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บทคัดยอ
ปญหา
และการจัดการเชิงกลยุทธเพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจผลิตบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูป กรณีศึกษาบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) เนื่องดวยเปนบริษัท ไทยเพร
ซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจดานการผลิตและจําหนายบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูป เปนผูนําตลาดธุรกิจบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ดวยสวนแบงตลาดมากถึง 50% และถือวา
ไดรับความนิยมเปนอันดับหนึ่งมาตลอดระยะเวลากวา 39 ป แตในปจจุบัน “มามา” ไดมีสวน
แบงทางการตลาดลดลงมาเรื่อยๆ ในขณะที่คูแขงก็พยายามที่จะเพิม่ สวนแบงทางการตลาดให
มากขึ้นทุกๆ ป ซึ่งจําเปนที่ธุรกิจตองศึกษาถึงปญหา และแนวทางเพื่อกําหนดกลยุทธในการ
ดําเนินงานตามกรอบกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ผูศึกษาไดออกแบบการวิจัยแบบบูรณา
การเปนการศึกษาคนควาดวยตนเองในเชิงคุณภาพ วิธกี ารศึกษามีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
สองแหลงคือขอมูลทุติยภูมแิ ละขอมูลปฐมภูมิ จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งสองสวนมาทําการวิเคราะห
โดยใชทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธในการสรุปและประมวลผล โดยมีการใชเครื่องมือ
ตาง ๆ ไดแก Five Forces Model , SWOT Analysis, TOWS Matrix เพื่อกําหนดกลยุทธที่
เหมาะสมในทัง้ สามระดับ
วัตถุประสงค เพื่อยืนยันปญหา/สาเหตุของปญหาและปจจัยสภาพแวดลอมในปจจุบัน
ที่สงผลกระทบ และเพื่อกําหนดกลยุทธในการแกปญหา ทั้งในระดับองคกร ระดับหนวยธุรกิจ
และระดับหนาที่ดานการตลาดของผลิตภัณฑบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ภายใตแบรนดมามา รวมทั้ง
แนวทางการปฏิบัติตามกลยุทธ และควบคุมประเมินผล
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บทนํา
บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึน้ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ.
2515 ซึ่งเปนการรวมทุนระหวาง บริษัท เพรซิเดนท เอ็นเตอรไพรส ของใตหวัน ซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการผลิต และบริษทั สหพัฒนพิบูล จํากัด ซึ่งรับผิดชอบในดาน
การตลาดและการจําหนายสินคา มีวัตถุประสงคในการกอตั้งเพื่อผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปภายใต
เครื่องหมายการคา "มามา"
ที่ตั้งสํานักงาน ตั้งอยูเลขที่ 304 อาคารทีเอฟ ถนนศรีนครินทร แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะป กรุงเทพฯ และมีที่ตั้งโรงงาน 3 แหงคือ 1.สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน จังหวัดลําพูน
2. อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และ 3.สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน จังหวัดชลบุรี
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปภายใตเครื่องหมายการคา "มามา" เปนที่รูจักและยอมรับของ
ผูบริโภคมานานกวา 39 ปโดยครองสวนแบงการตลาดมากกวา 50% รวมทั้งการรับจางผลิต
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปใหกับบริษัทชั้นนําของทวีปยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย เพื่อการสงออก
โดยมีกําลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 6 ลานซองตอวัน กลุมลูกคาเปาหมายในการบริโภคบะหมี่
กึ่งสําเร็จรูป สวนใหญจะเปนกลุมระดับกลางและลาง ทั้งชายและหญิง อายุตั้งแต 18-35 ป ซึ่ง
จะเปนลูกคาที่ตองการความสะดวก และความเรงดวนในการรับประทาน อาหารโดยประหยัด
คาใชจายแตมคี ุณคาทางสารอาหารครบถวน โดยบริษทั สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) เปน
ลูกคารายใหญ ซึ่งมีเครือขายการจัดจําหนายครอบคลุมพื้นทีท่ วั่ ประเทศ ทําหนาที่ในการ
กระจายสินคาอุปโภคบริโภคหลากหลายประเภทโดยตรงจากศูนยกระจายสินคาใหญที่จังหวัด
ชลบุรี ไปยังชองทางการขายกวา 72,570 ชองทางทั่วประเทศ ตําแหนงของตราสินคามามา
ซึ่งมีสัดสวนการตลาด
เปนบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่อยูในตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในประเทศไทย
มากกวาคูแขงขันรายใหญ แตเอกลักษณของ มามา คือ คุณภาพของสินคาที่เสนบะหมี่สามารถ
ชงไดโดยใชเวลาไมกี่นาที ประกอบกับรสชาติบะหมี่ที่มีเอกลักษณ สงผลใหมามา ไดรับการ
ยอมรับจากตลาด และอยูในตําแหนงที่สงู กวาคูแขงในตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ผลิตภัณฑบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป โดยสามารถแยกเปนผลิตภัณฑไดดังนี้ 1.บะหมี่เสน
เหลืองกึ่งสําเร็จรูป แบบซอง 2.เสนขาวกึง่ สําเร็จรูป แบบซอง 3.บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบพรีเมี่ยม
4.บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดถวย 5.ขาวตมและโจกกึ่งสําเร็จรูป
ในปจจุบันการขยายตัวของตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปภายในประเทศแบงตามประเภท
ของบรรจุภัณฑเปน 2 ชนิด คือ แบบซอง และแบบถวย ดังนี้ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดซอง
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ถึงแมวาจะเปนผลิตภัณฑทมี่ ีสัดสวนของมูลคาตลาดมากที่สุด ประมาณรอยละ 94 ของมูลคา
ตลาดรวม แตจากการที่ตลาดถูกปดไวดวยราคาจําหนายประมาณ 5-6 บาท/ซอง สงผลให
ในชวง 2-3 ปที่ผานมา ตลาดคอนขางอิ่มตัว โดยมีมูลคาตลาดขยายตัวเพิ่มขึน้ เพียงประมาณ
รอยละ 2-3 ตอป ซึ่งการแขงขันของตราสินคาตางๆ จะเนนไปที่การสรรหารสชาติใหม บน
รูปแบบผลิตภัณฑเดิม เพื่อรักษาตลาดไว และแยงชิงกลุมลูกคาจากคูแขงขัน โดยทุกวงจร
ผลิตภัณฑประมาณ 2-3 เดือน จะมีการออกรสชาติใหม เพื่อใหเกิดความเคลื่อนไหวของตรา
สินคาในตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป แตสําหรับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดถวย เปนตลาดผลิตภัณฑที่
จะมีการแขงขันกันรุนแรงมากขึ้น หลังจากบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดซองเริ่มอิ่มตัว เนื่องจากเปน
ตลาดที่สามารถกําหนดราคาจําหนายไดสูง และในอนาคตจะชวยสงผลใหภาพลักษณของตรา
ทําใหแตละตราสินคามีการขยาย
ผลิตภัณฑดีขนึ้ จากการพัฒนามูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑและทําการตลาดในกลุมบะหมีก่ ึ่งสําเร็จรูปชนิดถวยเพิ่มสูงขึ้น

ปญหา และลักษณะปญหาที่สําคัญของบริษัท
ประกอบดวย
1ปญหาระดับองคกร คือ จากการที่มูลคาตลาดของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในประเทศไทยมีมลู คา
สูงขึ้นตอเนื่อง สงผลใหเกิดการแขงขันที่เขมขนขึ้น เนื่องจากคูแขงเริ่มมีการปรับกลยุทธสงผล
ใหสวนแบงทางการตลาดของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในประเทศไทยลดลง ดังนั้น จึงตองรักษาสวน
แบงทางการตลาดและเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในประเทศไทย
2.ปญหาระดับหนวยธุรกิจ คือ จากภาวะตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปภายในประเทศทีเ่ ริ่มอิ่มตัว
โดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดซอง ซึ่งมีสัดสวนของมูลคาตลาดมากที่สุดถึงรอยละ 94 ของ
มูลคาตลาดรวม แตกลับมีมลู คาการจําหนายภายในประเทศขยายตัวไดเพียงรอยละ 2-3 ตอป
นั้น ทําใหผปู ระกอบการไทยเริ่มขยายตลาดผลิตภัณฑไปในกลุมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปประเภทอื่น
เชน ถวยมากขึ้น
3.ปญหาระดับหนาที่ คือ ปจจุบันในดานของกลยุทธทางการตลาด มามา และแบรนดเจาใหญ
อันดับ 2 หรือ 3 ในตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนั้น มีผลิตภัณฑทไี่ มแตกตางกันมากนัก หาก
ตองการรักษาตําแหนง Market Leader และสวนแบงทางการตลาดไว “มามา” จึงควรพยายาม
สราง Differentiation ใหกบั ตลาด นอกจากในตลาดที่มีขายกันอยูเปนชนิดซองและคัพแลว โดย
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พยายามจะที่จะขยาย Range ของ Product ออกไปเพื่อที่จะตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคใหครบทุกกลุม เพือ่ ตอบโจทยใหครบทุกความตองการ
จากการที่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดซองกําลังเผชิญกับสภาวะอิ่มตัวในปจจุบัน จึงขอเลือก
โฟกัสไปยัง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ชนิดซอง รสตมยํากุง ซึ่งเปนรสชาติที่สรางรายไดหลักใหกับ
บริษัท ดังนั้น จึงควรมีการกําหนดกลยุทธทางการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธในระดับ
ปฏิบัติการ จะตองใหมีความสอดคลองและตรงกับความตองการของผูบริโภคมากที่สุด เพื่อ
ความไดเปรียบทางการแขงขันกับคูแขงในตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในประเทศไทย

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรือ่ ง ปญหา และการจัดการเชิงกลยุทธเพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจ
ผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป กรณีศึกษาบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด(มหาชน) ซึ่งผูวิจัยได
ทําการศึกษาคนควาความรูและไดดําเนินการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ซึ่งแบงออกเปน 2
ขอใหญ คือ
1. การจัดการเชิงกลยุทธ
โดยมีการใชความไดเปรียบในการแขงขันขององคกรเปนตัวกําหนดกลยุทธ ทั้งนี้มีการ
คํานึงถึงระดับที่แตกตางกันของกลยุทธซงึ่ ระดับของกลยุทธนั้นประกอบไปดวย 3 ระดับดังนี้ คือ
กลยุทธระดับองคกร ( Corporate Level Strategy ),กลยุทธระดับธุรกิจ ( Business Level
Strategy )และกลยุทธระดับหนาที่ ( Functional Level Strategy )
มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมในอุตสาหกรรม (Five Forces Model) เพื่อใหทราบถึง
สภาพคูแขงหนาใหม ทราบความตองการลูกคา สินคาทดแทน ผูจัดจําหนายวัตถุดิบ และ
สามารถทราบถึงการแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยแบบการวิเคราะหอุปสรรคกีดขวาง
การเขาสูอุตสาหกรรม, แรงผลักดันจากผูผลิตหรือคูแขงที่มีในอุตสาหกรรม, อํานาจตอรองของ
ผูขาย, อํานาจการตอรองของกลุมผูซื้อหรือลูกคา และแรงผลักดันซึ่งเกิดจากสินคาอื่นๆซึ่ง
สามารถใชทดแทนได
รวมถึงเครื่องมือในการวิเคราะห และพิจารณาความสัมพันธของสภาพแวดลอมภายใน
ในสวนของจุดแข็ง และจุดออน และการวิเคราะหสถานการณภายนอกในสวนของโอกาส และ
อุปสรรค (SWOT Analysis) รวมทั้ง TOWS Matrix เปนตารางการวิเคราะหที่นําขอมูลทีไ่ ด
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จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค มาวิเคราะหเพื่อกําหนดออกมาเปน
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธประเภทตางๆ
2 การจัดการการตลาด และกลยุทธการตลาด
สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) เปนเครื่องมือพื้นฐานทางการตลาดที่สําคัญ
ที่นักการตลาดนํามาประยุกตใชรว มกัน เพื่อใหสามารถตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมลูกคา
เปาหมายได ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย
(Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) รวมทั้งการวิเคราะหวงจรผลิตภัณฑ และ
แผนผัง BCGเพื่อสามารถกําหนดและประเมินผลิตภัณฑของตน และแนวความคิดเกี่ยวกับการ
บริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) เพื่อชวยใหองคกรสามารถจัดการกระบวนการตางๆภายในองคกร
ใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดตอองคกร

ระเบียบวิธกี ารศึกษาและผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาตามกรอบกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ผูศึกษาได
ออกแบบการวิจัย แบบบู ร ณาการ เปน การศึ กษาคน ควา ด ว ยตนเองในเชิ งคุณ ภาพและเชิ ง
ปริมาณ วิธีการศึกษามีการเก็บรวบรวมขอมูลจากสองแหลงคือขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ
จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งสองสวนมาทําการวิเคราะหโดยใชทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ
ในการสรุปและประมวลผล โดยมีการใชเครื่องมือตาง ๆ ในการวิเคราะหเพื่อสรุปเลือกใชกล
ยุทธทั้งสามระดับ คือ กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับหนวยธุรกิจ และ กลยุทธระดับหนาที่
สวนที1่ การวิจัยปฐมภูมิ แบบเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งผล
การวิเคราะหพฤติกรรม และปจจัยทางการตลาดที่มผี ลตอการเลือกซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ใน
อําเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี จํานวน 112 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษานัน้
ผูศึกษาแบงการนําเสนอเปนสวนตางๆดังนี้
สรุปจากการวิจัยสํารวจนี้ สามารถนําผลที่ได ในสวนที่ 1,2 ที่ศึกษาเกีย่ วกับขอมูล
ทั่วไปและ พฤติกรรมผูบ ริโภคในการบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป มาใชกําหนดกลยุทธทางดาน
การตลาด เพือ่ นํามาออกแบบ Marketing Offer เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของ
ผูบริโภค และสามารถนําผลที่ได ในสวนที่3 ที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยการตลาดที่มคี วามสําคัญตอ
การตัดสินใจซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ไปใชกําหนดกลยุทธดานสวนประสมทางการตลาด (4P) คือ
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1.Product โดยการพยายามสรางความโดดเดนและแตกตาง เชน การปรับ Packaging เพื่อ
ดึงดูดใจและกระตุนใหเกิดการตัดสินใจซื้อ
2.Price
โดยการไมปรับเพิ่มราคา ตามราคาตนทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปน
Market Leader ทําใหปรับราคาขึ้นไดยาก แตเปลี่ยนเปนสรางความมั่นคงในระยะยาว โดยการ
ลงทุนตั้งโรงงานผลิตวัตถุดิบหลัก เพื่อลดตนทุนแทนการปรับราคาขึ้น
3.Place เพื่อทําใหครอบคลุมทั่วประเทศดวยการจัดระบบของชองทางการกระจายสินคาให
มีประสิทธิภาพ และถึงมือผูบริโภคไดงายและรวดเร็ว
4.Promotion โดยการจัด Sale Promotion และกิจกรรมในการกระตุนใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อ
และทําการสื่อสารทางการตลาด ในดานตางๆ รวมทั้ง ทาง Social Media เพื่อกระตุนให
ผูบริโภคเกิดการรับรูและจดจํา
และในสวนของเรื่อง Branding จะใชกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) เพื่อการ
สรางความจงรักภักดีของลูกคาและสรางความประทับใจในระยะยาวตอตราสินคา เชน การจัด
กิจกรรมกระชับความสัมพันธ ทําบัตรสมาชิก การจัดตั้งCall center เปนตน
สวนที2่ การวิจัยปฐมภูมิ แบบเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) จาก
การสัมภาษณคุณเพชร พะเนียงเวทย ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ ของบริษัท ไทยเพรซิเดนท
ฟูดส จํากัด (มหาชน) ทําใหทราบวาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบซอง อยูในสินคาทําเงิน (Cash
Cow) และบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบถวย อยูในสินคาดาวเดน (Star) และรสชาติที่มสี ัดสวน
รายไดสูงสุด คือ รสตมยํากุง โดยรสโฮลวีตพริกไทยดําที่มียอดขายหรือรายไดนอยที่สุดไปซึ่ง
สามารถนํากําหนดกลยุทธได คือ การที่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบซอง อยูในสินคาทําเงิน (Cash
Cow) ซึ่งเปนผลิตภัณฑทมี่ ีสวนครองตลาดมากในตลาดที่มีอัตราการขยายตัวต่ํา สาเหตุเพราะ
ผลิตภัณฑเขาสูชวงเจริญเติบโตเต็มที่ และตลาดเขาสูจ ุดอิ่มตัว ดังนั้น ควรใชกลยุทธการรักษา
สวนครองตลาด (Hold) และ(หรือ)การสรางสวนครองตลาด (Build) โดยการพยายามสราง
Differentiation ใหกับตลาด และพยายามขยาย Range ของ Product ออกไปเพื่อที่จะ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหครบทุกกลุม
และบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบถวย อยูในสินคาดาวเดน (Star) ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีสวน
ครองตลาดมากในตลาดที่มอี ัตราการขยายตัวสูง
การเปนผูนําตลาดและสามารถทําเงินให
บริษัทเปนอยางมาก แตก็ตองใชเงินลงทุนมากเชนกันในการผลิต การลงทุนใหม และสงเสริม
การขายเพื่อรักษาสวนครองตลาดไว ดังนั้น ควรใชกลยุทธการสรางสวนครองตลาด (Build)
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โดยการใชการสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม, ชิงโชค หรือจัดกิจกรรมเพื่อทําการ
กระตุนยอดขาย เพื่อเพิ่มสวนแบงทางการตลาดในระยะยาว
และแผนการจัดการในอนาคต ก็คือ จะเปนผูนําทางดานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ,การมีสวน
แบงทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น ,โดยตองการนําเสนอผลิตภัณฑที่ตอบโจทยและตอบสนองความ
ตองการกับทุกกลุมเปาหมาย รวมทั้งตองการทําใหบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเปน Good Foods ใน
อนาคตตอไปขางหนา”
สวนที3่ การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายในสภาพแวดลอม
ภายนอกองคกร แนวคิดการตลาดและกลยุทธการตลาด โดยใชกรอบของกระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธในการศึกษาวิเคราะหขอมูลและศึกษาขอมูลจากแหลงตาง ๆ เชน รายงานประจําป
ยอนหลัง 3 ปตั้งแตป 2551 – 2553, บทความและขาวเกี่ยวกับตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปใน
ประเทศไทย รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนําขอมูลเหลานี้ไปใชในการวิเคราะห SWOT ,
Five Forces , STP, 4P และ TOWS Matrix เพื่อกําหนดกลยุทธในแตละระดับตอไป

สรุปการศึกษา อภิปรายผล และ ขอเสนอแนะ
ผลการศึกษาและวิเคราะหตามขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธของบริษทั
ไทยเพรซิ
เดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) ที่ตองการรักษาสวนแบงทางการตลาดเพื่อเพิ่มผลประกอบการของ
ธุรกิจบะหมี่กงึ่ สําเร็จรูป จากการวิเคราะหในรูป TOWS พบวาบริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส
จํากัด (มหาชน) มีจุดแข็งและมีโอกาส ทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันในอุตสาหกรรม
สามารถสรุปผลของการศึกษา และขอเสนอแนะจากการศึกษาดังนี้
กลยุทธทรี่ ะดับองคกร จากการศึกษาพบวาบริษัทฯควรใชจดุ แข็งและโอกาสเพื่อสรางขอ
ไดเปรียบในการแขงขัน ดังนั้น กลยุทธทใี่ ชคือ กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) เนื่องจาก
บริษัทมีชื่อเสียงและภาพพจนที่ดีทั้งยังเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับจากผูบริโภค ดังนั้นจึง
เปนโอกาสดีที่องคกรจะขยายธุรกิจ เพื่อจะตอบสนองความตองการของผูบริโภค และเปนการ
สรางรายได สรางความมั่นคงใหกับธุรกิจ ประกอบกับโอกาสในการตอยอดธุรกิจ โดยองคกรมี
ความถนัดในหลายดานอยูแลว ดังนั้นการที่บริษทั จะดําเนินการขยายธุรกิจจึงเปนการดีที่จะเพิ่ม
การลงทุนในรูปแบบใหมๆ เพื่อตอกย้ําภาพลักษณ ความแข็งแกรง และสามารถทําใหองคกร
สามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องในระยะยาว

8

โดยใชความเชื่อถือและความไววางใจเพื่อมุงสรางอัตราการเติบโตที่มากกวาเมื่อเทียบกับ
ตลาด
โดยการใชกลยุทธการเจริญเติบโตเชิงรุก
โดยการพัฒนาตลาดใหม(Market
Development) ,พัฒนาสินคา (Product Development) ,วิธีการใหม(New Process) หรือเจาะ
ตลาดเพิ่ม (Market Penetration) โดยใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหมๆ ที่เปนจุดแข็งของ
“มามา” ในการสราง Product Differentiation ออกมาอยางตอเนื่องเพื่อตอบทุกโจทย ทุกความ
ตองการ โดยการนําใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทีม่ ามานั้นมีอยูรายเดียวในตลาด เพื่อมุง
ตอบสนองความตองการของลูกคา เนื่องจากปจจุบัน พฤติกรรมผูบ ริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา จะทําอยางไรเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการได รวมทั้งการ maintain
อยางไรใหเกิดความยั่งยืนในธุรกิจ ทั้งในมุมของสินคาเดิม และมุมของกลุมของสินคาใหมที่ควร
จะตองออกมาอยางสม่ําเสมอเพื่อตอบโจทยในทุกๆ Market Sector ในอนาคต
กลยุทธระดับหนวยธุรกิจ – จากการศึกษาไดเลือกธุรกิจบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดซองมา
ศึกษาในครั้งนี้
เนื่องจากภาวะตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดซองภายในประเทศที่เริ่มอิ่มตัว
ถึงแมวาจะเปนผลิตภัณฑทมี่ ีสัดสวนของมูลคาตลาดมากที่สุด ประมาณรอยละ 94 ของมูลคา
ตลาดรวม แตจากการที่ตลาดถูกปดไวดวยราคาจําหนายประมาณ 5-6 บาท/ซอง สงผลให
ในชวง 2-3 ปที่ผานมา ตลาดคอนขางอิ่มตัว โดยมีมูลคาตลาดขยายตัวเพิ่มขึน้ เพียงประมาณ
รอยละ 2-3 ตอป ซึ่งการแขงขันของตราสินคาตางๆ จะเนนไปที่การสรรหารสชาติใหม บน
รูปแบบผลิตภัณฑเดิม เพื่อรักษาตลาดไว และแยงชิงกลุมลูกคาจากคูแขงขัน โดยทุกวงจร
ผลิตภัณฑประมาณ 2-3 เดือน จะมีการออกรสชาติใหม เพื่อใหเกิดความเคลื่อนไหวของตรา
สินคาในตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ปจจุบันในดานของกลยุทธทางการตลาด มามา และแบรนด
เจาใหญอันดับ 2 หรือ 3 ในตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนั้น มีผลิตภัณฑที่ไมแตกตางกันมากนัก
หากมามาตองการรักษาตําแหนง Market Leader และสวนแบงทางการตลาดไว จึงควรที่จะ
พยายามสราง Differentiation ใหกับตลาด เพื่อที่จะตอบสนองความตองการของผูบริโภคให
ครบทุกกลุม
ดังนั้นจากการวิเคราะหขอมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ กลยุทธที่ใชคือ กลยุทธสรางความ
แตกตาง+เฉพาะกลุม เนือ่ งจากปจจุบันในมุมของ 4P การตลาด มามา และแบรนดเจาใหญ
อันดับ 2 หรือ 3 ในตลาดก็แทบจะไมมีความตางกันมากนัก หากตองการรักษาตําแหนง Market
Leader ที่ครองแชรอยูกวา 50% ไว จึงควรพยายามสราง Differentiation ใหกับตลาด นอกจาก
ในตลาดที่มขี ายกันอยูเปนมามาซองและมามาคัพ ก็พยายามจะขยาย Range ของ Product
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ออกไปเพื่อที่จะตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหครบทุกกลุม”
การสรางนวัตกรรม มี Product Differentiation ออกมาอยางตอเนื่องเพื่อตอบโจทยให
ครบทุกความตองการอาจไมเพียงพอ เนื่องจากปจจุบันเพียงแคความอิ่มอรอย ปลอดภัยนั้นคง
ไมเพียงพออีกตอไป หากแนวโนมของตลาดอาหารในอนาคตที่กําลังมาแรงคือ คุณประโยชนที่
ผูบริโภคนั่นเอง ดังนั้น มามาจึงตองพยายามหาผลิตภัณฑใหมๆและแตกตางจากคูแขงออกมา
เพื่อใหสามารถตอบสนองไดครอบคลุมทุกกลุมและตอบโจทยของผูบริโภคได
กลยุทธระดับหนาทีง่ าน
จากการที่บะหมีก่ ึ่งสําเร็จรูปชนิดซองกําลังเผชิญกับสภาวะ
อิ่มตัวในปจจุบัน จึงขอเลือกเจาะไปที่ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ชนิดซอง รสตมยํากุง เพราะเปน
รสชาติทสี่ รางรายไดหลักใหกับบริษทั
จากขอมูลทั้งหมดที่ศึกษาและวิเคราะหแลวนั้น
พบวา กลยุทธที่เหมาะสม คือ กลยุทธสว นประสมทางการตลาด(Marketing Mix Strategy) ซึ่ง
เปนกลยุทธในการกระตุนใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคา
เพื่อเพิ่มยอดขายและสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันในระยะยาว
ขอมูลการจัดอันดับรสชาติยอดนิยมรวมทุกยี่หอของเอซี เนลเส็น พบวา มามาตมยํากุง
ไดรับความนิยมอันดับ 1 ดวยสวนแบงเกือบ 20% สวนมามาหมูสับอยูที่ 14% ดวยเหตุผลที่วา
ตมยํากุงเปนรสชาติที่ไดรับการยอมรับวาเปนสากลสําหรับคนไทยจนครองแชมปมานานนับ 10
ปและยังคงรสชาติเดิมไวตั้งแตวันแรกจนถึงปจจุบัน สวนมามาหมูสับไดเขามารองรับความ
ต อ งการของผู ที่ ไ ม นิ ย มรสเผ็ ด หรื อ รสจั ด และทั้ ง 2 รสชาติ ยั ง มี ย อดขายรวมกั น ประมาณ
80% ของยอดขายรวม แมปจจุบันมามาจะมีความอรอยใหเลือกทั้งหมด 32 รส แตโฟกัสหลักก็
คือ ตมยํากุงเพราะเปนรสชาติที่สรางรายไดหลักใหกับบริษัท
แตละปมามาจะออกรสชาติใหมเฉลี่ย 1-2 รสชาติ โดยเนนการวิจัยและพัฒนาที่แมนยํา
ว า จะเป น ที่ ชื่ น ชอบของผู บ ริ โ ภคซึ่ ง รสชาติ ใ หม ๆ นี้ จ ะช ว ยสร า งสี สั น ให กั บ ตลาด และเพิ่ ม
ทางเลือกใหแกผูบริโภคซึ่งเปนสิ่งที่มามาตองทําเพื่อใหแบรนดเกิดการเคลื่อนไหว แมบาง
รสชาติถูกผลิตออกมาเปนสินคาทดลอง เชน บะหมี่รสลาบ รสเขียวหวาน รสกะเพรา ที่ไม
ประสบความสําเร็จในดานยอดขายก็ตาม แตมามาก็ไมหยุดที่จะพัฒนาและเพิ่มคุณคาลงไปใน
ซองบะหมี่ที่ยังยืนอยูที่ราคา 5 บาทอยางสม่ําเสมอดวยนวัตกรรมใหมและสรางมูลคาเพิ่มให
สินคา อาทิ มามาเสนโฮลวีต รสหมูพริกไทยดํา ตามเทรนดของกลุมผูบริโภคที่ใสใจสุขภาพมาก
ขึ้น
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ยิ่งภาวะในปจจุบันที่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ชนิดซอง กําลังเผชิญกับสภาวะอิ่มตัว ยิ่งเปน
ตัวเรงใหตองคิดคนนวัตกรรมใหมๆ จุดเปลี่ยนนี้เองทําใหมามาจะตองหาทางใหมๆ เพื่อรักษา
สวนแบงทางการตลาดชนิดซองเอาไว ในสวนของตัวผลิตภัณฑ โดยการปรับโฉมมามารสตมยํา
กุ ง ใหม โดยการเปลี่ ย นรู ป แบบซองให แ สดงถึ ง ความทั น สมั ย เพื่ อ สร า งความโดดเด น และ
แตกตางขึ้น ,ในสวนของการตั้งราคา โดยจะมุงเพิ่มสวนครองตลาด และมุงการแขงขัน โดยการ
เพิ่มคุณภาพในตัวผลิตภัณฑ และมีการออกรสชาติใหมๆเพื่อรักษาสวนครองตลาดอันดับหนึ่ง
ตอไป อีกทั้งการตั้งราคาที่ถูกกวาหรือเทากันกับคูแขง เพื่อใหลูกคาเปรียบเทียบได สวนดาน
ชองทางการจัดจําหนาย โดยการหาชองทางการจัดจําหนายใหมๆใหครอบคลุมทุกพื้นที่และ
เขาถึงผูบริโภคไดโดยตรง เชน โรงเรียน สวนสนุก สถานีขนสง และสวนสาธารณะ ฯลฯ ในดาน
การส ง เสริ ม การขาย การโฆษณา ผา นสื่ อ ตา งๆ เช น โทรทั ศ น วิ ท ยุ นิ ต ยสาร และ social
network เพื่อชวยตอกย้ําและสรางความตระหนักทางดานตราสินคากับผูบริโภค อาจมีการ
กระตุนใหเกิดการซื้อโดยใชพนักงานยืนประจําที่จุดขาย เพื่อนําเสนอการปรับโฉมมามารสตมยํา
กุงใหม หรือชงมามารสชาติใหมๆใหผูบริโภคไดลิ้มลอง,การใชกลยุทธสงเสริมการขาย การแจก
ทองใหโชค เพื่อกระตุนใหเกิดการซื้อและสรางความถี่ในการบริโภค โดยใชรางวัลเปนสิ่งจูงใจ
และจัดโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม ในชวงตางๆเปนระยะ,มีการใหขาวและประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่อง เพื่อตอกย้ําใหผูบริโภคจดจําตราสินคา และสรางภาพลักษณที่ดีใหแกบริษัท มีการจัด
กิ จ กรรมที่ ส ร า งสรรค แ ละส ง เสริ ม ในด า นการศึ ก ษา ด า นกี ฬ า การให ค วามช ว ยเหลื อ แก
ผูประสบภัย และกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ เปนตน
ในสวนของตราสินคา ควรใชกลยุทธ CRM เพื่อสรางความจงรักภักดีและสรางความ
ประทับใจในระยะยาว เชน การเปด Call Center เพื่อใหขอมูลขาวสาร ,การจัดตั้งสมาชิกเพื่อทํา
กิจกรรมกระชับความสัมพันธ ,การทํา Catalog เพื่อแจงขาวสารและโปรโมชั่นใหกับสมาชิก
และการเปดอบรมการทําอาหาร การทําขนมใหกับสมาชิกที่สนใจ เปนตน
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ขอเสนอแนะในการศึกษา
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีการเพิ่มขนาดตัวอยาง เพื่อลดความคลาดเคลือ่ นในการทําวิจัย
2. ควรมีการทดลองใชกลยุทธที่นําเสนอ รวมถึงการศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินกลยุทธ และประเมินผล เพื่อใชเปนแนวทางในการแกปญหาลักษณะดังกลาวตอไป
3. บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด(มหาชน) ควรมีการดําเนินการแกไข
ปญหาในการปรับกลยุทธทางการตลาดที่สามารถดําเนินการไดทันที เพื่อเพิ่มผลประกอบการ
ของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ตรามามา
ขอเสนอแนะสําหรับบริษัทฯ
1.ในการดําเนินธุรกิ จควรจะต องศึกษากระบวนการจัดการเชิงกลยุท ธทั้ งใน
ระดับองคกร ระดับหนวยธุรกิจ และหนวยปฏิบัติงาน โดยมีการนํามาประยุกตใชใหสอดคลอง
กัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของบริษัทในการที่จะเปนผูนําในอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
2.การศึกษาขอมูลสําหรับปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ควรจะดําเนินการ
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถนํามาปรับกลยุทธของบริษัทใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทีม่ ี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
3.การนํากลยุทธไปใชผบู ริหารระดับสูงมีสวนสําคัญอยางยิ่ง
ในการกําหนด
นโยบายในการปฏิบัติ การตรวจสอบ และประเมินผลที่เกิดขึ้น มีการกําหนดอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นอยางชัดเจน
4.บริษัทควรเขียน แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
5.บริษัทควรนํา Balanced Scorecard มาประกอบการดําเนินกลยุทธ
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