ 2 คือไวไว คิดเป็นร้อยละ 33.93 อันดับ3 คือ ยํายํา คิดเป็นร้อยละ7.14 และอันดับ4 คือ
ควิกแสบ และ นิชชิน ที่มีสัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 0.89
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5.รสชาติที่ชอบรับประทานมากที่สุด ได้แก่ รสต้มยํากุ้ง คิดเป็นร้อยละ 35.71 อันดับ2
คือ รสหมูสับ ร้อยละ 18.75 อันดับ3 คือ รสต้มโคล้ง คิดเป็นร้อยละ 16.96 อันดับ 4 คือ รสต้ม
ยํากุ้งน้ําข้น ร้อยละ 11.61
6.ช่วงเวลาที่ชอบรับประทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมากที่สุด คือ ตอนกลางคืน คิดเป็นร้อยละ
33.04 อันดับ 2 คือ ตอนกลางวัน ร้อยละ 21.43 อันดับที่3 มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ ตอนดึก
ร้อยละ 17.86 และตอนเย็น ร้อยละ 16.69
7.ช่วงเวลาในแต่ละเดือนที่ชอบรับประทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมากที่สุด คือ ไม่แน่นอน คิด
เป็นร้อยละ 83.93 ซึ่งสอดคล้องกับกับเหตุผลในการเลือกซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เพื่อแก้หิว
ระหว่างมื้อ คิดเป็นร้อยละ 65.18
8. ความถี่ในการรับประทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ซึ่งมีปริมาณใกล้เคียงกัน คือ สัปดาห์ละ 1
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 29.46 และสัปดาห์ละ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.57 โดยอันดับถัดไปมี
ปริมาณเท่ากัน คือ เดือนละ 1 ครั้งและเดือนละ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.39
9.การเลือกรับประทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ส่วนใหญ่ คือ ยี่ห้อเดิม รสชาติเดิม คิดเป็นร้อย
ละ 39.29 อันดับ2 คือ ยี่ห้อเดิม หลายรสชาติ ร้อยละ 29.46 อันดับ3 คือ หลายยี่ห้อ หลาย
รสชาติ คือ ร้อยละ 23.21
10.ปริมาณการซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปต่อครั้ง อันดับ1 คือ จํานวน 1 แพ็ค (บรรจุ 6 ซอง)
คิดเป็นร้อยละ 39.29 ส่วนอันดับ 2และ3 มีปริมาณใกล้เคียงกัน คือ จํานวน 1-3 ซอง/ถ้วย ร้อย
ละ 28.57 และ จํานวน 1 แพ็ค (บรรจุ 10 ซอง) คิดเป็นร้อยละ 26.79
11.สถานที่ที่นิยมไปเลือกซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ส่วนใหญ่เป็น Modern Trade (Big C,
Tesco Lotus, Makro) คิดเป็นร้อยละ 44.64 อันดับ2 และ 3 มีปริมาณใกล้เคียงกัน คือ 7-11 ร้อย
ละ 21.43 และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 20.54 อันดับ4 คือ ร้านค้าปลีก ร้อยละ
10.71
12.ผู้ที่ซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมารับประทาน คือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 68.75 อันดับ2 และ
3 มีปริมาณใกล้เคียงกัน คือ บิดา-มารดา ร้อยละ 11.61 และ สามี-ภรรยา ร้อยละ 10.71
13.ช่องทางที่ทําให้รู้จักบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป คือ เห็นจากโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 49.71 ซึ่ง
ใกล้เคียงกับ การทดลองบริโภค คิดเป็นร้อยละ 47.32
14.ความเข้าใจเกี่ยวกับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป มากที่สุด คือ สะดวกในการรับประทาน ร้อยละ
44.64 อันดับ 2 คือ ราคาประหยัด ร้อยละ 30.36 และอันดับ3 คือ ไม่ควรรับประทานเป็นประจํา
ร้อยละ 25
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ส่วนที่3 ปัจจัยการตลาดที่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ในส่วนการศึกษาปัจจัยทางการตลาดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาความสําคัญต่อ
การตัดสินใจซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป อีกส่วนหนึ่งเป็นการศึกษาปัจจัยด้านสื่อโฆษณา และการ
ส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
เมื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล และแจกแจงความถี่ แ ล้ ว จะได้ ค ะแนนเฉลี่ ยของกลุ่ ม ตัว อย่ า งมา
พิจารณาความสําคัญต่อการตัดสินใจซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ (ล้วน
สายยศ. อังคณา สายยศ. 2536 : 156-157)
ระดับค่าเฉลี่ย = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
= 5 – 1 = 0.8
5
จากเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแบ่งความหมายของระดับค่าเฉลี่ยได้ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับความสําคัญที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับความสําคัญมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับความสําคัญปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับความสําคัญน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับความสําคัญน้อยที่สุด
ตารางที่ 3.3 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามพฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภค
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ปัจจัยทางการตลาด

ค่าเฉลี่ย

ความหมายความสําคัญ
ต่อการตัดสินใจซือ้ บะหมี่
กึ่งสําเร็จรูป

4.54

มากที่สุด

4.20

มาก

3.96

มาก

3.73

มาก

4.19

มาก

4.44

มากที่สุด

1.ด้านสินค้า
รสชาติอร่อย เส้นเหนียวนุ่ม
ความหลากหลายของรสชาติ
มีคุณค่าทางโภชนาการ
บรรจุภัณฑ์สวยงามทันสมัย
ยี่ห้อเป็นที่รู้จัก น่าเชื่อถือ
มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
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2.ด้านราคา
มีราคาขายที่ชัดเจน
ราคาได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

4.21

มากที่สุด

4.17

มาก

4.08

มาก

3.80

มาก

3.68

มาก

3.55

มาก

4.56

มากที่สุด

3.ช่องทางการจัดจําหน่าย
หาซื้อได้ง่าย และสะดวก
วางในตําแหน่งที่เห็นและหยิบง่าย
มีหลากหลายช่องทางในการหาซื้อ
4.ด้านส่งเสริมการตลาด
มีการโฆษณา และสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
มีรายการส่งเสริมการขาย เช่น การลด แลก แจก แถม

จากตารางที่ 3.3 พบว่า
1.ด้านสินค้า
รสชาติอร่อย เส้นเหนียวนุ่ม ให้ความสําคัญมากที่สุด เท่ากับ 4.54
ความหลากหลายของรสชาติ ให้ความสําคัญมาก เท่ากับ 4.20
มีคุณค่าทางโภชนาการ ให้ความสําคัญมาก เท่ากับ 3.96
บรรจุภัณฑ์สวยงามทันสมัย ให้ความสําคัญมาก เท่ากับ 3.73
ยี่ห้อเป็นที่รู้จัก น่าเชื่อถือ ให้ความสําคัญมาก เท่ากับ 4.19
การมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ให้ความสําคัญมากที่สุด เท่ากับ 4.44
2.ด้านราคา
มีราคาขายที่ชัดเจน ให้ความสําคัญมากที่สุด เท่ากับ 4.21
ราคาได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ให้ความสําคัญมาก เท่ากับ 4.17
3.ช่องทางการจัดจําหน่าย
หาซื้อได้ง่าย และสะดวก ให้ความสําคัญมาก เท่ากับ 4.08
การวางตําแหน่งที่เห็นและหยิบง่าย ให้ความสําคัญมาก เท่ากับ 3.80
มีความหลากหลายในช่องทางในการซื้อ ให้ความสําคัญมาก เท่ากับ 3.68
4.ด้านส่งเสริมการขาย
มีการโฆษณา และสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้ความสําคัญมาก เท่ากับ 3.55
รายการส่งเสริมการขาย เช่น การลด แลก แจก แถม ให้ความสําคัญมากที่สุด เท่ากับ 4.56
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ตารางที่ 3.4 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสื่อโฆษณา และการส่งเสริมการ
ขายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
สื่อใดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบะหมีก่ ึ่งฯ
โทรทัศน์
วิทยุ
หนังสือพิมพ์
แผ่นโปสเตอร์
นิตยสาร
ป้ายโฆษณาตามร้านค้า
สื่อทาง Internet / Social Network
สื่อ ณ จุดขาย
รวม
การส่งเสริมการขายที่ทําให้เลือกซื้อ
เพิ่มปริมาณ
ลดราคา
จัดบูธ ทดลองชิม
แจกของแถม
ชิงโชคลุ้นรางวัล
รวม

79
10
2
0
2
6
2
11
112

70.54
8.93
1.79
0.00
1.79
5.36
1.79
9.82
100.00

26
65
6
8
7
112

23.21
58.04
5.36
7.14
6.25
100.00

จากตารางที่ 3.4 พบว่า สื่อโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป คือ
โทรทัศน์ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 70.54 รองลงมาคือ วิทยุ คิดเป็นร้อยละ 8.93 และอันดับ 3 คือ
สื่อ ณ จุดขาย ร้อยละ 9.82 สําหรับการส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูปนั้น การลดราคา มีสัดส่วนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 58.04 รองลงมา คือ การเพิ่มปริมาณ
คิดเป็นร้อยละ 23.21 อันดับ 3 การแจกของแถม,ชิงโชคลุ้นรางวัลและจัดบูธทดลองชิม มี
ปริมาณที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 7.14, 6.25 และ 5.36 ตามลําดับ
สรุปจากการวิจัยสํารวจนี้ สามารถนําผลที่ได้ ในส่วนที่ 1และ2 ที่ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปและ พฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป มาใช้กําหนดกลยุทธ์ ทางด้าน
การตลาด เพื่อนํามาออกแบบ Marketing Offer เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค
และสามารถนําผลที่ได้ ในส่วนที่3 ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดที่มีความสําคัญต่อการ
ตัดสินใจซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ไปใช้กําหนดกลยุทธ์ด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P) ได้ คือ
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1.Product โดยการพยายามสร้างความโดดเด่นและแตกต่าง เช่น การปรับ Packaging เพื่อ
ดึงดูดใจและกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
2.Price
โดยการไม่ปรับเพิ่มราคา ตามราคาต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเป็น
Market Leader ทําให้ปรับราคาขึ้นได้ยาก แต่เปลี่ยนเป็นสร้างความมั่นคงในระยะยาว โดยการ
ลงทุนตั้งโรงงานผลิตวัตถุดิบหลัก เพื่อลดต้นทุนแทนการปรับราคาขึ้น
3.Place เพื่อทําให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยการจัดระบบของช่องทางการกระจายสินค้าให้
มีประสิทธิภาพ และถึงมือผู้บริโภคได้ง่ายและรวดเร็ว
4.Promotion โดยการจัด Sale Promotion และกิจกรรมในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ
และทําการสื่อสารทางการตลาด ในด้านต่างๆ รวมทั้ง ทาง Social Media เพื่อกระตุ้นให้
ผู้บริโภคเกิดการรับรู้และจดจํา
และในส่วนของเรื่อง Branding จะใช้กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อการ
สร้างความจงรักภักดีของลูกค้าและสร้างความประทับใจในระยะยาวต่อตราสินค้า เช่น การจัด
กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ ทําบัตรสมาชิก การจัดตั้งCall center เป็นต้น

3.3 การวิจัยปฐมภูมิ แบบเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview)
ผู้ศึกษาใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ คือ คุณเพชร พะเนียงเวทย์
ผู้ จัด การฝ่ ายพั ฒนาธุ รกิ จ ของบริษั ท ไทยเพรซิ เ ด้ นท์ฟู ดส์ จํ ากัด (มหาชน) โดยใช้ วิธี ก าร
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก โดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงร่างที่ผ่านการตรวจและแก้ไข
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการวิเคราะห์เอกสาร ผู้ศึกษาใช้การเก็บ
ข้อมูลจากการถอดเทปรายการโทรทัศ น์ วีดีโอทางอินเทอร์เน็ ต และตัดจากเอกสารสิ่งพิ มพ์
ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
สรุปผลการสัมภาษณ์คุณเพชร พะเนียงเวทย์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ของบริษัท ไทย
เพรซิเด้นท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
“จากมูลค่าตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในปะเทศไทยนั้นมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้
ทางบริษัทฯ จึงคาดการณ์ว่า บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปประเภทซอง จะโต 10% และประเภทถ้วย จะโต
30% ซึ่งการใช้กลยุทธ์ควรใช้ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งในอนาคตจะต้อง
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ขยายกลุ่ ม เป้ า หมาย เพื่ อ ทํ า ให้ ส ามารถครอบคลุ ม ความต้ อ งการของทุ ก คน ทุ ก กลุ่ ม ทุ ก
Segment โดยคิดว่า บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบซอง อยู่ในสินค้าทําเงิน (Cash Cow) แ ล ะ บ ะ ห มี่
กึ่งสําเร็จรูปแบบถ้วย อยู่ในสินค้าดาวเด่น (Star) และรสชาติที่มีสัดส่วนรายได้สูงสุด คือ รสต้ม
ยํากุ้ง รสโฮลวีตพริกไทยดําที่มียอดขายหรือรายได้น้อยที่สุด และในขณะนี้ยังไม่มีการปรับลด
ผลิตภัณฑ์ แต่จะเป็นเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา ซึ่งอยู่ในกระบวนการการตัดสินใจขั้นสุดท้าย
และจะทําการทดลองตลาดต่อไป บริษัทฯ นั้นมีจุดแข็ง และจุดอ่อน คือ เป็นบริษัทฯใหญ่ และ
เป็นผู้นําตลาด โดยมีโอกาสและอุปสรรค คือ ปัจจัยภายนอกที่จะเข้ามา (External Factor) ที่เข้า
มากระทบ และจากการที่บริษัทฯ มีการจัดกิ จกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมนั้น ไม่ว่าจะเป็น
CRS หรือ CRM ไม่ได้ส่งผลให้บริษัทได้ส่วนแบ่งทางการตลาดของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้น แต่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทฯมากกว่า
ดังนั้น แผนการจัดการในอนาคต ก็คือ จะเป็นผู้นําทางด้านบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ,การมีส่วน
แบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น ,โดยต้องการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และตอบสนองความ
ต้องการกับทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งต้องการทําให้บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเป็น Good Foods ใน
อนาคตต่อไปข้างหน้า”
จากการสัมภาษณ์นี้ ทําให้ทราบว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบซอง อยู่ในสินค้าทําเงิน (Cash
Cow)และบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบถ้วย อยู่ในสินค้าดาวเด่น (Star) และรสชาติที่มีสัดส่วนรายได้
สูงสุด คือ รสต้มยํากุ้ง โดยรสโฮลวีตพริกไทยดําที่มียอดขายหรือรายได้น้อยที่สุด ไปซึ่งสามารถ
นํามากําหนดเป็นกลยุทธ์ได้ คือ การที่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบซอง อยู่ในสินค้าทําเงิน (Cash
Cow) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนครองตลาดมากในตลาดที่มีอัตราการขยายตัวต่ํา สาเหตุเพราะ
ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ช่วงเจริญเติบโตเต็มที่ และตลาดเข้าสู่จุดอิ่มตัว ดังนั้น ควรใช้กลยุทธ์การรักษา
ส่วนครองตลาด (Hold) และ(หรือ)การสร้างส่วนครองตลาด (Build) โดยการพยายามสร้าง
Differentiation ให้กับตลาด และพยายามขยาย Range ของ Product ออกไปเพื่อที่จะ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ครบทุกกลุ่ม
และบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบถ้วย อยู่ในสินค้าดาวเด่น (Star) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วน
ครองตลาดมากในตลาดที่มีอัตราการขยายตัวสูง การเป็นผู้นําตลาดและสามารถทําเงินให้บริษัท
เป็นอย่างมาก แต่ก็ต้องใช้เงินลงทุนมากเช่นกันในการผลิต การลงทุนใหม่ และส่งเสริมการขาย
เพื่อรักษาส่วนครองตลาดไว้ ดังนั้น ควรใช้กลยุทธ์การสร้างส่วนครองตลาด (Build) โดยการใช้
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การส่ ง เสริม การขาย เช่ น ลด แลก แจก แถม, ชิ ง โชค หรื อ จัด กิ จ กรรมเพื่ อ ทํ าการกระตุ้ น
ยอดขาย เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในระยะยาว

3.4 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ
เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร แนวคิดการตลาด
และกลยุทธ์การตลาด โดยใช้กรอบของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการศึ กษาวิเคราะห์
ข้อมูลและศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น รายงานประจําปีย้อนหลัง 3 ปีตั้งแต่ปี 2551 –
2553, บทความและข่าวเกี่ ยวกั บตลาดบะหมี่กึ่งสํ าเร็จรูปในประเทศไทย รวมถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
จากบทความใน นิตยสาร BrandAge ประจําเดือน กรกฎาคม 2554 หัวข้อ “มาม่า ครอง
ทั้งแชร์ครองทั้งชื่อ” ซึ่งสรุปประเด็นได้ดังนี้ “มาม่า” กลายเป็น Generic Name ของบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูปมาเนิ่นนาน จนทุกวันนี้ผู้บริโภคยังคงเรียกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไม่ว่ายี่ห้อไหนว่า “มาม่า”
จนติดปาก จึงไม่ต้องสงสัยว่าผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกับแบรนด์“มาม่า”มากน้อยเพียงใด ช่อง
ทางการจัดจําหน่ายก็น่าจะเป็นอีกจุดแข็งหนึ่งของ “มาม่า” ภายใต้บริษัทสหพัฒนพิบูล เพราะคง
ปฏิเสธไม่ได้ว่านอกจากเรื่องแบรนด์แล้ว ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคคงหนีไม่
พ้นเรื่องช่องทางการจัดจําหน่าย “ในแง่ระบบการจัดจําหน่าย ด้วยความที่อยู่ภายใต้บริษัท
สหพัฒน์ ซึ่งเป็น Distributor ที่ใหญ่ที่สุด ช่องทางการจัดจําหน่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
Distribution Arm หรือ Bargaining Power ของกลุ่มสหพัฒน์ทั้งหมดเวลาเข้าไปคุยกับกลุ่มของ
Retail ก็น่าจะมีอํานาจต่อรองได้มากกว่ารายเล็กๆ แต่มองอีกมุมหนึ่งรายเล็กอย่างพวก SME ก็
อาจปรับตัวได้เร็วกว่าแบรนด์ใหญ่ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องพยายามปรับให้เร็วขึ้น”
ปัจจุบันในมุมของ 4P การตลาด มาม่า และแบรนด์เจ้าใหญ่อันดับ 2 หรือ 3 ในตลาดก็
แทบจะไม่มีความต่างกันมากนัก หากต้องการรักษาตําแหน่ง Market Leader ที่ครองแชร์อยู่
กว่า 50% ไว้ “มาม่า” จึงไม่สามารถอยู่เฉยๆ ได้“การที่เป็น Market Leader ทําให้ต้องคิดให้
รอบคอบมากกว่าปกติ เพราะถ้าเกิดพลาดไป นั่นก็หมายความว่าตัวแบรนด์หลักมันจะเสียหาย
การเป็นแบรนด์ใหญ่การคล่องตัวมันอาจจะน้อยกว่าแบรนด์เล็กๆ แต่วิธีดําเนินการของมาม่าก็
ไม่ได้อยู่เฉยๆ ก็พยายามสร้าง Differentiation ให้กบั ตลาด นอกจากในตลาดที่มีขายกันอยู่
เป็นมาม่าซองและมาม่าคัพ ก็พยายามจะขยาย Range ของ Product ออกไปเพื่อที่จะตอบสนอง
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ความต้องการของผู้บริโภคให้ครบทุกกลุ่ม”
จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา “มาม่า” มีการสร้างนวัตกรรม มี Product Differentiation ออกมา
อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ให้ครบทุกความต้องการ
เพราะปัจจุบันเพียงแค่ความอิ่มอร่อย
ปลอดภัยนั้นคงไม่เพียงพออีกต่อไป หากTrendของตลาดอาหารที่กําลังมาแรงคือ คุณประโยชน์
ที่ผู้บริโภค และที่สําคัญ “การ Maintain อย่างไรเพื่อให้มนั คงยั่งยืนนั้น” จะต้อง Maintain ใน
มุมของสินค้าเดิม และมุมของกลุ่มของสินค้าใหม่ที่ควรจะต้องออกมาอย่างสม่ําเสมอเพื่อตอบ
โจทย์ในทุกๆ Market Sector”
จากเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 5 มกราคม 2555 หัวข้อ “ปี55 ตลาดมาม่า
เดือดต่างชาติติดใจเตรียมบุก” ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ ภาพรวมการแข่งขันในตลาด
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปปีนี้ คาดว่าจะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่ 3
ราย คือ มาม่า ไวไว และยํายํา มีการทํากิจกรรมทางการตลาดมากขึ้น และมีแบรนด์จาก
ต่างประเทศเข้ามาทําตลาด ภายหลังจากได้ทดลองนําสินค้าเข้ามาทําตลาดในไทยช่วงเกิดเหตุ
น้ําท่วมใหญ่ได้ผลการตอบรับเป็นที่น่าพอใจ
จากแนวโน้มดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ประกอบการบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในไทยต้องปรับตัวมากขึ้น
เพื่อรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรง เพราะจากการที่ภาครัฐเปิดกว้างผู้ประกอบการต่างประเทศให้
สามารถนําสินค้าเข้ามาทําตลาดได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านทางอย. ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวถือเป็นการ
ทดลองตลาดก่อนจะนําสินค้าเข้ามาทําตลาดจริงจัง จากนี้ในช่วงปี 2558 การที่เออีซีจะมีผล
บังคับใช้อย่างเป็นทางการ สําหรับแผนการดําเนินธุรกิจในปี 2555 ของมาม่า นับจากนี้ จะเน้น
ไปที่การขยายตลาดชนิดถ้วย การพัฒนารสชาติใหม่ และมีนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และสุดท้ายการ
ขยายตลาดและการลงทุนในต่างประเทศ
จากเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555 หัวข้อ “"มาม่า"ไม่ขึ้น
ตามน้ํ า มั น ลงทุ น 400ล.เพิ่ ม กํ า ลั ง ผลิ ต รั บ น้ํ า ท่ ว มแห่ ซื้ อ ตุ น แค่ 3เดื อ นยอดพุ่ ง ปรี๊ ด 20%” ซึ่ ง
สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมาม่าโชว์ผลประกอบการโตกระฉูด 20% รับอานิสงส์น้ําท่วมคนแห่ตุน
มาม่า ลงทุนเพิ่มอีก 400 ล้านบาท เพิ่มกําลังการผลิตอีก 3 ไลน์ ตั้งรับภาวะความไม่แน่นอน
หากเกิดน้ําท่วม หลังประสบปัญหาผลิตสินค้าไม่ทัน ลั่นไม่ปรับเพิ่มราคาแม้ราคาน้ํามันจะปรับ
เพิ่มอีก 1 บาท แจงเหตุต้นทุนการดําเนินงานปรับลดลงตามวัตถุดิบ
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จากเว็บไซต์ของหนังสือแบรนด์เอจ ประจําเดือน กรกฎาคม 2552 หัวข้อ “ ต้มยํากุ้งหมูสับ สินค้าหลักตระกูลมาม่ า” ซึ่งสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ จากการจัดอันดับรสชาติยอด
นิยมรวมทุกยี่ห้อของเอซี เนลเส็นพบว่า มาม่าต้มยํากุ้งได้รับความนิยมอันดับ 1 ด้วยส่วนแบ่ง
เกือบ 20% ส่วนมาม่าหมูสับอยู่ที่ 14% ด้วยเหตุผลที่ว่าต้มยํากุ้งเป็นรสชาติที่ได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นสากลสําหรับคนไทยจนครองแชมป์มานานนับ 10 ปีและยังคงรสชาติเดิมไว้ตั้งแต่วันแรก
จนถึงปัจจุบัน ส่วนมาม่าหมูสับได้เข้ามารองรับความต้องการของผู้ที่ไม่นิยมรสเผ็ดหรือรสจัด
และทั้ง 2 รสชาติยังมียอดขายรวมกันประมาณ 80% ของยอดขายรวม แม้ปัจจุบันมาม่า
จะมีความอร่อยให้เลือกทั้งหมด 32 รสสําหรับบะหมี่เส้นเหลือง และ 24 รสสําหรับเส้นหมี่ขาวก็
ตาม ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกครั้งที่มาม่าทําแคมเปญ หรือออกรสชาติใหม่ยิ่งกลับทําให้ยอดขายของ
มาม่าต้มยํากุ้งและมาม่าหมูสับเพิ่มขึ้น เพราะดูเหมือนว่าทุกคนจะกลับมาหารสชาติที่คุ้นเคย
เนื่องจากรสหมูสับ และรสต้มยํากุ้งยังคงรสชาติเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเอง
ประกอบกับทําแคมเปญรสชาติหลักอย่างสม่ําเสมออย่างการเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์เมื่อ
ซื้อมาม่ารสหมูสับ 30 ซองแถม 3 ซองเป็นการคืนกําไรให้ผู้บริโภคซึ่งเป็นแคมเปญล่าสุดส่วน
มาม่าต้มยํากุ้งนั้นเป็นอีกรสชาติหนึ่งที่ไม่เคยขาดตอนในเรื่องการทําตลาดเลย
คุณพิพั ฒ พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้อํานวยการ บริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด
(มหาชน) ให้ความเห็นเรื่องนี้ว่า แม้ทีเอฟจะพัฒนารสชาติหลากหลายอยู่เสมอ แต่โฟกัสหลักก็
คือ ต้มยํากุ้งเพราะเป็นรสชาติที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัท คงพอจํากันได้ว่ามาม่าเป็นแบรนด์
แรกที่ทําเอนเตอร์เทนเม้นต์มาร์เก็ตติ้งโดยเข้าไปเป็นเมนสปอนเซอร์ให้กับภาพยนตร์เรื่องต้มยํา
กุ้งจนส่งผลให้ยอดขายเติบโตถึง 20% “การเป็นที่ 1 ย่อมมีอะไรเหนือกว่า” แน่นอนว่ากว่าจะ
ก้าวมาถึงวันนี้ได้มาจากพัฒนาการที่มาม่าทําอยู่ตลอดเวลาทั้งแคมเปญ และออกรสชาติใหม่
แต่ละปีมาม่าจะออกรสชาติใหม่เฉลี่ย 1-2 รสชาติ โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาที่แม่นยํา
ว่ า จะเป็ น ที่ ชื่ น ชอบของผู้ บ ริ โ ภคซึ่ ง รสชาติ ใ หม่ ๆ นี้ จ ะช่ ว ยสร้ า งสี สั น ให้ กั บ ตลาด และเพิ่ ม
ทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคซึ่งเป็นสิ่งที่มาม่าต้องทําเพื่อให้แบรนด์เกิด Movement แม้บางรสชาติ
ถูกผลิตออกมาเป็น Product Tasting เช่น บะหมี่รสลาบ รสเขียวหวาน รสกะเพรา ที่ไม่ประสบ
ความสําเร็จในด้านยอดขายก็ตาม มีเพียงไม่กี่รสชาติอย่างรสต้มยําหมูสับ รสหมูน้ําตก ที่ได้รับ
การตอบรับและยังคงมีการวางจําหน่ายถึงปัจจุบัน
แต่มาม่าก็ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาและเพิ่มคุ ณค่าลงไปในซองบะหมี่ที่ยังยืนอยู่ที่ราคา 5
บาทอย่างสม่ําเสมอด้วยนวัตกรรมใหม่และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า อาทิ มาม่าเส้นโฮลวีต รสหมู
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พริกไทยดํา ตามเทรนด์ของกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ยิ่งภาวะที่บะหมี่ซองกําลังเผชิญ
กับสภาวะอิ่มตัว ยิ่งเป็นตัวเร่งให้ต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ จุดเปลี่ยนนี้เองทําให้มาม่าต้องผ่า
ทางตันด้วย 2 ทางเลือกหลักคือ การพัฒนาบะหมี่รูปแบบใหม่ออกวางจําหน่ายในราคาที่สูงขึ้น
เป็นการเปิดตลาดบะหมี่เซ็กเม้นต์ใหม่ ที่ผ่านมาได้ออกออเรียลทัลคิทเช่น อีกทางหนึ่งคือ การ
รุกคืบตลาดบะหมี่ถ้วยและบะหมี่ชามถื อเป็นการเปลี่ยนภาพไปสู่การทําตลาดพรีเมี ยม เพราะ
แม้มาม่าจะเป็นเบอร์หนึ่ง แต่กไ็ ม่เคยอยู่นิ่งในเกมการแข่งขันเลย
จากการศึกษาทุติยภูมินี้ สามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการวิเคราะห์ SWOT , Five
Forces , STP, 4P และ TOWS Matrix เพื่อกําหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดับต่อไป
3.5 การสรุปประมวลผลการวิจัย
3.5.1วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis)
ใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT ประกอบด้วยโอกาส ข้อจากัด ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
จุดแข็งและจุดอ่อน ที่เกิดจากปัจจัยภายใน ได้รวบรวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับองค์กรรวมถึง
การวิเ คราะห์ ข้อ มูล ทุ ติยภู มิ และข้ อ มูล ปฐมภูมิ ผลลั พธ์ ที่ ได้จ ากการวิ เ คราะห์ จะเป็นข้ อ มู ล
พื้นฐานที่จาเป็นในการกาหนดทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรต่อไป
การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส ( SWOT Analysis )
จุดแข็ง
1. บริษัทมีชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีทั้งยังเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค โดย
ชื่อแบรนด์ "มาม่า"เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคนึกถึงเป็นอันดับแรกเมื่อกล่าวถึง "บะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูป"
2. การมีช่องทางการจัดจําหน่ายที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึงทั่ว
ประเทศ
3. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ทําให้ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ตามความต้องการ
4. มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การมี Product Differentiation ออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ตอบโจทย์ให้ครบทุกความต้องการ
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จุดอ่อน
1. เนื่องจากเป็น Market Leader การที่ปรับขึ้นราคาเพื่อให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนทําได้
ลําบาก
อุปสรรค
1. ราคาต้นทุนของวัตถุดิบ เนื่องจากในปัจจุบันราคาของแป้งสาลีและน้ํามันสูงขึ้น ส่งผลให้
ราคาต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย
การปรับขึ้นราคาเพื่อให้สอดคล้องกับ
ราคาต้นทุนทําได้ลําบาก รวมทั้งเป็นผู้นําในตลาดอีกด้วย
2. มีการแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้น
เนื่องจากมีคู่แข่งขันรายใหม่ทั้งในประเทศ
และ
ต่างประเทศต้องการที่จะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดที่ปัจจุบันนั้นมีมูลค่าทาง
การตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โอกาส
1. มีพฤติกรรมการบริโภคและการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
ต้องการ
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น และในปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มมีแนวโน้มหันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพ
มากขึ้น จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
2. จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทําให้สินค้าอุปโภคและบริโภคต่างๆ ส่งผลต่อค่าครองชีพ
ที่เพิ่มสูงขึ้นไปด้วย ทําให้ผู้บริโภคเริ่มหันมาบริโภคสินค้าอย่างบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่มี
ราคาไม่แพง ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle)
จากการศึกษาข้อมูลทั้งจากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่า บะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูปแบบถ้วย อยู่ในขั้นเจริญเติบโต (Growth stage) เป็นตลาดผลิตภัณฑ์ที่จะมีการแข่งขัน
กันรุนแรงมากขึ้น หลังจากบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดซองเริ่มอิ่มตัว เนื่องจากเป็นตลาดที่สามารถ
กําหนดราคาจําหน่ายได้สูง และในอนาคตจะช่วยส่งผลให้ภาพลักษณ์ของตราผลิตภัณฑ์ดีขึ้น
จากการพัฒนามูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ทําให้แต่ละตราสินค้ามีการขยายผลิตภัณฑ์และทํา
การตลาดในกลุ่มบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดถ้วยเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น มาม่าจึงต้องทุ่มงบประมาณใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งกลยุทธ์ทางด้านการตลาด
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขายอย่างมากในระยะนี้
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และบะหมี่กงึ่ สําเร็จรูปแบบซอง อยู่ในขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ (Maturity stage) ถึงแม้ว่าจะ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนของมูลค่าตลาดมากที่สุด ประมาณร้อยละ 94 ของมูลค่าตลาดรวม แต่
จากการที่ตลาดถูกปิดไว้ด้วยราคาจําหน่ายประมาณ 5-6 บาท/ซอง ส่งผลให้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่าน
มา ตลาดค่อนข้างอิ่มตัว โดยมีมูลค่าตลาดขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงประมาณร้อยละ 2-3 ต่อปี ซึ่ง
การแข่งขันของตราสินค้าต่างๆ จะเน้นไปที่การสรรหารสชาติใหม่ บนรูปแบบผลิตภัณฑ์เดิม
เพื่อรักษาตลาดไว้ และแย่งชิงกลุ่มลูกค้าจากคู่แข่งขัน โดยทุกวงจรผลิตภัณฑ์ประมาณ 2-3
เดือนจะมีการออกรสชาติใหม่
เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวของตราสินค้าในตลาดบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูปเป็นช่วงที่ยอดขายเพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุด
BCG Matrix (Boston Consulting Group Matrix) หรือ แผนผัง BCG
จากการศึกษาข้อมูลทั้งจากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่า บะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูปแบบซอง อยู่ในสินค้าทําเงิน (Cash Cow) ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนครองตลาดมากใน
ตลาดที่มีอัตราการขยายตัวต่ํา สาเหตุที่ตลาดมีอัตราการขยายตัวต่ําก็เพราะผลิตภัณฑ์เข้าสู่ช่วง
เจริญเติบโตเต็มที่ และตลาดเข้าสู่จุดอิ่มตัว เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทําเงินได้มากเพราะมีส่วน
ครองตลาดสูง และไม่ต้องใช้เงินในการขยายกําลังการผลิตเนื่องจากตลาดอิ่มตัว อีกทั้งมีข้อ
ได้เปรียบด้านการประหยัดจากขนาดการผลิต (Economies of scale) ทําให้เงินสดคงเหลือ ควร
ใช้กลยุทธ์การรักษาส่วนครองตลาด (Hold) และ(หรือ)การสร้างส่วนครองตลาด (Build)
และบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบถ้วย อยู่ในสินค้าดาวเด่น (Star) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วน
ครองตลาดมากในตลาดที่มีอัตราการขยายตัวสูง การเป็นผู้นําตลาดและสามารถทําเงินให้บริษัท
เป็นอย่างมาก แต่ก็ต้องใช้เงินลงทุนมากเช่นกันในการผลิต การลงทุนใหม่ และส่งเสริมการขาย
เพื่อรักษาส่วนครองตลาดไว้ ดังนั้น ควรใช้กลยุทธ์การสร้างส่วนครองตลาด (Build)
สามารถนํามาวิเคราะห์ตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในประเทศไทย โดยใช้แบบจําลอง Five
Forces Model มีรายละเอียดการวิเคราะห์ด้านต่างๆ ดังนี้
ปัจจัยที่ 1 อุปสรรคกีดขวางการเข้าสู่อุตสาหกรรม
เนื่องจากมูลค่าตลาดของบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปมีมูลค่าอุตสาหกรรมที่สูงขึ้นทุกปี ประกอบกับ
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณความต้องการบริโภคบะหมี่กึ่ง
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สาเร็จรูปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทาให้คู่แข่งขันรายใหม่ทั้งในและต่างประเทศอยากเข้ามาแย่ง
ส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นจานวนมาก
ปัจจัยที่ 2 แรงผลักดันจากผู้ผลิตหรือคู่แข่งที่มีในอุตสาหกรรม
ในปัจจุบันตลาดบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปนั้นมีการแข่งขันที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพราะมูลค่า
ตลาดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การทาการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายก็
จะยิ่งมีความยากมากขึ้นตามไปด้วย เพราะความแตกต่างของสินค้ามีน้อย ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูปของแต่ละตรานั้น มีวิธีการรับประทานที่ไม่แตกต่างกัน มีรสชาติที่แตกต่างกันน้อยมาก
ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานตราสินค้าต่างๆ แทนกันได้ ดังนั้น แต่ละตราสินค้าก็จะ
พยายามหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มานําเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าอยู่ตลอดเวลา
ปัจจัยที่ 3 อํานาจต่อรองของผู้ขาย (ซัพพลายเออร์)
เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ใช้ผลิตบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป คือ แป้งสาลี และน้ามันปาล์ม ซึ่งมี
ผู้ขายน้อยรายส่งผลให้บริษัทฯมีอานาจต่อรองกับซัพพลายเออร์ต่า เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้เป็น
วัตถุดิบจากธรรมชาติ ซึ่งควบคุมได้ยาก เมื่อเกิดปัญหาภัยธรรมชาติ หรือผลผลิตปาล์มน้ามันมี
น้อยก็ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น แต่เนื่องจากรูปแบบการสั่งซื้อวัตถุดิบของผู้ประกอบการ
แต่ละรายมีความใกล้เคียงกัน คือมีการสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์ในปริมาณที่มาก ทาให้ซัพพลาย
เออร์เองก็ต้องการที่จะรักษาความพึงพอใจของลูกค้าของตนไว้ให้มากที่สุด
ก็อาจทาให้
ผู้ประกอบการมีอานาจการกับต่อรองกับซัพพลายเอร์ที่สูงกว่าได้
ปัจจัยที่ 4 อํานาจการต่อรองของกลุ่มผู้ซื้อหรือลูกค้า
ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อมีอานาจในการต่อรองสูง
เพราะความต้องการของผู้บริโภคมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีความเป็นตัวของตัวเองสูง และต้องการความแปลกใหม่อยู่
ตลอดเวลา สามารถเข้าถึงข้อมูลของสินค้าได้สะดวกและง่ายขึ้น ส่งผลให้ลูกค้ามีอานาจต่อรอง
บริษัทฯจึงจาเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ปัจจัยที่ 5 แรงผลักดันซึ่งเกิดจากสินค้าอื่นๆซึ่งสามารถใช้ทดแทนได้
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ถึงแม้บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปจะมีความสะดวกในการรับประทาน แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคหันมา
สนใจสุขภาพกันมากขึ้น ซึ่งอาหารพร้อมรับประทาน หรือ Ready to eat นั้นมีคุณค่าทาง
โภชนาการมากกว่าบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป และมีความสะดวกในการรับประทาน ส่งผลให้ผู้บริโภค
นิยมหันมาบริโภคอาหารพร้อมรับประทานมากขึ้น รวมทั้งปลากระป๋องและอาหารแห้งต่างๆ ก็
ถือเป็นสินสินค้าทดแทนที่มีบทบาทและกระทบต่อบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปในระดับปานกลาง เพราะ
ลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นมีความต้องการที่หลากหลายค่อนขางมาก จึงทาให้ผู้บริโภค
มีความหลากหลายในการตัดสินใจเลือกซื้อ
ตารางที่ 3.5 สรุปวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรม
สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอทิ ธิพล (Five Force)
อุปสรรคกีดขวางการเข้าสู่อุตสาหกรรม
แรงผลักดันจากผู้ผลิตหรือคู่แข่งที่มีในอุตสาหกรรม
อํานาจต่อรองของผู้ขาย (ซัพพลายเออร์)
อํานาจการต่อรองของกลุ่มผู้ซื้อหรือลูกค้า
แรงผลักดันซึ่งเกิดจากสินค้าอื่นๆซึ่งสามารถใช้ทดแทนได้

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

การวิเคราะห์ STP
โดยขอโฟกัสในส่วนของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ชนิดซอง รสต้มยํากุ้ง
Segmentation มีการแบ่งตามลักษณะประชากรศาสตร์
อาชีพ
ทุกอาชีพ

อายุ
ตั้งแต่18ปีขึ้นไป

การศึกษา
ไม่จํากัด

รายได้
ไม่จํากัด

พฤติกรรม
ต้องการความสะดวก และความเร่งด่วน
ในการรับประทาน และมีรสนิยมชอบรส
เผ็ดหรือรสจัด

Target
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป คือ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มระดับกลางและ
ล่าง ทั้งชายและหญิง อายุตั้งแต่ 18-35 ปี ซึ่งจะเป็นลูกค้าที่ต้องการความสะดวก และความ
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เร่งด่วนในการรับประทานอาหาร โดยมีรสนิยมชอบรสเผ็ดหรือรสจัด เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
แต่มีคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วน
Positioning

ตําแหน่งของตราสินค้า (Positioning) มาม่า เป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่อยู่ในตลาดบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูปในประเทศไทย ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดมากกว่าคู่แข่งขันรายใหญ่ แต่เอกลักษณ์ของ
มาม่า คือ คุณภาพของสินค้า ที่เส้นบะหมี่สามารถชงได้โดยใช้เวลาไม่กี่นาที ประกอบกับรสชาติ
บะหมี่ที่มีเอกลักษณ์ ส่งผลให้มาม่า ได้รับการยอมรับจากตลาด และอยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่า
คู่แข่งในตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป

การวิเคราะห์4Ps
1.Product มีความหลากลายในผลิตภัณฑ์ ทําให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
หลากหลาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตรามาม่า ที่ปัจจุบันมีการสร้างความ
แตกต่างทั้งในตัวผลิตภัณฑ์และรสชาติ
เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ตามความต้องการ
เนือ่ งจากมาม่า ไวไว ยํายํา มีราคาทีไ่ ม่แตกต่างกัน แต่มาม่าไม่ได้แข่งกับไวไว, ยํายํา ที่เรื่อง
ต้นทุน แต่แข่งด้วยรสชาติ ความอร่อย ความหลากหลาย นี่คือความแตกต่าง โดยปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตรามาม่านั้นมีหลายรสชาติ ไม่ว่าจะป็น รสหมูสับ, รสต้มยํากุ้ง, รส
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ต้มยํากุ้งน้ําข้น, รสเย็นตาโฟ, รสเป็ดพะโล้, รสต้มยําเส้นชาเขียว, รสหมูน้ําตก, รสหมูต้มยํา,
เส้นโฮลวีตหมูพริกไทยดํา, รสผัดขี้เมาแห้ง, รสต้มแซบ, เจรสเห็ดหอม, เจรสต้มยํา, รสซุปไก่,
รสโปรตีนไข่ ฯลฯ รวมทั้งการที่วางตําแหน่งสินค้าอยู่ในระดับกลางหรือ standard สําหรับ
ตลาด mass
2.Price การกําหนดราคาของสินค้านั้น อยู่ในระดับ standard ซึ่งทําให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง
ได้ทุกเพศทุกวัยและทุกกลุ่มอาชีพ
3.Place การมีช่องทางการจัดจําหน่ายที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึงในทัว่
ประเทศ จึงทําให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ Focus ไปที่กลุ่ม
mass เป็นหลัก โดยปัจจุบันมีการเพิ่มคุณค่าต่างๆเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเหมาะกับผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมาย
4.Promotion มีการทําการส่งเสริมการขายและการโฆษณาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าถึง
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น
การส่งซองมาม่าเพื่อชิงโชค การจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม ทั้งการศึกษา สิ่งแวดล้อม และ
สิ่งที่กระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง
รวมทั้งทําให้ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยโดยการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคในตลาด mass อีกด้วย
3.5.2 สร้าง/กาหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
Tows Matrix เป็นตารางการนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
อุปสรรค มาวิเคราะห์เพื่อกําหนดเป็นกลยุทธ์ประเภทต่างๆประกอบไปด้วย
1 กลยุทธ์ระดับองค์กร ( Corporate Strategies )
2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ( Business Strategy )
3 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ ( Function Strategy )
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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3.5.1.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร
ตารางที่ 3.6 การกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร โดยใช้ TOWS Matrix ในการแก้ปัญหา

วิเคราะห์
TOWS Matrix

โอกาส (Opportunity)
O1: มีพฤติกรรมการบริโภค
แ ล ะ ก า ร ดํ า เ นิ น ชี วิ ต ข อ ง
ผู้ บ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ต้ อ งการความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น และในปัจจุบันผู้บริโภค
เริ่ ม มี แ นวโน้ ม หั น มาใส่ ใ จใน
เรื่ อ งสุ ข ภาพมากขึ้ น จึ ง เป็ น
โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่ อ ตอบสนองความต้ องการ
ของผู้บริโภค
O2: จากภาวะเศรษฐกิจ ใน
ปัจจุบัน ทําให้สินค้าอุปโภค
และบริโภคต่างๆ ส่งผลต่อค่า
ครองชี พ ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ไปด้ ว ย
ทํ า ใ ห้ ผู้ บ ริ โ ภ ค เ ริ่ ม หั น ม า
บริ โ ภคสิ น ค้ า อย่ า งบะหมี่ กึ่ ง
สํา เร็ จรู ปที่ มีร าคาไม่ แพง ทํ า

จุดแข็ง (Strengths)
S1: บริษัทมีชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดี
ทั้งยังเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ
จากผู้บริโภค โดยชื่อแบรนด์ "มาม่า"
เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคนึกถึงเป็นอันดับ
แรกเมื่อกล่าวถึง "บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป"
S2: การมีช่องทางการจัดจําหน่ายที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่อย่าง
ทั่วถึงทั่วประเทศ
S3: ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
สามารถตอบสนองผู้บริโภคได้ตาม
ความต้องการ
S4: มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การมี
Product Differentiation ออกมาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ให้ครบทุกความ
ต้องการ
S-O Strategy
กลยุทธ์เติบโต
1. ทําการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆและ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่มี
ความทันสมัยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่ง
ปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มมีแนวโน้ม หันมา
ใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น (S4 ,O1)
2.จากผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ใน
ปัจจุบัน ควรใช้ความหลากหลายของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต อบสนองความต้ อ งการ
ของลู ก ค้ า ที่ มี ค วามเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลา (S3 ,O2)

จุดอ่อน (Weaknesses)
W1: เนือ่ งจากเป็น Market Leader
การที่ปรับขึ้นราคาเพื่อให้สอดคล้อง
กับราคาต้นทุนทําได้ลําบาก
W2:
ความไม่ แ ตกต่ า งของ
ผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับคู่แข่ง

W-O Strategy
กลยุทธ์คงตัว
1.เน้นการทําการตลาดเชิงรับ ซึ่งกล
ยุทธ์นมี้ ีไว้เพื่อป้องกัน
Market
Share, Mind Share, Brand
Positioning และ Profitability จาก
การจู่โจมและช่วงชิงของคูแ่ ข่ง
(W1,O2)
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ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละ
วัน
O3:ในปั จ จุ บั น เพี ย งแค่ ค วาม
อิ่ ม อร่ อ ย ปลอดภั ย นั้ น คงไม่
เพียงพอ เพราะหากแนวโน้ม
ของตลาดอาหารที่กําลังมาแรง
คือ คุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะ
ได้รับ
อุปสรรค (Threats)
T1: เป็นช่วงเศรษฐกิจถดถอย
ส่งผลต่อราคาต้นทุน เนื่องจาก
ในปั จ จุ บั น ราคาของแป้ ง สาลี
และน้ํามันสูงขึ้น ส่งผลให้ราคา
ต้ น ทุ น ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต สู ง ขึ้ น
ตามไปด้วย การปรับขึ้นราคา
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ราคา
ต้นทุนทําได้ลําบาก
T2: การเป็นผู้นําตลาด ทําให้
เป็ น เป้ า ในการแย่ ง ส่ ว นแบ่ ง
ทางการตลาด และทํ าให้ เ กิ ด
การแข่ ง ขั น กั น รุ น แรงขึ้ น ทั้ ง
จากคู่แข่งขันรายใหม่ทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งคู่แข่งใน
ปัจจุบันด้วย
T3:การที่ ภ าครั ฐ เปิ ด กว้ า ง
คู่ แ ข่ ง จา กต่ า งประเทศใ ห้
สามารถนํ า สิ น ค้ า เข้ า มาทํ า
ตลาดได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่ าน
ทางอย.(ปี 2558 : AEC)

S-T Strategy
กลยุทธ์เติบโต
1.การสร้ า งความหลากหลายของ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ค ว า ม ไ ด้ เ ป รี ย บ
เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงเศรษฐกิจ
ถดถอยและการมี จํ า นวนคู่ แ ข่ ง ที่
เพิ่ ม ขึ้ น จํ า นวนมากทํ า ให้ เ กิ ด การ
แข่งขันรุนแรงมากขึ้นในอุตสาหกรรม
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป (S4, T1, T2)

W-T Strategy
กลยุทธ์เติบโต
1.การลงทุ น โดยการสร้ า งโรงงาน
วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบหลัก คือ
แป้ง และน้ํ ามัน ปาล์ม ซึ่ง มีสถานที่
ตั้ง อยู่ บ ริเ วณโรงงานผลิ ตบะหมี่ กึ่ ง
สํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ ลดต้ น ทุ น ในด้ า นค่ า
ขนส่ง และราคาของวัตถุดิบที่กําลัง
ผั น ผวนในขณะนี้ ส่ ง ผลต่ อ ต้ น ทุ น
การผลิ ตบะหมี่ กึ่ งสํ า เร็ จ รูป ที่ สูง ขึ้ น
(W2,T1)

ทางเลือกกลยุทธ์ในกลยุทธ์ระดับองค์กร ( Corporate Strategies )
เป็นการคัดเลือกกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมที่ใช้ในระดับองค์กร ซึ่งสามารถเลือกได้ตาม
ทางเลือกดังต่อไปนี้ คือ
ทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์เติบโต (Growth Strategy)
ทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์คงตัว (Stability Strategy)
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ตารางที่ 3.7 สรุปทางเลือกกลยุทธ์ในกลยุทธ์ระดับองค์กร ( Corporate Strategies )
ระดับของ
กลยุทธ์

ทางเลือกใช้กล
ยุทธ์

ข้อดี

ร ะ ดั บ 1 . ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร 1.เพื่อตอบสนองความ
ต้ อ งการให้ กั บ ทุ ก คน
องค์กร
เติบโต
โ ด ย ส า ม า ร ถ รั ก ษ า
ลูกค้าเก่าและเพิ่มฐาน
ลูกค้าใหม่ได้
2.สามารถสร้ า งความ
ได้ เ ปรี ย บในด้ า นการ
แข่งขันในระยะยาวได้
3.การลงทุ น โดยการ
สร้างโรงงานวัตถุดิบที่
เป็นส่วนประกอบหลัก
คื อ แป้ ง และน้ํ า มั น
ปา ล์ ม ซึ่ ง มี สถา นที่
ตั้ ง อ ยู่ บ ริ เ ว ณ
โรงงานผลิ ต บะหมี่ กึ่ ง
สํ า เ ร็ จ รู ป เ พื่ อ ล ด
ต้นทุนในด้านค่าขนส่ง
และราคาของวัตถุดิบที่
กําลังผันผวนในขณะนี้
ส่ ง ผลต่ อ ต้ น ทุ น การ
ผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ที่สูงขึ้น
2.กลยุทธ์คงตัว

1. ใช้กลยุทธ์การมุ่ง
สร้างความแข็งแกร่งใน
ตลาดที่มีความชํานาญ
แ ล ะ มี ตํ า แ ห น่ ง ก า ร
แข่ ง ขั น ที่ เ ข้ ม แข็ ง ทํ า
ให้ไม่ต้องลงทุนในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
มาสู่ ต ลาดมากแต่ เ น้ น
การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ดิ ม
ในการจูงใจลูกค้า

ข้อเสีย

กลยุทธ์ที่
เหมาะสม

กลยุทธ์การเติบโต
แบ บ เชิ งรุ ก เพื่ อ
รักษาการเป็นผู้นําใน
อุ ต สาหกรรมบะหมี่
กึ่งสําเร็จรูป,โดยการ
มี ส่ ว น แ บ่ ง ท า ง
การตลาดที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
,และสามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการให้กับทุกคน
และอนาคตต้องการ
ให้บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
2.การลงทุน เพื่อสร้าง
ก ล า ย เ ป็ น Good
โรงงานวัตถุดิบที่เป็น
Foods
ส่วนประกอบหลัก นั้น
จะต้องใช้เงินลงทุนสูง
มาก
1 . อ า จ จ ะ ต้ อ ง ใ ช้
เงิ น ทุ น สู ง ในการใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
นวั ต กรรมใหม่ ๆ ที่ มี
ค ว า ม ทั น ส มั ย ม า
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่ อ
ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่ง
ปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มมี
แนวโน้มหันมาใส่ใจใน
สุขภาพมากขึ้น

1 . คู่ แ ข่ ง ใ น
อุ ต สาหกรรมมี ก าร
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ กั น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งซึ่ ง อาจ
ทํ า ให้ ส่ ว นแบ่ ง ทาง
การตลาดของมาม่ า
ลดลงได้
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3.3.5.2 กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ
ตารางที่ 3.8 การกําหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ โดยใช้ TOWS Matrix ในการแก้ปัญหา

วิเคราะห์
TOWS Matrix

โอกาส (Opportunity)
O1: มีพฤติกรรมการบริโภค
และ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ของ
ผู้ บ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ต้ อ งการความสะดวกมาก
ยิ่ ง ขึ้ น
และในปั จ จุ บั น
ผู้บริโภคเริ่มมีแนวโน้มหันมา
ใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้ น
จึ ง เป็ น โอกาสในการพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค
O2: จากภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน ทําให้สินค้าอุปโภค
และบริ โ ภคต่ า งๆมี ร าคาสู ง
ส่ ง ผลต่ อ ค่ า ครองชี พ ที่ เ พิ่ ม
สูงขึ้นไปด้วย ทําให้ผู้บริโภค
เริ่มหันมาบริโภคสินค้าอย่าง
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่มีราคาไม่
แพง ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในแต่ละวัน
O3:ในปัจจุบันเพียงแค่ความ
อิ่มอร่อย ปลอดภัยนั้นคงไม่
เพียงพอ เพราะหากแนวโน้ม
ของตลาดอาหารที่กําลังมา

จุดแข็ง (Strengths)
S1:การเป็นผู้นําตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
และมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่มากเป็น
อันดับ1
S2:ผลิ ต ภั ณฑ์ ข องมาม่ านั้ น มี รสชาติ ที่
หลากหลายมาก โดยเฉพาะรสต้มยํากุ้ง
และมาม่ารสหมูสับที่เ ป็นรสชาติที่เป็ น
นิยมและชื่นชอบของผู้บริโภค

จุดอ่อน (Weaknesses)
W1:ความไม่แตกต่างของผลิตภัณฑ์
และราคาเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
W2:ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ บ า ง ร ส ช า ติ ไ ม่
สามารถตอบสนองความต้ อ งการ
ของผู้ บ ริ โ ภคได้ เนื่ อ งจากขาด
ประสิทธิภาพของการวิจัยและพัฒนา
เช่ น รสโฮลวี ต พริ ก ไทยดํ า รสข้ า ว
ซอย รสซุปไก่ เป็นต้น

S-O Strategy
S4O1 กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง
โดยใช้จุดแข็งทีม่ ีกับโอกาส
1. ควรพยายามสร้าง Differentiation
ให้ กับ ตลาด นอกจากในตลาดที่ มีข าย
กั น อยู่ เ ป็ น ชนิ ด ซองและคั พ แล้ ว โดย
พยายามจะที่ จ ะขยาย Range ของ
Product ออกไปเพื่อ ที่จ ะตอบสนอง
ความต้อ งการของผู้บ ริโ ภคให้ค รบทุ ก
กลุ่ ม เพื่ อ ตอบโจทย์ ใ ห้ ค รบทุ ก ความ
ต้อ งการ เพราะปัจ จุบั นเพีย งแค่ค วาม
อิ่ ม อร่ อ ย ปลอดภั ย นั้ น คงไม่ เ พี ย งพอ
หากแนวโน้มของตลาดอาหารในอนาคต
ที่ กํ า ลั ง มาแรงคื อ คุ ณ ประโยชน์ ที่
ผู้บริโภคจะได้รับ

W-O Strategy
W1O1กลยุทธ์ตลาดมุ่งเฉพาะส่วน
ใช้โอกาสที่มใี นการลดจุดอ่อน
1. ปัจจุบันผูบ้ ริโภคเริม่ มีแนวโน้ม
หันมาใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น จึงควร
มีการขยาย Range ของ Product
ออกไปเพื่อตอบโจทย์ให้ครบทุก
ความต้องการ เพราะปัจจุบันเพียง
แค่ความอิ่มอร่อย ปลอดภัยนั้นคงไม่
เพียงพอ หากแนวโน้มของตลาด
อาหารในอนาคตที่กําลังมาแรงคือ
คุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ
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แรงคือ คุณประโยชน์ที่
ผู้บริโภคจะได้รับ
อุปสรรค (Threats)
T1:
เป็นช่ว งเศรษฐกิ จ
ถดถอย ส่งผลต่อราคาต้นทุน
เนื่องจากในปัจจุบันราคาของ
แป้ ง สาลี แ ละน้ํ า มั น สู ง ขึ้ น
ส่ ง ผลให้ ร าคาต้ น ทุ น ที่ ใ ช้ ใ น
การผลิ ต สู ง ขึ้ น ตามไปด้ ว ย
การปรั บ ขึ้ น ราค าเพื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับราคาต้นทุนทํา
ได้ลําบาก
T2: การเป็นผู้นําตลาด ทําให้
เป็นเป้ าในการแย่งส่ วนแบ่ ง
ทางการตลาด และทําให้เกิด
การแข่งขันกันรุนแรงขึ้น ทั้ง
จากคู่ แ ข่ ง ขั น รายใหม่ ทั้ ง ใน
และต่ า งประเทศ รวมทั้ ง
คู่แข่งในปัจจุบันด้วย
T3:การที่ ภ าครั ฐ เปิ ด กว้ า ง
คู่ แ ข่ ง จากต่ า งประเทศให้
สามารถนํ า สิ น ค้ า เข้ า มาทํ า
ตลาดได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่าน
ทางอย.(ปี 2558 : AEC)

S-T Strategy
กลยุทธ์เชิงป้องกัน
S1T1 กลยุทธ์ต้นทุนต่ํา
ใช้จุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค
1."มาม่า"เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภค นึก
ถึงเป็นอันดับแรกเมื่อกล่าวถึง "บะหมี่
กึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป " แต่ เ มื่ อ การแข่ ง ขั น กั น
รุนแรงขึ้น เนื่องจากมีคู่แข่งขันรายใหม่
ทั้งในและต่างประเทศอยากเข้ามาแย่ง
ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม
สูงขึ้นทุกปี ดังนั้น จึงควรหากลยุทธ์เพื่อ
ลด ต้ นทุ น โ ด ย กา ร ใ ช้ ก ลยุ ท ธ์ ก า ร
ประหยั ด จากขนาด (Economy of
scale)

W-T Strategy
กลยุทธ์เชิงรับ
W1T1 กลยุทธ์บูรณาการต้นทุนต่ํา +
สร้ า ง ค วา ม แต กต่ า ง ไว้ รวม กั น
ลดจุ ด อ่ อ นและหลี ก เลี่ ย งอุ ป สรรค
1. การใช้ก ลยุ ท ธ์ก ารประหยั ดจาก
ขนาด( Economy of scale ) เพื่อลด
ต้ น ทุ น แ ละการ พ ยาย ามสร้ า ง
Differentiation
ให้ กั บ ตลาด
นอกจากในตลาดที่มีขายกันอยู่เป็น
ชนิดซองและคัพแล้ว โดยพยายาม
จะที่จะขยาย Range ของ Product
ออกไปเพื่ อ ที่ จ ะตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคให้ครบทุกกลุ่ม
เพื่ อ สร้ า งความได้ เ ปรี ย บทางการ
แข่งขัน

ทางเลือกกลยุทธ์ในระดับธุรกิจ ( Business strategy )
เป็นการคัดเลือกกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมที่ใช้ในระดับธุรกิจ ซึ่งสามารถเลือกได้ตาม
ทางเลือกดังต่อไปนี้ คือ
ทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy)
ทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์การเป็นผู้นําด้านต้นทุน (Cost-Leadership Strategy)
ทางเลือกที่ 3 กลยุทธ์สร้างความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม (Differentiation Focus Strategy)
ทางเลือกที่ 4 กลยุทธ์บูรณาการผู้นําด้านต้นทุน +การสร้างความแตกต่าง (Intergrated
cost leadership / Focus Strategy)
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ตารางที่ 3.9 ทางเลือกกลยุทธ์ในระดับธุรกิจ ( Business strategy )
ระดับของ
กลยุทธ์
ระดับธุรกิจ

ทางเลือกใช้
กลยุทธ์

ข้อดี

ข้อเสีย

กลยุทธ์ที่
เหมาะสม

1.สามารถป้องกันคูแ่ ข่งใน
ปัจจุบันได้
2.สามารถสร้างความ
แตกต่างทําให้ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้
3.สามารถสร้างความ
ประทับใจในตราสินค้าทํา
ให้ลูกค้าเกิดประทับใจใน
ระยะยาว

1.ใช้เงินลงทุนสูงในตัว
ผลิตภัณฑ์
2.ใช้เวลาในการวิจัย
และพัฒนานาน อาจทํา
ให้ถูกคูแ่ ข่งขันทางตรง
ลอกเลียนแบบ
ผลิตภัณฑ์ได้ง่าย

2.กลยุทธ์การเป็น 1.ช่วยปกป้องคูแ่ ข่งขันราย
ผู้นําด้านต้นทุน
ใหม่ไม่ให้เข้าสู่ตลาด
2.สามารถถึงดูดใจให้
ลูกค้าหันมาบริโภคบะหมี่
กึ่งสําเร็จรูป ตรามาม่ามาก
ขึ้น
3.ช่วยป้องกันไม่ให้คแู่ ข่ง
ในอุตสาหกรรมเดิมใช้การ
แข่งขันในด้านราคา
3.กลยุทธ์สร้าง
1.ลูกค้ามีความจงรักภักดี
ความแตกต่าง+ ในตราสินค้า มาม่า
เฉพาะกลุ่ม
2.สามารถสนองความ
ต้องการของลูกค้าในแต่ละ
รายได้ตรงตามความ
ต้องการ

1.การลดต้นทุนใน
บางครั้งจะทําให้ลูกค้า
เกิดความไม่มั่นใจในตัว
สินค้า ซึ่งระยะยาวอาจ
ส่งผลกระทบต่อส่วน
ครองตลาดที่ลดลงได้

กลยุทธ์สร้างความ
แตกต่าง+เฉพาะ
กลุ่ม
จากจุดแข็ง“มาม่า” มี
การสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ โดยการสร้าง
Product
Differentiation ออกมา
อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบ
โจทย์ โดยใช้
เทคโนโลยีหนึ่งทีม่ าม่า
มีอยู่รายเดียว เพื่อ
ตอบโจทย์

1.กลยุทธ์การ
สร้างความ
แตกต่าง

1.เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงใน
การสร้างความแตกต่าง
และการที่จะเข้าถึงลูกค้า
ได้
2.ต้องมีการคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเสมอ
และบางครั้งผลิตภัณฑ์ที่
คิดขึ้นมาใหม่อาจไม่ตรง
กับความต้องการของ
ผู้บริโภค
4.กลยุทธ์บูรณา 1.สามารถป้องกันคูแ่ ข่งใน 1.ใช้เงินลงทุนสูงในตัว
การ ผู้นําด้าน ปัจจุบันได้
ผลิตภัณฑ์
ต้นทุน+การสร้าง 2.สามารถสร้างความ
2.ใช้เวลาในการวิจัย
ความแตกต่าง
แตกต่างทําให้ตอบสนอง และพัฒนานาน อาจทํา
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ความต้องการของลูกค้า
3.สามารถสร้างความ
ประทับใจในตราสินค้าทํา
ให้ลูกค้าเกิดประทับใจใน
ระยะยาว
4.ช่วยปกป้องคูแ่ ข่งขันราย
ใหม่ไม่ให้เข้าสู่ตลาด
5.สามารถถึงดูดใจให้
ลูกค้าหันมาบริโภคบะหมี่
กึ่งสําเร็จรูป ตรามาม่ามาก
ขึ้น
6.ช่วยป้องกันไม่ให้คแู่ ข่ง
ในอุตสาหกรรมเดิมใช้การ
แข่งขันในด้านราคา

ให้ถูกคูแ่ ข่งขันทางตรง
ลอกเลียนแบบ
ผลิตภัณฑ์ได้ง่าย
3.การลดต้นทุนใน
บางครั้งจะทําให้ลูกค้า
เกิดความไม่มั่นใจในตัว
สินค้า ซึ่งระยะยาวอาจ
ส่งผลกระทบต่อส่วน
ครองตลาดที่ลดลงได้

3.3.5.3 กลยุทธ์ระดับหน้าที่
ตารางที่ 3.10 การกําหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ โดยใช้ TOWS Matrix ในการแก้ปัญหา

วิเคราะห์
TOWS Matrix

จุดแข็ง (Strengths)
S1:เนื่อ งจากเป็นบริษั ทใหญ่ เป็น ผู้นํ า
ตลาด และมี ชื่ อ เสี ย ง ทํ า ให้ มี ค วาม
เข้มแข็งทางการเงิน
S2:การมี ช่ อ งทางการจั ด จํ า หน่ า ยที่ มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่อย่าง
ทั่วถึงทั่วประเทศ
S3:มีกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นหัวใจ
ของธุรกิจ
S4:ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ต ล า ด
ต่า งประเทศที่มี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากเมื่ อ
เทียบกับคู่แข่ง
S5:การมี โ รงงาน3แห่ ง และกํ า ลั ง การ
ผลิตที่มากและมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
การประหยั ด จากขนาดเมื่ อ เที ย บกั บ
คู่แข่ง (Economic of scale)

จุดอ่อน (Weaknesses)
W1: เนื่องจากเป็น Market Leader
การที่ปรับขึ้นราคาเพื่อให้สอดคล้อง
กับราคาต้นทุนทําได้ลําบาก
W2: กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดที่ มุ่ ง การ
ส่งเสริมโปรโมชั่น มากกว่าการสร้าง
ภ า พ ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ ก า ร รั บ รู้ ข อ ง
ผู้บริโภคเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
W3:การที่เป็นผู้นําตลาด ทําให้การ
วิจั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ์ จ ะต้ อ งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง ผลทํ า ให้ เ ปิ ด ตั ว
ผลิตภัณฑ์ช้ากว่าคู่แข่งปัจจุบัน
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โอกาส (Opportunity)
O1: มีพฤติกรรมการบริโภค
และ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ของ
ผู้ บ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ต้ อ งการความสะดวกมาก
ยิ่ ง ขึ้ น
และในปั จ จุ บั น
ผู้บริโภคเริ่มมีแนวโน้มหันมา
ใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้ น
จึ ง เป็ น โอกาสในการพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค
O2: จากภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน ทําให้สินค้าอุปโภค
และบริโภคต่างๆ ส่งผลต่อค่า
ครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นไปด้วย
ทํ า ให้ ผู้ บ ริ โ ภคเริ่ ม หั น มา
บริโ ภคสิ นค้ าอย่ างบะหมี่กึ่ ง
สําเร็จรูปที่มีราคาไม่แพง ทํา
ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละ
วัน
O3:ในปัจจุบันเพียงแค่ความ
อิ่มอร่อย ปลอดภัยนั้นคงไม่
เพียงพอ เพราะหากแนวโน้ม
ของตลาดอาหารที่กําลังมา
แรงคือ คุณประโยชน์ที่
ผู้บริโภคจะได้รับ
อุปสรรค (Threats)
T1:
เป็นช่ว งเศรษฐกิ จ
ถดถอย ส่งผลต่อราคาต้นทุน
เนื่องจากในปัจจุบันราคาของ
แป้ ง สาลี แ ละน้ํ า มั น สู ง ขึ้ น
ส่ ง ผลให้ ร าคาต้ น ทุ น ที่ ใ ช้ ใ น
การผลิ ต สู ง ขึ้ น ตามไปด้ ว ย
การปรั บ ขึ้ น ราค าเพื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับราคาต้นทุนทํา
ได้ลําบาก
T2: การเป็นผู้นําตลาด ทําให้

S-O Strategy
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
เนื่องจากบริษัทมีชื่อเสียงและภาพพจน์
ที่ดีทั้งยังเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ
จากผู้บริโภค โดยชื่อแบรนด์ "มาม่า"
เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคนึกถึงเป็นอันดับ
แรกเมื่อกล่าวถึง "บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป"
อีก“มาม่า” มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
มี Product Differentiation ออกมาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ให้ครบทุกความ
ต้องการในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป
(S1,S4,O1)

W-O Strategy
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
ควรเพิ่มการทํากลยุทธ์ทาง
การตลาดให้มากขึ้น
โดยเฉพาะ
แนวโน้มการใช้เครื่องมือ
Social
Media เป็นที่นิยม และสามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคได้มากและมี
ประสิทธิภาพ
รวมทั้งในการจัด
กิจกรรมในการส่งเสริมการขายและ
ประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มขึ้น เพือ่ เป็น
การกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภค
(W3,O1)

S-T Strategy
กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
เนื่องจากมาม่านั้นมีช่องทางการจัด
จําหน่ายที่มปี ระสิทธิภาพและครอบคลุม
พื้นที่อย่างทัว่ ถึงและทั่วประเทศ แต่จาก
มีการแข่งขันกันรุนแรงขึ้น มีคู่แข่งขัน
รายใหม่ทงั้ ในและต่างประเทศอยากเข้า
มาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดทีม่ ี
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จึงต้องพยายาม
สร้างกระบวนการห่วงโซ่คุณค่าให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อทําการผลักดันให้

W-T Strategy
กลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดเฉพาะ
กลุ่ม
ใช้การส่งเสริมการตลาดเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมาย โดยการทํา IMC และ
CRM เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า และ
พยายามสร้างฐานลูกค้าใหม่ทจี่ ะ
เกิดขึ้นในอนาคต (W2,T2,T3)
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เป็นเป้ าในการแย่งส่ วนแบ่ ง สินค้าถึงมือผู้บริโภครวดเร็วและมี
ทางการตลาด และทําให้เกิด ประสิทธิภาพมากขึ้น (S2,T2)
การแข่งขันกันรุนแรงขึ้น ทั้ง
จากคู่ แ ข่ ง ขั น รายใหม่ ทั้ ง ใน
และต่ า งประเทศ รวมทั้ ง
คู่แข่งในปัจจุบันด้วย
T3:การที่ ภ าครั ฐ เปิ ด กว้ า ง
คู่ แ ข่ ง จากต่ า งประเทศให้
สามารถนํ า สิ น ค้ า เข้ า มาทํ า
ตลาดได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่าน
ทางอย.(ปี 2558 : AEC)

ทางเลือกกลยุทธ์ในระดับหน้าที่ ( Functional strategy )
เป็นการคัดเลือกกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมที่ใช้ในระดับ หน้าที่ ซึ่งสามารถเลือกได้ตาม
ทางเลือกดังต่อไปนี้ คือ
ทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ( CRM )
ทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจ ( 4Ps )
ตารางที่ 3.11 สรุปทางเลือกกลยุทธ์ในกลยุทธ์ระดับหน้าที่ ( Corporate Strategies )
ระดับ
ของ ทางเลือกใช้กลยุทธ์
กลยุทธ์
ระดับ
หน้าที่

ข้อดี

1 กลยุทธ์การบริหาร 1.สามารถสร้างความ
ลูกค้าสัมพันธ์
จงรักภักดีของลูกค้าให้
(CRM)
เพิ่มขึ้นได้
2.สามารถสร้างความ
ประทับใจในตราสินค้า
ทําให้ลูกค้าเกิด
ประทับใจในระยะยาว

ข้อเสีย

กลยุทธ์ที่
เหมาะสม

1.เกิดค่าใช้จ่ายในการ กลยุทธ์ส่วน
ดู แ ลลู ก ค้ า มากขึ้ น ทํ า ประสม
ให้ต้นทุนก็เพิ่มขึ้นด้วย ทางการตลาด
(Marketing Mix
2 . อ า จ ถู ก คู่ แ ข่ ง Strategy)
เป็นกลยุทธ์ทใี่ ช้
เลียนแบบได้
ใน
การสร้าง
ยอดขาย
และใช้ในการ
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2 กลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาด(4Ps )
Product

1.สามารถสร้างความ
โดดเด่น และความ
แตกต่างได้

1. สินค้าอาจทําให้
สามารถ
ลอกเลียนแบบได้
2. ในกรณีที่สินค้ามี
คุณภาพสูงอาจไม่
สามารถทําราคา
ตลาดเพื่อแข่งขันได้

Price

1.ตั้งราคาตามราคา
ตลาด เพื่อผลักดันให้
สินค้าติดตลาดเร็ว

1. ทําให้ภาพลักษณ์
ของสินค้าดูไม่
แตกต่างจากสินค้า
ทั่วๆไปในท้องตลาด

Place

1.สามารถครอบคลุมทั่ว 1. ค่าใช้จ่ายในการ
ประเทศด้วยช่องการจัด ผลักดันสินค้าเข้าสู่
ช่องทางต่างๆ
จําหน่ายที่มี
ประสิทธิภาพ และเข้าถึง
ผู้บริโภคได้ง่าย

Promotion

1.พัฒนากระบวนการ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
2.Sale Promotion เพื่อ
ส่งเสริมการขาย

1.ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินกิจกรรม
2. กระบวนการ
ดําเนินงานยุ่งยาก
มากขึ้น

Branding

1. เน้นให้เกิด Brand
Royalty และ Brand
Equity

1.ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินกิจกรรม
2. ใช้ระยะเวลานาน

แก้ไข
ปัญหาในระดับ
Function ร่วมกับ
กลยุทธ์เพิม่ เติม
เช่น
การสร้าง แบ
รนด์ให้เป็นที่รจู้ ัก
และทําให้ลูกค้า
เกิดความภักดีต่อ
ตรายี่ห้อ การใช้
CRM ในการ
รักษาลูกค้าเก่า
และเพิ่มลูกค้า
ใหม่ โดยการจัด
กิจกรรมกระชับ
ความสัมพันธ์
การสมัครสมาชิก
ตั้งระบบคอลเซ็น
เตอร์ เป็นต้น
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การตัดสินใจเลือกใช้แนวทางในการแก้ไขปัญหา
จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค พบว่าปัจจัยที่มีความสําคัญที่ทําให้
องค์ ก รเกิ ด ปัญ หาในการลดลงของส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดและในปั จ จุบั น การดํ า เนิน ชี วิ ต ที่
เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ทําให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มในการบริโภคสินค้าที่ต้องการความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น และปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มมีแนวโน้มหันมาใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น ทําให้เกิดการแข่งขันใน
ด้านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปของแต่ละตรายี่ห้อมีความ
คล้ายคลึงกัน ไม่ไ ด้แตกต่างกันมาก และจากการที่ได้ประมวลผลข้อมูล ทุติยภูมิและปฐมภูมิ
ประกอบกับการวิเคราะห์แรงกดดันทั้งห้า และการวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อนํามากําหนดแนวทางการ
เลื อ กกลยุ ทธ์ เ พื่ อ การแข่งขั นสามารถสรุป ได้ต ามตารางการเลื อ กกลยุทธ์ ใ นระดับ ต่าง ๆ ที่
ประกอบไปด้วยระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ เพื่อทําการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการเพิ่มขึ้นของผลประกอบการเพื่อ สร้างโอกาสในการ
เติบโตของธุรกิ จอย่างต่อเนื่องระยะยาวของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)ได้
ดังต่อไปนี้ คือ
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ตารางที่ 3.12 สรุปแนวทางการเลือกกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับ
ระดับ

ทางเลือกกลยุทธ์

ข้อดี

ข้อเสีย

กลยุทธ์ที่เหมาะสม

1.อาจจะต้องใช้เงินทุนสูงใน
การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆทีม่ ีความ
ทันสมัยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันผูบ้ ริโภค
เริ่มมีแนวโน้มหันมาใส่ใจใน
สุขภาพมากขึ้น
2.การลงทุนสร้างโรงงาน ต้อง
ใช้เงินลงทุนสูงมาก

ใช้Growth Strategy
แบบเชิงรุก เพื่อการ
เป็ น ผู้ นํ า ทางด้ า น
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป,มี
ส่ ว น แ บ่ ง ท า ง
การตลาดที่เพิ่มขึ้น ,
ตอบสนองความ
ต้ อ งการกั บ ทุ ก คน
, แ ล ะ เ ป็ น Good
Foods

กลยุทธ์
ระดับ 1.Growth Strategy
Corporate
Level
Strategy

1.เพื่อตอบสนองความต้องการ
ให้กับทุกคนโดยสามารถรักษา
ลูกค้าเก่าและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
ได้
2.สามารถสร้างความได้เปรียบ
ในด้านการแข่งขันในระยะยาว
ได้
3.การลงทุน เพื่อสร้างโรงงาน
วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบหลัก
คือ แป้ง และน้ํามันปาล์ม โดย
ตั้งอยู่บริเวณโรงงาน เพื่อลด
ต้นทุนค่าขนส่ง และราคา
วัตถุดิบทีก่ ําลังผันผวน
2.Stable Strategy 1.ทําให้ไม่ต้องลงทุนในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาสู่
ตลาดมากแต่เน้นการใช้
ผลิตภัณฑ์เดิมในการจูงใจลูกค้า
Retrenchment

ระดับ
Business
Level

1.CostLeadership
Strategy

1.คู่แข่งในอุตสาหกรรมมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอาจ
ทําให้สว่ นแบ่งทางการตลาด
ของมาม่าลดลงได้

-

-

1.สามารถป้องกันคูแ่ ข่งใน
ปัจจุบันได้
2.สามารถสร้างความแตกต่าง
ทําให้ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า
3.สามารถสร้างความประทับใจ
ในตราสินค้าทําให้ลูกค้าเกิด
ประทับใจในระยะยาว

1.ใช้เงินลงทุนสูงในตัว
ผลิตภัณฑ์
2.ใช้เวลาในการวิจัยและ
พัฒนานาน อาจทําให้ถูกคู่
แข่งขันทางตรงลอกเลียนแบบ
ผลิตภัณฑ์ได้ง่าย

1. Differentiation
ผสมผสานกับเฉพาะ
กลุ่ม
จากจุดแข็ง“มาม่า”
มีการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ
โดยการสร้าง
Product
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2. Differentiation

1.ช่วยปกป้องคูแ่ ข่งขันรายใหม่
ไม่ให้เข้าสู่ตลาด
2.สามารถถึงดูดใจให้ลูกค้าหัน
มาบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ตรามาม่ามากขึ้น
3.ช่วยป้องกันไม่ให้คแู่ ข่งใน
อุตสาหกรรมเดิมใช้การแข่งขัน
ในด้านราคา

1.การลดต้นทุนในบางครั้งจะ
ทําให้ลูกค้าเกิดความไม่มั่นใจ
ในตัวสินค้า ซึ่งระยะยาวอาจ
ส่งผลกระทบต่อส่วนครอง
ตลาดที่ลดลงได้

4. Differentiation- 1.ลูกค้ามีความจงรักภักดีในตรา
สินค้า มาม่า
Focus
2.สามารถสนองความต้องการ
ของลูกค้าในแต่ละรายได้ตรง
ตามความต้องการ

1.เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงในการ
สร้างความแตกต่าง และการที่
จะเข้าถึงลูกค้าได้
2.ต้องมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆเสมอและบางครั้ง
ผลิตภัณฑ์ที่คิดขึ้นมาใหม่อาจ
ไม่ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภค

5. Integration
DifferentiationLeadership

1.ใช้เงินลงทุนสูงในตัว
ผลิตภัณฑ์
2.ใช้เวลาในการวิจัยและ
พัฒนานาน อาจทําให้ถูกคู่
แข่งขันทางตรงลอกเลียนแบบ
ผลิตภัณฑ์ได้ง่าย
3.การลดต้นทุนในบางครั้งจะ
ทําให้ลูกค้าเกิดความไม่มั่นใจ
ในตัวสินค้า ซึ่งระยะยาวอาจ
ส่งผลกระทบต่อส่วนครอง
ตลาดที่ลดลงได้

Strategy

3. Focus Strategy

1.สามารถป้องกันคูแ่ ข่งใน
ปัจจุบันได้
2.สามารถสร้างความแตกต่าง
ทําให้ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า
3.สามารถสร้างความประทับใจ
ในตราสินค้าทําให้ลูกค้าเกิด
ประทับใจในระยะยาว
4.ช่วยปกป้องคูแ่ ข่งขันรายใหม่
ไม่ให้เข้าสู่ตลาด
5.สามารถถึงดูดใจให้ลูกค้าหัน
มาบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ตรามาม่ามากขึ้น
6.ช่วยป้องกันไม่ให้คแู่ ข่งใน
อุตสาหกรรมเดิมใช้การแข่งขัน
ในด้านราคา

Differentiation
ออกมาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อตอบ
โจทย์โดยใช้
เทคโนโลยีหนึ่ง
ที่มาม่ามีอยู่ราย
เดียว เพื่อตอบโจทย์
ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ
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ระดับ
Functional

Product

1.สามารถสร้างความโดดเด่น
และความแตกต่างได้

1. สินค้าอาจสามารถ
ลอกเลียนแบบได้
2. ในกรณีที่สินค้ามี
คุณภาพสูงอาจไม่
สามารถทําราคา
ตลาดเพื่อแข่งขันได้

Price

1.ตั้งราคาตามราคาตลาด เพื่อ
ผลักดันให้สินค้าติดตลาดเร็ว

1. ทําให้ภาพลักษณ์
ของสินค้าดูไม่
แตกต่างจากสินค้า
ทั่วๆไปในท้องตลาด

Place

1.สามารถครอบคลุมทั่วประเทศ 1. ค่าใช้จ่ายในการ
ผลักดันสินค้าเข้าสู่
ด้วยช่องการจัดจําหน่ายที่มี
ช่องทางต่างๆ
ประสิทธิภาพ และเข้าถึง
ผู้บริโภคได้ง่าย

Promotion

1.พัฒนากระบวนการ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
2.Sale Promotion เพื่อ
ส่งเสริมการขาย

1.ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินกิจกรรม
2. กระบวนการ
ดําเนินงานยุ่งยาก
มากขึ้น

Branding

1. เน้นให้เกิด Brand
Loyalty และ Brand Equity

1.ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินกิจกรรม
2. ใช้ระยะเวลานาน

Leve

กลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาด
(Marketing Mix
Strategy)
เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ใน
การสร้างยอดขาย
และใช้ในการแก้ไข
ปัญหาในระดับ
Function ร่วมกับกล
ยุทธ์เพิ่มเติมเช่น
การสร้างแบรนด์ให้
เป็นที่รู้จัก และทําให้
ลูกค้าเกิดความภักดี
ต่อตรายี่ ห้อ การใช้
CRM ในการรักษา
ลู ก ค้ า เก่ า และเพิ่ ม
ลูก ค้า ใหม่ โดยการ
จั ด กิ จ กรรมกระชั บ
ความสั ม พั น ธ์ การ
สมั ค รสมาชิ ก ตั้ ง
ระบบคอลเซ็นเตอร์
เป็นต้น

บทที่ 4
สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ปั ญ หา และการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องธุ ร กิ จ บะหมี่ กึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป
กรณีศึกษา บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)” ผู้ศึกษาได้ดําเนินการศึกษา โดยการ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมและกําหนดปัญหา และเพื่อนํามากําหนดกลยุทธ์ธุรกิจ
และกลยุทธ์ ทางการตลาดเพื่ อ รัก ษาส่ ว นแบ่ งทางการตลาดของตลาดบะหมี่กึ่ งสํ าเร็ จรู ปใน
ประเทศไทย โดยดําเนินการศึกษาตามกรอบกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ สามารถสรุปผล
การศึกษาได้ดังนี้ คือ
4.1 สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา
4.2 ข้อจํากัดในการศึกษา
4.3 ข้อเสนอแนะ
4.3.1 ข้อเสนอแนะในการทําการศึกษาครั้งต่อไป
4.3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับธุรกิจ

4.1 สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา
การศึกษา “ปัญหา กลยุทธ์ตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
กรณีศึกษา บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)” เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
และเพิ่มผลประกอบการในการสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ของบริษัท ไทยเพรซิ
เดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Independent Study) ของ
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง
ข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาแนวทางในการใช้กลยุทธ์ในการบริหารบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด
(มหาชน)ในอนาคต
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จากการศึกษา ได้พบว่า เนื่องจากมูลค่าตลาดในประเทศที่มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทําให้ปัจจุบันอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปภายในประเทศเริ่มมีการแข่งขันกันรุนแรง ทั้งจาก
คู่แข่งปัจจุบัน และคู่แข่งรายใหม่ที่ต้องการเข้ามา ถึงแม้ในปัจจุบันทางบริษัท ไทยเพรซิเดนท์
ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) จะยังคงเป็นผู้นําตลาดในอุตสาหกรรมฯนี้ก็ตาม แต่เมื่อเปรียบเทียบดูส่วน
แบ่งทางการตลาดของปี2551-2553แล้ว จะเห็นได้ว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯนั้นเริ่ม
ลดลง แต่คู่แข่งกลับมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ ในปี 2553 นั้น มาม่า มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดที่ลดลง 2 % คือจากเดิม 56% เปลี่ยนแปลงเป็น 54% ทําให้ต้องสูญเสียส่วนแบ่ง
การตลาดให้กับคู่แข่งเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงน่าเป็นปัญหาของทาง
บริษัทฯ และเมื่อได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ทําให้พบว่า บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ตรา มาม่า
นั้นเริ่มมีอุปสรรคจากคู่แข่งในปัจจุบันและคู่แข่งรายใหม่ ทั้งจากคู่แข่งจากต่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบและคู่แข่งในประเทศที่กําลังปรับตัวเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างรุนแรง , มี
แรงผลักดันจากคู่แข่งในอุตสาหกรรมสูง เนื่องจากการที่มูลค่าตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้นทุกปี , อํานาจต่อรองกับซัพพลายเออร์ และกลุ่มผู้ซื้อต่ํา โดยในปัจจุบัน ทาง
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) เริ่มมีแผนการสร้างโรงงานผลิตวัตถุดิบหลักเอง
และตั้งโรงงานดังกล่าว ในบริเ วณโรงงานผลิต บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเพื่อลดต้นทุนค่ าขนส่ งและ
ต้นทุนของวัตถุดิบหลักอย่างแป้งสาลีและน้ํามันปาล์ม เพราะการเป็นผู้นําตลาดทําให้ยากที่จะ
สามารถปรับขึ้นราคาของสินค้าได้ รวมไปถึ งได้รับแรงผลั กดันสู งจากสินค้าที่ทดแทนกันได้
ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ตรามาม่า จึงมีความจําเป็นที่จะต้องเร่งปรับกล
ยุทธ์ทางธุรกิจ และการตลาด เพื่อเพิ่มส่วนครองตลาดให้กับบริษัท
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์
ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) หากต้องการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดเพื่อเพิ่มผลประกอบการของ
ธุรกิจบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ซึ่งจากการนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT แล้วมาวิเคราะห์
TOWS Matrix เพื่อนํามากําหนดเป็นกลยุทธ์ในระดับต่างๆในบทที่ 3 พบว่าบริษัท ไทยเพรซิ
เดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) ในธุรกิจบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตกอยู่ในตําแหน่ง SO คือมีจุดแข็งและมี
โอกาส ทําให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรม สามารถสรุปผลของการศึกษา
และข้อเสนอแนะจากการศึกษาดังนี้
กลยุทธ์ที่ระดับองค์กร จากการศึกษาพบว่าบริษัทฯควรใช้จุดแข็งและโอกาสเพื่อสร้างข้อ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น กลยุทธ์ที่ใช้คือ กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) เนื่องจาก
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บริษัทมีชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีทั้งยังเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ดังนั้นจึง
เป็นโอกาสดีที่องค์กรจะขยายธุรกิจ เพื่อจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเป็นการ
สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ ประกอบกับโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ โดยองค์กรมี
ความถนัดในหลายด้านอยู่แล้ว ดังนั้นการที่บริษัทจะดําเนินการขยายธุรกิจจึงเป็นการดีที่จะเพิ่ม
การลงทุนในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอกย้ําภาพลักษณ์ ความแข็งแกร่ง และสามารถทําให้องค์กร
สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
โดยใช้ความเชื่อถือและความไว้วางใจเพื่อมุ่งสร้างอัตราการเติบโตที่มากกว่าเมื่อเทียบกับ
ตลาด
โดยการใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโตเชิงรุก
โดยการพัฒนาตลาดใหม่(Market
Development) ,พัฒนาสินค้า (Product Development) ,วิธีการใหม่(New Process) หรือเจาะ
ตลาดเพิ่ม (Market Penetration) โดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นจุดแข็งของ
“มาม่า” ในการสร้าง Product Differentiation ออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบทุกโจทย์ ทุกความ
ต้องการ โดยการนําใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่มาม่านั้นมีอยู่รายเดียวในตลาด เพื่อมุ่ง
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เนื่องจากปัจจุบัน พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา จะทําอย่างไรเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการได้ รวมทั้งการ maintain
อย่างไรให้เกิดความยั่งยืนในธุรกิจ ทั้งในมุมของสินค้าเดิม และมุมของกลุ่มของสินค้าใหม่ที่ควร
จะต้องออกมาอย่างสม่ําเสมอเพื่อตอบโจทย์ในทุกๆ Market Sector ในอนาคต
กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ – จากการศึกษาได้เลือกธุรกิจบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดซองมา
ศึกษาในครั้งนี้
เนื่องจากภาวะตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดซองภายในประเทศที่เริ่มอิ่มตัว
ถึงแม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนของมูลค่าตลาดมากที่สุด ประมาณร้อยละ 94 ของมูลค่า
ตลาดรวม แต่จากการที่ตลาดถูกปิดไว้ด้วยราคาจําหน่ายประมาณ 5-6 บาท/ซอง ส่งผลให้
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ตลาดค่อนข้างอิ่มตัว โดยมีมูลค่าตลาดขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงประมาณ
ร้อยละ 2-3 ต่อปี ซึ่งการแข่งขันของตราสินค้าต่างๆ จะเน้นไปที่การสรรหารสชาติใหม่ บน
รูปแบบผลิตภัณฑ์เดิม เพื่อรักษาตลาดไว้ และแย่งชิงกลุ่มลูกค้าจากคู่แข่งขัน โดยทุกวงจร
ผลิตภัณฑ์ประมาณ 2-3 เดือน จะมีการออกรสชาติใหม่ เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวของตรา
สินค้าในตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ปัจจุบันในด้านของกลยุทธ์ทางการตลาด มาม่า และแบรนด์
เจ้าใหญ่อันดับ 2 หรือ 3 ในตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนั้น มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก
หากมาม่าต้องการรักษาตําแหน่ง Market Leader และส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ จึงควรที่จะ
พยายามสร้าง Differentiation ให้กับตลาด เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ครบ
ทุกกลุ่ม
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ดังนั้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ กลยุทธ์ที่ใช้คือ กลยุทธ์สร้างความ
แตกต่าง+เฉพาะกลุ่ม เนื่องจากปัจจุบันในมุมของ 4P การตลาด มาม่า และแบรนด์เจ้าใหญ่
อันดับ 2 หรือ 3 ในตลาดก็แทบจะไม่มีความต่างกันมากนัก หากต้องการรักษาตําแหน่ง Market
Leader ที่ครองแชร์อยู่กว่า 50% ไว้ จึงควรพยายามสร้าง Differentiation ให้กับตลาด นอกจาก
ในตลาดที่มีขายกันอยู่เป็นมาม่าซองและมาม่าคัพ ก็พยายามจะขยาย Range ของ Product
ออกไปเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ครบทุกกลุ่ม”
การสร้างนวัตกรรม มี Product Differentiation ออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ให้
ครบทุกความต้องการอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากปัจจุบันเพียงแค่ความอิ่มอร่อย ปลอดภัยนั้นคง
ไม่เพียงพออีกต่อไป หากแนวโน้มของตลาดอาหารในอนาคตที่กําลังมาแรงคือ คุณประโยชน์ที่
ผู้บริโภคนั่นเอง ดังนั้น มาม่าจึงต้องพยายามหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและแตกต่างจากคู่แข่งออกมา
เพื่อให้สามารถตอบสนองได้ครอบคลุมทุกกลุ่มและตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้
กลยุทธ์ระดับหน้าที่งาน
จากการที่บะหมีก่ ึ่งสําเร็จรูปชนิดซองกําลังเผชิญกับสภาวะ
อิ่มตัวในปัจจุบัน จึงขอเลือกเจาะไปที่ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ชนิดซอง รสต้มยํากุ้ง เพราะเป็น
รสชาติที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัท
จากข้อมูลทั้งหมดที่ศึกษาและวิเคราะห์แล้วนั้น
พบว่า กลยุทธ์ที่เหมาะสม คือ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix Strategy) ซึ่ง
เป็นกลยุทธ์ในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า
เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว
ข้อมูลการจัดอันดับรสชาติยอดนิยมรวมทุกยี่ห้อของเอซี เนลเส็น พบว่า มาม่าต้มยํากุ้ง
ได้รับความนิยมอันดับ 1 ด้วยส่วนแบ่งเกือบ 20% ส่วนมาม่าหมูสับอยู่ที่ 14% ด้วยเหตุผลที่ว่า
ต้มยํากุ้งเป็นรสชาติที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสากลสําหรับคนไทยจนครองแชมป์มานานนับ 10
ปีแ ละยังคงรสชาติเ ดิมไว้ตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน ส่ว นมาม่าหมูสับได้เข้ามารองรับความ
ต้ อ งการของผู้ ที่ ไ ม่ นิ ย มรสเผ็ ด หรื อ รสจั ด และทั้ ง 2 รสชาติ ยั ง มี ย อดขายรวมกั น ประมาณ
80% ของยอดขายรวม แม้ปัจจุบันมาม่าจะมีความอร่อยให้เลือกทั้งหมด 32 รส แต่โฟกัสหลักก็
คือ ต้มยํากุ้งเพราะเป็นรสชาติที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัท
แต่ละปีมาม่าจะออกรสชาติใหม่เฉลี่ย 1-2 รสชาติ โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาที่แม่นยํา
ว่ า จะเป็ น ที่ ชื่ น ชอบของผู้ บ ริ โ ภคซึ่ ง รสชาติ ใ หม่ ๆ นี้ จ ะช่ ว ยสร้ า งสี สั น ให้ กั บ ตลาด และเพิ่ ม
ทางเลือ กให้แ ก่ผู้ บริโภคซึ่งเป็นสิ่งที่มาม่าต้อ งทําเพื่อ ให้แบรนด์เ กิด การเคลื่ อนไหว แม้บาง
รสชาติถู ก ผลิต ออกมาเป็น สิ นค้ าทดลอง เช่น บะหมี่รสลาบ รสเขียวหวาน รสกะเพรา ที่ไม่
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ประสบความสําเร็จในด้านยอดขายก็ตาม แต่ม าม่าก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาและเพิ่มคุณค่าลงไปใน
ซองบะหมี่ที่ยังยืนอยู่ที่ราคา 5 บาทอย่างสม่ําเสมอด้วยนวัตกรรมใหม่และสร้างมูลค่าเพิ่มให้
สินค้า อาทิ มาม่าเส้นโฮลวีต รสหมูพริกไทยดํา ตามเทรนด์ของกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมาก
ขึ้น
ยิ่งภาวะในปัจจุบัน ที่บะหมี่กึ่ งสําเร็จรูป ชนิด ซอง กําลั งเผชิญกับสภาวะอิ่มตัว ยิ่งเป็น
ตัวเร่งให้ต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ จุดเปลี่ยนนี้เองทําให้มาม่า จะต้องหาทางใหม่ๆ เพื่อรักษา
ส่วนแบ่งทางการตลาดชนิดซองเอาไว้ ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ โดยการปรับโฉมมาม่ารสต้มยํา
กุ้ ง ใหม่ โดยการเปลี่ ย นรู ป แบบซองให้ แ สดงถึ ง ความทัน สมั ย เพื่ อ สร้ า งความโดดเด่ น และ
แตกต่างขึ้น ,ในส่วนของการตั้งราคา โดยจะมุ่งเพิ่มส่วนครองตลาด และมุ่งการแข่งขัน โดยการ
เพิ่มคุณภาพในตัวผลิตภัณฑ์ และมีการออกรสชาติใหม่ๆเพื่อรักษาส่วนครองตลาดอันดับหนึ่ง
ต่อไป อีกทั้งการตั้งราคาที่ถูกกว่าหรือเท่ากันกับ คู่แข่ง เพื่อให้ลูกค้าเปรียบเทียบได้ ส่วนด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย โดยการหาช่องทางการจัดจําหน่ายใหม่ๆให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และ
เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง เช่น โรงเรียน สวนสนุก สถานีขนส่ง และสวนสาธารณะ ฯลฯ ในด้าน
การส่ ง เสริ ม การขาย การโฆษณา ผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ นิ ต ยสาร และ social
network เพื่อช่วยตอกย้ําและสร้างความตระหนักทางด้านตราสินค้ากับผู้บริโภค อาจมีการ
กระตุ้นให้เกิดการซื้อโดยใช้พนักงานยืนประจําที่จุดขาย เพื่อนําเสนอการปรับโฉมมาม่ารสต้มยํา
กุ้งใหม่ หรือชงมาม่ารสชาติใหม่ๆให้ผู้บริโภคได้ลิ้มลอง,การใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย การแจก
ทองให้โชค เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อและสร้างความถี่ในการบริโภค โดยใช้รางวัลเป็นสิ่งจูงใจ
และจัดโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม ในช่วงต่างๆเป็นระยะ,มีการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ําให้ผู้บริโภคจดจําตราสินค้า และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท มีการจัด
กิ จ กรรมที่ ส ร้ า งสรรค์ แ ละส่ ง เสริ ม ในด้ า นการศึ ก ษา ด้ า นกี ฬ า การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่
ผู้ประสบภัย และกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ เป็นต้น
ในส่วนของตราสินค้า ควรใช้กลยุทธ์ CRM เพื่อสร้างความจงรักภักดีและสร้างความ
ประทับใจในระยะยาว เช่น การเปิด Call Center เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ,การจัดตั้งสมาชิกเพื่อทํา
กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ ,การทํา Catalog เพื่อแจ้งข่าวสารและโปรโมชั่นให้กับสมาชิก
และการเปิดอบรมการทําอาหาร การทําขนมให้กับสมาชิกที่สนใจ เป็นต้น
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4.2 ข้อจากัดในการศึกษา
4.2.1 ระยะเวลาในการศึกษา และค้นคว้ามีจํากัด
4.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสํารวจมีจํานวนน้อย ซึ่งอาจทําให้ข้อมูลเกิดการ
คลาดเคลื่อนได้
4.2.3 ข้อมูลบางอย่างเป็นความลับของทางบริษัทฯ ซึ่งไม่สามารถนํามาเปิดเผย
ได้เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรม
4.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษา
4.3.1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
4.3.1.1 ควรมีการเพิ่มขนาดตัวอย่าง เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการทําวิจัย
4.3.1.2 ควรมีการทดลองใช้กลยุทธ์ที่นําเสนอ รวมถึงการศึกษาผลที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินกลยุทธ์ และประเมินผล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาลักษณะดังกล่าวต่อไป
4.3.1.3 บริษัท ไทยเพรซิเด้นท์ฟูดส์ จํากัด(มหาชน) ควรมีการดําเนินการแก้ไข
ปัญหาในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถดําเนินการได้ทันที เพื่อเพิ่มผลประกอบการ
ของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ตรามาม่า
4.3.2. ข้อเสนอแนะสาหรับบริษัทฯ
4.3.2.1. ในการดําเนินธุรกิจควรจะต้องศึกษากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ทั้ง
ในระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และหน่วยปฏิบัติงาน โดยมีการนํามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง
กัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทในการที่จะเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
4.3.2.2. การศึกษาข้อมูลสําหรับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ควรจะ
ดําเนินการอย่างสม่ําเสมอ
เพื่อให้สามารถนํามาปรับกลยุทธ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
4.3.2.3. การนํากลยุทธ์ไปใช้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนสําคัญอย่างยิ่ง
ในการ
กําหนดนโยบายในการปฏิบัติ การตรวจสอบ และประเมินผลที่เกิดขึ้น มีการกําหนดอํานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นอย่างชัดเจน
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4.3.2.4. บริษัทควรเขียน แผนปฏิบัติการ (Action Plan) (ภาคผนวกที่ ง)
4.3.2.5. บริษัทควรนํา Balanced Scorecard มาประกอบการดําเนินกลยุทธ์
(ภาคผนวกที่ ง)
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
โครงคาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก
บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร
คุณเพชร พะเนียงเวทย์
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ประเด็นคาถาม
1.ท่านคิดว่าแนวโน้มการขยายตัวของตลาดบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปในประเทศไทย ประเภทซอง และถ้วย ในปี 2555 ของบริษัท
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) จะเป็นอย่างไร
2.จากข้อมูลของทางศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า ในปีนี้ ตลาดบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปชนิดถ้วย จะมีการแข่งขันกันรุนแรงมาก
ขึ้น หลังจากบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปชนิดซองเริ่มอิ่มตัว ท่านเห็นด้วยหรือไม่ และจะมีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการตลาด
อย่างไร จึงจะสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
3.ท่านคิดว่า ท่านจะใช้กลยุทธ์ใด เพื่อเพิ่มผลประกอบการของตลาดบะหมี่กงึ่ สาเร็จรูปในประเทศไทยในอนาคต
4.จากแนวโน้ม 2-3 ปีที่ผ่านมา ท่านคิดว่า ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปประเภทใด ของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด
(มหาชน) ที่มียอดขายหรือสัดส่วนของรายได้มากที่สุดและน้อยทีส่ ุด และท่านจะมีการปรับกลยุทธ์ขยายหรือลดผลิตภัณฑ์นนั้
หรือไม่ อย่างไร
5.บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด หลังจากบริษัทฯ
มีส่วนแบ่งทางตลาด ในช่วงปี 2551-2553 ที่เริ่มมีแนวโน้มลดลงนั้นอย่างไร
6.ทางบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) มีแนวทางในการกาหนดและเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อทาการ
สื่อสารกับผู้บริโภคอย่างไร เพือ่ กระตุน้ ยอดขายและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ
7.ในอนาคต ท่านมองว่า อะไรเป็นจุดแข็งและโอกาส ของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ที่ทาให้เพิ่มผล
ประกอบการ และมีวิธีการจัดการกับจุดอ่อนและอุปสรรคนั้นอย่างไร เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
8.บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) มีวิธีการจูงใจพนักงานขายอย่างไร ในการช่วยกันโน้มน้าวให้ให้ลูกค้า
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซือ้ ของคู่แข่งมาใช้ของบริษัทของตนเอง
9.ท่านคิดว่าการที่บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนัน้ จะส่งผลให้
บริษัทได้สว่ นแบ่งทางการตลาดของบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปในประเทศไทย เพิ่มขึ้น หรือไม่ อย่างไร
10.ท่านมีแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ในอนาคตหรือไม่ อย่างไร
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แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภค และปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซือ้ บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ในตลาดท่าน้าปากเกร็ด
จ.นนทบุรี ซึ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะนาไปใช้ในการประกอบการศึกษา และจัดทารายงานการค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสูตร CEO MBA สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่องให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
�ชาย
2. สถานภาพ
�โสด

�หญิง

�สมรส

�หย่าร้าง

�หม้าย

3. อายุ
�15 – 25 ปี
�26 – 30 ปี
�31 – 35 ปี
�36 – 40 ปี
4. ระดับการศึกษา
�มัธยมปลาย / ปวช. หรือต่ากว่า � ปวส. /อนุปริญญา
�สูงกว่าปริญญาตรี
5. อาชีพ
�นักเรียน / นักศึกษา
�รับจ้าง
�เกษียณอายุ
6. รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน
�ต่ากว่า 5,000 บาท
�20,001 – 30,000 บาท

�41 ปีขึ้นไป
�ปริญญาตรี

� อื่นๆ โปรดระบุ_____________________
�รับราชการ

�รัฐวิสาหกิจ / เอกชน

�ประกอบธุรกิจส่วนตัว
�แม่บ้าน/ พ่อบ้าน
�อื่นๆ โปรดระบุ______________________
�5,000 – 10,000 บาท
�40,001 บาทขึ้นไป

�10,001 – 20,000

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภคบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
7.บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปที่ท่านนิยมรับประทานมีบรรจุภัณฑ์แบบใด
�ซอง
�คัพ
�ชาม
8.โดยทั่วไปท่านรับประทานบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปด้วยวิธีการแบบใดมากที่สุด
�เติมน้าร้อน
�ต้มให้สุก
�เปิดซองรับประทานทันที
�ผัดแห้ง
�อืน่ ๆ โปรดระบุ…………………
9. ท่านรู้จักบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปยี่ห้อใดบ้าง ( เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
�มาม่า
�ไวไว
�ยายา

�ควิกแสบ

�เอฟเอฟ
�นิชชิน
�อื่นๆ โปรดระบุ…………………
10. บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปยี่ห้อใดที่ท่านชอบรับประทานมากที่สุด ( เลือกตอบเพียง 1 ข้อ )
�มาม่า
�ไวไว
�ยายา
�ควิกแสบ
�เอฟเอฟ

�นิชชิน

�อื่นๆ โปรดระบุ…………………
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11. บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปรสชาติใดที่ท่านชอบรับประทานมากที่สุด ( เลือกตอบเพียง 1 ข้อ )
�รสต้มยากุ้ง
�รสหมูสับต้มยา

�รสหมูสับ
�รสหมูน้าตก

�รสต้มยากุ้งน้าข้น
�รสต้มโคล้ง

�รสผัดขี้เมา

�รสเป็ดพะโล้

�รสต้มยามันกุ้ง

�รสหอยลายผัดฉ่า
�อื่นๆโปรดระบุ ……………………
12. ช่วงเวลาใดที่ท่านชอบรับประทานบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปมากที่สุด
�ตอนเช้า

�ตอนกลางวัน

�ตอนบ่าย

�ตอนเย็น
�ตอนกลางคืน
�ตอนดึก
13. ท่านรับประทานบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปช่วงเวลาใดในแต่ละเดือน
�ต้นเดือน
�กลางเดือน
14. ท่านรับประทานบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปบ่อยครั้งแค่ไหน

�ปลายเดือน

�มากกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง �สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
�เดือนละ 2-3 ครั้ง
�เดือนละ 1 ครั้ง
15. ท่านเลือกรับประทานบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปด้วยเหตุผลใด

�ไม่แน่นอน

�สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
�น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

�แทนมื้อหลัก
�แทนขนมขบเคี้ยว
�แก้หิวระหว่างมื้อ
16. ท่านเลือกซื้อบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปต่อครั้งเป็นอย่างไร
�ยี่ห้อเดิม รสชาติเดิม
�ยี่ห้อเดิม หลายรสชาติ �หลายยี่ห้อ รสชาติเดิม
�หลายยี่ห้อ หลายรสชาติ
17. ปริมาณการซื้อบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปต่อครั้งเป็นจานวนเท่าใด
จานวน 1-3 ซอง/ถ้วย
จานวน 1 แพ็ค (บรรจุ 6 ซอง)
จานวน 1 แพ็ค (บรรจุ 10 ซอง)
จานวน 1 ลัง (บรรจุ 24 ซอง)
จานวนมากกว่า 1 ลัง (มากกว่า 24 ซอง)
18. สถานที่ใดทีท่ ่านนิยมไปเลือกซือ้ บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
�ร้านค้าปลีก

�ร้านนิมิมาร์ทในปั๊มน้ามัน

�7-11

�ซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป �Modern Trade (บิ๊กซี เทสโก้โลตัส แม็คโคร)
19. บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปที่ท่านรับประทานส่วนใหญ่ใครเป็นผูซ้ ื้อ
�ตนเอง
�บิดา-มารดา
�พี่น้อง
�สามี-ภรรยา
20. ท่านรู้จักบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปที่ท่านบริโภคได้อย่างไร
�เห็นจากโฆษณา �จากการทดลองบริโภค
�จากคาแนะนาจากผู้อื่น
21. ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปตรงกับข้อใด
�ราคาประหยัด
�มีคุณค่าทางโภชนาการ

�สะดวกในการรับประทาน
�ไม่ควรรับประทานเป็นประจา

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า
22. ท่านคิดว่าปัจจัยใดต่อไปนี้มีความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปอย่างไร
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ระดับความสาคัญที่มีผลต่อการเลือกบริโภค
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภค

5

4

3

2

1.ด้านสินค้า
รสชาติอร่อย เส้นเหนียวนุ่ม
ความหลากหลายของรสชาติ
มีคุณค่าทางโภชนาการ
บรรจุภัณฑ์สวยงามทันสมัย
ยี่ห้อเป็นที่รู้จัก น่าเชื่อถือ
มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
2.ด้านราคา
มีราคาขายที่ชัดเจน
ราคาได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
3.ช่องทางการจัดจาหน่าย
หาซื้อได้ง่าย และสะดวก
วางในตาแหน่งที่เห็นและหยิบง่าย
มีความหลากหลายของช่องทางในการหาซื้อ
4.ด้านส่งเสริมการตลาด
มีการโฆษณา และสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
มีรายการส่งเสริมการขาย เช่น การลด แลก แจก แถม
ส่วนที่ 4 สื่อโฆษณา และการส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
23. สื่อใดที่ท่านใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการเลือกซื้อบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปมากที่สุด
�โทรทัศน์
�วิทยุ
�หนังสือพิมพ์
�แผ่นโปสเตอร์
�นิตยสาร
�ป้ายโฆษณาตามร้านค้า �สื่อทาง Internet/Social Network �สือ่ ณ จุดขาย
24 การส่งเสริมการขายแบบใดที่ทาให้ท่านเลือกซื้อบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปมากที่สุด
�เพิ่มปริมาณ

�ลดราคา

�แจกของแถม

�ชิงโชคลุน้ รางวัล

�จัดบูธ ทดลองชิม

1

ภาคผนวก ข.
สรุปบทสัมภาษณ์และผลสารวจจากแบบสอบถาม
บันทึกบทสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหาร
นัดวันและเวลาที่จะขอเข้าสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับทางคุณเพชร พะเนียงเวทย์ เป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ของบริษทั
ไทยเพรซิเด้นท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ซึ่งได้เข้าสัมภาษณ์ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.00 น. ที่บริษัทสหพัฒนพิบูล อยู่
บนถนนเพชรบุรตี ัดใหม่
บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร
คุณเพชร พะเนียงเวทย์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ประเด็นคาถาม
1.ท่านคิดว่าแนวโน้มการขยายตัวของตลาดบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปในประเทศไทย ประเภทซอง และถ้วย ในปี 2555 ของบริษัท ไทย
เพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) จะเป็นอย่างไร
ตอบ เนื่องจากมูลค่าตลาดบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปในปะเทศไทยนั้นมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ทางบริษัทฯ จึงคาดการณ์ว่า
บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปประเภทซอง จะโต 10% และประเภทถ้วย จะโต 30% ซึ่งจะต้องมีกันยาวๆ ว่าจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามา
กระทบ ทาให้การขยายตัวนั้นไม่เป็นไปตามเป้าหรือไม่
2.จากข้อมูลของทางศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า ในปีนี้ ตลาดบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปชนิดถ้วย จะมีการแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้น
หลังจากบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปชนิดซองเริ่มอิ่มตัว ท่านเห็นด้วยหรือไม่ และจะมีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการตลาดอย่างไร จึง
จะสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ตอบ เห็นด้วย เนื่องจากข้อมูลที่ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยนามาเผยแพร่นั้น ได้ขอมาจากทางบริษัทฯของเรา ซึ่งได้ทาเอาไว้ ซึ่ง
ทางบริษัทเองได้เป็นสมาชิกของ World Instant Noodles Association และนาข้อมูลการเติบโตของบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปมาใช้เพื่อ
คาดการณ์ตลาดในอนาคต
โดยคิดว่า บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปแบบซอง อยู่ในสินค้าทาเงิน (Cash Cow) ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนครองตลาดมากในตลาด
ที่มีอัตราการขยายตัวต่า สาเหตุที่ตลาดมีอัตราการขยายตัวต่าก็เพราะผลิตภัณฑ์เข้าสู่ช่วงเจริญเติบโตเต็มที่ และตลาดเข้าสู่จุด
อิ่มตัว เป็นผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถทาเงินได้มากเพราะมีส่วนครองตลาดสูง และไม่ต้องใช้เงินในการขยายกาลังการผลิตเนื่องจาก
ตลาดอิ่มตัว อีกทั้งมีขอ้ ได้เปรียบด้านการประหยัดจากขนาดการผลิต (Economies of scale) ทาให้เงินสดคงเหลือ ควรใช้กล
ยุทธ์การรักษาส่วนครองตลาด (Hold) และ(หรือ)การสร้างส่วนครองตลาด (Build)
และบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปแบบถ้วย อยู่ในสินค้าดาวเด่น (Star) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนครองตลาดมากในตลาดที่มีอัตราการ
ขยายตัวสูง การเป็นผู้นาตลาดและสามารถทาเงินให้บริษัทเป็นอย่างมาก แต่ก็ต้องใช้เงินลงทุนมากเช่นกันในการผลิต การลงทุน
ใหม่ และส่งเสริมการขายเพื่อรักษาส่วนครองตลาดไว้ ดังนัน้ ควรใช้กลยุทธ์การสร้างส่วนครองตลาด (Build) ดังนั้นจึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อยู่ตลอดไม่เน้นตัวใดตัวหนึ่ง
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3.ท่านคิดว่า ท่านจะใช้กลยุทธ์ใด เพื่อเพิ่มผลประกอบการของตลาดบะหมี่กงึ่ สาเร็จรูปในประเทศไทยในอนาคต
ตอบ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้นาตลาด และคาดการณ์ว่าในปีนี้ตลาดบะหมีก่ ึ่งสาเร็จรูปประเทศไทยน่าจะคงที่ เพราะเมื่อปลายปี
ที่แล้วได้เกิดภาวะน้าท่วมขึน้ ดังนั้น จึงเป็นแค่การนากลยุทธ์ต่างๆที่มีมาทาควบคู่กันไปทุกอย่าง ไม่เน้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ควร
เลือกกลยุทธ์ที่จะใช้ให้เป็นไปตามสถานการณ์ ณ ขณะนั้น จะดีกว่า
4.จากแนวโน้ม 2-3 ปีที่ผ่านมา ท่านคิดว่า ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปประเภทใด ของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จากัด
(มหาชน) ที่มียอดขายหรือสัดส่วนของรายได้มากที่สุดและน้อยทีส่ ุด และท่านจะมีการปรับกลยุทธ์ขยายหรือลดผลิตภัณฑ์นั้น
หรือไม่ อย่างไร
ตอบ ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปประเภทซอง รสต้มยากุ้งที่มียอดขายหรือสัดส่วนของรายได้มากที่สุดและบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
ประเภทซอง รสโฮลวีตพริกไทยดาที่มียอดขายหรือรายได้นอ้ ยที่สุด และในขณะนี้ยังไม่มีการปรับลดผลิตภัณฑ์ แต่จะเป็นเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา ซึ่งอยู่ในกระบวนการการตัดสินใจขั้นสุดท้าย และจะทาการทดลองตลาดต่อไป
5.บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด หลังจากบริษัทฯ มี
ส่วนแบ่งทางตลาด ในช่วงปี 2551-2553 ที่เริ่มมีแนวโน้มลดลงนั้นอย่างไร
ตอบ เป็นการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์และแผนการตลาดเพื่อนามาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และ วางแผนการจัดการใน
อนาคต เพื่อจะเป็นผูน้ าทางด้านบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป,มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น,ตอบสนองความต้องการกับทุกคน,และเป็น
Good Foods ต่อไป
6.ทางบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) มีแนวทางในการกาหนดและเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อทาการสื่อสาร
กับผู้บริโภคอย่างไร เพือ่ กระตุ้นยอดขายและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ
ตอบ เป็นการใช้กลยุทธ์ตามความเหมาะสมในสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งจะต้องขยายกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทาให้สามารถครอบคลุม
ความต้องการของทุกคน ทุกกลุ่ม ทุก Segment
7.ในอนาคต ท่านมองว่า อะไรเป็นจุดแข็งและโอกาส ของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ที่ทาให้เพิ่มผล
ประกอบการ และมีวิธีการจัดการกับจุดอ่อนและอุปสรรคนั้นอย่างไร เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ตอบ จุดแข็ง และจุดอ่อน คือ ใหญ่ โดยมีโอกาสและอุปสรรค คือ ปัจจัยภายนอกที่จะเข้ามา (External Factor ) ไม่ว่าจะเป็น
สภาพแวดล้อมทางการเมือง ,สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment-E) ,สภาพแวดล้อมทางสังคม
(Sociological Environment-S) รวมทั้งสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Environment-T) เป็นต้น ซึ่งอาจจะมีปัจจัย
ด้านอื่น ๆ ซึ่งเราไม่สามารถกาหนดหรือรูไ้ ด้ ดังนั้นจึงควรมีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมอยูต่ ลอดเวลา
8.บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) มีวิธีการจูงใจพนักงานขายอย่างไร ในการช่วยกันโน้มน้าวให้ให้ลูกค้าปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการซือ้ ของคู่แข่งมาใช้ของบริษัทของตนเอง
ตอบ ทาให้พนักงานทุกคนรักองค์กร และฝึกอบรมในด้านต่างๆเพื่อให้มีทักษะความสามารถเพื่อพัฒนาศักยภาพในอนาคต
9.ท่านคิดว่าการที่บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่ สังคมนั้น จะส่งผลให้บริษัท
ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดของบะหมี่กงึ่ สาเร็จรูปในประเทศไทย เพิ่มขึ้น หรือไม่ อย่างไร
ตอบ การที่บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนั้น ไม่ว่าจะเป็น CRS หรือ CRM ไม่ได้ ส่งผลให้บริษัทได้สว่ น
แบ่งทางการตลาดของบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปในประเทศไทยเพิ่มสูงขึน้ แต่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทฯมากกว่า
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10.ท่านมีแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ในอนาคตหรือไม่ อย่างไร
ตอบ แผนการจัดการในอนาคตนัน้ คือจะเป็นผู้นาทางด้านบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป,มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น,ตอบสนองความ
ต้องการกับทุกคน,และเป็น Good Foods

สรุปแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรม และปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซือ้ บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป จากกลุ่มตัวอย่างใน
ตลาดท่าน้าปากเกร็ด จ.นนทบุรี จานวน 112 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษานัน้ ผู้ศึกษาแบ่งการนาเสนอ
เป็นส่วนต่างๆดังนี้
ส่วนที่ 1 : การวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 3.1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลทั่วไป
ข้อมูล
จานวน (คน)
เพศ
ชาย
54
หญิง
58
รวม
112
อายุ
15 – 25
20
26 – 30
53
31 – 35
19
36 – 40
11
41 ปีขึ้นไป
9
รวม
112
สถานภาพ
โสด
74
สมรส
28
หย่าร้าง
4
หม้าย
6
รวม
112
ระดับการศึกษา
มัธยมปลาย / ปวช.หรือต่ากว่า
5
ปวส. / อนุปริญญา
13
ปริญญาตรี
75
สูงกว่าปริญญาตรี
19
อื่นๆ โปรดระบุ ...........................
0
รวม
112
อาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา
10
รับราชการ
9
รัฐวิสาหกิจ / เอกชน
49
รับจ้าง
20

ร้อยละ
48.21
51.79
100.00
17.86
47.32
16.96
9.82
8.04
100.00
66.07
25.00
3.57
5.36
100.00
4.46
11.61
66.96
16.96
0.00
100.00
8.93
8.04
43.75
17.86
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ประกอบธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน / พ่อบ้าน
เกษียณอายุ
อื่นๆ โปรดระบุ ...........................
รวม
รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
40,001 บาทขึ้นไป
รวม

15
7
2
0
112

13.39
6.25
1.79
0.00
100.00

4
16
57
24
11
112

3.57
14.29
50.89
21.43
9.82
100.00

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภคบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
ตารางที่ 3.2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามพฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภคบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
บรรจุภัณฑ์ที่นิยมรับประทาน
ซอง
72
64.28
ถ้วย
37
33.04
ชาม
3
2.68
รวม
112
100.00
วิธีการรับประทานบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
เติมน้าร้อน
72
64.29
ต้มให้สุก
29
25.89
เปิดซองรับประทานทันที
3
2.68
ผัดแห้ง
8
7.14
อื่นๆ
0
0.00
รวม
112
100.00
ยี่ห้อบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ที่ท่านรู้จัก
มาม่า
112
100.00
ไวไว
107
95.54
ยายา
92
82.14
ควิกแสบ
32
28.57
เอฟเอฟ
35
31.25
นิชชิน
21
18.75
อื่นๆ โปรดระบุ ...เมียวโจ้….
1
0.89
รวม
400
357.14
ยี่ห้อบะหมี่กึ่งฯ ที่ชอบรับประทานมากที่สุด
มาม่า
64
57.14
ไวไว
38
33.93
ยายา
8
7.14
ควิกแสบ
1
0.89
เอฟเอฟ
0
0.00
นิชชิน
1
0.89
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อื่นๆ โปรดระบุ ...........................
รวม
รสชาติทชี่ อบรับประทานมากที่สุด
รสต้มยากุ้ง
รสหมูสับ
รสต้มยากุ้งน้าข้น
รสหมูสับต้มยา
รสหมูน้าตก
รสต้มโคล้ง
รสผัดขี้เมา
รสเป็ดพะโล้
รสต้มยามันกุ้ง
รสหอยลายผัดฉ่า
อื่นๆ โปรดระบุ ...........................
รวม
ช่วงเวลาที่ชอบรับประทานบะหมี่กึ่งฯ
ตอนเช้า
ตอนกลางวัน
ตอนบ่าย
ตอนเย็น
ตอนกลางคืน
ตอนดึก
รวม
ช่วงเวลาในแต่ละเดือนทีช่ อบรับประทานบะหมี่กึ่งฯ
ต้นเดือน
กลางเดือน
ปลายเดือน
ไม่แน่นอน
รวม
ความถี่ในการรับประทานบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
มากกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
เดือนละ 2-3 ครั้ง
เดือนละ 1 ครั้ง
น้อยกว่าเดือนละครั้ง
รวม
เหตุผลในการเลือกรับประทานบะหมีก่ ึ่งฯ
แทนมื้อหลัก
แทนขนมขบเคี้ยว
แก้หิวระหว่างมื้อ
รวม

0

0.00

112

100.00

40
21
13
5
2
19
2
2
3
3
2
112

35.71
18.75
11.61
4.46
1.79
16.96
1.79
1.79
2.68
2.68
1.79
100.00

5
24
7
19
37
20
112

4.46
21.43
6.25
16.96
33.04
17.86
100.00

1
3
14
94
112

0.89
2.68
12.50
83.93
100.00

11
32
33
15
15
6
112

9.82
28.57
29.46
13.39
13.39
5.36
100.00

33
6
73
112

29.46
5.36
65.18
100.00
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การเลือกบะหมี่กึ่งฯ ต่อครั้ง
ยี่ห้อเดิม รสชาติเดิม
ยี่ห้อเดิม หลายรสชาติ
หลายยี่ห้อ รสชาติเดิม
หลายยี่ห้อ หลายรสชาติ
รวม
ปริมาณการซื้อบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ต่อครั้ง
จานวน 1-3 ซอง/ถ้วย
จานวน 1 แพ็ค (บรรจุ 6 ซอง)
จานวน 1 แพ็ค (บรรจุ 10 ซอง)
จานวน 1 ลัง (บรรจุ 24 ซอง)
จานวนมากกว่า 1 ลัง(มากว่า 24 ซอง)
รวม
สถานที่ที่นิยมไปเลือกซื้อบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
ร้านค้าปลีก
ร้านมินิมาร์ทในปั๊มน้ามัน
7-11
ซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป
Modern Trade (Big C, Tesco Lotus, Makro)
รวม
ผู้ที่ซื้อบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปมารับประทาน
ตนเอง
บิดา-มารดา
พี่น้อง
สามี-ภรรยา
รวม
ช่องทางที่ทาให้รู้จักบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
เห็นจากโฆษณา
จากการทดลองบริโภค
จากคาแนะนาของผู้อื่น
รวม
ความเข้าใจเกี่ยวกับบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
ราคาประหยัด
สะดวกในการรับประทาน
มีคุณค่าทางโภชนาการ
ไม่ควรรับประทานเป็นประจา
รวม

44
33
9
26
112

39.29
29.46
8.04
23.21
100.00

32
44
30
4
2
112

28.57
39.29
26.79
3.57
1.79
100.00

12
3
24
23
50
112

10.71
2.68
21.43
20.54
44.64
100.00

77
13
10
12
112

68.75
11.61
8.93
10.71
100.00

55
53
4
112

49.11
47.32
3.57
100.00

34
50
0
28
112

30.36
44.64
0.00
25.00
100.00
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ส่วนที3่ ปัจจัยการตลาดที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
ตารางที่ 3.3 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในการบริโภคบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
ความหมายความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อ
ปัจจัยทางการตลาด
ค่าเฉลี่ย
บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
1.ด้านสินค้า
รสชาติอร่อย เส้นเหนียวนุ่ม
ความหลากหลายของรสชาติ
มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
บรรจุภัณฑ์สวยงามทันสมัย
ยี่ห้อเป็นที่รู้จัก น่าเชื่อถือ
มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ

4.54

มากที่สุด

4.20

มาก

3.96

มาก

3.73

มาก

4.19

มาก

4.44

มากที่สุด

4.21

มากที่สุด

4.17

มาก

4.08

มาก

3.80

มาก

3.68

มาก

3.55

มาก

4.56

มากที่สุด

2.ด้านราคา
มีราคาขายที่ชัดเจน
ราคาได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
3.ช่องทางการจัดจาหน่าย
หาซื้อได้ง่าย และสะดวก
วางในตาแหน่งที่เห็นและหยิบง่าย
มีหลากหลายช่องทางในการหาซื้อ
4.ด้านส่งเสริมการตลาด
มีการโฆษณา และสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
มีรายการส่งเสริมการขาย เช่น การลด แลก แจก แถม

ตารางที่ 3.4 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสื่อโฆษณา และการส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้
บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
สื่อใดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบะหมีก่ ึ่งฯ
โทรทัศน์
วิทยุ
หนังสือพิมพ์
แผ่นโปสเตอร์

79
10
2
0

70.54
8.93
1.79
0.00
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นิตยสาร
ป้ายโฆษณาตามร้านค้า
สื่อทาง Internet / Social Network
สื่อ ณ จุดขาย
รวม
การส่งเสริมการขายที่ทาให้เลือกซื้อ
เพิ่มปริมาณ
ลดราคา
จัดบูธ ทดลองชิม
แจกของแถม
ชิงโชคลุ้นรางวัล
รวม

2
6
2
11
112

1.79
5.36
1.79
9.82
100.00

26
65
6
8
7
112

23.21
58.04
5.36
7.14
6.25
100.00

ภาคผนวก ค.
ข้อมูลอุตสาหกรรม, ข้อมูลบริษัท, ภาพ, ข้อมูลอื่นๆ
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

109

ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและตลาดของบริษัทฯและบริษัทย่อยสาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553 และ 2552 เป็นดังนี้
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ข้อมูลทางการเงิน (ผลการดาเนินงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา)
งบการเงินรวม

2553

2552

2551

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม

6,213.48

5,250.85

4,119.44

สินทรัพย์รวม

9,829.17

8,506.65

7,425.96

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

1,358.19

1,023.52

986.85

รวมหนีส้ ิน

1,385.07

1,046.76

1,022.83

180.00

180.00

180.00

8,444.11

7,459.90

6403.12

9,032.68

8,336.00

8,022.08

รายได้อื่น

279.61

146.81

268.39

รวมรายได้

9,312.30

8,482.81

8,290.48

ต้นทุนขาย

6,442.04

5,901.79

6,436.88

กาไรขั้นต้น

2,590.64

2,434.21

1,585.21

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

1,081.32

943.10

908.27

4.90

4.27

6.60

1,377.50

1,310.64

731.50

กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)

76.53

72.81

40.64

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)

28.32

30.00

15.29

469.12

414.44

355.73

สภาพคล่อง

4.57

5.13

4.17

สภาพคล่องหมุนเร็ว

4.22

4.72

3.70

สภาพคล่องกระแสเงินสด

1.47

1.76

0.42

ระยะเก็บหนี้เฉลี่ย(วัน)

64.83

68.73

67.34

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย(วัน)

22.53

24.54

21.26

ระยะเวลาชาระหนี้(วัน)

40.18

40.05

43.61

อัตราการหมุนเงินสด(วัน)

47.18

53.23

44.99

4,855.30

4,227.33

3,132.58

71.32

70.80

80.24

งบดุล:

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกาไรขาดทุน:
รายได้จากการขาย

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรสุทธิ

มูลค่าหุ้นตามบัญชี(บาท)
อัตราส่วนทางการเงิน
สภาพคล่อง(เท่า)

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ(ล้านบาท)
ความสามารถในการทากาไร(%)
ต้นทุนขายต่อยอดขาย
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อัตรากาไรขัน้ ต้น

28.68

29.20

19.76

อัตรากาไรสุทธิ

14.79

15.45

8.82

อัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น

16.31

17.57

11.42

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์

15.03

16.45

10.10

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

79.27

77.63

48.38

ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขาย(%)

11.97

11.31

11.32

ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน(%)

ภาคผนวก ง.
แผนปฏิบัติการรายปี (Yearly Action Plans)
โครงงาน, แผนกิจกรรม (Campaign)

บริษัท ไทยเพรซิเด้นท์ฟู้ดส์ จากัด(มหาชน) กลุ่มผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ชนิดซอง รสต้มยากุ้ง
รวมเวลา

ช่วงเวลา

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ ยอดขาย
(คน)
Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec

ปี 2555
วัดผล

1. Product

6 เดือน

-

10%

ยอดขาย

การปรับโฉมมาม่ารสต้มยากุ้งใหม่ โดยการเปลี่ยน
รูปแบบซองให้แสดงถึงความทันสมัย เพื่อสร้างความ
โดดเด่นและแตกต่างขึ้น
2. Price

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และฝ่ายวิจัย
พัฒนาและ
ประกันคุณภาพ

6 เดือน

ฝ่ายการเงินและ
การลงทุน

-

5%

รายได้และ
กาไร

ฝ่ายจัดซื้อและ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

-

10%

ยอดขาย

-

20%

ยอดขาย
และกาไร

การตั้งราคา โดยมุ่งเพิ่มส่วนครองตลาด และมุ่งการ
แข่งขัน คือการเพิ่มคุณภาพในตัวผลิตภัณฑ์ และมีการ
ออกรสชาติใหม่ๆเพือ่ รักษาส่วนครองตลาดอันดับหนึ่ง
ต่อไป อีกทั้งการตั้งราคาที่ถูกกว่าหรือเท่ากันกับคู่แข่ง
เพื่อให้ลูกค้าเปรียบเทียบได้
6 เดือน
3. Place
การเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ๆให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่และเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง เช่น โรงเรียน สวน
สนุก สถานีขนส่ง และสวนสาธารณะ ฯลฯ
8 เดือน
4. Promotion
4.1 การโฆษณา ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ

ฝ่ายสารสนเทศ
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นิตยสาร และ social network เพื่อช่วยตอกย้าและสร้าง
ความตระหนักทางด้านตราสินค้ากับผู้บริโภค
4.2 การกระตุน้ ให้เกิดการซื้อโดยใช้พนักงานยืนประจา
ที่จุดขาย เพื่อนาเสนอการปรับโฉมมาม่ารสต้มยากุ้ง
ใหม่ หรือชงมาม่ารสชาติใหม่ให้ผู้บริโภคได้ลิ้มลอง เมื่อ
มีการออกรสชาติใหม่ๆ
4.3. ใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย
- โดยการแจกทองให้โชค เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อและ
สร้างความถี่ในการบริโภค โดยใช้รางวัลเป็นสิ่งจูงใจ
- โปรโมชั่นลด แลก แจก แถม ในช่วงต่างๆเป็นระยะ
4.4. การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ตอกย้าให้ผู้บริโภคจดจาตราสินค้า และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท
4.5. การจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และส่งเสริมในด้าน
การศึกษา ด้านกีฬา การให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ประสบภัย และกิจกรรมเพื่อสังคมอืน่ ๆ ฯลฯ
5.Branding
การใช้กลยุทธ์ CRM เพื่อสร้างความจงรักภักดีและสร้าง
ความประทับใจในระยะยาว เช่น การเปิด Call Center
เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ,การจัดตั้งสมาชิกเพื่อทากิจกรรม
กระชับความสัมพันธ์ ,การทา Catalog เพื่อแจ้ง
ข่าวสารและโปรโมชั่นให้กับสมาชิก และการเปิดอบรม
การทาอาหาร การทาขนมให้กับสมาชิกที่สนใจ

6 เดือน

และฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ
ฝ่ายสารสนเทศ
และฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ

9 เดือน

ฝ่ายสารสนเทศ
และฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ

12 เดือน

ฝ่ายสารสนเทศ
และฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ
ฝ่ายสารสนเทศ
และฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ
ฝ่ายสารสนเทศ
และฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ

8 gfnvo

6 เดือน

-

10%

ยอดขาย
และรายได้
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การวางแผนรายเดือน (Monthly Plan ) บริษัท ไทยเพรซิเด้นท์ฟู้ดส์ จากัด(มหาชน) กลุ่มผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ชนิดซอง รสต้มยากุ้ง เดือน เมษายน ปี 2555
โครงงาน, แผนกิจกรรม (Campaign) รวมเวลา
การปรับเปลี่ยนpackagingมาม่ารสต้มยา
กุ้งใหม่ โดยการเปลี่ยนรูปแบบซองให้แสดง
ถึงความทันสมัยเพื่อสร้างความโดดเด่น
และแตกต่างขึ้น
เปิดตัวซองรสต้มยากุ้งโฉมใหม่
จัดกิจกรรมเปิดตัวซองต้มยากุ้งโฉมใหม่
ออกโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ ต่างๆ
จัดรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ลด แลก
แจก แถม รวมทั้งการส่งซองชิงโชคเพื่อ
แจกทอง กระตุ้นการซื้อ
การกระตุน้ ให้เกิดการซื้อโดยใช้พนักงาน
ยืนประจาที่จุดขาย เพื่อนาเสนอการปรับ
โฉมมาม่ารสต้มยากุ้งใหม่
การจัดตั้งสมาชิกเพื่อทากิจกรรมกระชับ
ความสัมพันธ์
การทา Catalog เพื่อแจ้งข่าวสารและ
โปรโมชั่นให้กับสมาชิก
การเปิดอบรมการทาอาหาร การทาขนม
ให้กับสมาชิกที่สนใจ

ช่วงเวลา
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ผู้รับผิดชอบ

15วัน

ฝ่ายวิจัยพัฒนาและ
ประกันคุณภาพ

7 วัน
14 วัน
16 วัน
16 วัน

ฝ่ายวิจัยพัฒนา
ฝ่ายวิจัยพัฒนา
ฝ่ายสารสนเทศ
ฝ่ายวิจัยพัฒนา

7 วัน

ฝ่ายวิจัยพัฒนา

20 วัน

ฝ่ายสารสนเทศ

1ครั้ง

ฝ่ายสารสนเทศ

2 วัน

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
และบริหารธุรการ
กับฝ่ายสารสนเทศ

ยอดขาย วัดผล
20%

ยอดขาย
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Balanced Scorecard
เป็นเครื่องมือที่ทาหน้าที่เปลี่ยนพันธกิจ (Mission)และกลยุทธ์(Strategy) โดยเป็นชุดของการวัดผลการปฏิบัติงานที่มี
ส่วนช่วยกาหนดกรอบของระบบการวัดและการบริหารกลยุทธ์ที่ครอบคลุมประเด็นครบถ้วน ตัวเลขที่ได้จากการวัดจะทาหน้าที่
วัดผลการปฏิบัติงานขององค์การที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ครบถ้วน เช่น ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกิจการภายใน
และด้านการเรียนรู้แลการเติบโตขององค์การ (Kaplan and Norton,1996)
BSC ประกอบไปด้วย มุมมอง4 ด้านของการวัด คือ
1. ด้านการเงิน (Financial Perspective)
2. ด้านลูกค้า ( Customer Perspective)
3. ด้านกระบวนการ ( Internal-Business – Process Perspective)
4. ด้านการเรียนรู้และการเติบโต( Learning and Growth Perspective)

ซึ่งสามารถอธิบายในแต่ละมุมมองดังนี้
ด้านการเงิน
เป็นจุดร่วมของการวัดในมุมมองอื่นๆ ใน BSC ตัวชีว้ ัดที่นิยมใช้ มักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การเพิ่มรายได้ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิ การลดความ
เสี่ยง
ด้านลูกค้า
การแข่งขันในปัจจุบัน หัวใจอยู่ที่ความเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นวิธีการคิดที่เปลี่ยน
ความสนใจจากภายในจากที่เน้นผลผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีมาสู่ภายนอกในการให้
ความสนใจต่อลูกค้า สิ่งที่ต้องให้ความสาคัญคือ ความสามารถในการดึงดูดลูกค้าใหม่ให้
เข้ามาใช้สินค้าบริการ ความสามารถในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่ให้ยืนยาว
ความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ผลกาไรสุทธิที่ได้จากลูกค้า เมื่อหัก
รายจ่ายต้นทุนในการบริการลูกค้าแล้ว
ด้านกระบวนการ
เป็นการวัดที่ดูถึงความสมบูรณ์ของกระบวนการทางานภายในองค์การ
เป็นการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าขององค์การ แตกต่างจากการวัด
ประเมินผลแบบเดิมที่มุ่งเน้นประโยชน์เพื่อการควบคุม
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ด้านการเรียนรู้และการเติบโต เป็นการวัดองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญของ 3 มุมมองแรก เป็นการลงทุนเพื่ออนาคต และ
เป็นประโยชน์ในระยะยาวแก่องค์การมากกว่าเน้นผลเฉพาะหน้า มีองค์ประกอบย่อยที่ใช้
ในการวัด 3 ด้าน คือ ความสามารถของพนักงาน ความสามารถของระบบข้อมูลข่าวสาร
บรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการทางาน
กระบวนการในการสร้าง BSC
1. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ขององค์การ เพื่อให้ทราบถึงสถานะ พืน้ ฐานของ
องค์การ
2. กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และกลยุทธ์ขององค์การ
3. การกาหนดมุมมอง (Perspective) ด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จในการดาเนินกิจการมุมมองของแต่ละกิจการ จะ
แตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพืน้ ฐานของการดาเนินกิจการ
4. การจัดทาแผนที่ทางกลยุทธ์(Strategy Map)ระดับองค์การโดยกาหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละมุมมอง
5.ผู้บริหารระดับสูงต้องประชุมร่วมกันเพื่อยืนยันและเห็นชอบในแผนที่ทางกลยุทธ์ที่จัดขึ้น
6. การกาหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) และเป้าหมาย (Target) สาหรับแต่ละมุมมองพร้อมทั้งเรียงลาดับ
ความสาคัญ
7. การจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการใช้ Balanced Scorecard
1. ช่วยให้มองเห็นวิสยั ทัศน์ขององค์การได้ชัดเจน
2. ช่วยให้ผลการดาเนินงานขององค์การดีขึ้น
3. ได้รับการความเห็นชอบและยอมรับจากผู้บริหารทุกระดับ ทาให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานได้สอดคล้องกันตามแผน
4. ใช้เป็นกรอบในการกาหนดแนวทางการทางานทั่วทั้งองค์กร
5. ช่วยให้มีการจัดแบ่งงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ สาหรับแต่ละกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม
6. เป็นการรวมแผนกลยุทธ์ของทุกหน่วยงานเข้ามาไว้ด้วยกัน ด้วยแผนธุรกิจขององค์การ ทาให้แผนกลยุทธ์ทั้งหมดมีความ
สอดคล้องกัน
7. สามารถวัดผลได้ทั้งลักษณะเป็นทีมและตัวบุคคล
8. ทาให้ทั้งองค์การมุ่งเน้น และ ให้ความสาคัญต่อกลยุทธ์ขององค์การ
โดยต้องให้เจ้าหน้าที่ทั่วทั้งองค์การให้ความสาคัญ
กับกลยุทธ์ขององค์การมากขึ้น และเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ชว่ ยในการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
9. ช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ วัฒนธรรมขององค์การโดยอาศัยการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายเป็นเครื่องมือในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
10. ทาให้พนักงานเกิดการรับรู้และเข้าใจว่า งานแต่ละอย่างมีที่มาที่ไปอีกทั้งผลของงานตนเองจะส่งผลต่อผลการดาเนินงานของ
ผู้อื่นและขององค์การอย่างไร

ประวัติผู้ศึกษา
นางสาวพรรณวิภา พุ่มไสว เกิดเมื่อวันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2522 สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อปีการศึกษา
2545 และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปีการศึกษา 2553 เข้าทางานทีบ่ ริษัท ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย จากัด ในตาแหน่งเลขานุการประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เมื่อ
วันที่1 ธันวาคม 2550 และปัจจุบันออกมาดูแลกิจการทางบ้าน

