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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง การศึกษาปญหา และกําหนดกลยุทธ เพื่อเพิ่มสวน
แบงทางการตลาดในอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปแชแข็งภายในประเทศ กรณีศึกษา บริษัท สุ
รพลฟูดส จํากัด (มหาชน) ซึ่งปญหาของบริษัทคือ สวนแบงทางการตลาดนอยเมื่อเทียบกับคู
แขงขันจากสภาพการแขงขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เนื่องจากมูลคา
ตลาดอยูในเกณฑสูง และยังมีอัตราการขยายตัวอยูในเกณฑสูงอยางตอเนื่องโดยมีวัตถุประสงค
ในการศึกษา คือ
1) เพื่อศึกษาลักษณะของปญหา และหาโอกาส ที่มีตอผลการดําเนินงานของบริษัท คือ
ระดับองคกร ธุรกิจ และระดับหนาที่
2) เพื่อศึกษากลยุทธทางธุรกิจ และกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับความตองการ
ของตลาดและสอดคลองกับพฤติกรรมตอความตองการของผูบริโภคเพื่อเพิ่มความไดเปรียบ
ทางการแขงขันในอุตสาหกรรม
โดยทําการแบงวิธีการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary
Study) โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง

จากเอกสาร ตําราตางๆ หนังสือพิมพ บทความ เว็บไซต รวมถึงงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวของ และ
การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Study) โดยทําการออกแบบสอบถามกลุมผูบริโภคที่เคย
รั บ ประทานและไม เ คยรั บ ประอาหารสํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง จํ า นวน 200 ตั ว อย า ง โดยแจก
แบบสอบถามในเขตพื้นกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และอาคารตึกชินวัตร 1 และการ
สัมภาษณเชิงลึกผูบริหารดานการตลาด ของบริษัท สุรพลฟูดส จํากัด จํานวน 2 ทาน และกลุม
ลูกคาเปาหมาย (B2C) จํานวน 10 ทาน โดยกําหนดประเด็นการสัมภาษณตามแนวคิดการ
จัดการเชิงกลยุทธทางธุรกิจ และกลยุทธทางการตลาดโดยสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
กลยุทธระดับองคกร บริษัทควรใชกลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) การเติบโตใน
แนวนอน คือ ขยายขอบเขตของทําธุรกิจ เนื่องจากบริษัทมีชื่อเสียงยาวนานถึง 25 ป ประสบ
ความสําเร็จเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารทอดและผลิตภัณฑประเภทติ่มซํา ไดรวมลงทุนกับบริษัท
นิชิเร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ผลิตอาหารญี่ปุน และบริษัทไดตั้งสาขาโรงงานเพิ่มอีก 2 แหงในการ
ผลิตอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เพื่อขยายขอบเขตของการทําธุรกิจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ ดวย
การปรับ ปรุ ง คุณ สมบั ติข องผลิต ภั ณ ใ หมี ค วามแปลกใหม เพิ่ ม ความหลากหลายของสาย
ผลิตภัณฑเดิม
กลยุทธระดับธุรกิจ บริษัทควรใชกลยุทธที่เหมาะสมที่สุด คือ กลยุทธการสรางความ
แตกตาง กลาวคือ บริษัทควรสรางความแตกตางของผลิตภัณฑใหแตกตางจากคูแขง เชน เพิ่ม
เมนูอาหารในชวงเทศกาลตางๆ และเพิ่มสารอาหารที่มีประโยชนใหโดดเดนในสายตาลูกคา ไม
วาจะดวยภาพลักษณของแบรน เทคโนโลยี นวัตกรรม คุณภาพ เพื่อสรางคุณคาใหแกตราสินคา
และสรางความภักดีตอตราสินคาใหกับลูกคา และเพิ่มทางเลือกในการตัดสินใจซื้อของผู บริโภค
ซึ่งบริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน) มีความพรอมในการผลิตสูง เนื่องจากมีโรงงานเปนของ
ตัวเอง และจากการที่ไดรวมมือกับบริษัท นิชิเร จํากัด ซึ่งผลิตอาหารญี่ปุนทําใหบริษัทเพิ่มเมนูที่
หลากหลายขึ้น
กลยุทธระดับหนาที่ บริษัทควรกําหนดกลยุทธระดับหนาที่ ซึ่งสอดคลองกับ กลยุทธ
ระดับองคกร และกลยุทธระดับหนาที่ โดยการสรางกลยุทธการตลาด เพื่อสรางการรับรูและ
ภาพลักษณของตราสินคาและกระตุนใหผูบริโภคใหเกิดการซื้อผลิตภัณฑดวยการจัดกิจกรรม
สงเสริมการขาย การจัด Event เปดตัวสินคาใหมในหางสรรพสินคา และกลยุทธการบริหาร
ลูกคาสัมพันธ (CRM) เพื่อสรางความจงรักภักดีตอผลิตภัณฑรวมถึงเปนการรักษาฐานลูกคาเดิม

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความกรุณาจากทานอาจารยที่ปรึกษา
ดร. ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ รวมถึงคณาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดทุกทาน
ที่ใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราแกไขเนื้อหา ตลอดจนใหกําลังใจในการทําการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง รวมทั้ง อาจารย ดร.พีรพงษ ฟูศิริ และอาจารย ดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ ที่กรุณา
รับเปนประธานกรรมการ และกรรมการในการสอบรายงานคนควานี้ ที่คอยใหความชวยเหลือ
และแนะนําทุกอยางดวยดีเสมอมาดังนั้นผูศึกษาจึงขอขอบพระคุณทานตางๆเหลานี้เปนอยางสูง
ขอขอบพระคุณ ผูบริหารบริษัทสุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน) ที่ใหความอนุเคราะหขอมูล
บริษัท และความอนุเคราะหในการสัมภาษณประกอบการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เปน
อยางดี
สุดทายนี้ ทางผูศึกษาขอขอบพระคุณครอบครัวของผูศึกษาที่ไ ดใ หกําลัง ใจที่ดีตลอด
ระยะเวลาการศึกษาคนควาดวยตนเองเสมอมา ขอขอบคุณเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยที่ไดใ ห
ความชวยเหลือตลอดเวลาการศึกษาอยู และขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ นักศึกษาปริญญาโททุกทาน
ที่ใหกําลังใจและความชวยเหลือตลอดมา
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บทที่ 1
บทนํา
1.ชื่อองคกร และลักษณะธุรกิจขององคกร
ชื่อองคกร : บริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน)
ที่ตั้งสํานักงานใหญ: ที่อยู 889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร ชั้น 15 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท: 0-2210-0099 หมายเลขโทรสาร 0-2675-8540-1
เว็บไซต: http://www.surapon.com
1.1 ลักษณะขององคกร
บริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อป 2520 ภายใตชื่อเดิมวา บริษัท สุรพล
ซีฟูดส จํากัด ตอมาในป 2532 บริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่ง
ถือเปนบริษัทแรกในอุตสาหกรรมอาหารแชเยือกแข็งที่เขาจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยโดยในระยะเริ่มแรก ผลิตภัณฑหลักของบริษัท คือ อาหารแชแข็งที่ทําจากวัตถุดิบ
ทะเล ตอมาในป 2539 ไดเปลี่ยนชื่อจากบริษัท สุรพลซีฟูดส จํากัด (มหาชน) เปน บริษัท สุรพล
ฟูดส จํากัด (มหาชน) เพือ่ สะทอนถึงลักษณะการทําธุรกิจที่มีการขยายขอบเขตการทําธุรกิจไปสู
อาหารแชเยื อกแข็ง ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้ง อาหารที่ผ ลิตจากวัต ถุดิบทางทะเล และ
อาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ไมไดมาจากทะเล
ไดรับการรับรองมาตรฐานฮาลาล ทําใหบริษัทมีโอกาสขยายการขายไปยังกลุมประเทศ
และกลุมลูกคาที่ตองการเครื่องหมายฮาลาล
ขยายชองทางการขายไปสูตางจังหวัดในรูปแบบรานคาและสํานักงานขายที่บริหารงาน
โดยบริษัทเองลาสุดไดเปดสํานักงานขายที่ถนนพัทยา สาย 3 จังหวัดชลบุรี และมีเปาหมายจะ
เปดเพิ่มเติมในจังหวัดอื่นๆ ตอไป
ขยายการดําเนินธุรกิจไปสูธุรกิจใหมเพิ่มเติม คือ ธุรกิจรานอาหาร ภายใตชื่อ “ริงเกอร
ฮัท” โดยไดจัดตั้ง บริษัท แชมปเปยนฟูดส จํากัด ซึ่งเปนการรวมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจจาก
ประเทศญี่ปุน 2 ราย คือ ริงเกอรฮัท และนิชิเรฟูดส ซึ่งรานริงเกอรฮัทนี้ใหบริการอาหารประเภท
เส น ชัมปงสไตลตนตํารับจากนางาซากิ สําหรับสาขาแรกไดเปดดําเนิน การในเดือนเมษายน
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ตั้งอยูที่ K Village ซอยสุขุมวิท 26 และยังมีแผนขยายสาขาในพื้นที่อื่นๆ อีกดวยเริ่มศึกษาและ
ทดลองการเพาะเลี้ยงกุง โดยบริษัทตั้งเปาหมายที่จะสามารถเพาะเลี้ยงกุงเพื่อปอนวัตถุดิบ เขาสู
กระบวนการผลิต ในเชิ ง พาณิชยไ ดในอนาคต อย างไรก็ต ามจะคํา นึง ถึ งความรอบคอบในการ
บริหารงานในฟารมอยางดีที่สุด
พัฒนาการบริหารจัดการดานโลจิส ติกสใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในป 2553 บริษัทได
เขารวมและไดรับรางวัลระดับ “ดีเยี่ยม” จากโครงการลดตนทุนโลจิสติกสสําหรับผูสงออก ซึ่งจัดโดย
กรมสงเสริมการสงออก
เริ่มเปดดําเนินการผลิตในโรงงานแหงใหมของบริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส จํากัด สาขากบินทร
บุรี สามารถรองรับกําลังการผลิตประมาณ 5,000 ตันตอป ถือเปนโรงงานที่ใชเครื่องจักรและอุปกรณ
ที่ทันสมัย คํานึงถึงระบบคุณภาพดานการผลิตสินคา และการอนุรักษพลังงานปรับเปลี่ยนโครงสราง
การบริหารงานภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและชวยใหสามารถตอบสนองตอปจจัย
ตางๆ ที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจไดอยางทันเหตุการณ โดยประเด็นสําคัญคือ ไดมีการบูรณาการ
หนวยธุร กิจดา นการผลิตและการขายเขาเปนกลุมธุรกิจเดียวกัน เพื่อใหเกิดการบูรณาการ การ
ทํา งาน การแลกเปลี่ยนขอมูล เอื้อตอการวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจโดยคํานึงถึงปจจัย
แวดลอมที่มีผลตอการทําธุรกิจอยางรอบดานมากขึ้น ภายหลังการปรับเปลี่ยนแลวสามารถแบงกลุม
ธุรกิจที่มีสว นสรางและผลักดันใหเกิดรายได ออกเปน 3 กลุมธุรกิจ คือ กลุมธุรกิจอาหาร ทะเลแช
แข็ง กลุมธุรกิจอาหารแชแข็ง และกลุมธุรกิจพัฒนาธุรกิจผลักดันและรณรงคใหเกิดการพัฒนาการ
ทํา งานและบริห ารจั ดการในทุ กสว นงานใหมี ประสิทธิภ าพ เกิด บูรณาการการทํางานและการ
ใหบริการในทุกขั้นตอนการทํางาน เพื่อสงมอบสินคาและบริการที่ดีที่สุดใหกับลูกคาดวยทีมงานมือ
อาชีพ ภายใตนโยบาย “You Total Quality” ของบริษัท
การประกอบธุรกิจ
บริษัท ประกอบธุรกิจผูผลิตและจัดจําหนายอาหารแชเยือกแข็ง ทั้งผลิต ภัณฑในกลุมพรอม
ปรุ ง ( Ready-to-cook) และ กลุ ม พร อ มรั บ ประทา น (Ready-to-eat) ที่ มี ค วามหลากหลาย
กระบวนการผลิตผานการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหนวยงานตางๆ มากมาย ทั้ง GMP, BRC,
HACCP, HALAL เปนตน ทําใหมั่นใจไดวาผลิตภัณฑของบริษัทมีความปลอดภัย (Food Safety)
นอกจากนี้ บริษัท ยังไดลงทุน และจัดตั้งบริษัทยอ ยตางๆ ทั้งที่เ ปนการดําเนินธุรกิจผลิต
อาหารแชแข็ง คือ บริษัท สุราษฎรซีฟูดส จํากัด (SS) และบริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส จํากัด (SUNIF)
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รวมไปถึงบริษัทยอยที่ดําเนินธุรกิจอื่นๆ เชน ธุรกิจประกัน ไดแก บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย
(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท อินดิเพ็นเดนท คอนซัลแตนท จํากัด และธุรกิจรานอาหาร คือ บริษัท
แชมปเปยนฟูดส จํากัด เปนตน
หลักทรัพยของบริษัท
ชื่อยอในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
SSF
หมวดธุรกิจในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ทุนจดทะเบียน
270,000,000 บาท
ทุนชําระแลว
269,999,000 บาท เปนหุนสามัญทั้งจํานวน
ราคาหุนที่ตราไว (Par Value)
1.00 บาทตอหุน
โครงสรางรายไดของบริษัท
ตารางที่ 1.1 แสดงโครงสรางรายไดของบริษัทแบงรายไดเปน 2 สวน ดังตอไปนี้
หนวย: ลานบาท
ชองทางการขาย

บริษัท

2551

สัดสวน

2552

สัดสวน

2553

สัดสวน

SSF
1,210 23%
1,378
24%
1,293
22%
SS
768
14%
931
16%
943
16%
SUNIF 2,796 52%
2,692
47%
2,762
48%
รวมตางประเทศ
4,774 89%
5,001
87%
4,998
86%
SSF
412
8%
450
8%
556
10%
มูลคาการขายใน
SS
185
3%
269
5%
224
4%
ประเทศ
SUNIF 5
0%
6
0%
9
0%
รวมในประเทศ
602
11%
725
13%
789
14%
รวมทั้งหมด
5,376 100% 5,726
100% 5,787
100%
แหลงขอมูล: www.set.co.th (2551)
หมายเหตุ: มีบริษัทยอย ที่ดําเนินธุรกิจผลิตอาหารแช เยือกแข็ง คือ บริษัท สุราษฎรซีฟูดส จํากัด
(SS) และบริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส จํากัด (SUNIF)
มูลคาการขาย
ตางประเทศ

4

วิสัยทัศน (Vision)
อาหารที่ไดรับความนาเชื่อถือในคุณภาพสินคาและบริการชั้นเยี่ยมของโลก
พันธกิจ (Mission)
มอบคุณคาของสินคาและบริการที่ลูกคาพึงพอใจ โดยบุคคลกรมืออาชีพและตระหนักถึง
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ภาพที่ 1.1 แสดงโครงสรางองคกรบริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน)

แหลงขอมูล: สุรพลฟูดส จํากัด (2551)
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ลักษณะธุรกิจขององคกร
บริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน) ผลิตสินคาประเภทอาหารแชเยือกแข็งและแปรรูป โดย
ใชเทคนิคการแชเยือกแข็ง เพื่อคงคุณคาและรสชาติของอาหารใหคงสภาพเดิมใหมากที่สุด การผลิต
อยูภายใตมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหวางประเทศ และไดรับการยอมรับ
และเชื่อถือจากลูกคาทั้งในและตางประเทศ
ปจจุบันมีบริษัทยอย 2 แหง คือ บริษัท สุราษฎรซีฟูดส จํากัด (SS) ผูดําเนินการผลิตอาหาร
ทะเลแชแข็งและบริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส จํากัด (SUNIF) เปนผูดําเนินการผลิตไกแชแข็งและแปรรูป
ซึง่ ถือเปนธุรกิจหลักที่มีการผลิตอาหารทะเลแชแข็งสงออกตางประเทศและอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
(ก) ธุรกิจอาหารทะเลแชแข็ง
ธุรกิจอาหารทะเล โดยเฉพาะกุงแชแข็งและแปรรูป ถือเปนธุรกิจหลักของบริษัทที่ดําเนินการ
มาตั้งแตเริ่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชย
ปจจุบัน การผลิตกุงแชแข็ง ทั้งที่เปนกุง สดแชแข็ง และกุงตมแชแข็ง จะดําเนินการผลิต ที่
โรงงาน 2 แหง คือ โรงงานกบินทรบุรี และโรงงานของบริษัท สุราษฎรซีฟูดส จํากัด สวนการผลิต
อาหารทะเลแปรรูปซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑที่แปรรูปจากกุง หลากหลายชนิดจะดําเนินการผลิตที่
โรงงาน 2 แหง คือ โรงงานเทพารักษ และโรงงานกบินทรบุรี
(ข) ธุรกิจไกแชแข็งและแปรรูป
การผลิตสินคาไกแชแข็งและแปรรูป จะดําเนินการผลิตโดยบริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส จํากัด
ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ถือหุนในสัดสวน 49% โรงงานผลิตของบริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส จํากัด
ประกอบดวยโรงงาน 2 แหง คือ โรงงานที่จังหวัดสมุทรปราการ และโรงงานที่จังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑของบริษัท ถูกกระจายผานชองทางการจัดจําหนายทั้งในและตางประเทศ โดย
ตลาดสงออกหลักไดแก ญี่ปุน ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป และเอเชียสวนการจัดจําหนายในประเทศ
จะผานชองทางการคา ปลีก และช องทางที่ผูใหบริการอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง (Food Service)
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ผลิตภัณฑและบริการของบริษัท คือ
ผลิตภัณฑที่ขายภายในประเทศ ไดแก ติ่มซํา ของทอด และอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
ภาพที่ 1.2 แสดงผลิตภัณฑภายในประเทศ

แหลงขอมูล : บริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (2552)
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ผลิตภัณฑที่ขายตางประเทศ ไดแก อาหารทะเลแชแข็ง เชน กุงทะเลแชแข็ง ปลาหมึกแชแข็ง
ภาพที่ 1.3 แสดงผลิตภัณฑตางประเทศ

แหลงขอมูล : บริษัท สุรพลฟูด ส จํากัด (2552)
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กลุมลูกคาหลักและสวนแบงการตลาดขององคกร
กลุมลูกคาเปาหมายเปนแบบรวม คือ มีทั้ง B-2-B และ B-2-C
1.กลุมเปาหมายแบบ B-2-B คือ กลุมโรงแรมตางจังหวัด ระดับ 5 ดาวขึ้นไป เชน โรงแรมใน
พัทยา, หางสรรพสินคา, Modern Trade, Catering, ภัตตาคาร
2.กลุ ม เป า หมายแบบ B-2-C คื อ กลุ ม ผู บ ริ โ ภคที่ ต อ งการความรวดเร็ ว และความ
สะดวกสบายในการปรุงอาหาร เพราะเนื่องจากพฤติกรรมการใชชีวิตของคนเปลี่ยนไปเราจะเห็น
ภาพคอนโดมิเนียม, อพารตเมนต เกิดขึ้นจํานวนมาก และทั้งคอนโด หรืออพารต เมนต ไมมีครัว
หนัก มีแ ตครัวเบาที่มีไมโครเวฟกับเตาอบประกอบกับเสาร-อาทิต ย ผูบริโภคไมนิยมทําอาหาร
เพราะรูสึกเสียเวลา และตองลางจานซึ่งแนวโนมอยางนี้มีมากขึ้น สงผลใหอาหารพรอมรับประทาน
รวมถึงของทานเลนที่อยูในประเภทนีม้ ีแนวโนมที่ดีขึ้น
ตารางที่ 1.2 แสดงราคาของอาหารสําเร็จรูปแชแข็งขายในปจจุบัน
รายการ
ตราสินคา
บริษัท
ขนาดบรรจุ ราคา
อาหาร
กลุมเปาหมาย
1.Easy บริษัท ซี พี เซเวนอีเลฟ
คนรุนใหมวัยทํางาน
Go
เวน จํากัด (มหาชน) 350 กรัม 29-45 บาท 28 รายการ
อายุ 25-34 ป
2.Quick บริษัท เอส แอนด พี ซิน 250-300
กลุม High end
meal
ติเคท จํากัด
กรัม 42-59 บาท 8 รายการ
3.Easy บริษัท สุรพลฟูดส จํากัด 300-400
กลุม High end
meal
(มหาชน)
กรัม 40-69 บาท 10 รายการ
/Niche Market
แหลงขอมูล: สถาบันอาหาร
บริษัท สุรพลฟูดส ตราสินคา ใช(Easy Meal) ตั้งราคา 40-69 บาท โดยเนนกลุมเปาหมาย
High end เมื่อเปรียบเทียบกับ บริษัท ซีพีเซเวนอีเลฟเวน จํากัด ใชต ราสินคา Easy Go ตั้งราคา
29-45 บาท กลุมเปาหมาย คือ กลุมคนรุนใหมวัยทํางาน อายุ 25-34 ป ซึ่งผลิตภัณฑของทางบริษัท
มีราคาแพงกวาระดับราคาในตลาดประมาณรอยละ 5-10 เพื่อสรางความแตกตางใหกับคูแขงขันที่
อยูใ นตลาด
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ตารางที่ 1.3 แสดงรายไดและรอยละของอาหารสําเร็จรูปแชแข็งภายในประเทศไทยป 2553
หนวย: ลานบาท
บริษัท

2551

รอยละ

2552

รอยละ

2553

รอยละ

CPF

9,558

71.0

9,954

68.0

11,747

67.0

F&D

310

2.0

226

2.0

417

2.0

OISHI

2,636

20.0

3,298

23.0

4,093

23.0

S&P

369

3.0

396

3.0

441

3.0

SSF
602
4.0
725
5.0
789
5.0
รวม
13,475
100
14,599
100
17,487
100
แหลงขอมูล: แบบ 56-1 บริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน) 2553
จากตารางที่ 1.3 แสดงใหเห็น ถึงสวนแบงตลาด ซี .พี (CPF) ที่มีสวนแบงตลาดอาหาร
สําเร็จรูปแชแข็ง ป 2553 มากเปนอันดับ 1 คิดเปนรอยละ 67 รายได 11,747 ลานบาท อันดับ 2 คือ
โออิชิ (OISHI) คิดเปนรอยละ 23 รายได 4,093 ลานบาท และอันดับ 3 คือ สุรพลฟูดส (SSF) คิด
เปนรอยละ 5 รายได 789 ลานบาท
แผนภูมิที่ 1.1 แสดงสวนแบงตลาดของอุตสาหกรรมอาหารแชแข็ง ป 2553
3% 2%
5%
CPF
OISHI

23%

SSF
67%

แหลงขอมูล: แบบ 56-1 บริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน) 2553

S&P
F&D
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สภาพการแขงขัน คูแขงขันหลักของบริษัท
อุต สาหกรรมอาหารสําเร็จรูปแชแ ข็ง นับ วา เปน ตลาดผลิต ภัณ ฑอาหารที่นาจับตามอง
เนื่องจากมูลคาตลาดอยูในเกณฑสูง และยังมีอัตราการขยายตัวอยูในเกณฑสูงอยางตอเนื่อง ซึ่ง
นอกจากการขยายตัวของตลาดในประเทศอันเปนผลมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภคจึงดึงดูดใหนักลงทุนรายใหมทยอยเขามาในตลาด
การแขงขันในธุรกิจนี้จึงทวีความเขมขน ทั้งในดานการสงเสริมการจําหนายการพัฒนาสินคา
ใหมีความหลากหลาย ตลอดจนการเจาะขยายตลาดโดยอาศัยชองทางการจําหนายใหมๆ และการ
แกไขปญหาในการขยายตลาดของอาหารสํา เร็จรูปแชแข็ง โดยเฉพาะการพัฒนาบรรจุภัณฑใ ห
สามารถอุนไดดวยการตมในน้ําเดือด การบริการอุนดวยเตาไมโครเวฟใหกับลูกคาเพื่อขยายกลุม
ลูกคา การพัฒนาเมนูใหมีความหลากหลายมากขึ้น และการตั้งราคาใหใกลเคียงกับคูแขงขันโดยตรง
คือ อาหารจานเดียว
ตารางที่ 1.4 แสดงมูลคาตลาดของอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ตั้งแตป 2551-2553
หนวย: ลานบาท
บริษัท
บริษัท ซี พี เซเวนอีเลฟเวน จํากัด
(CPF)
บริษัท โออิชิ จํากัด
(OISHI)
บริษัท สุรพลฟูดส จํากัด
(SSF)
บริษัท เอสแอนด พี ซินติเคท
จํากัด
(S&P)
บริษัท ฟูดแอนดดริ๊งส จํากัด
(F&D)

ป 2551

มูลคาตลาดรวม

รอยละ ป 2552 รอยละ ป 2553 รอยละ

9,558

71.0

9,954

68.0

11,747

67.0

2,636

20.0

3,298

23.0

4,093

23.0

602

4.0

725

5.0

789

5.0

369

3.0

396

3.0

441

3.0

310

2.0

226

2.0

417

2.0

13,475

100

14,599

100

17,487

100

แหลงขอมูล : แบบ 56-1 บริษัท สุรพลฟูด ส จํากัด (มหาชน), 2553
จากตารางที่ 1.4 แสดงใหเห็นวามูล คาตลาดของอุต สาหกรรมอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง มี
มูลคาตลาดที่เพิ่มขึ้น ในป 2551 มีมูลคา 13,475 ลานบาท ป 2552 มีมูลคา 14,599 ลานบาท ป
2553 มีมูลคา 17,487 ลานบาท ดังนั้น ผูประกอบการรายใหมจึง หันมาสนใจในธุรกิจ อาหาร
สําเร็จรูปกันมากขึ้น เนื่องจากเปนตลาดที่มีมูลคามากเหมาะกับการลงทุนเพื่อหากําไร
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แนวโนมตลาดอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
ในปจจุบัน พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนในสังคมเมืองมีความเปลี่ยนแปลงไป ดวย
วิถีชีวิตอันเรงรีบแมวาภาวะเศรษฐกิจที่ผานมาจะอยูในชวงชะลอตัว ธุรกิจอาหารซึ่งถือเปน 1 ใน
ปจจัย 4 ที่มีความตองการของตลาด ขณะเดี ยวกันก็มีการปรับรูปแบบผลิต ภัณ ฑเพื่อ เอื้ออํานวย
ความสะดวกและคุณสมบัติใหสอดรับกับความตองการของผูบริโภคเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบทบาท
ของอาหารกลองแชแข็งพรอมทานเปนทางเลือกที่ไดรับความนิยม เพราะสามารถตอบสนองความ
ตองการของคนรุนใหมที่ไมถนัดทําอาหารเบื่อกับการออกไปกินอาหารนอกบานในขณะที่อาหารแช
แข็งพรอมทานชวยลดเวลาการทําอาหารไมตองทําความสะอาดครัวหรือภาชนะบรรจุภัณฑ
ตารางที่ 1.5 แสดง 10 ปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
ปจจัยในการตัดสินเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
1.หาซื้อไดงาย มีจําหนายทั่วไป

รอยละ

2.มีหนวยงานรับรองมาตราฐาน

29.0
18.5

3.มีเมนูหลากหลายใหเลือก
4.ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
5.อาหารอรอย
6.สถานที่เลือกซื้อสะดวก/จอดรถงาย
7.เปนยี่หอที่มีชื่อเสียง
8.ถูกหลักอนามัย
9.พกพาสะดวก
10.สามารถรับประทานไดทุกหน

11.0
9.0
4.0
4.0
3.5
3.5
3.5
2.5

แหลงขอมูล: หนังสืออาหารแชเย็น-แชแข็ง วิถีคนยุคใหม (2554)
จากตารางที่ 1.5 แสดงปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง พบวาลูกคา
สวนใหญจะตัดสินใจในการเลือกซื้อจากชองทางการจัดจําหนายที่หาซื้องายเปนอันดับ 1 คือ รอยละ
29 รองลงมาคือ ไดรับรองมาตรฐานอาหาร รอยละ 18.5 มีเมนูใหเลือกหลากหลาย รอยละ 11.0
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ตารางที่ 1.6 อัตราการขยายตัวของยอดขาย (Retail Value Sales Growth) อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
ภายในประเทศแยกราย ผลิตภัณฑ ในป 2553
อัตราการขยายตัว (รอยละ)
ป 2553
ขยายตัวเฉลี่ย
ขยายตัวโดยรวม

ผลิตภัณฑ
อาหารแชแข็งสําเร็จ รูปแชแข็ง

2.8

14.6

อาหารพรอมทานแบบกระปอง

2.3

12.0

อาหารพรอมทานแบบแหง

0.3

1.6

แหลงขอมูล: อุตสาหกรรมอาหารไทย, 2553
อัต ราการขยายตัวของอาหารสําเร็จรูปแชแข็งเฉลี่ยป 2553 รอยละ 2.8 และมีอัตราการ
ขยายตัวโดยรวมที่คอนขางมาก รอยละ14.6 และรองลงมา คือ อาหารพรอมทานแบบกระปอง มีการ
ขยายตัวเฉลี่ย ป 2553 รอยละ 2.3 และมีอัตราการขยายตัวโดยรวม รอยละ 12
1.2 ปญหาและลักษณะปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร
ศึก ษาในครั้ ง นี้ ไ ด ทํ า การศึ ก ษาเพื่อ หาป ญ หาและกํ า หนดกลยุ ท ธ ที่จ ะทํ า ให บ ริษัท มี
ความสามารถที่จะเพิ่มสวนแบงการตลาดของผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็งสามอธิบายได ดังนี้
ตารางที่ 1.7 แสดงสวนแบงตลาดอาหารสําเร็จรูปแชแข็งในประเทศไทยตั้งแตป 2551-2553
หนวย: ลานบาท
บริษัท

ป 2551

รอยละ

ป 2552

รอยละ

ป 2553

รอยละ

CPF

9,558

71.0

9,954

68.0

11,747

67.0

F&D

310

2.0

226

2.0

417

2.0

OISHI

2,636

20.0

3,298

23.0

4,093

23.0

S&P

369

3.0

396

3.0

441

3.0

SSF

602

4.0

725

5.0

789

5.0

มูลคาตลาดรวม

13,475

100

14,599

100

17,487

100

แหลงขอมูล: แบบ 56-1 บริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน), 2553
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จากข อมูล ของบริ ษัท สุ รพลฟู ดส พบว า มูล คา ตลาดรวมเพิ่ม ขึ้น จากป 2551-2553 มี
มูลคาเพิ่มขึ้น คือ ในป 2551 มีมูลคาตลาด 13,475 ลานบาท ป 2552 มีมูลคา 14,599 ลานบาท
และป 2553 มีมูลคาตลาด 17, 487 ลานบาท ตามลําดับ (จากตารางที่ 1.7)
เจาตลาดของอุตสาหกรรมฯ คือ บริษัท CPF ป 2552 มีสวนแบงการตลาดจากลดลง จากรอยละ 71
เหลือรอยละ 68 ซึ่งลดลงไปรอยละ 3 ซึ่งอาจจะไปอยูที่บริษัท OISHI คือ จากป 2551 มีสัดสวนอยูที่
รอยละ 20 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 23 ในป 2552 และป 2553 สวนแบงการตลาดของบริษัท CPF ได
ลดลงอีกรอยละ 1 แตสวนแบงการตลาดของบริษัทอื่นคงที่ซึ่งหมายถึง สวนแบงการตลาดที่หายไป
รอยละ 1 อาจไปอยูกับบริษัทรายยอยอืน่
กราฟเสนที่ 1.2 แสดงการเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของบริษัทกับอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูป
แชแข็ง
0.3
0.25
สัดสวน

0.2
0.15
SSF %

0.1

อุตฯ %

0.05
0
2551

2552

2553

ชื่อแกน

แหลงขอมูล: แบบ 56-1 บริษัท สุรพลฟูดส จํากัด มหาชน (2553)
พบวามูลคาอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปแชแข็งมีอัตราการเติบโตจากป 2551-2552 รอยละ
8 และจากป 2552-2553 มีอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 20 และมีแนวโนมวา
จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ (ดูกราฟเสนประกอบจากตารางที1่ .1)
บริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน) มีอัตราการเติบโตจากป 2551-2552 รอยละ 20 และ
จากป 2552-2553 มีอัตราการเติบโตที่คงที ซึ่งบริษัทไมส ามารถแยงสวนแบงทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมไดจึงเปนที่มาของปญหาของในการศึกษาเพื่อเพิ่มสวนแบงทางการตลาด
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ตารางที่ 1.8 แสดงชองทางการจัดจําหนายของผูผลิตอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
ชื่อบริษัท
ลักษณะอาหาร
ชองทางการจําหนาย
บริษัท ซี พี เซเวนอีเลฟเวน จํากัด อาหารกลองแชแข็ง อีซี่โก จําหนายผานราน 7-Elevent
(มหาชน)
เพียงรานเดียว
บริษัท เอส แอนด พี ซินติเคท
อาหารกลองแชแข็ง ควิกมิล Super market ,
จํากัด
ไอ-อิ่ม
Convenient Store, S&P
บริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน) อาหารกลองแชแข็ง
Convenient Store,
Super market
แหลงขอมูล: ตลาดหลักทรัพย, 2553
ตารางที่ 1.8 แสดงใหเห็นถึงชองทางการจัดจําหนายของเจาตลาดทั้ง 3 บริษัท ที่มีชองทาง
การจําหนายที่แตกตางกันตามกลุมเปาหมาย ซึ่งเจาตลาดอยาง บริษัท ซี พี เซเวนอีเลฟเวน จํากัด
(มหาชน) มีชองทางการตลาดที่มากที่สุด รองลงมาคือ บริษัท เอส แอนด พี ซินติเคท จํากัด ใน
ปจจุบันบริษัท สุรพลฟูดส มีชองทางการจัดจําหนายผานทางคอนวีเนียนสโตร และซุปเปอรมารเก็ต
1.3 ปญหาและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นกับองคกร
จากป ญ หาที่ก ล าวมาแลว ข างตน พบวา มูล ค า ตลาดโดยรวมของอุต สาหกรรมอาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งมีการเติบโตเจาตลาดอยางบริษัท CPF มีสวนแบงการตลาดที่ลดลง บริษัทไม
สามารถไปแยงชิงสวนแบงการตลาดนี้ไ ด จนทํา ใหบริษัทอื่น เขามาแยง สว นแบง การตลาด และ
อาจจะมาเปนคู แขง กั บ บริษั ทในอนาคต ดัง นั้น จากขอ มูล ที่กล าวมาข างต นในเรื่อ ง สวนแบ ง
การตลาดของบริ ษั ท ที่ มี ส ว นแบ ง การตลาดที่ ล ดลงในทางตรงกั น ข า มอั ต ราการเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปแชแข็งที่เพิ่มสูงขึ้น จึงเปนปญหาตอบริษัททั้ง 3 ระดับ คือ
ปญหาระดับองคกร บริษัทสูญเสียรายไดจากการขายผลิตภัณฑภายในประเทศ และทําให
ยอดขายไมไดเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งเอาไว
ปญหาระดับธุรกิจ คือ สวนแบงทางการตลาดของบริษัทมีสัดสวนที่คงทีใ่ นป 2553 เมื่อเทียบ
กับอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปแชแข็งที่มีมูลคาตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น แตในขณะที่บริษัทไมสามารถ
เพิ่มมูลคาเหมือนมูลคาตลาด (ดูกราฟเสนประกอบที่ 1.1)
ปญหาระดับหนาที่ คือ ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ดวยการสรางกลยุทธแยงชิงสวน
แบงการตลาดโดยใชกลยุทธ 4P’s เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เพื่อใหเกิดการรับรู ในผลิตภัณฑ
ใหมๆของบริษัทที่ออกมา
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จากเหตุผลที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ จึงจําเปนที่บริษัทจะตองแกปญ หาและกําหนดกลยุทธ
เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันโดยเนนกลุมลูกคา B2C เนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคที่หัน
มาสนใจผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็งมากขึ้นและอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปกําลังขยายตัว
เพื่อใหบริษัทสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นๆ ไดอยางแข็งแกรงตอไปในอนาคต
1.4 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.เพื่อศึกษาลักษณะของปญหา และหาโอกาสที่มีตอผลการดํา เนินงานของบริษัท โดย
แบงเปน 3 ระดับ คือระดับองคกร ธุรกิจ และระดับหนาที่
2.เพื่ อ ศึ ก ษากลยุ ทธ ท างธุ ร กิ จ และกลยุ ท ธ ท างการตลาดโดยเนน กลุ ม ลู ก ค า B2Cให
เหมาะสมกับความตองการของตลาดและสอดคลองกับพฤติกรรมตอความตองการของผูบริโภคเพื่อ
เพิ่มความไดเปรียบทางการแขงขันในอุตสาหกรรม
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ระยะสั้น
- ทราบถึงปญหาและแนวทางในการแกปญหาของบริษัท
ระยะกลาง
- เพิ่มสวนแบงทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งสําเร็จรูป
- สรางความสัมพันธกับลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
ระยะยาว
- เพิ่มยอดขายของบริษัท
- รักษาฐานลูกคาเดิม ใหเกิดความจงรักภักดีตอตราผลิตภัณฑ และเพื่อเพิ่มฐานลูกคาใหม
- เพิ่มศักยภาพใหกับผลิตภัณฑและเพิ่มชองทางการจัดจําหนายใหครอบคลุม เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันที่ยั่งยืน
- กําหนดกลยุทธ ระดับธุรกิจและกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
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บทที่ 2
กรอบแนวคิด ความรู และทฤษฎีเกี่ยวของ
ในการศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง “การศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธ เพื่อเพิ่มสวนแบง
ทางการตลาดในอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปแชแข็งภายในประเทศ” มีปญหาหลัก คือ มีสวนแบง
ทางการตลาดนอยเมื่อเทียบกับคูแขงขัน ดังนั้น แนวทางการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชเปนกรอบในการศึกษา มีดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)
2. แนวคิดทฤษฎีการจัดการตลาด (Marketing Management)
3. บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)
การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) เปนวิธีการจัดการแบบหนึ่งที่มุงเนน การ
กําหนดทิศทาง ภารกิจ และกลยุทธการดําเนินงานขององคกรใหชัดเจน และสอดคลองกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ในสภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอมภายในขององคกร การ
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงสวนตางๆ ขององคกรใหสามารถนํากลยุทธที่กําหนดไวไปสูการปฏิบัติให
เกิดผลเปนรูปธรรม และการติดตามกํากับ ควบคุม และประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธ เพื่อ
เรียนรู ผลความกาวหนา ตลอดจนปญหาอุปสรรคตางๆเพื่อนําไปแกไขปรับปรุงตอไป
2.1.1 กลยุทธการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป (PEST Analysis)
- สภาพแวดลอมทางดานการเมือง (Political Environment: P)
- สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ (Economic Environment :E)
- สภาพแวดลอมทางดานสังคม (Sociological Environment :S)
- สภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยี (Technology Environment :T)
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2.1.2 กลยุท ธ การวิเคราะหส ภาพการแขงขัน ในอุ ตสาหกรรม (Five Forces Analysis)
ไมเคิล อี. พอรเตอร (Michael E. Porter) ไดพัฒนากรอบที่ชวยใหผูบริหารภายองคกรใน
การวิ เ คราะห ซึ่ ง แบ ง ในการจํ า ลองที่ มุ ง ศึ ก ษาพลั ง 5 อย า งที่ กํ า หนดการแข ง ขั น ภายใน
ภาพที่ 2.1 แสดงแบบจําลอง 5 ปจจัย Five Forces Model

แหลงที่มา: Michael E. Porter 1985, 1998 ดัดแปลงจาก Porter อางถึงใน sme.go.th
แนวคิด และทฤษฎี Five-Forces Model
การวิเคราะหปจจัยหรือสภาพการแขงขันในแตละอุตสาหกรรมจะทําใหทราบถึงที่มาของ
ความรุนแรงในการแขงขันและอิทธิพลอันเกิดจากภาวะการณแขงขันเหลานี้ การวิเคราะหนี้มีความ
จําเปนสําหรับการจัดทํากลยุทธขององคกร เนื่องจากผูบริหารไมสามารถที่จะจัดทํากลยุทธที่ประสบ
ความสําเร็จ โดยไมมีความเขาใจถึงลักษณะที่สําคัญของการแขงขันไดเลยในการวิเคราะหสภาวะ
การแขงขันในอุตสาหกรรมนั้น Michael E. Porter ไดเสนอแนวคิดวามีปจจัยสําคัญหาประการที่
สงผลตอสภาวะในการแขงขันของแตละอุตสาหกรรม หรือที่เราเรียกกันวา Five-Forces Model ซึ่ง
ไดกลายเปนแนวคิด ที่มีประโยชนอยา งมากในการวิเคราะหส ภาวะการแขง ขันในอุต สาหกรรม
รวมทั้งความรุนแรงของปจจัยแตละประการตามแนวคิดนี้ อุตสาหกรรมคือกลุมขององคกรธุรกิจ
อุปสรรคในการเขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงขันใหม
ไดแกองคกรธุรกิจอื่นที่ในขณะนั้นอยูภ ายนอกอุตสาหกรรมแตมีความสามารถและแนวโนม
ที่จะเขามาในอุต สาหกรรม โดยปรกติแลวองคกรธุรกิจเดิมที่อยูภายในอุตสาหกรรมจะพยายาม
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ปองกันไมใหองคกรใหมๆ เขามาในอุตสาหกรรม เนื่องจากองคกรใหมๆ ที่จะเขามาในอุตสาหกรรม
จะสงผลกระทบตอสภาวะในการแขงขันในอุตสาหกรรมอันเปนขอจํากัดที่สําคัญตอการดําเนินงาน
และการแขงขันขององคกรธุรกิจเดิมในอุตสาหกรรมเนื่องจากองคกรใหมที่เขามายอมตองการสวน
แบงตลาด ซึ่งเปนผลเสียตอองคกรเดิมที่มีอยูแลวยกเวนในกรณีที่ตลาดมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว
การเขามาของธุรกิจใหมๆ กอใหเกิดการแขงขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น อาจมีการลดราคาสินคาและบริการ
ลง โดยในการตัดสินใจเขาอุตสาหกรรมขององคกรธุรกิจใหมจะขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญสองประการ
ไดแ ก ตน ทุน ในการเขา อุต สาหกรรมและการตอบโต จากองค กรของบริษั ทสุ ร พลฟู ดส จํ า กั ด
ความรุนแรงของสภาวะการแขงขันระหวางองคกรธุรกิจที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน
สภาวะการแขงขันของระหวางธุรกิจตางๆจะทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อองคกรธุรกิจหนึ่งมองเห็น
ชองทางในการไดกําไรมากขึ้นหรื อถูกคุก คามการกระทํา ขององคก รธุรกิจอื่ นในอุต สาหกรรม
เดียวกัน เชน การลดราคา การตอสูทางดานการตลาด การแนะนําสินคาใหมเขาสูตลาด หรือ การ
เพิ่มการใหบริการหลังการขายแกลูกคา ถาสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมไมรุนแรงโอกาสที่
องคกรธุรกิจตางๆ จะขึ้นราคาสินคาและบริการ เพื่อใหไดมาซึ่งกําไรที่มากขึ้นก็จะมีมาก
การมีสินคาหรือบริการที่สามารถทดแทนกันได
ธุรกิจในอุตสาหกรรมหนึ่งอาจจะมีการแขงขันกับธุร กิจในอุตสาหกรรมอื่นที่ผลิต สินคาที่มี
ลักษณะที่ทดแทนกันได ซึ่งอาจเปนสินคาคนละชนิดกัน แตสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดเหมือนกัน การมีสินคาทดแทนในอุตสาหกรรมอื่นยอมกอใหเกิดขอจํากัดในการตั้งราคา
สินคาไมใหสูงเกินไปเนื่องจากลูกคาอาจจะหันไปใชสินคาที่ทดแทนกันได และถาคาใชจายในการ
เปลี่ยนผลิตภัณฑ (Switching Cost) ต่ํา ปจจัยในดานการใชสินคาทดแทนก็จะมีผลตออุตสาหกรรม
มากขึ้น เชน ชาอาจเปนสินคาทดแทนของกาแฟ ถากาแฟมีราคาสูงขึ้นมากลูกคาอาจจะเปลี่ยนหัน
มาดื่มชาแทน ธุรกิจที่สามารถผลิตสินคาที่ไมมีสินคาทดแทนไดยอมมีผลตอบแทนที่สูง เนื่องจาก
สามารถตั้งราคาของสินคาไดสูงโดยที่ไมตองกลัวสินคาทดแทน ถาอุตสาหกรรมใดมีสินคาทดแทน
ไดงาย ยอมไมสามารถหากําไรไดมากเนื่องจากลูกคาจะหันไปใชสินคาทดแทนแทน
อํานาจตอรองของผูซื้อ
ผูซื้อจะมีผลกระทบตออุตสาหกรรม ถาผูซื้อมีอํานาจตอรองหรือมีอิทธิพลตอการกําหนด
ราคาของสินคาและบริการใหต่ํา หรือมีอิทธิพลในการตอรองใหองคกรธุรกิจเพิ่มคุณภาพของสินคา
และบริการใหมากขึ้น ซึ่งสงผลตอองคกรธุรกิจในแงตนทุนการดําเนินงานที่สูงขึ้น ในขณะที่ผูซื้อที่ไม
มีความเขมแข็งหรือไมมีอํานาจตอรองยอมเปดโอกาสใหองคกรธุรกิจในอุตสาหกรรมสามารถขึ้น
ราคาสินคาไดโดยงาย การที่ผูซื้อจะมีอํานาจมากหรือนอยยอมขึ้นอยูกับอํานาจตอรองที่ผูซื้อมีตอ
องคกรธุรกิจในอุตสาหกรรม

19

อํานาจตอรองของผูขายวัตถุดิบ
ผูขายวัตถุดิบจะมีอิทธิพลตออุตสาหกรรมเนื่องจากสามารถกําหนดใหสินคามีราคาสูงหรือ
ต่ําไดหรือเพิ่มหรือลดคุณภาพของสินคาได ซึง่ สงผลตอตนทุนและกําไรขององคกรธุรกิจ ในกรณีที่
ผูขายมีความออ นแอหรือมีอํา นาจในการตอรองต่ํายอ มถูกผูซื้อ กดราคา และเรียกรอ งสินคาที่มี
คุณภาพที่สูงขึ้นได (ผศ.ดร. พักตรจง วัฒนสินธุ และดร.พสุ เดชะรินนท, 2542)
2.1.3 กลยุทธการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจขององคกร (SWOT
Analysis)
SWOT Analysis การวิเคราะหสภาพแวดลอมศักยภาพ หรือการวิเคราะหส ภาวะแวดลอม
เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ สําหรับองคกร หรือโครงการ ซึ่งชวยผูบริหารกําหนดจุด
แข็ ง และจุ ด ออ นจากสภาพแวดล อมภายใน โอกาสและอุ ปสรรคจากสภาพแวดล อ มภายนอก
ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอการทํางานขององคกร
ภาพที่ 2.2 แสดงการวิเคราะห SWOT Analysis

แหลงขอมูล : Michael E.Porter, Competitive Strategy, 1985
S-Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดีที่เกิด
จากสภาพแวดลอมภายในบริษัท เชน จุดแข็งดานสวนผสม จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการ
ผลิต จุดแข็งดา นทรัพ ยากรบุคคล บริษัทจะตอ งใชประโยชนจากจุดแข็ง ในการกํา หนดกลยุทธ
การตลาด
W-Weaknesses หมายถึง สถานการณนี้เปนสถานการณที่เลวรายที่สุด เนื่องจากองคกร
กําลังเผชิญอยูกับอุปสรรคจากภายนอกและมีปญหาจุดออนภายในหลาย ประการ ดังนั้น ทางเลือก
ที่ดีที่สุดคือกลยุทธ การตั้งรับหรือปองกันตัว (Defensive Strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีก
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O-Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่ ง เกิ ด จากป จ จั ย ภายนอก เป น ผลจากการที่
สภาพแวดลอมภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชนห รือสงเสริมการดําเนินงานขององคก ร โอกาส
แตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมา
จากสภาพแวดลอมภายใน นักการตลาดที่ดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจาก
โอกาสนั้น
T-Threats หมายถึ ง อุ ป สรรค ซึ่ ง เกิ ด จากป จ จั ย ภายนอก เป น ข อ จํ า กั ด ที่ เ กิ ด จาก
สภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งธุรกิจจําเปนตองปรับกลยุทธการตลาดใหสอดคลองและพยายามขจัด
อุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นใหไดจริง
สรุป SWOT คือ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อใหรูโอกาสที่ดี และภัยคุกคามที่
อาจมีมาถึงองคกร และการวิเคราะหส ภาพแวดลอมภายในเพื่อใหรูจุดแข็ง จุดออนขององคกรเพื่อ
นําโอกาสที่ดีมาใช และตอสูเพื่อหลีกหนีภัยคุกคามผลที่ไดจากการวิเคราะห SWOT ทั้ง หมดจะ
นํามาทําการกําหนดกลยุทธในรูปแบบความสัมพันธแบบแมตริกซโดยใชตารามงที่เรียกวา TOWS
Matrix โดย TOWS Matrix เปนตารางการวิเคราะหที่นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจดุ แข็ง จุดออน
โอกาส และอุปสรรค มาวิเคราะหเพื่อกําหนดออกมาเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธตางๆ
2.1.4 การกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation)
กลยุทธ (TOWS Matrix) เปนเครื่องมือที่ชวยวิเคราะหสถานการณขององคกรและนําไป
กําหนดเปนทิศทางของกลยุทธ โดยมีหลักการในการนํา จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค มา
ผสมผสานกัน เพื่อเสริมความสามารถ หรือ ลดจุดบกพรองตางๆ ทําใหสามารถแกไขขอบกพรอง
ขององคกรไปได ซึ่งการวิเคราะหจะใชวิธีการนําปจจัยตางๆมาวิเคราะห ดังนี้
ตารางที่ 2.1 แสดงการวิเคราะห (TOWS Matrix) เพื่อใชในการกําหนดกลยุทธ
ปจจัยภายใน
จุดแข็ง (S)

จุดออน (W)

SO
กลยุทธเชิงรุก
ใชจุดแข็งกับโอกาส
ST
กลยุทธเชิงปองกัน
ใชจัดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค

WO
กลยุทธเชิงแกไข
เอาชนะจุดออนโดยอาศัยโอกาส
WT
กลยุทธเชิงรับ
ลดจุดออนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค

ปจจัยภายนอก
โอกาส (O)

อุปสรรค (T)

แหลงขอมูล: The TOWS Matrix ดัดแปลงจาก (ทีปะปาล, 2347)
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การระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
โดยที่ก ารประเมินสภาพแวดลอมที่เปนการระบุใ หเห็น ถึงจุด แข็งและจุ ดออนจะเปนการ
ประเมินภายในองคกร สวนการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนโอกาสและอุปสรรคจะเปนการประเมิน
ภายนอกองคกร กลาวไดวา ประสิทธิผ ลของการกําหนดกลยุทธที่ใชเทคนิค TOWS Matrix นี้จะ
ขึ้นอยูกับความสามารถในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ที่ละเอียดในทุก
แงมุม เพราะถาวิเคราะหไมละเอียดหรือมองไมทุกแงมุม จะสงผลทําใหการกําหนดกลยุทธที่ออกมา
จะขาดความแหลมคม
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับอุปสรรค จุดออนกับ
โอกาส และจุดออนกับอุปสรรค
ซึ่งผลของการวิเคราะหความสัมพันธในขอมูลแตละคูดังกลาว ทําใหเกิดยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
สามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท ดังนี้
(1) กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy)
ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็ง และโอกาสมาพิจารณา
รวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงรุก
(2) กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy)
ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เ ปนจุดแข็งและอุปสรรคมาพิจารณา
รวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงปองกัน ทั้งนี้เนื่องจากองคกรมีจุด
แข็ง ขณะเดียวกันองคกรก็เจอกับสภาพแวดลอมที่เปนอุปสรรคจากภายนอกที่องคกรควบคุมไมได
แต อ งค ก รสามารถใช จุ ด แข็ ง ที่ มี อ ยู ใ นองค ก รในการป อ งกั น อุ ป สรรคที่ เ กิ ด มาจากภายนอก
(3) กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy)
จากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอ มที่เปนจุดออนและโอกาสมาพิจารณารวมกัน
เพื่อที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงแกไข ทั้งนี้เนื่องจากองคการมีโอกาสที่จะนํา
แนวคิดหรือวิธีใหม ๆ มาใชในการแกไขจุดออนที่องคการมีอยูได
(4) กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy)
จากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปน จุดออนและอุปสรรคมาพิจารณารวมกัน
เพื่อที่จะนํามากําหนดเปน ยุทธศาสตรห รือกลยุทธใ นเชิงรับ ทั้ง นี้เนื่อ งจากองคกรเผชิญ กับ ทั้ง
จุดออนและอุปสรรคภายนอกที่องคกรไมสามารถควบคุมได
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2.1.5 กลยุทธทั้ง 3 ระดับ (ระดับองคกร ระดับธุรกิจ ระดับหนาที่)
ระดับกลยุทธทางธุรกิจ คือ วิถีทางในทางปฏิบัติที่เกิดจากการปรับและจัดสรรทรัพยากรที่มี
อยูใหมีค วามสอดคลองกับสถานการณภายนอก เพื่อสรางความไดเ ปรียบทางการแขงขัน และ
ลักษณะตามเปาหมายที่วางไว กลยุทธทางธุรกิจ สามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ
กลยุทธระดับองคกรหรือระดับบริษัท (Corporate Strategy)
กลยุทธระดับธุรกิจหรือกลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบการแขงขัน (Business Strategy)
กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy)
กลยุทธระดับองคกรหรือระดับบริษัท (Corporate Strategy)
เปนกลยุทธที่มองเห็นภาพรวมของบริษัท การกําหนดทิศทางโดยรวมของบริษัทเพื่อนําไปสู
ความเจริ ญ เติ บ โตในสายผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ห ลากหลายของบริ ษั ท หรื อ เป น กระบวนการกํ า หนด
จุดมุงหมายขององคกร ตลอดจนการแขงขัน และสภาพแวดลอมภายนอกที่สงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานซึ่งโดยทั่วไปกลยุทธระดับองคกรแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
กลยุทธการเจริญเติบโต (Growth Strategy)
กลยุทธการเจริญเติบโต คือ กลยุทธที่องคกรสามารถปรับเปลี่ยนและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู
ใหทําโอกาสจากสถานการณภายนอกที่เอื้ออํานวยไดอยางมีประสิทธิภาพขององคกรสามารถแบง
ได 2 ทางคือ
กลยุทธการเติบโตในธุรกิจเดิม (Concentration) สามารถเปนไปไดทั้งแนวตั้งและแนวนอน
กลยุทธก ารเจริญ เติบโตในแนวตั้ง (Vertical Growth) คือ การขยายธุรกิจไปสูตนน้ํ า
(Backward integration) การขยายธุรกิจไปสูปลายน้ํา (Forward integration) ใหครอบคลุมกิจกรรม
โดยผูจัดจําหนายวัตถุดิบ หรือผูจัดจําหนายสินคา ซึ่งอาจทําโดยการเพิ่มกิจกรรมภายในของบริษัท
เอง การเขาถือหุนบางสวนหรือการซื้อกิจการ
การเติบ โตแนวนอน (Horizontal Growth) คื อ การขยายขอบเขตการทํ า ธุ ร กิ จ มี อ ยู 3
แนวทาง ไดแก
1.การเจาะตลาด (Market Penetration) เปนความพยายามเพิ่มยอดขายจากผลิต ภัณ ฑ
ปจ จุบั น ในตลาดป จจุ บั น โดยใช ค วามสามารถในการดํา เนิน งานที่ม ากขึ้น กวา เดิม กลยุท ธ นี้
เหตุการณสําหรับการใชการปรับปรุงตําแหนงตลาดของธุรกิจ เชนการเพิ่มสวนแบงทางการตลาด
การเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย
2.การพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ (Product Development) เพื่อพยายามเพิ่มยอดขายโดย
การพัฒนาผลิตภัณฑใหมสําหรับตลาดหรือลูกคาปจจุบัน เพื่อความหลากหลายของผลิตภัณฑ

23

3.การพัฒนาตลาด (Market Development) เพื่อพยายามเพิ่มยอดขายจากผลิตภัณฑใ น
ปจจุบันเพื่อแสวงหาตลาดใหม เพื่อใหบริษัทไดรับสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มฐานลูกคาใหม
การเติบโตในแบบกระจายธุรกิจ (Diversification) คือเปนการเติบโตของบริษัทซึ่งมีการขยาย
การดําเนินงานไปยังอุตสาหกรรมอื่น ทําธุรกิจอื่น ผลิตสินคาอื่น ซึ่งมีอยู 3 แนวทาง ไดแก
1.กลยุทธการกระจายธุรกิจจากจุดศูนยกลาง (Concentric diversification strategy) เปนการ
ผลิตสินคาใหม เพื่อนําไปขายตลาดที่เกี่ยวของกับตลาดเดิม โดยใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสาย
ผลิตภัณฑที่มีอยู
2.กลยุทธการกระจายธุรกิจในระดับเดียวกัน (Horizontal diversification strategy) เปนการ
ผลิตสินคาใหมเพื่อนําไปรายในตลาดที่เกี่ยวของกับตลาดเดิม
3.กลยุทธการกระจายธุรกิจที่แตกตางไปจากเดิม (Conglomerate diversification strategy)
เปนการผลิตภัณฑสินคาใหม เพื่อนําไปขายในตลาดใหม และใชเทคโนโลยี
กลยุทธคงที่ (Stability Strategy)
กลยุทธคงที่ เปนกลยุทธซึ่งเกี่ยวของกับการรักษาสภาพเดิมในปจจุบันโดยการเสนอสินคา
หรือบริการเติมตอไปเพื่อใหบริการในตลาดเดิมหรือเปนกลยุทธซึ่งองคกรใชเพื่อรักษาขนาดและ
ระดับการดําเนินงานของธุรกิจในปจจุบัน แบงออกเปน 2 กลยุทธ ดังนี้
2.1 กลยุทธการยับยั้ง เกิดจากการขยายตัวที่รวดเร็ว ทําใหบริษัทขาดทรัพยากรหรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
2.2 กลยุทธการทํากําไร เปนการพยายามลดคาใชจายตางๆ เพื่อใหเกิดผลกําไรที่สูงขึ้น โดย
การดําเนินงานตามกลยุทธ
กลยุทธการตัดทอน (Retrenchment Strategy)
กลยุทธการตัดทอน เปนกลยุทธที่เกี่ยวของกับการลดกิจกรรมการดําเนินงานในปจจุบันของ
บริษัท ในกรณีที่บริษัทมีตําแหนงทางการตลาดที่ออนแอ มี 2 แนวทาง คือ
3.1 การพลิกฟนธุรกิจ (Turnaround) ในกรณีที่ปญหาขององคกร เปนกลยุทธมุงปรับปรุง
การดําเนินงานใหกลับสูสภาพปกติ
3.2 การขยายกิจการหรือถอนทุน (Sell out Or Divestment) หากกิจการของบริษัทตกอยูใน
สถานะแยอยางมาก
กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy)
เปนกลยุทธที่องคกรนํามาใชเพื่อสรางความไดเปรียบและชัยชนะเหนือคูแขงทางธุรกิจ โดย
การใชประโยชนจากความสามารถหรือจุดแข็งของผลิตภัณฑ ประกอบดวย
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กลยุทธตนทุนต่ําหรือการเปนผูนําดานตนทุน (Cost Leadership Strategy) คือ กลยุทธที่
องคกรตองการเอาชนะหรือความไดเปรียบทางการแขงขันเหนือคูแขงขันดวยราคาขายที่ต่ํากวา
กลยุทธสรางความแตกตาง (Differentiate Strategy) คือ กลยุทธที่องคกรตองการเอาชนะ
หรือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันดวยการสรางความแตกตางในตัวสินคาหรือบริการ
กลยุทธมุงลูกคาเฉพาะกลุม (Focus Strategy) คือ กลยุทธที่องคกรมุงผลิตสินคาหรือบริการ
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะกลุม
กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy)
เปนกลยุทธที่มุงเนนการใชทรัพยากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตขอจํากัดของ
กลยุทธร ะดับบริษัท และระดับธุรกิจ โดยมีหนวยงานแบงตามหนา ที่และความรับผิดชอบในการ
พัฒนากลยุทธระดับหนาที่เพื่อดําเนินงานตามกลยุทธระดับธุรกิจที่กําหนดไว โดยแบง 5 แบบ ดังนี้
1.กลยุทธการวิจัยและพัฒนา (Research & Development Strategy)
2.กลยุทธทางปฏิบัติ (Operation Strategy)
3.กลยุทธทางการเงิน (Financial Strategy)
4.กลยุทธทางการตลาด (Marketing Strategy)
5.กลยุทธทางทรัพยากรมนุษย (Human Resource Strategy)
2.2 แนวคิดทฤษฎีการจัดการทางการตลาด (Marketing Management)
2.2.1 ทฤษฎีการแบงสวนตลาด (STP Marketing)
STP Marketing เปนการตลาดที่นําเอากลยุทธการแบงสวนตลาด (Segmentation) การ
เลือ กสว นตลาด (Targeting) และการกํ าหนดตํ าแหนงผลิต ภั ณ ฑ (Positioning) มาประยุก ตใ ช
รวมกัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2545)
1.การแบงสวนตลาด (Segmentation Strategy) คือ การกําหนดตลาดออกเปนสวน ตาม
ลักษณะของกลุมผูบ ริโภคหรือองคกรที่เหมือนกั น มีความตอ งการคลา ยกัน และจะมีปฏิกิริย า
ตอบสนองตอสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ชุดเดียวกันในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหเห็น
โอกาสที่มีอยูในแตละสวนตลาด
การแบงสวนตลาดผูบริโภค อาจพิจารณาไดจากตัวแปรตัวใดตัวหนึ่ง หรือหลายตัว คือ
- ภูมิศาสตร เชน ในเมือง
- ประชากรศาสตร เชน ชวงอายุ เพศ ขนาด ครอบครัว
- จิตวิทยา เชน ระดับชั้นทางสังคม บุคคลิกภาพ
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- พฤติกรรม เชน สถานะการเปนลูกคา ความถี่ของการซื้อ ประโยชนที่ผูบริโภคตองการ ความภักดี
ตอแบรนด
2.การกําหนดตลาดเปาหมาย (Market Targeting) การประเมิน และเลือกสวนของตลาด
เพียงสวนหนึ่งหรือหลายสวน เพื่อใหบริษัทสามารถทําการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
กลยุทธที่นํามาใช มีดังนี้
2.1 การตลาดที่ไมแตกตาง (Undifferentiated Marketing)
2.2 การตลาดแบบแตกตาง (Differentiated Marketing)
3.การกําหนดตําแหนง ผลิตภัณฑ (Positioning) เปนกิจกรรมในการสรา งและรัก ษา
แนวความคิดในใจของลูกคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับตราสินคาของคูแขง
ทําใหลูกคาจดจําผลิตภัณฑของบริษัทได (สุริรัตน ภาวนา, 2552)
2.2.2 กลยุทธสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)
สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินคาที่ตอบสนองความตองการ
ของลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับได และผูบริโภคยินดีจายรวมถึงมีการจัด
จําหนายกระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อใหความสะดวกแกลูกคา
ประกอบดวย 4P’s ดังนี้
1.ผลิตภัณฑ (Product)
สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของลูกคาใหเกิดความ
พึงพอใจ ประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสไดหรือสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา
บริการและชื่อเสียงของผูขาย
2.ราคา (Price)
ราคาเป นทุ นของลู กค า ซึ่ง ผูบ ริโ ภคจะเปรี ย บเที ย บคุ ณ ค าของผลิ ต ภัณ ฑกั บราคาของ
ผลิตภัณฑนั้นๆ คุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็ตัดสินใจซื้อ ดังนั้นบริษัทจึงตองมีการกําหนดราคาที่
เหมาะสม โดยมีปจจัยตางๆ
3.การจัดจําหนาย (Place)
โครงสรา งของชองทางการจัดจําหนายเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑห รือ บริการ จากองคก ร
ออกไปยังตลาด ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution) เสนทางที่ผ ลิตภัณฑและกรรมสิทธ
ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ผาน ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค
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3.2การกระจายตั ว สิ น ค า การวางแผน การปฏิ บั ติ ก ารตามแผนและการควบคุ ม การ
เคลื่อนยายวัต ถุดิบ ปจจัยการผลิต และสินคา จากจุดเริ่มตนไปยังจุดสุด ทายในการบริโ ภคเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมุงหวังกําไร
4.การสงเสริมการตลาด (Promotion)
เปนเครื่องมือการสือ่ สารเพื่อสรางความพึงพอใจตอตราของสินคาหรือบริการ โดยใชเพื่อจูง
ใจใหเกิดความตองการ เพื่อเกิดการรับรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และเพื่อจดจําเกี่ยวกับผลิตภัณฑเปน
การติด ตอ สื่อ สารเกี่ย วกับ ข อมู ลผลิ ต ภั ณ ฑ ระหว างผูซื้ อและผูข าย โดยการใช การสื่ อสารทาง
การตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication)
2.2.3 ทฤษฎีการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication)
การสื่อสารการตลาดแบบครบวรจร หรือที่เรียกวา การสื่อสารการตลาดแบบครบเครื่อง มา
จาก Integrated Marketing Communication เปนเครื่องมือที่นํามาใชกันมากในกลุมบริษัทผูผ ลิต
สินคาอุปโภคบริโภครายใหญ (ชี่นจิตด แจงเจนกิจ, 2543)
1.การโฆษณา (Advertising)
เปนกิจกรรมเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคกรและผลิต ภัณฑ หรือความคิดที่ตองมีการจายเงิน
โดยผูอุปถัมภรายการ
2.การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling)
เปนการสื่อสารระหวางบุคคลเพื่อจูงใจผูซื้อที่เปนกลุมเปาหมายใหซื้อผลิตภัณฑหรือบริการ
3.การสงเสริมการขาย (Sales Promotion)
เปนการใชพนักงานขายเปนเครื่องมือเพื่อเปนการสรางความพึงพอใจ การโนมนาวการซื้อ
การทดลองใช แกผูบริโภคคนสุดทาย
4.การใหขาวและการประชาสัมพันธ (PR)
ความพยายามในการสื่อสารที่มีการวางแผนโดยองคกรหนึ่ง โดยมุงเนนสรางภาพลักษณ
5.การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
การติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรงหรือ วิธีการตางๆที่
นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซอื้ และทําใหเกิดการตอบสนองทันที
2.2.4 หลักการสําคัญในการบริหารลูกคาสัมพันธ
1.การมีฐานขอมูลของลูกคา ฐานขอมูลตองถูกตองและทันสมัยอยูเสมอ สามารถเรียกดูได
จากทุกหนวยงานในองคกรที่เกี่ยวของกับลูกคามีการแยกประเภทลูกคาจากฐานขอมูล เนื่องจาก
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ลูกคาแตละรายมี Value ไมเทากันซึ่งลูกคาประกอบดวยลูกคาเริ่มแรกลูกคาที่ชวยประชาสัมพันธ
และลูกคาที่ซื้อซ้ํา
2.การมีเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่เขามาเกี่ยวของนั้น ประกอบดวยเทคโนโลยีเพิ่มชองทางให
ลูกคาสามารถติดตอกับองครกรได เชน ระบบ Call Center, Web site, Interactive Voice
3.การทํา Database เพื่อเปนการรักษาลูกคาสามารถทําใหองคกรแยกแยะลูกคาไดวากลุมใด
เปนกลุมที่ทํากําไรสูงสุดใหกับองคกร หลังจากนั้นองคกรตองมากําหนดวิธีปฏิบัติตอลูกคาเหลานั้น
เพื่อสราง Relationship Program เพื่อ ใหเ ขาถึงการใหบริการลูกคา แตละรายอยางเหมาะสม
ยกตัวอยาง เชน การจัดทํา Loyalty Program
4.การประเมินผลเพื่อใหทราบวาองคกรสามารถรักษาลูกคาไดมากขึ้นหรือไมอยางไร โดย
เกณฑตางๆ จะตองเปลี่ยนไปจุดเนน หรือ Focus ขององคกรตองเปลี่ยนมาอยูที่การรักษาลูกคา
(Keep Relation) ในระยะยาวเพิ่ม Value ใหกับลูกคา
2.3 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 ทิพยวรรณ รักทวม (2544) ไดทําการวิจัยเรื่องการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดบริษัท
พรานทะเล จํ ากัด (มหาชน) โดยทําการศึ ก ษายอดขายของผลิต ภัณ ฑของบริษั ท ดวยวิธีการ
เปรียบเทียบกับคูแขงและตลาดของอุต สาหกรรมประเภทเดีย วกันภายในประเทศ ผลที่ไดจาก
การศึกษานี้ มีขอเสนอแนะเพื่อใชในการพิจ ารณาเพื่อ เปน แนวทางในการแก ไ ขปญ หาทางดา น
การตลาดของบริษัท เพื่อปรับปรุ งกลยุท ธ เพื่อ ใหส ามารถเพิ่มยอดขายและเพิ่ มสวนแบงทาง
การตลาดใหไดเพิ่มมากขึ้นตอไป
3.2 ธารา ธาดาธีรพัฒน (2545) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูบริโภคทีมีตออาหาร
สําเร็จรูปแชเข็งในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจตออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
ในดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะเรือ่ ง ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา
ในการประกอบอาหาร สะอาด ถูกหลักอนามัย ภาชนะบรรจุที่ผนึกแนน สามารถปองกันความชื้น
หรืออากาศที่ผานซึมผาน ชวยทําใหเก็บรักษาอาหารไดนาน บรรจุภัณฑสามารถนําเขาไมโครเวฟ
ไดทําใหสะดวกในการอุนอาหารมีฉลากชัดเจนแสดงขอมูลอาหารปริมาณแคลอรีที่จะไดรับ และวัน
หมดอายุ ความพึงพอใจในดานชองทางการจัดจําหนายผูบริโภคมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ
มาก ยกเวนการสาธิตอาหารสําเร็จรูปที่ทําใหสะดวกในการหาซื้อความพึงพอใจในดานการสงเสริม
การตลาดยังไมส ามารถเขาถึงความตองการของผูบริโภคได และไมสามารถสรางความพึงพอใจ
ใหกับผูบริโภคได
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3.3 นางสาวอุษณีษ เกงตรง (2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง การกําหนดกลยุทธเพื่อเพิ่มสวนแบง
การตลาดในอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง บริษัท พรานทะเล จํากัด โดยทําการศึกษาการ
แขงขันของอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ซึ่งมีการแขงขันทางดานราคาและคุณภาพจึงตองมี
การปรับตัวอยางมากและจําเปนที่จะตองมีการปรับกลยุทธการตลาด
3.4 นุจ รีย เลี่ยมแจม (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ ผูบริโภคใหความสําคัญ
กับปจจัยทางการตลาดของอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานสถานที่ หรือ
การจัดจําหนายอยูในระดับมาก สวนดานสงเสริมการตลาดอยูใ นระดับปานกลาง และปจจัยทางการ
ตลาดที่ไมมีความสัม พันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ในดานความถี่ในการ
บริโภคตอเดือน คือ ดานสถานที่ หรือการจัดจําหนาย และมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งในดานปริมาณการบริโภคตอครั้ง คือ ดานการสงเสริมการตลาด
3.5 บทความวิจัยเรื่อง Segmentation Value Chain: โดย Natalia Vila, Department of
Marketing in School of Economics at the University of Valencia ป 2554
บทความนี้ เปนการแบงกลุมเปาหมายอยางประสบความสําเร็จ ทําใหทราบถึงสาเหตุที่ทํา
ใหไมประสบความสําเร็จของปญหา ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการวิจัยเชิงกลยุทธ ประสบการณของลูกคา สิ่ง
ที่ทาทายที่สุดอยางหนึ่งในการจําแนกผูบริโภค คือ การเลือกปจจัยที่สอดคลองกันกับความแตกตาง
ของผูบริโภค เริ่มตนดวยความจําเปนของผูบริโภค ปจจัยตออุปทานและพฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอ
ประเภทสินคา แตแนวโนมตลาดของผูบริโภคมีบทบาทสํา คัญในการจําแนกผูบริโภค การใชสื่อ
โทรทัศน วิทยุ ก็เปนทางเลือกใหมของผูบริโภค การเขาถึงสินคาและบริการซึ่งสื่อทางโทรทัศนและ
วิทยุเปนสิ่งเขาถึงผูบริโภคไดงายของชองทางรานคาปลีกทําใหผูบริโภคสามารถเปรียบเทียบสินคา
ไดเลยณ เวลาที่เห็นสื่อทางโทรทัศนดวยตัวเองปจจัยเหลานี้เปนตัวกําหนดประเภทของสินคา ซึ่ง
เปนทางเลือกหนึ่งของผูบริโภค การตัดสินใจเกี่ยวกับกลุมเปาหมายและกลุมเริ่มการตลาดควรจะมี
การกอตั้งในการประเมินจุดแข็ง จุดออนในปจจุบัน และโอกาสเติบโตของธุรกิจ บริษัทสามารถใช
ประโยชนจากแบรนดและลูกคาโดยใหค วามสนใจทรัพยากรที่มี ระดับของลูกคา มีตัวชี้วัดรวม
พื้นฐานทางการเงิน เชนรายได กําไร และกระแสเงินสด มีความจําเปนเพื่อชี้วดั ความสามารถในการ
ซื้อของลูกคา ระดับของแบรนด เปนตัวชี้วัดความจงรักภักดี และความสามารถทางการเงินของ
ผูบริโภค ซึ่งมูลคาของแบรนดสามารถที่จะดับไดตามองคประกอบความเสมอภาคของการเพิ่มมูล
คาแบรนดในปจจุบันตลาดเครื่องแตงกาย ไดรับอนุญาติสําหรับการจัดการแบรนดที่มีความซับซอน
วิเคราะหการวางตําแหนงของสินคาและตําแหนงของคูแขงขัน
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
ศึกษาเรื่อง ปญหาและกําหนดกลยุทธเพื่อเพิ่มสวนแบงทางการตลาดในอุตสาหกรรมอาหาร
สํา เร็จ รู ป แช แข็ ง ภายในประเทศกรณีศึ กษา บริ ษั ท สุร พลฟู ด ส จํ ากัด (มหาชน) ผู ศึ ก ษาได
ดําเนินการศึกษาวิเคราะหสถานการณ ปจจัยสิ่งแวดลอมและกําหนดปญหาโดยกําหนดวัตถุประสงค
ในการวิ จั ย คื อ เพื่ อ วิ เ คราะห ยื น ยั น ป ญ หาและสาเหตุ ป ญ หาของอาหารสํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง
ภายในประเทศเพื่อศึกษาแนวทางแกปญหาการจัดการเชิงกลยุทธ รวมถึงกําหนดกลยุทธธุรกิจกล
ยุทธการตลาดโดยที่กระบวนการ และระเบียบวิธีศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการวิจัย
ดังรายละเอียดของรายงานเรียงลําดับตามประเด็นตางๆ ดังนี้
3.1 การออกแบบวิจัย (Research Design)
3.2 การศึกษาและเก็บขอมูล (Data Collection)
3.2.1 การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
3.2.2 การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
3.2.2.1 วิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึก (Qualitative Depth Interview)
3.2.2.2 วิจัยเชิงปริมาณโดยการสํารวจ (Quantitative Survey Research)
3.3 การวิเคราะห สรุป และประมวลขอมูล (Data Analysis)
3.3.1 การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis)
3.3.2 การสรุปประมวลขอมูลเพื่อกําหนดกลยุทธ
3.3.2.1 การกําหนดกลยุทธระดับองคกร
3.3.2.2 การกําหนดกลยุทธระดับธุรกิจ
3.3.2.3 การกําหนดกลยุทธระดับหนาที่
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3.1 การออกแบบวิจัย (Research Design)
ในการศึกษาผูศึกษาไดทําการออกแบบวิจัย (Research Design) เปนบูรณาการวิธี
การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และขอมูลปฐมภูมิ (Primary Design) จากนั้นจึงนํา
ขอ มูล ทั้ ง สองมาทํา การวิ เคราะห โ ดยใช ท ฤษฎี กระบวนการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ (Strategy
Management Process) ในการสรุ ป ประมวณผลโดยใช เ ครื่ อ งมือ ต างๆ ในการวิ เ คราะห
ประมวลผลเพื่อสรุปเลือกกลยุทธทั้งสามระดับ คือ กลยุท ธร ะดับองคกร กลยุทธระดับหนวย
ธุรกิจ และกลยุทธระดับหนาที่ผูศึกษาไดมีวิธีการศึกษาขั้นตอน และรายละเอียดของการศึกษา
ดังนี้
3.2 การศึกษาและเก็บขอมูล (Data Collection)
ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และขอมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) โดยมีรายละเอียดตางๆ ดังนี้
3.2.1 การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
การคนหาขอมูลของบริษัทโดยการศึกษาหาขอมูลจากผลการดําเนินงานของบริษัท จาก
รายงานประจําป ขาวสาร บทความทางการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมถึงการศึกษา
ขอมูลของคูแขงหาขอมูลในเว็บไซตของบริษัทและเว็บไซตที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อนําไปใชในกระบวนการแกไขปญหาเชิงกลยุทธ
ศูนยวิจัยกสิกรไทย ป 2554
แนวโนมพฤติกรรมของคนไทยในป 2555 มีการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป สงผลดานบวก
ตอ อุตสาหกรรมอาหารพรอมปรุง-อาหารพรอมทานปจจุบันตลาดอาหารและเครื่องดื่มของโลก
เผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงทั้งดานการผลิตและการจําหนาย อันเปนผลมาจากพฤติกรรมการ
บริโภคของคนที่เปลี่ยนแปลงไปใน 3 ดานสําคัญ ไดแก
1.การหันมามุงเนนเรื่องสุขภาพจากปญหาผูปวยโรคอวนและโรคอื่นๆ สงผลใหเกิดการ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหารรูปแบบใหม ไดแก ผลิตภัณฑอาหารที่ใหคุณคาเฉพาะ (Functional
Food Products) โดยในแตละกลุมผูบริโภคก็จะมีความตองการตางกันไป อาทิ กลุมผูสูงอายุ
เนน การบริโ ภคอาหารที่ ใ ห คุณ คา ในแงที่ ชว ยลดอัต ราการเสี่ ยงตอ การเป น โรคมะเร็ง หรื อ
โรคหัวใจ หรือในกลุมคนอวนก็จะเนนการบริโภคอาหารที่ชวยลดไขมันในรางกายหรือมีแปงและ
น้ําตาลนอย
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2.การหันมามุงเนนเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารจากปญหาโรคระบาดที่
เกิดกับพืชและสัตว อาทิ ไขหวัดนก โรควัวบา หรือแมกระทั่งการพบสารปนเปอน E.coli ใน
อาหารสงผลใหผูบริโภคเกิดความกลัวและหวาดระแวงอยางมากตอคุณภาพ ความปลอดภัย
แหลงที่มาของวัตถุดิบ และสวนผสมที่นํามาใชผลิตอาหารสําเร็จรูปตางๆ จึงทําใหผูผลิตอาหารมี
การลงทุน และคิดคนผลิตภัณฑอาหารที่เนนความเปนธรรมชาติผานการปรุงแตงนอยมาจาก
แหลงผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมทั้งผูบริโภคมีความตองการในเรื่องการรับรองมาตรฐาน
และความปลอดภัยของอาหารจากองคกรที่เกี่ยวของมากขึ้นดวย ในปจจุบันผูผลิตจะพยายาม
ลดขั้นตอนการปรุงแตงอาหารใหลดนอยลง และคงความเปนธรรมชาติของอาหารใหมากขึ้น
บรรจุภัณฑยังเต็มไปดวยตรารับรองมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารจากหลากหลาย
หนวยงานโดยทั้งผูผลิตและผูบริโภคตางเห็นตรงกันวายิ่งไดตรารับรองมากเทาไรยิ่งสรางความ
มั่นใจในการบริโภคมากขึ้น เทานั้น
3.การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจากสภาพการเปลี่ยน แปลงทางโครงสรางประชากร
และวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน อาทิ การเพิ่มขึ้นของจํานวนผูสูงอายุในโลกและวิถีชีวิตในเมือง
ที่เรงรีบและวุนวายลวนสงผลใหผูบริโภคสวนใหญหันไปบริโภคอาหารกึ่งสําเร็จ รูป (Instant
Foods) อาหารพรอมปรุง (Ready-to-cook) และอาหารพรอมทาน (Ready-to-eat) ซึ่งหาซื้อได
จากรานสะดวกซื้อ กันมากขึ้นนอกจากนั้นระะดับการศึกษาที่สูงขึ้นของผูบริโภค รวมถึงการ
เข า ถึ ง ข อ มู ล ข า วสารที่ ส ะดวกรวดเร็ ว และหลากหลายช อ งทางมากขึ้ น ก็ ยั ง ส ง ผลต อ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของคนในตลาดโลกอีกดวย
3.2.2 การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
3.2.2.1 วิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึก (Qualitative Depth Interview)
โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview)กับบุคคลากรของบริษัท สุรพลฟูดส จํากัด
(มหาชน) ตําแหนง Business Development และตําแหนง Corporate Communication โดย
การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม
2555 เวลา 10.00-12.00น. อาคารสุรพลฟูดส ชั้น 2 โดยแยกเปนประเด็นในการสัมภาษณ ดังนี้
บทสรุปการสัมภาษณ
1.กลุมลูกคาของบริษัท กลุมลูกคาของบริษัท คือ กลุมลูกคา B2C ระดับ High end ที่
มีฐานะการเงินดี ซึ่งกลุมลูกคานี้จะยินดีจายเงิน ราคาแพง เพื่อแลกกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
2.จุดเดนและจุด ดอยของบริษัท จุดเดนของบริษัท คือ ไดมาตราฐานดานคุณภาพ
จากมาตราฐานสากลโลกภายใตน โยบายของ Your Total Quality คือ 1.Raw Materials
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Process คือ กระบวนการหาวัตถุดิบที่ไดรับมาตราฐาน โดยทางบริษัทจะแผนกในการตรวจสอบ
และคัดเลือกวัต ถุดิบเพื่อใหไ ดมาตราฐานตามคุณภาพของบริษัท เปน อยางดี 2.Production
Process กระบวนการผลิตที่ไดตามขนาดมาตราฐาน คือ การควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต
การหาวัตถุดิบจนขั้นตอนการผลิตและสงมอบใหลูกคา 3.Logistic คือ ระบบการขนสง โดยการ
เตรียมตูเย็น แชแข็งที่มีอุณ หภูมิคงที่โดยผานการรับรองจากมาตราฐานสากลโลกและรับรอง
คุณภาพอุณภูมิจากบริษัท 4.Professional คือ พนักงานทุกคนมีประสบการณและความรูจาก
การผลิต อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เปน อย างดี เพราะผานการอบรมและมีประกาศคุณ ภาพจาก
องคการตางๆเพื่อเปนการรับรองคุณภาพอาหาร 5.CSR บริษัทไดมีการชวยเหลือสังคมอยูเสมอ
โดยการมอบทุนการศึกษาและมอบอาหารแชแข็งสําเร็จรูปแชแข็งใหกับเด็ก 6. R&D มีทีมงาน
ทํ า แบบประเมิ น ความพึ ง พอในต อ อาหารสํ า เร็ จ รู ป ของบริ ษั ท และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ
3.นโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัท เนื่องจากในตอนนี้บริษัทมีผลิตภัณฑ
ทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งนอยกวาคูแขง แตกําลังจะเพิ่ม Star Product คือ ขนมจีบกุง โดยจะเนน
คุณภาพของอาหารที่ใชกุงเปนตัวๆ ซึ่งตัวที่ขายดีที่สุด คือ ขนมจีบกุง เพราะเราใชวัตถุดิบที่มี
คุณ ภาพและรสชาติ อ ร อยถู ก ปากทั้ ง คนจี น และคนไทย และในอนาคตจะพยายามพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ ใหมีความหลากหลายสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคผลิตภัณฑของบริษัท
มีบริษัทสาขาใหญอยูที่ประเทศญี่ปุน ซึ่งมีการสรางชื่อเสียงใหกับผลิตภัณฑ ดานคุณภาพ ซึ่งดู
จากใบประกาศนียบัตร ดานคุณภาพของอาหารและมาตราฐานของทางบริษัทและมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑอยูเสมอ จึงทําใหทางบริษัทใหความสําคัญดานคุณภาพ และรสชาติของอาหารเปน
หลัก ดังนั้น จึงตั้งราคาใหผูบริโภคที่ใสใจเรื่องคุณภาพ และมั่นใจในแบรนด ซึ่งเปนการสราง
ชื่อเสียงใหกับบริษัทในระยะยาวแตถาบริษัทตั้งราคาถูกก็จะทําใหลูกคา Switch Brand ไปมา
4.ผลกระทบที่ไดรับจากน้ําทวม ในชวงอุทกภัยน้ําทวมทางบริษัท ไมไดรับผลกระทบ
โดยตรง แตบริษัท จะไดรับผลกระทบจากอุทกภัยน้ําทวม ทางออมจากพนักงานที่ทํางานใน
โรงงาน คือ 1.พนักงานของบริ ษัท ที่ไ ม ส ามารถเดิน ทางมาทํางานที่บริษั ท 2.ลูก คาที่เป น
Distributer Center ไมสามารถสงของใหกับลูกคารายใหญๆได ดังนั้น ทางบริษัทจึงทําการจาง
outsource ในการจัดสงสินคาในชวงน้ําทวมใหกับลูกคา เพื่อเปนการชวยเหลือลูกคาของเราเอง
5.กลยุทธขององคกรทั้ง 3 ระดับ
กลยุทธระดับองคกร บริษัทไดใชกลยุทธเจริญเติบโต (Growth strategies) เนื่องจาก
อุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปแชแข็งกําลังขยายตัว ดังนั้น ทางบริษัทจึงใชกลยุทธเจริญเติบโต
แบบแนวนอน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ เปนลักษณะการปรับปรุงรสชาติ ใหมีความหลากหลาย
และนารับประทาน และการเพิ่มลักษณะของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับ ดานการตลาด การผลิต
การปฏิบัติ และการบริหารเปนโอกาสทางการเจริญเติบโตที่ชัดเจนและยังใชทรัพยากรที่มีใ ห
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กลยุทธระดับธุรกิจ บริษัทไดใชกลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงทางธุรกิจ คือ
กลยุทธสรางความแตกตางของตัวผลิตภัณฑโดยมีการออกแบบวิจัยลักษณะของผลิตภัฑณให
แตกตางจากคูแขงขัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาไมวาจะเปน วัต ถุดิบ ขั้น ตอน
กระบวนการทํา รสชาติผลิตภัณฑและการบริการของบริษัทโดยบริษัทไดพยายามคิดคนเมนู
กลยุทธหนาที่ บริษัทไดมุงเนน โดยใชกลยุทธทางการตลาด คือ 4P’s โดยเนนการจัด
กิจกรรมสงเสริมการขาย เชน การทําโปรโมชั่น เพื่อเปนการสรางการรับรู และสรางภาพลักษณ
ให กับ ตัว ผลิต ภัณ ฑร วมถึ ง การสรา งกลยุ ท ธข อง CRM ใหกั บกลุม พั น ธมิต รอย างตอ เนื่ อ ง
6.กิจกรรมการสงเสริมการขาย ทางบริษัทไดทําการจัดกิจกรรมการสงเสริมการขาย
โดยทําปายหนารานคาใหกับรานคาที่จําหนายอาหารสําเร็จ รูปแชแข็ง ตกแตง รานคาที่จัด
จําหนายอาหารสําเร็จแชแข็งของทางบริษัท เชน ตกแตงตูแช บริการชิมอาหาร ณ จุดขาย โดย
มีพนักงานแนะนําผลิต ภัณ ฑ บริษัท ใหความสําคัญกับการจัด กิจกรรม แจก แถม เพราะทาง
บริษัทคิดวาการจัดกิจกรรมแบบ Below the line ใหกับลูกคา เชน การทํา Road Show ในการ
ใหผูบริโภครวมสนุกแจก แถม และไดสวนลด สาเหตุที่ทางบริษัทไมไดลงโฆษณาในโทรทัศน
เพราะทางบริ ษัท มีง บประมาณที่จํา กัด และผู บริ ห าร เล็ง เห็ น วา ในการสร างการรับ รู โดย
ออกอากาศทางโทรทัศนจะมีการใชคาใชจายคอนขางสูง ผลตอบรับวัดผลคอนขางยาก ซึ่ง
อาจจะไมสามารถทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อไดจริง แตในการทํา Below the line คือ
กิจกรรมการสงเสริมการขายที่สามารถวัดผลการลงทุนไดจากยอดขาย Key word ที่บริษัทใช
สื่ อ สารกั บ กลุ ม ลู ก ค า คื อ รู ป กุ ง แล ว เขี ย นอั กษรคํ า ว า กุ ง ทั้ ง ตั ว บ ง บอกถึ ง คุ ณ ภาพ
7.CRM ของบริษัทสุร พลฟูดส จํากัด (มหาชน) บริษัท มีการทํา CRM กับตัวแทน
จําหนายอยูตลอดเวลาแตไมไดเปดเผยตอสื่อมวลชน ซึ่งในการทํา CRM นี้เพื่อเปนการรักษา
ฐานลูกคาทั้งเกาและใหม ในการจัดกิจกรรม คือ จัดเลี้ยงรับรองในเทศกาลตางๆ เชน เลี้ยงป
ใหม สงกรานต กั บ ตั ว แทนหรื อ กลุ ม พั น ธมิ ต รเพื่ อ รั ก ษาความสั ม พั น ธ อ ย า งต อ เนื่ อ ง
8.CSR ของบริษัทสุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน) 1.ผลิตน้ําดื่มตราสุรพลฟูดสแจกกับ
ผูประสบภัยน้ําทวมโดยมอบใหกับครอบครัวขาว 3 2.แจกอาหารสําเร็จรูปใหกับผูประสบภัยน้ํา
ทวม จัง หวัดปทุมธานี 3.นําอาหารสําเร็จ รูปแชแข็งใหกับศูน ย ผูประสบภัยน้ําทวม โดยมอบ
ใหกับแมครัวประกอบอาหาร
บทสรุปการสัมภาษณ
ผูบริโ ภคที่เคยรับประทานผลิต ภัณ ฑ อาหารสําเร็จ รูปแชแข็ง ของ บริษั ท สุรพลฟู ดส
จํากัด (มหาชน) โดยเนนกลุมลูกคาเปาหมาย B2C
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1.ดานผลิตภัณฑ
กลุมเปาหมายสวนใหญ นิยมรับประทานมากที่สุด คือ เกี๊ยวกุง กุงเกล็ดทองรวมมิตร
ขนมจีบ เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัท สุรพลฟูดส ไดกุงทั้งตัว สด และมีรสชาติอรอย
2.ดานบรรจุภัณฑ
กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญมองวา บรรจุภัณฑของบริษัท ดูเรียบงาย ธรรมดา ไมคอย
นาสนใจ จึงอยากใหมีการปรับปรุงตัวบรรจุภัณฑใหมีสีสันดึงดูดใจผูบริโภค
3.ดานความหลากหลาย
จากการสัมภาษณกลุมลูกคาเปาหมาย ลูกคาอยากใหเพิ่มเมนูอาหารใหห ลากหลาย
มากกวานี้เมื่อเทียบกับยี่หออื่นๆ เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัท มีแค 8 ตัว ที่โดดเดนทําใหที่
เลือกรับประทานคอนขางนอย
4.ดานสถานที่จัดจําหนาย
ดานสถานที่จัดจําหนายผูบริโภคสวนใหญเลือกซื้อผลิตภัณฑในรานสะดวกซื้อใกลบาน
เชน เซเวนอีเลฟเวน คารฟู บิ๊กซี และเทสโกโลตัส เพราะสะดวกสบาย ซึ่งปญหาที่พบบอยของ
บริษัท สุร พลฟูดส คือ มีชองทางการจัดจําหนายคอนขางจํากัดจึง อยากใหมี การขยายชอง
ทางการขายใหมากขึ้น เพราะสะดวก รวดเร็วในการซื้อ
5.ดานรสชาติ
กลุ ม เป า หมายส ว นใหญ ชื่ น ชอบในเรื่ อ ง รสชาติ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ อ ร อ ยมี คุ ณ ภาพ
เนื่องจากวัตถุดิบสวนใหญทําจากกุงซึ่งไดกุงทั้งตัว สิ่งที่ตองการเพิ่มเติม คือ อยากเสนอแนะให
เพิ่มผลิตภัณฑของสินคาใหหลากหลายมากยิ่งขึ้น
6.ดานกิจกรรมสงเสริมการขาย
ผูบริโภคสวนใหญแสดงความคิดเห็นวาตองการที่จะใหบริษัทมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
การขาย คือ บริการชิมอาหารฟรี หนารานคา หรือมีพนักงานแนะนําอาหาร ณ จุดขาย เพื่อได
ทดลองชิ ม รสชาติ อาหารกอนการตัดสิ น ใจซื้อ และสอบถามขอ มูล ของผลิต ภัณ ฑ กอนการ
ตัดสินใจซื้อ
3.2.2.2 วิจัยเชิงปริมาณโดยการสํารวจ (Quantitative Survey Research) โดยใช
การออกแบบสอบถามกลุมผูบริโภคที่เคยรับประทานและไมเคยรับประอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
จํานวน 200 ตัวอยาง โดยแจกแบบสอบถามในเขตพื้น กรุงเทพฯ คือ มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย และอาคารตึกชินวัตร 1
ประชากร
กลุมประชากรที่ทําการศึกษา (Population) ผูบริโภคที่เคยรับประทานและผูบริโภคที่ยัง
ไมเคยรับประทานอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
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กลุมตัวอยาง
ในการวิจัยในครั้งนี้ไดกําหนดวิธีการสุมตัวอยางแบบใชความนาจะเปน โดยการสุมตัวอยางตาม
ความสะดวก ซึ่งมีขนาดกลุมตัวอยางที่ใชสูตรในการคํานวณคือสูตรของ Absolute Precision ซึ่ง
เกิดจากการที่ไมทราบจํานวนประชากรที่แทจริงวามีจํานวนเทาไหรโดยเก็บรวบรวมขอมูลในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร คือ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และตึกชินวัตร 1
โดยใชสูตรดังตอไปนี้
Z2 ·σ2
n= 2
H
n
Z
H

=
=
=
=

ขนาดของตัวอยาง
คาความเชื่อมั่น จากการกําหนด Confidence Level ที่ 5%
คาความแปรปรวน
คาความแมนยํา โดย คา H ใช Judgment โดยใชสูตรของ
Roscoe (1969, P. 156): H =
Z2 ·σ2
n =
H2
Z2 ·σ2
n = 2 2
σ /10

n = Z2 ·102

n = 1.962 ·100
n = 3.8416 ·100
n = 384 .16

เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แทจริง ของจํานวนผูบริโภคที่เคยและผูบริโภคที่ยัง
ไมเคยรับประทานอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง จึงทําใหตองใชสูตรขางตนและจากการคํานวณจาก
สูตรพบวาไดจํานวนตัวอยางผูวิจัยควรทําการสุมเทากับ 385 ตัวอยางแตมีขอจํากัดทางดาน
เวลา และงบประมาณ ทําใหผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามเพียง 200 ชุด
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research
method) โดยแบงเปน 4 สวน เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคที่เคยรับประทานอาหาร
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สําเร็จรูปแชแข็งและไมเคยรับประทานอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ คือ มหาลัย
วิทยาลัยหอการคาไทย และตึกชินวัตร 1 ดังนั้นเครื่องมือที่ใชในการศึกษา จึงประกอบดวย
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการกอนสรางเครื่องมือ
1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทัศนคติของผูบริโภค
2.ศึกษาและนําปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดบริการ 4P’s มารวบรวมขอรายการเพื่อ
เปนโครงสรางแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นของผูบริโภค
ขั้นตอนที่ 2 สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามจํานวน 200 ชุด ประกอบดวยโครงสราง 4 สวน
สวนที่ 1 คําถามดานประชากรศาสตร มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Close-End Question)
มีคําตอบหลายคําตอบ เปนคําถามที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามไดแก
ดานประชากรศาสตร คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน อาชีพ โดยให
ผูบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งสําเร็จรูปเลือกตอบขอที่เหมาะสมที่สุด จํานวน 6 ขอ
สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับทัศนคติผูบริโภคตออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง แบบสเกลคะแนน 1-5
เรียงจากนอยไปหามาก เปนคําถามเกี่ยวกับการวัดระดับของทัศนคติของผูบริโภค ดวย
เครื่องมือ SERVQUAL โดยสามารถเลือกตอบคําถามทั้งหมดจํานวน 12 ขอ ในการวัด
สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ลักษณะเปนคําถาม
ปลายเปด (Close-End Question) โดยเลือกคําตอบขอคิดวาเหมาะสมที่สุดจํานวน 17 ขอ
สวนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคที่เคยและไมเคยซื้อผลิตภัณฑอาหาร
สําเร็จรูปแชแข็ง ปลายปดแบบหลายตัวเลือก แบบสเกลคะแนน 1-5 เรียงจากนอยไปหามาก
บังคับเลือก 1 ตัวเลือกแบงเปน 4 ดาน 1.ดานผลิตภัณฑ 2.ดานราคา 3.ดานชองทางจัดจําหนาย
4.ดานกิจกรรมสงเสริมการตลาด
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics) ใชในการอธิบายคุณลักษณ รายละเอียดของกลุม
ตัวอยาง ประกอบดวย อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได เปนตน ไดแก
1.คาสถิติความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) สําหรับขอมูลทั่วไปและพฤติกรรมการ
เลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
2.คาเฉลี่ย (Mean : X) สําหรับอธิบายความหมายของปจจัยที่มีผลตอการพิจารณาเลือกซื้อ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
3.สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับอธิบายการกระจายของปจจัยที่มี
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคที่เคยและไมเคยซื้อผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
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สมมติฐาน
สมมติฐาน คือ ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับทัศนคติของ
ผูบริโภคตออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
การวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามที่ออกแบบเสร็จแลว
นําเสนอต ออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนํ า และนํ าไปแกไ ขปรับปรุ ง ใหแบบสอบถามมี
ประสิท ธิภาพ เพื่อ ใหการเก็บ ขอมูล มีประสิท ธิภ าพมากยิ่ง ขึ้ น เมื่ อออกแบบสอบถามเสร็ จ
เรียบรอย ก็ทําการทดสอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณ
คา (Rating Scale) ของลิเครท (Likert Scale) ซึ่งแตละคําถามมีคําตอบใหเลือกตามลําดับ 5
ระดับ ใหเลือกเพียงคําตอบเดียวที่ตรงกับความคิดเห็นของผูตอบมากที่สุด โดยกําหนดเกณฑ
การใหคะแนนดังตอไปนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นดวยอยางมาก
เห็นดวยมาก
เฉยๆ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางมาก

การแปลความหมายคาเฉลี่ยโดยผูศึกษาและการแบงอันตรภาคชั้นของคะแนนออกเปน
5 ระดับ เลือกใชวิธีการของ เบส (Best.1997) ดังนี้
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นดวยอยางมาก
เห็นดวยมาก
เฉยๆ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางมาก
ผลการสํารวจ

สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
(อางอิงจากภาคผนวก จ. ตารางที่ 1) พบวา กลุมตัวอยางของผูบริโภคอาหารสําเร็จรูป
แชแข็งสวนใหญ จะรับประทานอาหารสําเร็จรูปแชแข็งในกลุมตัวอยางที่เปนเพศหญิงมากกวา
เพศชาย เนื่องจากสภาพสังคมในปจจุบันที่เรง รีบ ทําใหผูบริโภคที่เปนเพศหญิงหันมาซื้ออาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งที่ไมตองปรุง เพื่องายตอการรับประทาน อยูในชวงอายุ 26-33 ป มีสถานภาพ
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โสดระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และสวนใหญผูบริโภคมีอาชีพเปนพนักงานเอกชนที่มีชีวิต
เรงรีบ โดยรายไดเฉลี่ยประมาณ 25,000-30,000 บาท/เดือน
สวนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
(อางอิงจากภาคผนวก จ. ตารางที่ 2) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยรับประทาน
อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง และนิยมรับประทานอาหารสําเร็จรูปแชแ ข็งเปนอาหารจานหลัก เชน
พวกกับขาว, บะหมี่เกี๊ยว รองลงมา คือ อาหารยามวาง โดยจะบริโภคในมื้อดึก คือ ชวงเวลา
18.01-22.00 น. สาเหตุสวนใหญในการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งรับประทาน เพราะงาย
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ความถี่ใ นการเลือกซื้อ อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง คือ ประมาณ
สัปดาหละ 2-3 ครั้ง โดยมีคาใชจายในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งแตละครั้ง คือ 50-100 บาท
เหตุผ ลในการเลือกซื้ออาหารสําเร็จ รูปแชแข็ง เพราะรูปแบบอาหารนาซื้อและนารับประทาน
สื่อที่มีอิทธิพลตอในการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ของผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ คือ โฆษณา ณ จุดขาย เพราะอาหารสําเร็จรูปแชแข็งไมคอยทําโฆษณาทางโทรทัศน
เนื่องจากตองมีคาใชจายสูง ดังนั้น ผูบริโภคจะเห็นจากหนารานคาที่จําหนายหรือหนาตูแชเปน
สวนใหญ ในปจจุบันอาหารสําเร็จรูปแชแข็งมีใหเลือกหลากหลายยีหอ แตดวยเมนูที่จํากัดจึงทํา
ใหผูบริโภคตองการใหเพิ่มเมนูของอาหารใหมากขึ้น คือ อาหารรักษาสุขภาพ เชน อาหาร
มังสวิรัต เนื่องจากรูปแบบชีวิตของคนในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป
สวนที่ 3 ขอมูลทัศนคติของผูบริโภคตออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
(อางอิงจากภาคผนวก จ. ตารางที่ 3) พบวาทัศนคติของผูบริโภคตออาหารสําเร็จรูปแช
แข็ง ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติตออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.455 โดยมีระดับความคิดเห็นตอ
ทัศนคติรายยอย ดังนี้ ผูบริโภคมีทัศนคติเห็นดวยมากที่สุดกับ อาหารสําเร็จรูปแชแข็งมีใหเลือก
หลากหลาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.742 และผูบริโภค
มีทัศนคติเห็นดวยมาก อาหารสําเร็จรูปแชแข็งมีราคาแพงเมื่อเทียบกับคุณประโยชน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.88 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.58 รูสึกไมปลอดภัยจากการอุนอาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งที่บรรจุในภาชนะที่ทําดวยพลาสติก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 และมีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.686 และรับประทานอาหารสําเร็จ รูปแชแข็งก็ตอเมื่อไมมีเวลาทํา หรือซื้อ
อาหารสด มีค าเฉลี่ ยเทา กับ 3.80 หากบริษั ท อยากเพิ่ม รายไดใ หกั บองค กร ควรที่จ ะเพิ่ ม
ผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายและควรเพิ่มคุณประโยชนทางดานโภชนาการใหกับผลิตภัณฑ
มากขึ้นทั้งทางดานการพัฒนา และการปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายอยูเสมอ ตรงกับ
ความตองการของผูบริโภค เนื่องจากมีคูแขนขันในอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปแชแข็งมีจํานวน
มาก จึง ควรมีการพัฒนาผลิต ภัณ ฑทั้ง ทางดานคุณ ภาพ เมนู ความหลากหลายเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน ดึงดูดใหผูบริโภคสนใจ สรุปไดวา ทัศนคติของผูบริโภคอาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งสวนใหญจะมีทัศนคติตออาหารสําเร็จรูปแชแข็งที่มีราคาคอนขางแพงเมื่อเทียบ
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กับคุณประโยชนดานอาหารที่ไดรับในแตละผลิตภัณฑเมื่อเทียบกับอาหารจานเดียวที่ปรุงเสร็จ
ทันที เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญจะคิดวาอาหารสําเร็จรูปแชแข็งจะทําใหคุณคาของสารอาหารที่
ไดรับเสียไป และจากการสํารวจคิดว าควรจะมี ประเภทของผลิต ภัณฑใ หเลือกหลากหลาย
ส ว นที่ 4 ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ผู บ ริ โ ภคเคยและไม เ คยซื้ อ อาหารสํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง
(อางอิงจากภาคผนวก จ. ตารางที่ 2) พบวาปจจัยที่มีอิท ธิพลตอการเลือกซื้ออาหาร
สําเร็จรูปแชแข็ง สวนใหญกลุมตัวอยางใหความสนใจในปจจัยดานกิจกรรมการสงเสริมการตลาด
ดานกิจกรรมการสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานราคา ซึ่งจะเห็นไดจากคาเฉลี่ยที่
ออกมาคอนขางสูง ทําใหทราบไดวาปจจัยดานกิจกรรมการสงเสริมการตลาด นั้นมี ความสําคัญ
ตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็งมาก และปจจัยรองลงมาที่มีความสําคัญ คือ
การเพิ่มผลิต ภัณ ฑใ หมีความหลากหลายและปรับปรุง รสชาติใ หนารับประทาน เพราะหาก
ผูประกอบการไมใ หความสําคัญ เนน แตการจัดกิจกรรมการสงเสริมการตลาดอยางเดียวโดย
ไมใหความสําคัญกับปจ จัยดานอื่นๆ ก็จะทําให การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดในแตละครั้ง
ไมไดกําไร และอาจจะเกิดตนทุนคาใชจายที่สูงเกินไป ซึ่งอาจสงผลกระทบตอยอดขายหรือกําไร
ดังนั้น จากขอมูลขางตนจึงสรุปไดวา ปจจัยดานกิจกรรมการสงเสริมการตลาด มีผลตอ
การตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งมากที่สุด ควรควบคูกับปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัย
ดานราคา ในการที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ซึ่งเปนประโยชนใหกับผูบริหาร
ของบริษัทในการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดเพื่อตรงกับความตองการของลูกคามากที่สุด
3.3 การวิเคราะห สรุป และประมวลขอมูล (Data Analysis)
จากขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิที่ไดทําการวิเคราะห รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
การจัดการเชิงกลยุทธ และกลยุทธตลาดที่ไดนําเสนอ ผูศึกษาจึง นําขอมูลมาสรุปประมวลผล
ตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ดังนี้
3.3.1 การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis)
การวิเ คราะห ส ภาพแวดลอ มภายนอกองคกร (PEST Analysis) ในการวิ เคราะห ดัง นี้
(1) สภาพแวดล อ มทางด า นการเมื อ ง (PoliticalEnvironment): P เนื่ อ งจากตลาด
อุต สาหกรรมอาหารสําเร็จ รูปแชแข็งมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่งทําใหผู ผ ลิต อาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งตองมีการแขงขันทางดานการผลิตสินคาที่ใหไดคุณภาพและถูกสุขอนามัยตาม
มาตรฐานองคการอาหารและยา (อย.) ที่กําหนดไวของรัฐบาล รวมถึงกฎหมายเพื่อคุมครอง
ผูบริโภค กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการแปรรูป กฏระเบียบตางๆในการประกอบ
ธุรกิจ เกี่ยวกับอาหารและยา กฎระเบียบเหลานั้นทําใหผูบริโภคคํานึงถึงความสะอาด ปลอดภัย
และคุณภาพของผลิตภัณฑเปนหลักซึ่งบริษัทตองใหความสําคัญกับกฏเกณฑ ดังกลาวเพื่อสราง
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ความไววางใจ และสรางภาพลักษณใหผลิตภัณฑอยูในใจของลูกคาได นอกจากนี้รัฐบาลที่มีการ
สนับสนุนธุรกิจ SME ทําใหชองทางการเขามาของคูแขงรายใหมมีมากขึ้น จึงเกิดการแขงขันกัน
(2) สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ (Economics Environment): E สภาพโดยรวมใน
การจําหนายผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ในป 2554 ขยายตัวเพียงรอยละ 4.0 ซึ่งมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย จากปญหาความไมแนนอนทางการเมือง และเศรษฐกิจในยุคปจจุบันที่
ราคาน้ํามันแพงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหตนทุนวัตถุดิบและคาขนสงของบริษัทหลายอยางมี
ราคาที่สูงขึ้น และยัง มีปญหาจากอุท กภัยทางธรรมชาติใ นหลายพื้นที่ สงผลตอเนื่องใหระดับ
ตนทุนสินคาและราคาสินคาอุปโภคบริโภคสูงขึ้น ประชาชนจึงประสบปญหากับคาครองชีพที่
สูง ขึ้น ทําใหกําลัง ซื้อของประชาชนลดลง ทําใหอาหารแชแข็ง สําเร็จ รูปเปน ทางเลือกหนึ่ง ที่
ผูบริโภคหันมาสนใจบริโภค เนื่องจากงายตอการเลือกซื้อ และไมแพงมากเมื่อเทียบกับการซื้อ
อาหารจานเดียวรับประทาน และที่สําคัญคืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งมีใหเลือกหลากหลายเมนู
เปนที่นิยมมากขึ้น นอกจากนี้คาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นทําใหการสงออกไมสามารถแขงขันในตลาด
(3) สภาพแวดลอมทางดานสังคม (Sociological Environment): S ปจจุบันคนไทยมีวิถี
ชีวิ ต ที่ เ ร ง รี บ ประชาชนส ว นใหญ ต อ งทํา งานหนัก มากขึ้ น เนื่ อ งจากป จ จุ บั น พฤติ ก รรมที่
เปลี่ยนแปลงไปในดานการทํางาน ทําใหประชากรมีรูปแบบในการดําเนินชีวิตและสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญๆ เปนสาเหตุใหประชาชนใหความสําคัญกับเวลา
และตองการความสะดวกสบายในชีวิตมากขึ้นทําใหเวลาในการใชประกอบอาหารหรือซื้อสินคา
ในตลาดของผูบริโภคเปลี่ยนไป ดังนั้นผูบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งจึงหันมาใหความสนใจ
การเลือกซื้ออาหารสําเร็จ รูปแชแข็ง หรืออาหารพรอมปรุง มารั บประทานมากขึ้น เนื่องจาก
สะดวกสบายทํา ให ผูผ ลิต ผลิ ต อาหารสํ าเร็จ รูป แช แข็ ง ปรับ ปรุ ง และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห มี
หลากหลายรู ป แ บบเพื่ อ ตอบสนองความต อ งการ ของผู บ ริ โ ภค อาห ารสํ า เร็ จ รู ป
(4) สภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยี (Technology Environment): T ปจจุบันเทคโนโลยี
ไดมีการพัฒ นาอยางมากในการผลิต อาหารสําเร็จรูป ในการผลิตอาหารสําเร็จ รูปในปจจุบัน
พัฒนากาวหนาไปมากและมีแนวโนม วาจะพัฒนาตอเนื่องไป มีเมนูอาหาร บรรจุภัณฑ รวมทั้ง
การอุ น รับประทานแบบใหมเ กิดขึ้น อยูต ลอดเวลาซึ่ ง ชวยใหผูผ ลิต ได อยางรวดเร็ว การนํ า
เทคโนโลยีส มัยใหมเขามาในอุต สาหกรรมอาหารสําเร็จ รูปแชแข็ง เพื่อเพิ่มความไดเปรียบ
ทางการแขงขันเพิ่มมากขึ้น เชน บรรจุภัณฑ ที่ผานกระบวนการผลิตดวยระบบพาสเจอรไรซ
หรือการบรรจุแบบปลอดเชื้อ ซี่งมีขอดีตรงที่สามารถเก็บรักษาไดนานขึ้น
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร (Five Forces Analysis) วิเคราะห ดังนี้
(1) การแขงขันในอุตสาหกรรม (Industry Rival) (สูง)
คูแขงขันในอุตสาหกรรมธุรกิจอาหารแชแข็งสําเร็จรูปเปนการแขงขันที่รุนแรงและคึกคัก
คูแขงทั้งรายเกาและรายใหมตางพยายามรุกขยายตลาดใหมากขึ้น เนื่องจากสังคมโลกเปลี่ยนไป
ผูหญิงตองออกทํางานนอกบาน การเตรียมอาหารเปนเรื่องที่ยุงยาก ดังนั้นธุรกิจอาหารสําเร็จรูป
แชแข็ง จึงไดรับความนิยม แตปญหาของอาหารแชแข็งสําเร็จ รูป คือ มีเมนูอาหารที่ไม คอย
หลากหลายของผลิตภัณฑ ทําใหลูกคาก็สามารถที่จะ Brand switching ไดงายจึงทําใหคูแขงแต
ละคนตางตองแขงขันกันเพื่อความอยูรอด ทั้งออกเมนูใหมๆ พัฒนาคุณภาพ รสชาติ และความ
สะอาดใหเหนือคูแขงอยูเสมอเพื่อเพิ่มสัดสวนการครองสวนแบงตลาดใหมากขึ้น กลยุทธท าง
การตลาดจึงเนนการโฆษณาและการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่องตลอดทั้งป เพื่อ
เปนการกระตุนยอดซื้อ
(2) อํานาจในการตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Buyer) (ต่ํา)
เนื่ อ งจากเน น กลุ มลู ก คา B2C คือ กลุ ม ผูบ ริ โ ภคที่ต อ งการความรวดเร็ วและความ
สะดวกสบายในการปรุงอาหาร เพราะเนื่องจากพฤติกรรมการใชชีวิตของคนเปลี่ยนไป เราจะ
เห็นภาพคอนโดมิเนียม อพารตเมนต เกิดขึ้นจํานวนมากและทั้งคอนโดมิเนียมหรืออพารตเมนต
ไมมีครัวหนัก มีแตครัวเบาที่มีไมโครเวฟ กับเตาอบ ประกอบกับเสาร-อาทิตย ผูบริโภคไมนิยม
ทําอาหาร เพราะเขารูสึกวาเสียเวลาในการทําและตองลางจาน ซึ่งแนวโนมอยางนี้มีมากขึ้น
สงผลใหอาหารพรอมรับประทาน รวมถึงของทานเลนที่อยูในประเภทนี้มีแนวโนมที่ดีขึ้น B2C
จะมีลักษณะของการซื้อในแตละครั้ง ปริมาณนอยจึงทําใหมีอํานาจในการตอรองของอาหาร
สําเร็จรูป ต่ํา
(3) อํานาจการตอรองของผูขายวัตถุดิบ (Supplier) (ต่ํา)
ในดานวัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิต บริษัท มี การเพาะเลี้ยงวัตถุดิบบางอยางเอง เชน
การเพาะเลี้ยงกุง สั่งซื้อวัตถุดิบจากภายนอก บริษัทตั้งโรงงานเพิ่มอีก 2 แหง ซึ่งทําใหในการซื้อ
วัต ถุดิบในแตละครั้ง มีจํานวนมาก บริษัทเลือกผูขายวัต ถุดิบ ที่ไดรับการรับรองตามหลักการ
ปฏิบัติที่ดีในสิน คาเกษตรและสัตวน้ํา และการทําสัญ ญาซื้อวัตถุดิบไวลวงหนา ที่สําคัญทาง
บริษัท ได สรางพัน ธมิต รกับกลุมธุร กิจ จัดซื้อวัตถุดิบทั้ง หมด โดยในการซื้อวัต ถุดิบแตละครั้ง
บริษัทจะสงไปยังบริษัทยอยอีก 2 แหง จึงทําใหการตอรองของผูที่ขายวัตถุดิบ ต่ํา
(4) ภัยคุกคามของคูแขงขันรายใหม (New entrant) (สูง)
ในปจจุบันมีคูแขงขันรายใหมเขามาสูตลาดอาหารแชแข็งสําเร็จรูปจํานวนมาก เนื่องจาก
มูลคาตลาดอยูในเกณฑสูง และยังมีอัตราการขยายตัวในเกณฑสูงอยางตอเนื่อง เปนผลมาจาก
การพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค จึงดึงดูดใหนักลงทุนรายใหม
ทยอยเขามาในตลาด การแขงขันในธุรกิจจึงทวีความรุนแรง ไมวาจะเปนผูประกอบการรายใหม
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หรือกลุมประเภทอาหารที่ตองการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ มีแนวโนมขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง ธุรกิจประเภทนี้ไมตองอาศัยการลงทุนที่สูงมากผูประกอบการรานอาหารเดิมบางเจา
สามารถอาศัยชื่อเสียงของ Brand รวมถึง know-how ในการทําอาหารของตนมาประยุกตพัฒนา
เปนธุรกิจอาหารสําเร็จรูปแชแข็งได
(5) ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน (Substitute Product) (สูง)
สินคาทดแทนมีจํานวนมากที่เขามาในตลาดอาหารสําเร็จรูป ซึ่ง สวนใหญจะเปน อาหาร
ประเภทกระปอง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตางๆ จึงทําใหอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง มีการแขงขันที่รุนแรง
ซึ่งผูประกอบการรายใหมๆที่จะเขามาจะตองมีการปรับปรุงผลิตภัณฑหรือคุณภาพใหเทาเทียม
กั บ ผู ป ระกอบการรายเก า ทํ า ให ส ามารถในการแข ง ขั น ในอุ ต สาหกรรมอาหารแช แ ข็ ง ได
3.3.2 การสรุปประมวลขอมูลเพื่อกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation)
3.3.2.1 กลยุทธระดับองคกร (Corporate level strategies) เปนการกําหนดทิศทาง
โดยรวมของบริษัท เพื่อนําไปสูการเติบโตและการบริหารจัดการในธุรกิจและสายผลิต ภัณฑที่
หลากหลาย (Wheelen and Hunger. 2002)
การวิเคราะห (SWOT) ของบริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน)
ระดับ Corporate Level Strategy
Strengths
1.บริษัทมีชื่อเสียงยาวนานถึง 25 ป และประสบความสําเร็จประเภทอาหารทอด และติ่มซํา
2.ผูบริหารมีความเชียวชาญทางดานการผลิตและพัฒนาอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
3.บริษัทมีการรวมลงทุนกับบริษัท นิชิเร จํากัด มหาชน ซึ่งเปนบริษัทที่เนนขายอาหารญี่ปุน
4.บริษัทตั้งโรงงานยอยเพิ่ม 2 แหง คือบริษัท สุราษฎรซีฟูดส จํากัด และบริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส
จํากัด
5.บริษัทมีผลประกอบการที่เปนที่นาพอใจ ซึ่งเกิดจากการบริหารงานที่ดีของผูบริหารของบริษัท
6.บริษัทมุงมั่นในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ภายใตปรัชญามาตราฐานสากลระดับ
โลก “You Total Quality” ซึ่งบูรณาการคุณภาพในทุกขั้นตอน
Weaknesses
1.บริษัทมียอดขายภายในประเทศลดลงในป 2554 จนสงผลใหคาโฆษณาและกิจกรรมสงเสริม
การขายลดลง
2.บริษัท มุงตลาดตางประเทศมากกวาตลาดภายในประเทศ จึงทําใหผูประกอบการรายอื่นๆเขา
มาแยงสวนแบงตลาดภายในประเทศจํานวนมาก
3.ผลิตภัณฑของบริษัทมีเมนูอาหารไมหลากหลายและไมตรงตามความตองการของผูบริโภค
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4.บริษัทมีชองทางการจัดจําหนายที่นอยกวาคูแขง
5.ชื่อเสียงและภาพลักษณของตราสินคาไมคอยเปนที่รูจักของผูบริโภค
Opportunities
1.การเจริญเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปแชแข็งเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง
2.กลุมผูบริโ ภคอาหารสําเร็จ รูปแชแข็งเพิ่มขึ้น คือ กลุมวัยรุนและหนุมสาววัยทํางานรุนใหมที่
ทุมเทใหกับหนาที่การงาน จนลืมรับประทานอาหาร จึงเลือกรับประทานอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
โดยเนนความสะดวกสบาย รวดเร็ว
3.การขึ้นราคาน้ํามัน แก็สธรรมชาติ และไฟฟา ทําใหผูบริโภคลดการปรุงอาหารในครัวเรือนลง
จึงทําใหธุรกิจอาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูปจะมีแนวโนมดีขึ้น
Threats
1.คูแขงขันรายใหมที่เขามาในตลาดมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมากกวาบริษัท
2.ปญหาของกลุมผูบริโภคที่ไมคอยรับรูเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑของบริษัท ซึ่งทําใหผูบริโภคเกิด
ความไมมั่นใจในตัวสินคา
3.อุ ต สาหกรรมอาหารสํ าเร็ จ รูป แช แข็ ง มี อัต ราการแขง ขั น ที่รุ น แรง มี คูแ ข ง ขัน จํ า นวนมาก
เหนือกวาบริษัท ดังนั้น บริษัทจึง พยายามสรางความแตกตางดานอื่นๆ เชน บรรจุภัณฑ และ
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ
4.มีผลิตภัณฑที่สามารถทดแทนไดงายหลายอยาง เชน อาหารกระปอง อาหารจานเดียว
การกําหนดทางเลือกกลยุทธระดับองคกร (Corporate level strategies)
ตารางที่ 3.1 แสดงการใช TOWS Matrix เพื่อกําหนดกลยุทธระดับองคกร
บริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน)
การกําหนดกลยุทธ
TOWS Matrix

S-Strengths (จุดแข็ง)
S1.บริษัทมีชื่อเสียงยาวนานถึง 25 ป และ
ประสบความสําเร็จประเภททอดและติ่มซํา
S2.ผู บ ริ ห ารมี ค วามเชี ย วชาญทางด า น
การผลิตและพัฒนาอาหารสําเร็จรูปแชแข็งเปน
อยางดี
S3.บริษัทมีการรวมลงทุนกับบริษัท นิชิเร
จํากั ด มหาชน ซึ่ง เปน บริษั ทที่ เนน ขายอาหาร
ญี่ปุน
S4.บริษัทตั้งโรงงานยอยเพิ่มในการผลิ ต
อาหาร ภายในประเทศ 2 แห ง คื อ บริ ษั ท สุ
ราษฎรซีฟูดส จํากัด และบริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส
จํากัด
S5.บริ ษั ท มี ผ ลประกอบการที่ เ ป น ที่ น า

W-Weakness (จุดออน)
W1.บริ ษั ท มี ย อดขายภายในประเทศ
ลดลงในป 2554 จนสงผลใหคาโฆษณาและ
กิจกรรมสงเสริมการขายลดลง
W2.ผู บริ โภคไมค อยรู จัก ตราสิ นค าและ
การสรางการรับรูของตราสินคา
W3.ผลิตภัณฑของบริษัทมีเมนูอาหารไม
หลากหลายและไมตรงตามความตองการของ
ผูบริโภค
W4.บริ ษัทมี ชองทางการจัด จําหนายที่
นอยกวาคูแขง
W5.ข า ด กา รทํ า กิ จ ก รร ม ส งเ ส ริ ม
การตลาด เชน โฆษณา
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O-Opportunities (โอกาส)
O1.การเจริ ญ เติ บ โตของตลาด
อุ ต สาหกรรมอาหารสํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง
เติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง
O2.กลุม ผูบริ โภคอาหารสํา เร็ จรู ป
แชแข็งเพิ่มขึ้นอย างตอเนื่อง คือ กลุ ม
วัย รุน และหนุ มสาววัย ทํา งานรุน ใหม ที่
ทุ ม เทให กั บ หน า ที่ ก ารงาน จนลื ม
รับประทานอาหาร จึงเลือกรับประทาน
อาหารสําเร็ จรูปแช แข็ง โดยเน นความ
สะดวกสบาย รวดเร็ว
O3.การขึ้ นราคาน้ํ ามั น แก็ ส
ธรรมชาติ และไฟฟา ทําใหผูบริโภคลด
การปรุงอาหารในครัวเรือ นลง จึงทําให
ธุรกิจอาหารสําเร็จรูป
O4. การสื่อ สารไรพ รมแดนทํ า
ใหผลิตภัณฑเขาถึงผูบริโภคไดงายขึ้น
T-Threats (อุปสรรค)
T1.คู แ ข ง ขั น รายใหม ที่ เ ข า มาใน
ตลาดมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความ
หลากหลายมากกวาบริษัท
T2.ป ญ หาของกลุ ม ผู บ ริ โ ภคที่ ไ ม
ค อ ยรั บ รู เ กี่ ย วกั บ ตราผลิ ต ภั ณ ฑ ข อง
บริ ษั ท ซึ่ ง ทํ าให ผู บ ริ โ ภคเกิ ด ความไม
มั่นใจในตัวสินคา
T3.ป ญห า ด า นเ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
การเมือง
T4.ผลิ ต ภั ณ ฑ มี สิ น ค า ที่ ส ามารถ
ทดแทนไดงายหลายอยาง กระปอง

พอใจ ซึ่งเกิดจากการบริหารงานที่ดีของผูบริหาร
ของบริษัท
S6.บริ ษั ท มุ ง มั่ น ในการผลิ ต สิ น ค า ที่ มี
คุ ณ ภา พ แ ล ะป ลอ ดภั ย ภา ยใ ต ป รั ช ญ า
มาตราฐานสากลระดับโลก “Your Total Quality”
SO-Strategies
WO-Strategies
กลยุทธการเจริญเติบโตแบบรวมตัว
กลยุทธการปรับตัว
การรวมในแนวนอน
S1-S3-S4-S5-O1-O2
W1-W2-W5-O1-O3-O4
บริษัทมีชื่อเสียงยาวนานถึง 25 ป ประสบ
การใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสาร
ความสําเร็จผลิตภัณฑประเภทติ่มซํา ผลิตภัณฑ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อลดคาใชจายไม
ประเภททอด ร ว มลงทุ น กั บ บริ ษั ท Nichirei จําเปน
Corporation และบริษัทไดตั้งโรงงานยอยๆ อี่น
2 แหงในการผลิตอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง จึงควร
มีการสรางการเติบโตแบบแนวนอน (Horizontal
Growth)

ST-Strategies
กลยุทธการรักษาเสถียรภาพ

WT-Strategies
กลยุทธการรักษาเสถียรภาพ

T1-T3-S2-S7
ในช ว งที่ ส ภาพ แวดล อ มไม มี ก า ร
เปลี่ยนแปลง องคกรควรเลือกที่จะดําเนินการ
แบบเดิมโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง คือ บริษัท
ควรชะลอการขยายตั ว ทางธุ ร กิ จ โดยการ
นํา เสนอผลิ ต ภัณ ฑ ห รื อ บริ ก ารเดิ ม โดยการ
รัก ษาระดับ ยอดขายอาหารสํ า เร็ จ รูป แชแ ข็ ง
ตางประเทศที่เปนรายไดหลักของบริษัท เพื่อ
เปนการรักษายอดขายใหคงที่

W2-T2-T3
เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญไมคอย
รับรูเรื่องตราสินคาของผูบริโภค ดังนั้น จึง
เลือกที่จะรักษาเสถรียรภาพไวกอนเพราะมี
ปญหาความไมสงบทางการเมืองทําใหการ
ลงทุนแตละอยางเกิดปญหาได

แนวทางในการเลือกแกไขปญหาจากการกําหนดกลยุท ธดวย TOWS matrix เพื่อนํา
กําหนดกลยุท ธร ะดับองคกรของบริษัท สุร พลฟูดส จํากัด (มหาชน) โดยการนําผลจากการ
วิเคราะหขอมูลภายใน SWOT Analysis และ จากการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก
จาก Business Development Manager ของบริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน) จึงไดนําเอา
ขอมูลทั้งหมดมากําหนดแนวทางเลือกระดับองคกรและกลยุทธทางเลือกระดับองคกรดังตอไปนี้
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ทางเลือกกลยุทธระดับองคกร ( Corporate Level Strategy) เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งของบริษัทมีการแขงขันที่รุนแรงและกําลังอยูในชวงเจริญเติบโต เพื่อเปนการ
สรางโอกาสทางการตลาดและเพิ่มความสามรถในการแขงขัน ผูศึกษาไดกําหนดกลยุทธระดับ
องคกร ดังนี้
1.กลยุทธ SO (SO Strategy)
กลยุทธการเจริญเติบโต (Concentration Strategy) โดยเติบโตตามแนวนอน - การเจาะ
ตลาด
เนื่องจากบริษัท มีชื่อเสียงยาวนานถึง 25 ป ประสบความสําเร็จ เกี่ยวกับผลิต ภัณ ฑ
อาหารทอดและผลิตภัณฑประเภทติ่มซําไดรวมลงทุนกับบริษัท นิชิเร จํากัด เปนบริษัทที่ผลิต
อาหารญี่ปุน ซึ่งบริษัทสามารถผลิตอาหารสําเร็จรูปไดหลากหลายรูปแบบ และบริษัทไดจัดตั้ง
บริษัทยอยเพิ่มอีก 2 แหง ในการผลิตอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ทําใหบริษัทมีประสิทธิภาพในการ
ผลิตอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดทั้งลูกคารายเกา -ใหม
ดังนั้น กลยุทธที่บริษัทควรใช คือ การเติบโตแบบแนวนอน เพราะบริษัทตองการเพิ่มยอดขาย
โดยการเพิ่มยอดขายจากผลิต ภัณ ฑ โดยการเจาะตลาดกลุมลูกคาทั้ง เกา-ใหม เพื่อเพิ่มกลุม
ลูกคาใหมที่รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพในชวงเทศกาลกินเจหรือมังสวิรัต เพิ่มสวนแบงทาง
การตลาด
ขอดี
-

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในระยะยาว
เพิ่มยอดขายและกําไรใหกับบริษัท
เปนการดึงดูดใหซื้อผลิตภัณฑ
เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ

ขอเสีย
- ตองใชคาใชจายสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหสินคามีความหลากหลาย
2.กลยุทธ WO (WO strategy)
กลยุทธปรับตัว (Turnaround Strategy)
การปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการปรับระบบการทํางานเพื่อ
ชวยลดคาใชจายของบริษัท โดยการพัฒนาระบบการติดตอสื่อสารภายในองคกร เชน ลดการใช
กระดาษ ให มี การใช เมลลติ ดต อ ภายในสํา หรับ ติด ต อกั น มากขึ้ น และพั ฒนาชอ งทางการ
ติดตอสื่อสารผาน Social Network เชน Facebook เพื่อใหลูกคาเปาหมายเขามาแลกเปลี่ยน
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ประสบการณ ขอซักถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และทําการสื่อสารไปยังกลุมลูกคาใหมๆ เพื่อสราง
การรับรูและทัศนคติตอผูบริโภคมากขึ้น
ขอดี
- การรับ-สงขอมูลภายในบริษัท มีความรวดเร็ว
- ไมมีคา ใชจายในการทําการสื่อสารกับผูบริโภค เพราะทําผาน Social Network
- เขาถึงกลุมเปาหมายมากขึ้น เพราะปจจุบันคนเริ่มหันมาใช internet กันมากขึ้น
ขอเสีย
- การเกิดความผิดพลาดของระบบเครือขาย
- ควบคุมการสื่อสารไดยาก
- สื่อที่สงไปใหกลุมเปาหมาย อาจกลายเปนสแปม
3.กลยุทธ ST (ST strategy)
กลยุทธการรักษาเสถรียภาพ (Stability Strategy)
ในชวงที่สภาพแวดลอมไมมีการเปลี่ยนแปลง องคกรควรเลือกที่จะดําเนินการแบบเดิม
โดยไม มี ก ารเปลี่ ย นแปลง คื อ บริ ษั ท ควรชะลอการขยายตั ว ทางธุ ร กิ จ โดยการนํ า เสนอ
ผลิตภัณฑหรือบริการเดิม โดยการรักษาระดับยอดขายอาหารสําเร็จรูปแชแข็งตางประเทศที่เปน
รายไดห ลักของบริษัท เพื่อ เปน การรักษายอดขายใหคงที่ ไมลงทุนเพิ่ม ซึ่งคาใชจายในการ
ลงทุน ในชวงนี้อาจจะสูง กวาผลตอบแทนที่ไ ดรับ เนื่องจากผลกระทบของการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกรวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจ และการเมืองภายในทําใหยอดขายลดลงในขณะที่บริษัท
ยังมีคาใชจายการจัดกิจ กรรมสงเสริมการตลาดเพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัทควรรักษาสภาพเดิมใน
ปจจุบันไว เพื่อลดความเสี่ยงจากการประสบผลขาดทุนจากการผลประกอบภายในประเทศ
ขอดี
-

ทําใหธุรกิจสามารถเพิ่มรายไดจากผลิตภัณฑที่มีอยูเดิม
ลดความเสี่ยงและรักษาประสิทธิภาพของบริษัท
รักษาตําแหนงทางการตลาดของบริษัท
รักษายอดขายและสวนแบงตลาดเดิมไว

ขอเสีย
- ความไมแนนอนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
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- ทําใหยอดขายและผลประกอบการลดลง
- ทําใหการสงเสริมทางการตลาดดอยกวาคูแขงขันมีการขยายกลยุทธอยางตอเนื่อง
3.3.2.2 กลยุทธระดับธุรกิจ (Business level strategies) - ฝายการผลิตและ
การตลาด
การวิเคราะห (SWOT) ของบริษัทสุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน)
Strengths
1.ผลิตภัณฑของบริษัทไดมีการควบคุมมาตราฐานในการผลิต ตั้งแตขั้นตอนการเลือกวัตถุดิบ
กระบวนการผลิต และการสงมอบใหลูกคา
2.คุณภาพของผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับของผูบริโภค
3.บริษัทเลือกทําเลที่ตั้งของโรงงาน ไดเปรียบคูแขงขันเนื่องจากมีเสนทางคมนาคมไดหลากหลาย
ชอง ทําใหงายสะดวกสบายในการขนสง และสงมอบผลิตภัณฑจากพอคาคนกลางไปสูผูบริโภค
4.ฝ า ยจั ด ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ เข า ไปตรวจสอบคุ ณ ภาพของวั ต ถุ ดิ บ จากฟาร ม ทุ ก ครั้ ง ในการซื้ อ
5.การทําสัญญาซื้อวัตถุดิบลวงหนา จากฟารมเพาะเลี้ยงกุง โดยตรงทําใหซื้อวัตถุดิบไดในราคา
ถูกกวาปกติเพราะซื้อในจํานวนมาก
Weaknesses
1.ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็งของบริษัทมีเมนูไมหลากหลาย
2.ราคาของบริษัทแพงกวาคูแขง ในอุต สาหกรรม จึง ทําใหผูบริโ ภคหัน ไปซื้อผลิต ภัณ ฑของคู
แขงขัน
3.คาใชจายในการทําโฆษณาสงเสริมการตลาดคอนขางสูง
4.ชองทางการจัดจําหนายยังไมครอบคลุมกับกลุมลูกคาภายในประเทศ
Opportunities
1.การดําเนิน ชีวิต ประจําวัน ที่เรง รีบและความเรงรีบ จากการทํางาน ทําใหผูบริโ ภคหัน มาซื้อ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เนื่องจากสะดวก และรวดเร็วกวาการประกอบอาหารเอง
2.โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ เนื่องจากผูบริโภคนิยมทดลองผลิตภัณฑใหมๆ โดยคํานึงถึง
รสชาติ และคุณคาของโภชนาการมากขึ้น
3.ตลาดในอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง กําลังเติบโต ทําใหผู ประกอบการพยายามผลิต
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคโดยเรงผลิตภัณฑใหแตกตาง
จากคูแขง
Threats
1.ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยเกี่ยวกับราคาในการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
2.ผูบริโภคยังไมเห็นความแตกตางของผลิตภัณฑของบริษัทกับบริษัทคูแขง
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3.ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑที่ดีและมีประโยชน ซึ่งสงผลตอผลิตภัณฑของบริษัท เพราะผูบริโภคมอง
วาอาหารสําเร็จรูปแชแข็งไมมีประโยชน
4.ผูบริโภคจําตราสินคาไมได สวนใหญจะจําชื่อบริษัทไดมากกวา
การกําหนดทางเลือกกลยุทธระดับธุรกิจ (Business level strategies)
ตารางที่ 3.2 แสดงการใช TOWS Matrix เพื่อกําหนดกลยุทธระดับธุรกิจ บริษัท สุรพลฟูดส
จํากัด (มหาชน)
การกําหนดกลยุทธ
TOWS Matrix

O-Opportunities
(โอกาส)
O1.ชี วิต ประจํา วันที่ เร งรีบ และ
ความเรงรีบ จากการทํางาน ทํา
ให ผู บ ริ โ ภคหั น มาซื้ อ อาหาร
สํ า เร็ จ รู ป แ ช เ ข็ ง เนื่ อ งจา ก
สะดวก และรวดเร็ ว กว า การ
ประกอบอาหารเอง
O2.โ อ ก า ส ใ น ก า ร พั ฒ น า
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ นื่ อ งจากผู บ ริ โ ภค
นิ ย มทดลองผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม ๆ
โดยคํา นึงถึงรสชาติแ ละคุณค า
ของโภชนาการมากขึ้น
O3.ต ล า ด ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
อาหารสํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง กํ า ลั ง
เติ บ โต ทํ า ให ผู ป ระกอบการ

S-Strengths (จุดแข็ง)
S1.ผลิตภัณฑของบริษัทไดมีการควบคุม
มาตราฐานในการผลิต ตั้งแตขั้นตอนการ
เลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการสง
มอบใหลูกคา
S2.คุ ณภาพของผลิ ตภั ณ ฑเ ปน ที่ย อมรั บของ
ผูบริโภค
S3.บริษัทเลือกทําเลที่ตั้งของโรงงาน ไดเปรียบ
คู แ ข ง ขั น เนื่ อ งจากมี เ ส น ทางคมนาคมได
หลากหลายชอง ทําใหงายสะดวกสบายในการ
ขนส ง และส ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากพ อ ค า คน
กลางไปสูผูบริโภค
S4.ฝายจัดซื้อวัตถุดิบเขาไปตรวจสอบคุณภาพ
ของวั ต ถุ ดิ บ จากฟา ร ม ทุ ก ครั้ ง ในกา รซื้ อ
S5.การทํ า สั ญ ญาซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ล ว งหน า จาก
ฟารมเพาะเลี้ยงกุง โดยตรงทําใหซื้อวัตถุดิบได
ในราคาถูกกวาปรกติเพราะซื้อในจํานวนมาก
SO-Strategies
กลยุทธการสรางความแตกตาง
(การนําเสนอผลิตภัณฑที่เหนือกวา)
S1-S2-S4-O1-O2-O3
เนื่ อ งจากแนวโน ม อุ ต สาหกรรมอาหาร
สํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง กํ า ลั ง เติ บ โตทํ า ให ต ลาด
ผูประกอบการพยายามผลิตอาหารสําเร็จรูป
ใหม ๆ เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของ
ผูบริโภค และกระบวนการผลิตของบริษัทก็ดี
ทั้ง การจัด หาซื้อ วัต ถุดิ บ กระบวนการผลิ ต
รสชาติ คุณภาพก็เปนที่ยอมรับของผูบริโภค
ดังนั้นบริษัทจึงสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขันดวยการสรางความเหนือวาคูแขงขัน
เพื่อสรางจุดแข็งของบริษัทและเพิ่มสวนแบง
ทางการตลาดในอุตสาหกรรมใหเติบโตยิ่งขึ้น

W-Weakness (จุดออน)
W1 .ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปของบริษัทมีเมนูไม
หลากหลาย
W2.ราคาของบริ ษั ท ค อ นข า งแพงกว า คู แ ข ง ใน
อุตสาหกรรม จึงทําใหผูบริโภคหันไปซื้อผลิตภัณฑ
ของคูแขงขัน
W3.คาใชจายในการทําโฆษณาสงเสริมการตลาด
คอนขางสูง
W4.ชองทางการจัดจําหนาย ยังไมครอบคลุมกับ
กลุมลูกคาภายในประเทศ

WO-Strategies
กลยุทธมุงเฉพาะสวน
(มุงที่สายผลิตภัณฑ)
W1-W2-O1-O3
การมุ ง เน นเฉพาะผลิ ตภั ณ ฑใ ดผลิ ตภั ณ ฑห นึ่ ง
เพื่ อ สร า งความเหนื อ กว า ด า นเทคนิ ค ในสาย
ผลิตภัณฑ เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทไมคอย
หลากหลาย และราคาก็ แ พงกว า คู แข ง ขั น แต
แนวโนม ผูบ ริโภคที่ ตองการรับ ประทานอาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งมีมาก เพื่อเปนการลดตนทุนใน
การพั ฒนาผลิตภัณ ฑใหมๆ เนนตลาดให อยูใ น
วงจํ า กั ด โดยเน น รู ป แบบที่ มี ค วามแตกต า ง
นาสนใจของผลิตภัณฑ

49

พยายามผลิ ต อาหารสํ า เร็ จ รู ป
แช แ ข็ ง เพื่ อ ตอบสนองความ
ตอ งการของผู บ ริ โภค โดยเร ง
ผลิตภัณฑใหแตกตางจากคูแขง
T-Threats (อุปสรรค)
Threats
T1.ลู ก ค า ให ค วามสํ า คั ญ กั บ
ราคาเปนปจจัยแรกในการเลือก
ซื้ อ อา หารสํ า เร็ จ รู ป แ ช แ ข็ ง
T2.ผู บ ริ โ ภคยั ง ไม เ ห็ น ความ
แตกต า งของผลิ ต ภั ณ ฑ ข อง
บริษัทกับบริษัทคูแขง
T3.ผู บ ริ โ ภคซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ดี
และมี ป ระโยชน ซึ่ ง ส ง ผลต อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องบริ ษั ท เพราะ
ผูบริโภคมองวาอาหารสําเร็จรูป
แชแข็งไมมีประโยชน
T4.ผู บ ริ โ ภคจํ า ตราสิ น ค า ไม
คอยได สวนใหญจะจําชื่อบริษัท
ไดมากกวา

ST-Strategies
กลยุทธการสรางความแตกตาง
(โดยการสรางคุณคาตราสินคา)
S2-S4-T1-T3
บริษัทมีกระบวนการผลิตที่ดี ทั้งดานการจัดหา
วัตถุดิบ และขั้นตอนการผลิตโดยเนนทางดาน
คุณภาพใหผูบ ริโภค รสชาติและคุณภาพของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ป น ที่ ย อมรั บ ของผู บ ริ โ ภค แต
ผู บ ริ โ ภคก็ ยั ง ไม เ ห็ น ความสํ า คั ญ จะต อ งซื้ อ
ผลิตภัณฑที่ราคาแพงกวาคูแขง รวมถึงมองวา
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งไมมีประโยชน ดังนั้นจึง
ควรทํากลยุทธดานตราสินคาของบริษัทในเชิง
บวก

WT-Strategies
กลยุทธผูนําดานตนทุน
(การผลิต/ปฏิบัติการ)
W3-T4
ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดหรือโฆษณา
ค อ นข า งสู ง ซึ่ ง เป น ป ญ หาทํ า ให ผู บ ริ โ ภคไม
สามารถจํ า ตราสิ น ค า เราได ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การ
ประหยัดด านต นทุน ทางดานจั ดกิจ กรรมสง เสริ ม
การตลาด จึงทํากิจกรรมสงเสริมการตลาดดวยการ
ทํ า Event แจกสิ น ค า เพื่ อ ให ท ดลองชิ ม โดย
สามารถประหยั ด กว า การทํ า โฆษณา ซึ่ ง ไม
สามารถวัดผลของกําไรได

ทางเลือกในการแกไขปญหาจากการกําหนดกลยุทธดวย TOWS Matrix เพื่อกําหนดกล
ยุทธระดับธุรกิจโดยนําผลการวิเคราะห SWOT Analysis โดยใช TOWS Matrix เพื่อกําหนด
กลยุทธระดับองคกรของบริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน) และจากการนําขอมูลสัมภาษณเชิง
ลึกจาก Business Development Manager ของบริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน) จึงนําขอมูล
ทั้ง หมดมาวิเ คราะหข อมู ล ในการกํ า หนดแนวทางเลื อกระดั บธุ ร กิจ และกลยุ ท ธ ท างเลื อ ก
ดังตอไปนี้
ทางเลือกกลยุทธระดับธุรกิจ (Business Level Strategy)
การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของบริษัท เพื่อความยั่งยืน ความอยูรอดและผล
กําไรในระยะยาวของบริษัท ซึ่งบริษัทไดมีการวิเคราะหและกําหนดกลยุทธในการสรางขอ
ไดเปรียบทางการแขงขัน ดังนี้
1.กลยุทธ SO (SO Strategy)
กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy)
การนําเสนอผลิตภัณฑที่เหนือกวาเนื่องจากแนวโนมอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปแช
แข็งกําลังเติบโต ทําใหตลาดผูประกอบการพยายามผลิตอาหารสําเร็จรูปใหมๆ เพื่อตอบสนอง
ความต อ งการของผู บ ริ โ ภค และกระบวนการผลิ ต ของบริ ษั ท ทั้ ง การจั ด หาซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ
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กระบวนการผลิต รสชาติ คุณ ภาพก็เปน ที่ยอมรับของผูบริโ ภค ดัง นั้น บริษัท จึง สรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันดวยการสรางความเหนือวาคูแขงขัน เพื่อสรางจุดแข็งของบริษัทและ
เพิ่มสวนแบงทางการตลาดในอุตสาหกรรมใหเติบโตยิ่ง ขึ้น โดยการนําเสนออาหารตามชวง
เทศกาลตางๆ เชน เทศกาลกินเจ มังสวิรัต เพื่อสุขภาพ ซึ่งถือเปนทางเลือกที่จะไดรับความนิยม
มากเนื่องจากคนไทยเริ่มหันมารักสุขภาพกันมากขึ้นโดยเนนวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และการพัฒนา
บรรจุภัณฑใหมีความปลอดภัยโดยคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม
ขอดี
- สรางคุณคาและภาพลักษณใหแกตราสินคา
สรางความแตกตางของผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มทางเลือกใหแกลูกคา
- กระตุนยอดขายและกําไรของบริษัท
- สรางความแปลกใหมใหกับความตองการซื้อผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น
สรางฐานลูกคาใหม คือ กลุมลูกคาที่รักษาสุขภาพ
ขอเสีย
- สามารถลอกเลียนแบบไดงาย
- ลูกคามีความชื่นชอบที่แตกตางกัน
- ตนทุนในการคิดคน และพัฒนา เพื่อสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑสูง
2.กลยุทธ WO (WO-Strategies)
กลยุทธมุงเฉพาะสวน (มุงที่สายผลิตภัณฑ)
การมุงเนนเฉพาะผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่ง เพื่อสรางความเหนือกวาดานเทคนิคใน
สายผลิตภัณฑ เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทไมคอยหลากหลาย และราคาก็แพงกวาคูแขงขัน
ซึ่งแนวโนมผูบริโภคที่ตองการรับประทานอาหารสําเร็จรูปแชแข็งมีมาก เพื่อเปนการลดตนทุนใน
การพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ โดยเนนตลาดอยูในวงจํากัด เนนรูปแบบที่มีความแตกตางนาสนใจ
ของผลิตภัณฑ ทําใหในการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยูในวงจํากัดและสามารถเขาถึงกลุม
ลูกคาเปาหมายไดเร็วกวา
ขอดี
- ประหยัดคาใชจายในลงโฆษณา
- การเขาถึงลูกคาไดเร็วกวา การโฆษณา
- กระตุนยอดขายใหกับบริษัท
ขอเสีย
- มีตนทุนดานการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด
- สามารถลอกเลียนแบบไดงาย
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3.กลยุทธ ST (ST-Strategies)
กลยุทธการสรางความแตกตาง (การสรางความแตกตางโดยการสรางคุณคาตราสินคา)
บริษัท มีกระบวนการผลิตที่ดี ทั้ง ดานการจัดหาวัต ถุดิบ และขั้นตอนการผลิต โดยเนน
ทางดานคุณภาพใหผูบริโภค รสชาติและคุณภาพของผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับของผูบริโภค แต
ผูบริโภคก็ยังไมเห็นความสําคัญจะตองซื้อผลิตภัณฑที่ราคาแพงกวาคูแขง รวมถึงมองวาอาหาร
สําเร็จรูปแชแข็ง ไมมีประโยชน ดังนั้นจึงควรทํากลยุทธ ดานการสรางความแตกตางโดยสราง
คุณคาของตราสินคาของบริษัทในเชิงบวก การสรางตราสินคาของบริษัทใหมีความหมายเชิงบวก
ในสายตาของลู กค า จะทํ า ให คุ ณ ค า ของตราสิ น คา เกิ ด ขึ้น กั บ ผู บ ริโ ภคเกิด ความคุน เคย มี
ความรูสึกที่ ดีตอตราสิ น คาและจดจําตราด ว ยคุณ ลั กษณะที่ไ มซ้ํ ากับ ตราสิ น คาอื่ น ผูบ ริโ ภค
สามารถเชื่อมโยงกับชื่อของตราสินคา หรือสัญลักษณซึ่งสามารถเพิ่มมูลคาเข ามาในสินคาหรือ
บริการของบริษัทได
-

ขอดี
เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน
สรางการรับรูของตราสินคา กับผูบริโภค
สรางความผูกพันระหวางสินคาและผูบริโภค
สรางความจงรักภักดีในตราสินคา และทําใหเปนลูกคากับเราไปในระยะยาว

ขอเสีย
- สามารถลอกเลียนแบบไดงาย
- ลูกคามีความชื่นชอบที่แตกตางกัน
- การสรางคุณคาตราสินคาตองใชระยะเวลาที่นาน
4.กลยุทธ WT (WT-Strategies)
กลยุทธผูนําดานตนทุน (Cost Leadership Strategy) ใชการมุงที่ตนทุน (Cost Focus)
ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดหรือโฆษณาคอนขางสูงซึ่งเปนปญหาทําใหผูบริโภค
ไม ส ามารถจํา ตราสิน ค าเราได ดั ง นั้ น เพื่ อเป น การประหยัด ต น ทุ น ด า นจั ด กิจ กรรมส ง เสริ ม
การตลาด จากเมื่อกอนทําโฆษณาผานโทรทัศน ก็หันมาทําการตลาดดวยการทํา Event เชน
แจกสินคาใหทดลองชิม การแนะนําสินคาโดยพนักงานขาย สามารถประหยัดคาใชจายในการลง
โฆษณา ซึ่งไมสามารถวัดผลได แตการทํากิจกรรมสงเสริมการขายแบบจัด Event สามารถวัดผล
ของยอดขายจากสินคาที่นําไปจัดกิจกรรม และเปนการเจาะกลุมลูกคาเปาหมายไดเปนอยางดี
ขอดี
- มีความไดเปรียบในการแขงขันกับองคกรที่ชัดเจนขึ้น
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- ลดตนทุนบางประเภท เนื่องจากเปนการเจาะเฉพาะกลุมเปาหมาย
- การเปลีย่ นทัศนคติลูกคาทําไดอยางรวดเร็ว
ขอเสีย
- อาจทําใหเกิดการแขงขันในดานสงครามราคาขึ้น
- การแขงขันดานราคาสูงขึ้น
3.3.2.3 กลยุท ธร ะดับ หนาที่ (Functional level strategies)-ผลิตภัณฑ อาหาร
สําเร็จรูปแชแข็ง จากการวิเคราะหส ภาพแวดลอม และปจ จัยตางๆ ที่ทําใหส ามารถนํามา
กําหนดทิศทางของอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจใหกับกลุมเปาหมาย
และเพื่อรั กษาฐานลู กคา ของบริษัท สุร พลฟูดส จํา กัด (มหาชน) โดยกําหนดกลยุท ธ ดัง นี้
กลยุทธการแบงสวนตลาด STP เปนการกําหนดตลาดเปาหมายของอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
บริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน) เปนการนําเสนอผลิตภัณฑหรือบริการที่มีความเหมาะสม
หรือสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาในทุกตลาด เนื่องจากลูกคามีจํานวนมากอยู
กระจัดกระจาย มีความตองการที่ห ลากหลายและเงื่อนไขแตกตางกัน ดัง นั้น เพื่อใหบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค ท างการตลาดในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในป จ จุ บั น กลยุ ท ธ ก ารตลาดเป า หมาย
(1) การแบงสวนตลาด (Market segmentation – S) การแบงสวนการตลาดเปนการแบงกลุม
ลูกคาที่อยูกระจัดกระจายทั่วไป ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกันโดยรวมตัวกันเปนกลุมๆ ซึ่งแตละกลุม
จะมีลักษณะความชอบหรือพฤติกรรมที่ใกลเคียงกันจากเรื่องที่ผูศึกษาไดทําการศึกษา เกี่ยวกับ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งจึงใชการแบงสวนตลาดในดานลักษณะทางประชากรศาสตรและดาน
พฤติ ก รรมศาสตร โดยเน น กลุ ม ลู ก ค า เป า หมาย B2C โดยแบ ง เป น กลุ ม ลู ก ค า ได ดั ง นี้
ดานประชากรศาสตร คือ รายได และชนชั้นทางสังคม ดานพฤติกรรมศาสตร คือ โอกาสในการ
ซื้ อ และการแสวงหาผลประโยชน ข องผลิ ต ภั ณ ฑ สามารถแบ ง ส ว นการตลาด ได ดั ง นี้
1.กลุมลูกคา High end คือ กลุมผูบริโภคที่มีฐานะดี เงินเดือนประมาณ 25,000 บาทขึ้นไป กลุม
ลูกคานี้จ ะมีพฤติกรรมในการซื้อโดยเนนสินคาที่เกิดจากความพึงพอใจเปน หลักยินดี จายเงิน
2.กลุมลูกคา Middle คือ กลุมผูบริโภคระดับกลาง เงินเดือนประมาณ 15,000 บาทขึ้นไปมีฐานะ
ปานกลาง พฤติกรรมการซื้อสินคา คือ จะซื้อสินคาโดยดูความเหมาะสมของสินคาเปนหลัก ซึ่ง
ถาสิน คาไหนตรงกั บความต องการก็ จ ะตั ดสิน ใจเลือกซื้อ โดยดูที่ค วามคุมค ากับ เงิน ที่เสี ย
3.กลุมลูกคา Low คือ กลุมลูกคาระดับลาง เงินเดือนประมาณ 7,000 บาท มีฐานะทางการเงิน
คอ นข า งน อ ย พฤติ ก รรมการซื้อ เลื อกซื้ อ สิ น ค า โดยดู ที่ ร าคาเป น อัน ดั บ แรกและเลื อ กซื้ อ
(2) ตลาดเปาหมาย (Target market - T) เนนกลุมลูกคา B2C จากการวิเคราะหตามเกณฑ
พฤติกรรมศาสตรและประชากรศาสตร จะเห็นไดวาจากพฤติกรรมของแตละกลุมจะมีความ
แตกตางกัน ซึ่ง เกณฑพฤติกรรมศาสตรของกลุมผูบริโภคจะดูจากคุณ คาของผลิต ภัณ ฑที่มี
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คุณภาพและบรรจุภัณฑที่ซื้อเปนหลัก สวนดานประชากรศาสตรจะดูจากฐานะทางการเงินของ
ลูกคา ซึ่งจากการแบงเกณฑ พบวากลุมที่ตรงกับเปาหมายของบริษัทมากที่สุด คือ กลุมลูกคา
ระดับ High end เพราะกลุมลูกคาระดับ High end มีฐานะทางการเงินดี และมีพฤติกรรมการ
เลื อ กซื้ อผ ลิ ต ภั ณ ฑ อ าห าร สํ า เร็ จรู ปจ ากคุ ณภาพ แล ะประ โยชน ที่ ไ ด รั บม าก กว า
(3) การกําหนดตําแหนงของผลิตภัณฑ (Product position - P) การกําหนดตลาดเปาหมาย
ของบริษัท 2 ขั้นตอน คือ 3.1 การประเมินสวนตลาด (Evaluating the market segment) เปน
การประเมิน ความแตกตางของสวนตลาด 3.2 การเลือกสวนตลาด (Selecting the market
segment) หลัง จากประเมินสวนตลาดที่เหมาะสม Positioning ของบริษัท สุร พลฟูดส คือ
นําเสนอผลิตภัณฑที่เนนดานคุณภาพของผลิตภัณฑและราคาแพง โดยมุงเนนกลุมผูบริโภคที่ไม
สนใจเรื่องราคา จึงจัดตั้งราคาคอนขางแพงกวาคูแขง และจุดออนของบริษัท คือ มีผลิตภัณฑไม
หลากหลาย จึงทําใหคูแขงอยาง Easy Go และ S&P ดึงสวนแบงทางการตลาดของบริษัทไปได
ราคา (สูง)
Quick Meal
F&D

S&P
Easy Go

ผลิตภัณฑไมหลากหลาย

ผลิตภัณฑหลากหลาย

ราคา (ต่ํา)
ภาพที่ 3.1 แสดง Positioning ของบริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน) อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
กลยุท ธสว นผสมทางการตลาด (Marketing Mix) การกํา หนดกลยุท ธ ร ะดั บหนา ที่ดา น
การตลาด กําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับกลยุทธระดับองคกร และระดับธุรกิจ หรือสรางความ
แตกตางแบบมุงเนนดานการตลาดและสวนผสมการตลาดตางๆ ทุกดาน โดยใช 4P’s ดังนี้
(1) กลยุท ธผลิตภัณฑ (Product Strategy) จากผลการสํารวจแบบสอบถาม (ภาคผนวก จ
ตารางที่ 2) พบวาผูบริโภคสวนใหญตองการใหผลิตเมนูอาหารในชวงเทศกาล เชน เทศกาลกิน
เจ โดยการเพิ่มเมนูอาหารเจหรือมังสวิรัต สําหรับกลุมที่รักษาสุขภาพ และแตละชวงเทศกาล
เพื่อเปนการเพิ่มฐานลูกคาใหมของผลิตภัณฑมีความหลากหลายนารับประทาน และการสราง
บรรจุภัณฑใหมีสีสันดึงดูดใจผูบริโภค
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(2) กลยุทธดานราคา (Price Strategy) ควรตั้งราคา 2 ระดับ คือ
1.ราคาสูง คือ ราคา 59-70 บาท เปนกลุมลูกคาที่เนนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมาก ทั้ง
ดานรสชาติ คุณภาพของวัตถุดิบ ซึ่งทําใหราคาของผลิตภัณฑมีราคาที่คอนขางแพง
2.ราคาปานกลาง คือ ราคา 35-60 บาท เปนกลุมลูกคาที่ไมเนนดานคุณภาพมาก แตมี
ความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัทในราคาระดับที่ถูกกวา
(3) กลยุทธดานการจัดจําหนาย (Place Strategy) กลยุทธดานการจัดจําหนายผูศึกษาได
ทําการศึกษาโดยเนนที่กลุมลูกคา B2C ซึ่งปญหาที่พบสวนใหญ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
ลูกคา ดังนี้
3.1 นอกจากที่บริษัทขายตาม Convenience Store และ Super market ควรบริการ
เสริมแบบ Delivery เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับคนที่ไมมีเวลาในการซื้อ หรือการรวมธุรกิจ
การคากับ Pizza Company โดยจัดเปนชุดพวงกับผลิตภัณฑ Pizza Company
3.2 การสรางพันธมิตร โดยการตั้งตูแชของบริษัทใตตึกคอนโดมิเนียม และตามสถานที่
ที่เปนหมูบานตางๆ เชน แลนดแอนดเฮาส และแสนสิริ ซึ่งทําใหกลุมผูบริโภคเขาถึงตัวสินคาได
งายและสะดวกตอการเลือกซื้อ
(4) กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดไปยังลูกคา เพื่อใหผูบริโภครับรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑของ
บริษัทที่ออกมาในแตละชวงเทศกาล ดังนี้
Above-The Line Marketing
1.การโฆษณาผานอินเตอรเน็ต ดวยระบบ QR CODE ผานทางสมารทโฟน ทําใหกลุม
ผูบริโภคสามารถรับรูเมนูผลิตภัณฑในชวงเทศกาลกินเจ หรือเทศกาลในแตละชวงที่บริษัทได
ผลิต ออกมาสูผูบริโ ภค และทําใหผูบริโ ภคสามารถไดรับสิท ธิประโยชนอีกมากมายจากทาง
บริษัท
2.เปนสมาชิก Facebook โดยการกด Like หรือ Share เมนูในแตชวงเทศกาลตางๆ ที่
ถูกใจและแนะนําผลิตภัณ ฑเมนูอะไรที่อ ยากที่จ ะใหบริษัท ผลิต ในหนาเว็บ ไซต ของบริษัท
www.surapon.com เพื่อเปนการเช็คความตองการและความพึงพอใจของลูกคา รวมถึงการทํา
Word of Mouth ใน Social Media เปนการใชกลยุทธใหลูกคามีสวนรวมในการแสดงความรูสึก
Below the Line Marketing การสงเสริมการขาย (Sale Promotion)
Pull Strategy การสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภค
โดยการจัดวางผลิตภัณฑหนาราน และการติดปายแบรนดผลิตภัณฑของบริษัทในชวง
เทศกาลกินเจ หรือการสงเสริมการขายตามชวงเทศกาลตางๆ หนา รานคาหรือตูแชของบริษัท
ใหเห็น ชัดเจน โดยเนน การสรางความแตกตางของบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มความ
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หลากหลายใหกับสินคาและนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ ที่ผลิตนํามาวางขายดานหนาของตูแชหนา
รานคา ใหเกิดการกระตุนในการซื้อ
Push Strategy การสงเสริมการขายมุงสูพนักงาน
การจัดบูธในชวงเทศกาลตางๆ เชน เทศกาลกินเจ โดยมีการแนะนําผลิตภัณ ฑ และ
บริการใหทดลองชิมฟรี โดยมีพนักงานขายแนะนํา และรับคําติชม เพื่อเปนการในการปรับปรุง
แกไขผลิตภัณฑ ซึ่งจะจัด Convenience Store และ Super market ในเขตกรุงเทพฯ ทั้งหมดที่
มีผลิตภัณฑของบริษัท
การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event Marketing)
การจัดกิจ กรรมพิเศษในวันครบรอบการกอตั้ง ปที่ 26 ของบริษัท เพื่อเปน การสราง
ภาพลักษณ และสรางความสัมพันธ ระหวางองคกรกับผูบริโภค เพื่อสื่อใหผูบริโภคทราบถึง
ความมีชื่อเสียงและความเกาแกของบริษัท ในการผลิตอาหารสําเร็จ รูปแชแข็ง ซึ่ง ในการจัด
กิจกรรมครั้งนี้ ไดจัดใหมีการทําบุญรวมกันกับกลุมลูกคา โดยเลี้ยงขาวกลางวันใหกับเด็กกําพรา
เพื่อเปนการขอบคุณและทําบุญรวมกับลูกคา
การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management: CRM) กับลูกคา B2B
การบริหารลูกคาสัมพันธ ทําใหลูกคารูสึกประทับใจ พึงพอใจ และทําใหรักษาฐานลูกคา
ทั้งรายเกาและรายใหม เชน
1.สรางเว็บไซต สุรพลฟูดส คลับ เพื่อใหผูบริโภคเขามาสมัครสมาชิก และรวมสนุกกับ
กิจกรรมสงเสริมการขายกับบริษัท โดยใหคูปองสวนลดลุนสงคําตอบหรือแสดงความคิดเห็นบน
หนาเว็บไซตของบริษัท ซึ่งเปนวิธีที่จะได data base ของผูบริโภค
2.การจัดกิจกรรมสุร พลฟูดสพาทัวร ญี่ปุนในชวงเทศกาลดอกซากุระบาน เนื่องจาก
บริษัท สุรพลฟูดส ถือกําเนิดที่ประเทศญี่ปุนจึงจัดกิจกรรมทัวรโรงงานอาหารสําเร็จรูปที่ญี่ปุน
โดยใหผูบริโภคเขียนบรรยายความรูสึกเกี่ยวกับอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ที่ทานชอบรับประทาน
โดยเลือกผูโชคดี 10 ทานแรก จะไดไปทัวรประเทศญี่ปุนฟรีกับบริษัท สุรพลฟูดส
3.จัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อสรางความสัมพันธระหวางองคกรและลูกคา โดยจัดรูปแบบของ
กิจกรรมเปนแบบกิจกรรมเพื่อสังคม เชน รวมทําบุญเลี้ยงขาวกลางวันเด็กพิการซับซอน
สรุป ทางเลือกในการแกไขปญหาเพื่อกําหนดกลยุทธระดับหนาที่ ทางเลือกที่ดีที่สุด
คือ กลยุทธสวนผสมทางการตลาดโดยเนนที่ผลิตภัณฑ เพื่อสรางการรับรูและสรางภาพลักษณ
ใหแกผ ลิต ภัณ ฑ และรูถึงคุณประโยชนของผลิต ภัณ ฑใ หกับกลุมผู บริโภคเปาหมายเพื่อเพิ่ม
ยอดขาย โดยการกระตุนใหเกิดการซื้อ และกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) เพื่อเปน
การสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา สรางความประทับใจ และสรางความจงรักภักดีตอตราสินคา
ในการรักษาฐานลูกคาของบริษัทอยางยั่งยืนตอไป
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3.3.2.4 สรุปกลยุทธทั้ง 3 ระดับ (ระดับองคกร ระดับธุรกิจ ระดับหนาที่)
ตารางที่ 3.3 สรุปกลยุทธทั้ง 3 ระดับของบริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน)
ระดับกลยุทธ

ระดับองคกร

ทางเลือกกลยุทธ

ขอดี

ขอเสีย

กลยุทธที่เหมาะสม

ทางเลือกที่ 1
-พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ
กลยุทธการเติบโตแบบเขมขน ใหมีความหลากหลายและ
(กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑใหม) เสนอผลิตภัณฑใหมๆเพื่อ
ตอบสนองความต อ งการ
ของผูบริโภค
-เพิ่ ม ขี ด ความสามารถใน
การแขงขันในระยะยาว
-เพิ่ ม ยอดขายและกํ า ไร
ใหกับบริษัท
-ทํ า ใ ห ผ ลิ ต ภั ณ ฑ มี
ประโยชน แ ละให คุ ณ ค า
ของสารอาหารตอรางกาย
และเหมาะกั บ กรุ ป เลื อ ด
ของแตละคน
-เปนการดึงดูดใหผูบริโภค
ซื้อ ผลิ ต ภัณ ฑ ใ นบริ ษั ท ให
มากขึ้น
ทางเลือกที่ 2
-กําหนดลูกคาเปาหมายได
กลยุทธการเติบโตแบบ
ชัดเจนและเปนการเพิ่ม
เขมขน (Product
ลูกคากลุมใหม
Development)
-เพิ่มยอดขายและกําไร
การเจาะตลาด
ใหกับบริษัท
-สรางการรับรู และสราง
ภาพลักษณใหกับ
ผลิตภัณฑ
-เพิ่มความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน

-ตองใชคาใชจายสูงในการ กลยุทธการเจริญเติบโต
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ ให
แบบรวมตัว
สินคามีความหลากหลาย
การรวมในแนวนอน
-คู แ ข ง ลอกเลี ย นแบบได (Product
งาย
Development) เพื่อเพิ่ม
ความไดเปรียบทางการ
แขงขัน โดยพัฒนา
ผลิตภัณฑใหตรงตาม
ความตองการของ
ผูบริโภค

ทางเลือกที่ 3
กลยุทธกลยุทธการเติบโต
แบบเขมขน การพัฒนาตลาด
(Market Development)

-คาใชจายสูงในการขยาย
ชองทางจัดจําหนาย
-คูแขงขันอาจจะมีการใช
กลยุทธเดียวกันในการ
แขงขัน

-ลูกคามีทางเลือกเพิ่มมาก
ขึ้นจากชองทางการจัด
จําหนายเพิ่มขึ้น
-สรางการรับรูในตราสินคา
ไดกวางขวางขึ้น
-เพิ่มยอดขายใหกับบริษัท
มากขึ้น
เพิ่งฐานลูกคาใหม
เนื่องจากราคาถูกกวาคู
แขงขัน

-ลูกคามีสิทธิ์เลือก ทําให
สามารถเปลี่ยนแปลงความ
ตองการไดตลอดเวลา
-คาใชจายในการจัด
กิจกรรมสงเสริมเพิ่มสูงขึ้น
-คูแขงขันอาจจะมีการใช
กลยุทธเดียวกันในการ
แขงขัน
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ทางเลือกที่ 1
กลยุทธสรางความแตกตาง
(การสรางความแตกตางโดย
การสรางคุณคาตราสินคา)

ระดับธุรกิจ

ทางเลือกที่ 2
กลยุทธผูนําดานตนทุน
(Cost Leadership Strategy)
ใชการมุงที่ตนทุน (Cost
Focus)
ทางเลือกที่ 3
กลยุทธการสรางความ
แตกตาง
(การสรางความแตกตางโดย
การสรางคุณคาตราสินคา)

ทางเลือกที่ 1
กลยุทธการแบงสวนตลาด
(STP Strategy)

ระดับหนาที่

ทางเลือกที่ 2
กลยุทธสวนผสมทาง
การตลาด (Marketing Mix)
ทางเลือกที่ 3
กลยุทธการบริหารลูกคา
สัมพันธ (Customer
Management :CRM)

-สรางคุณคาและ
ภาพลักษณใหแกตรา
สินคา
-สรางความแตกตางของ
ผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกใหแกลูกคา
-กระตุนยอดขายและกําไร
ของบริษัท
-มีความไดเปรียบในการ
แขงขันมีทิศทางกับองคกร
ที่ชัดเจนขึ้น
-ลดตนทุนบางประเภท
เนื่องจากเปนการเจาะ
เฉพาะกลุมเปาหมาย
-เพิ่มสวนแบงทาง
การตลาด
-ตนทุนวัตถุดิบต่ําและมี
คุณภาพ
-เพิ่งฐานลูกคาใหม
เนื่องจากราคาถูกกวาคู
แขงขัน
-ส า ม า ร ถ เ ข า ถึ ง
กลุมเปาหมายไดงาย
-ตอบสนองความตอ งการ
ของลูกคาไดตรงจุด
-เพิ่มโอกาสทางการตลาด
ของผลิตภัณฑ
-ทํ า ให ก ลุ ม เป า หม ายมี
ความรูสึกดานบวกและชื่อ
ชอบและเกิดพฤติกรรมซื้อ
กระตุนใหเกิดการซื้อซ้ํา
-สรางความภักดีตอตรา
สินคา
-กระตุนยอดขาย รักษา
ลูกคาเดิม เพิ่มลูกคาใหม

-สามารถลอกเลียนแบบได
งาย
-ลูกคามีความชื่นชอบที่
แตกตางกัน
-ตนทุนในการคิดคน และ
พัฒนา เพื่อสรางแตกตาง
ใหกับผลิตภัณฑสูง
-อาจทําใหเกิ ดการแขงขั น
ในดานสงครามราคาขึ้น
-กา รแ ข งขั น ด า นรา ค า
สูงขึ้น

-ต น ทุ น อ า จ จ ะผั น แ ป ร
สูงขึ้นเนื่องจากเกิดสภาวะ
น้ําทวมในปจจุบัน
-อาจทําใหเกิ ดการแขงขั น
ในดานสงครามราคาขึ้น

ก ล ยุ ท ธ ส ร า ง ค ว า ม
แตกตาง (Differentiation
Strategy)
เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถ
ทางการแขง ขัน โดยการ
สร างความแตกต า งด า น
ผลิ ต ภั ณ ฑ ซึ่ ง เป น การ
เพิ่ ม ทา ง เลื อ กใน กา ร
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
และเป น การเพิ่ ม คุ ณ ค า
ภาพลักษณแกตราสินคา
ใหแตกตางจากคูแขงขัน

-คาใชจายทางการตลาดสูง กลยุทธสวนผสมทาง
การตลาดสําหรับธุรกิจ
เพื่อสราง Brand
awareness และ Brand
image ใหกับตราสินคา
และกระตุนผูบริโภคให
-ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า ร จั ด เกิดการซื้อผลิตภัณฑ
กิจกรรมสงเสริมการตลาด
+
เพิ่มขึ้น
-เกิดตนทุนในการวาง
ระบบการจัดการ data
base

กลยุทธการบริหารลูกคา
สัมพันธ เพื่อเปนการ
สรางความสัมพันธที่ดีกับ
ลูกคา รวมถึงเปนการ
รักษาฐานลูกคาเดิม และ
เพิ่มฐานลูกคาใหม
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บทที่ 4
สรุป และขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ในการศึกษาเรื่องในการศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง “ปญหาและกําหนดกลยุทธเพื่อ
เพิ่มสวนแบงการตลาดในอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปแชแข็งภายในประเทศ กรณีศึกษา บริษัท
สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน) นี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อหาแนวทางที่จะทําให บริษัท สุรพลฟูดส จํากัด
(มหาชน) จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถนํามาสรุปเปนกลยุทธระดับตางๆได ดังนี้
กลยุทธระดับองคกร บริษัทควรใชกลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) การเติบโต
ในแนวนอน คือ ขยายขอบเขตของการทําธุร กิจ เนื่องจากบริษัทมีชื่อเสียงยาวนานถึง 25 ป
ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารทอดและผลิตภัณฑประเภทติ่มซํา ไดรวมลงทุนกับ
บริษัท นิชิเร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ผลิตอาหารญี่ปุน และบริษัทไดตั้งสาขาโรงงานเพิ่มอีก 2 แหง
ในการผลิตอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เพื่อขยายขอบเขตของการทําธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ดวยการปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑใหมีความแปลกใหม เพิ่มความหลากหลายของสาย
ผลิตภัณฑเดิม
กลยุทธระดับธุรกิจ บริษัทควรใชกลยุทธที่เหมาะสมที่สุด คือ กลยุทธการสรางความ
แตกตาง กลาวคือ บริษัทควรสรางความแตกตางของผลิตภัณฑใหแตกตางจากคูแขง เชน เพิ่ม
เมนูอาหารในชวงเทศกาลตางๆ และเพิ่มสารอาหารที่มีประโยชนใหโดดเดนในสายตาลูกคา ไม
วาจะดวยภาพลักษณของแบรนด เทคโนโลยี นวัต กรรม คุณ ภาพ เพื่อสรางคุณคาใหแกตรา
สินคา และการสรางความภักดีตอตราสินคาใหกับลูกคา และการเพิ่มทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโ ภค ซึ่ง บริษัท สุรพลฟูดส จํา กัด (มหาชน) มีความพรอมในการผลิตสูง เนื่องจากมี
โรงงานเปนของตัวเองและจากการที่ไดรวมมือกับบริษัท นิชิเร จํากัด ซึ่งผลิตอาหารญี่ปุนทําให
บริษัทเพิ่มเมนูที่หลากหลายขึ้น
กลยุทธระดับหนาที่ บริษัทควรกําหนดกลยุทธระดับหนาที่ ซึ่งสอดคลองกับ กลยุทธ
ระดับองคกร และกลยุทธร ะดับธุ ร กิจ โดยการสรางกลยุทธการตลาดเพื่อสรางการรับรูและ
ภาพลักษณของตราสินคาและกระตุนใหผูบริโภคใหเกิดการซื้อผลิตภัณฑดวยการจัดกิจกรรม
สงเสริมการขายการจัด Event เปดตัวสินคาใหมในหาง และกลยุท ธการบริหารลูกคาสัมพัน ธ
(CRM) เพื่อสรางความจงรักภักดีตอผลิตภัณฑรวมถึงเปนการรักษาฐานลูกคาเดิม
ดังนั้น จึงจําเปนที่นักการตลาดและนักสื่อสารทางการตลาดตลอดจนผูมีสวนที่เกี่ยวของ
จะตองวางแผนกลยุทธในการสรางตราสินคาของตนเองอยางตอเนื่องโดยจะตองสรางการรับรูใน
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ตราสิน คาใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางผูบริโ ภคกับตราสินคาจนกระทั่ง ผูบริโ ภคเกิด
ความจงรักภักดีตอตราสิน คาไมเปลี่ยนไปหาสิน คาอื่น ซึ่ง ทําใหต ราสิน คาอยูใ นใจผูบริโ ภค
ตลอดไป
4.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 200 ตัวอยาง ที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ คือ
มหาลัยวิทยาลัยหอการคาไทย และตึกชินวัตร 1
พบวา กลุมตัวอยางของผูบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งสวนใหญ จะรับประทานอาหาร
สําเร็จ รูปแชแข็ง ในกลุมตัวอยางที่เ ปน เพศหญิง มากกว าเพศชาย เนื่องจากสภาพสัง คมใน
ปจจุบันที่เรง รีบ ทําใหผูบริโภคเพศหญิงหันมาซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งที่ไมตองปรุงเอง เพื่อ
งายตอการรับประทาน อยูในชวงอายุ 26-33 ป มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี
และสวนใหญผูบริโภคมีอาชีพเปน พนักงานเอกชน มีชีวิต เรง รีบโดยมีร ายไดเฉลี่ยประมาณ
25,000-30,000 บาท/เดือน
ประเด็นหลักที่ทําการศึกษาประกอบดวย 3 ประเด็น คือ ทัศนคติของผูบริโภคตออาหาร
สําเร็จรูปแชแข็ง พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง และอิทธิพลตอผูบริโภคที่เคย
และไมเคยซื้อผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเคยรับประทาน
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งและนิยมรับประทานอาหารสําเร็จรูปแชแ ข็ง เปนอาหารจานหลัก เชน
ประเภทกับขาว บะหมี่เกี๊ยว รองลงมา คือ อาหารยามวางโดยจะบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
ในมื้อดึก คือ ชวงเวลา 18.01- 22.00 น. สาเหตุสวนใหญในการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
รับประทาน เพราะงาย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ความถี่ในการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแช
แข็ง คือ ประมาณสัปดาหละ 2-3 ครั้ง โดยมีคาใชจายในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งแตละครั้ง
คือ 50-100 บาท เหตุผลในการเลือกซื้อ เพราะอาหารสําเร็จ รูปแชแข็ง นารับประทาน สื่อที่มี
อิทธิพลตอในการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ บริเวณ
โฆษณา ณ จุดขาย เพราะอาหารสําเร็จรูปแชแข็งจะไมคอยทําโฆษณาทางโทรทัศนเนื่องจากมี
คาใชจายสูง ดังนั้น ผูบริโภคจะเห็น จากหนารานคาที่จําหนายหรือหนาตูแชเปนสวนใหญ ใน
ปจจุบันอาหารสําเร็จรูปแชแข็งมีใหเลือกหลากหลายยีหอ แตดวยเมนูที่จํากัดจึงทําใหผูบริโภค
ตองการใหเพิ่มเมนูอาหาร คือ โดยเนนอาหารรักษาสุขภาพ แตเนื่องจากรูปแบบชีวิตของคนใน
ปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ผูบริโภคไมคอยรับประทานอาหารตรงตอเวลา ดังนั้นอาหารสําเร็จรูปจึง
เปนทางเลือกของผูบริโภค
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ทัศ นคติข องผูบริโ ภคตออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง พบวา ทัศนคติของผู บริโภคตออาหาร
สําเร็จ รูปแชแข็งผูต อบแบบสอบถามมีทัศนคติตออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง โดยมีร ะดับความ
คิดเห็นตอทัศนคติรายยอย ดังนี้ ผูบริโภคมีทัศนคติเห็นดวยมากที่สุดกับ“อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
มีใหเลือกหลากหลาย” โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.742 3
ลําดับแรก คือ การรับประทานอาหารสําเร็จรูปแชแข็งมีประโยชนเทียบเทากับอาหารที่ปรุงเอง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.58 รูสึกไมปลอดภัยจากการอุน
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งที่บรรจุใ นภาชนะที่ทําดวยพลาสติก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 และมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.686 และ รับประทานอาหารสําเร็จรูปแชแข็งก็ตอเมื่อไมมีเวลาทํา
หรือซื้ออาหารสด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 ดังนั้น หากบริษัทอยากเพิ่มรายไดใหกับองคกร ควรที่
จะเพิ่ม ผลิต ภัณ ฑใ หมีความหลากหลายและควรเพิ่ม คุณประโยชนท างดานโภชนาการใหกับ
ผลิตภัณฑมากขึ้นทั้งทางดานการพัฒนา และการปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายอยู
เสมอ ตรงกับความตองการของผูบริโภค เนื่องจากมีคูแขงขันในอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปแช
แข็งเปนจํานวนมาก จึงควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑทั้งทางดานคุณภาพ และความหลากหลาย
ของเมนูอ าหารสํ า เร็ จ รู ป แช แข็ ง ในอุต สาหกรรมและเพิ่ ม ขีด ความสามารถในการแข ง ขั น
สรุปไดวา ทัศนคติของผูบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งสวนใหญจะมีทัศนคติ ตออาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งที่มี ราคาคอนขางแพงเมื่อเทียบกับคุณประโยชน ดานอาหารที่ไ ดรับ ในแตละ
ผลิตภัณฑเมื่อเทียบกับอาหารจานเดียวที่ปรุงเสร็จทันที เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญจะคิดวา
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งจะทําใหคุณคาของสารอาหารที่ไดรับเสียไป และจากแบบสํารวจควรจะ
มีประเภทของผลิตภัณฑใหเลือกหลากหลาย
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ตารางที่ 4.1 แสดงปจจัย ที่มีอิทธิพลตอผูบริโ ภคที่เคยและไมเคยซื้อผลิตภัณฑอาหาร
สําเร็จรูปแชแข็ง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคที่เคยและไมเคยซื้อผลิตภัณฑ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง

ดานผลิตภัณฑ

x

S.D.

แปลผล

ระบุวันหมดอายุ ที่ชัดเจน

3.56

1.03

เห็นดวยมาก

ไมใสสารปรุงแตง/สารกันบูด

3.97

0.60

เห็นดวยมาก

มีเมนูใหเลือกหลากหลายของผลิตภัณฑ

3.76

0.72

เห็นดวยมาก

รสชาติอรอย สะอาด ถูกอนามัย

4.06

0.63

เห็นดวยมาก

มีฉลากบอกปริมาณอาหารขางกลอง

3.44

0.683

เห็นดวยมาก

ผลิตภัณฑมีชื่อเสียงและเชื่อถือได

3.62

0.769

เห็นดวยมาก

มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพตามหลักสากล

3.62

0.661

เห็นดวยมาก

คาเฉลี่ย

ดานราคา

26.23

ราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑ

3.73

0.93

เห็นดวยมาก

ผลิตภัณฑมีหลายราคาใหเลือก

3.81

0.74

เห็นดวยมาก

ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาคูแขง

3.92

1.05

เห็นดวยมาก

คาเฉลี่ย

3.82

หาซื้อไดงาย สะดวกสบาย

4.03

0.92

เห็นดวยมาก

ดานชองทางการจัด จําหนายในหาง
จําหนาย
จําหนายในรานสะดวกซื้อ

3.95

0.86

เห็นดวยมาก

3.97

0.79

เห็นดวยมาก

3.24

0.76

เฉยๆ

มีเว็บไซตแนะนําสินคา
คาเฉลี่ย

ดานกิจกรรมการ
สงเสริมการตลาด

3.79

มีพนักงานขายแนะนําผลิตภัณฑ ณ จุดขาย

4.38

0.77

สงเสริมการขาย เชน ลดราคา มีของแถม

3.97

0.78

เห็นดวย
อยางมาก
เห็นดวยมาก
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จัดกิจกรรมแนะนํา ใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

3.35

0.71

เฉยๆ

มีสินคาใหทดลองชิมฟรี

4.25

0.79

เห็นดวยอยาง
มาก

การทําโปรโมชั่นรวมกับรานพันธมิตร เชน สะสม
กลองแลกฟรี 1 กลอง

3.78

0.737

เห็นดวยมาก

คาเฉลี่ย

4.06

หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 4.21-5.00 = เห็นดวยอยางมาก, 3.41-4.20 = เห็นดวยมาก, 2.61-3.40=
เฉยๆ, 1.81-2.60 = ไมเห็นดวย 1.00-1.80 = ไมเห็นดวยอยางมาก
พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ส วนใหญกลุมตัวอยาง
ให ค วามสนใจกั บ ป จ จั ย ดา นกิ จ กรรมการส ง เสริ มการตลาด ปจ จั ย ด า นราคา ป จ จั ย ด า น
ผลิต ภัณ ฑ ซึ่ง จะเห็น ไดจ ากกคาเฉลี่ยที่ออกมาเห็นดวยมาก จึงทําใหท ราบไดวาปจ จัยดาน
กิจกรรมการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ นั้นมีผลตอการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ เพราะหากผูประกอบการรายใดเนนแตดานกิจกรรมการสงเสริมการตลาด โดยไมให
ความสําคัญกับ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานผลิตภัณฑ ก็จะทําใหเกิดตนทุนคาใชจายที่สูง
เกินไป และเกิดผลกระทบตอบริษัทได
ดัง นั้น จากข อ สรุ ปที่ ก ลา วมาขา งต น จึง สรุป ได ว า ปจ จั ยด านกิ จ กรรมการส ง เสริ ม
การตลาด มี ผ ลตอการตัด สิน ใจซื้อมากที่สุดและควรควบคู กับ ป จ จัยด านราคา ปจ จัยดา น
ผลิตภัณฑ เพื่อใหเกิดประโยชนมากที่สุด
4.3 ขอจํากัดในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดในการศึกษา คือ
4.2.1 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคอนขางจํากัด ทําใหผลการศึกษาอาจคลาดเคลื่อน
และในการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อนํามาศึกษาและวิเคราะหปญหานั้นยังไมเพียงพอ
4.2.2 ไมสามารถเก็บรวบรวมขอมูลบางสวนไดครบถวน เนื่องจากขอมูลบางประเภท
บริษัทไมสามารถเปดเผยได
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4.4 ขอเสนอแนะ
4.4.1 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
4.4.1.1 การศึกษาขอมูลสําหรับปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ควรจะดําเนินการอยาง
เสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถมาปรับกลยุทธของบริษัทใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม
4.4.1.2 เนื่องจากขอจํากัดทางดานเวลา ทําใหไมสามารถเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่
หลากหลาย การศึกษาในครั้งนี้ตอไปควรจะครอบคลุมกลุมตัวอยางจากหลากหลายพื้นที่
4.4.1.3 ดานขอมูลที่ไ มเพียงพอและไมทัน สมัย ทําใหการศึกษาในครั้งนี้ไมสมบูร ณ
เทาที่ควร ในการศึกษาครั้งตอไปจึงควรจะเพิ่มประเด็นในการศึกษาใหครอบคลุม เรื่องกลยุทธ
การสงเสริมการขาย
4.4.2 ขอเสนอแนะสําหรับธุรกิจ
ในปจจุบันอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง นับวาเปนตลาดอุตสาหกรรมอาหารที่นา
จับตามอง เนื่องจากมูลคาตลาดอยูในเกณฑสูง และยังมีอัตราการขยายตัวอยูในเกณฑสูงอยาง
ตอเนื่องนอกจากการขยายตัวของตลาดในประเทศอันเปนผลมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑใ ห
สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ดังนี้
4.4.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปแชแข็งเติบโตอยางตอเนื่อง ผูบริหารควรให
ความสําคัญกับการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช ในกระบวนการผลิต เพื่อเปนการ
สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
4.4.2.2 การสรางพันธมิตรธุรกิจ ทําใหบริษัทนั้นมีความแข็งแกรงและสามารถแขงขันใน
ธุรกิจนั้นๆไดอยางยั่งยืน
4.4.2.3 การสรางความสัมพันธที่ดีกับพนักงานในบริษัททําใหเกิดการทํางานเปนทีม มี
ความรักใครสามัคคีกันทําใหบริษัทเกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
4.4.2.4 การทําการสื่อสารการตลาด ควรจะมีความสัมพันธกัน และทําไปในแนวทาง
เดียวกัน
4.4.2.5 บริษัทควรมีแนวทางตามแผนปฏิบัติ (Action Plan) และการควบคุมการ
บริหารงานดวย (Balance Scorecard) ดังแสดงรายละเอียดไว ดังนี้
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Action Plan
ตารางที่ 4.2 แผนปฎิบัติการรายป (Marketing Action Plan March 2012- December 2012)
แผนปฏิบัติการ
กลยุทธ

วัตถุประสงคของ
กิจกรรม

ระยะเวลา (เดือน)

ชองทางการสื่อสาร

ผลที่คาดวาจะไดรับ

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

งบประมาณใน
การลงทุน

กลยุทธ Marketing Mix –
Promotion
Above-The Line Marketing
1.การโฆษณาผาน
Facebook
กลยุทธ Marketing Mix Promotion
2.จัดหนารานคาและตูแชแข็ง
กับรานคาจํานวน 10 รานคา

สรางฐานขอมูลลูกคาและ
สรางการรับรูกิจกรรม

Facebook ของบริษัท

ลูกคาสามารถรับขาวสารของ
บริษัทและทําใหลูกคาไดรับ
ขาวสารของบริษัท งาย และ
รวดเร็ว

-

กระตุนการซื้อสินคา จาก
ลูกคา และ กระตุนใหรานคา
เสนอสินคา

รานคาที่ตั้งตูแช หรือ
จําหนายอาหารสําเร็จรูป
แชแข็งของบริษัท

เพิ่มยอดขายและสรางการรับรู
ของตราสินคา

จํานวน 3 ครั้ง/ครั้ง
ละ 50,000 บาท
เปนเงิน150,000
บาท

กลยุทธ Marketing Mix –
Promotion
Below The Line Marketing
3.จัดบูธออกผลิตภัณฑงาน
เทศกาลอาหารสําเร็จรูปแช
แข็ง เชน เทศกาลกินเจ

สรางการรับรู เพิ่มยอดขาย

งานแสดงอาหารสําเร็จรูป
แชแข็งประเทศไทย งาน
Thaifex 08 สถานที่เมืองท
องธานี

ทําใหลูกคารูจักบริษัทมากขึ้นและ
เปนการเพิ่มยอดขายในแตละชวง
เทศกาล

200,000 บาท
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กลยุทธ Marketing Mix Promotion
4.จัดกิจกรรมพิเศษในวัน
ครบรอบกอตั้งบริษัท 26 ป

สรางความสัมพันธกับลูกคา
และเปนการทําใหลูกคาเกิด
ความภักดีกับบริษัท

หนาเว็บไซตบริษัท และ
Facebook ของบริษัท โดย
จัดงานที่บริษัท

สรางความสัมพันธและเพิ่ม
ยอดขายตอสมาชิกเดิม

200,000 บาท

กลยุทธ CRM
5.จัดกิจกรรมพิเศษ
สุรพลฟูดส พาทัวรที่ญี่ปุน
ชวงเทศกาล ดอกซากุระบาน
จํานวน 10 คน

การจัดกิจกรรมพาทัวร
โรงงานอาหารสําเร็จรูปแช
แข็งของบริษัทแม เพื่อรับรูถึง
ขั้นตอนการผลิตที่ใสใจทุก
ขั้นตอน

หนาเว็บไซตบริษัท และ
Facebook ของบริษัท โดย
พาไปเยี่ยมชมโรงงานใหญ
ที่ประเทศญี่ปุน

กระตุนการซื้อ จากลูกคา และ
กระตุน ผลที่คาดวาจะไดรับคือ
ยอดขายเพิ่มขึ้น

กิจกรรมครั้งละ
400,000 บาท

6.จัด CSR ใหกับลูกคาของ
บริษัท คือ เลี้ยงขาวกลางวัน
เด็กพิการซ้ําซอน

เปนการตอบแทนสังคมโดย
เลี้ยงขาวเด็กพิการซ้ําซอน
เพื่อแสดงถึงการใสใจตอ
สังคม

หนาเว็บไซตบริษัท และ
Facebook ของโดยพาไป
เลี้ยงขาวบานเด็กพิการ
ซ้ําซอน ปากเกร็ด

สรางการรับรูและสราง
ความสัมพันธที่ดีกับลูกคา

ทั้งโครงการ
100,000 บาท
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ตารางที่ 4.3 แสดงขอเสนอแนะ การควบคุมและการประเมินผล (Balance Scorecard)
การควบคุมและประเมินผล Balance Scorecard (BSC)
1.มุมมองดานการเงิน
(Financial Perspective; F)

บริษัทควรมีการกําหนดเปาหมายของยอดขาย 30% เพื่อนําไปสู
การวางแผนในระยะยาว เชน การขยายสาขา การเพิ่มยอดขายในแตละ
สาขา เปนตน

2.มุมมองดานลูกคา
(Customer Perspective; C)

บริษัท ควรกําหนดวิธีท ี่ท ําใหผูบ ริโภคเกิ ด ความพึ งพอใจ เช น
ความต อ งการของลู ก ค า ที่ ต อ งการอาหารสํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง ความ
สะดวกสบาย และรวดเร็ว
บริษัทควรจัดการสรางระบบภายในองคกรใหมีประสิท ธิภาพ คือ
1.มาตรฐานการคั ด เลื อ กสิ น ค า ที่มีค ุ ณ ภาพ เช น ขั้ น ตอนในการรับ
พนักงานที่มีค วามรูทางดานการผลิตอาหารสําเร็จรูป
2.การจัด การระบบโลจิสติกสที่ดี เชน จัดการระบบการขนสงจากตนน้ํา
ไปจนถึ งปลายน้ํา โดยควบคุ มเส น ทางการขนส ง สิ น ค า เพื่อ ใหเ กิด
ประโยชนสูงสุด เปนตน
บริษัทควรมีการพัฒนาบุค ลากรในองคก รใหมีคุณภาพ เชน การ
อบรม การจายผลตอบแทนที่ดี กําลังใจในการทํางาน เปนตน

3.มุมมองดานการดําเนินการภายใน
(Internal Perspective; I)

4.มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนาการ
(Learning and Growth; L)
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ภาคผนวก ก.
โครงคําถามสําหรับการสัมภาษณเชิงลึก
โครงคําถามในการสัมภาษณผูบริหาร

1.
2.
3.
4.

บริษัทมีผลิตภัณฑภายในประเทศทั้งหมดมีกี่ตัว แลวตัวไหนที่ขายดีท ี่สุด เพราะอะไร
ในปที่ผานมาการดําเนินการของธุรกิจไดตามที่ตั้งเอาไวไหม ชวงน้ําทวมสงผลกระทบตอธุรกิจหรือไม อยางไร
ทานมีการสรางมูลคาใหกับผลิตภัณฑของทานอยางไรบาง แลวทางบริษัท ไดมีการผลักดันสินคาตัวใดเพิ่มเติมบาง
บริษัทวางกลยุท ธทั้ง 3 ระดับ (กลยุทธระดับองคก ร, กลยุทธระดับธุรกิจ, กลยุทธระดับหนาที)่ เปนอยางไร ในสภาวะการ
แขงขันที่รุนแรง
5. คิดวาบริษัท มีจุดเดนกวาคูแขงตรงไหน และมีความไดเปรียบและเสียเปรียบอยางไร
6. ทานคิดวาทําไมบริษัทถึงเจาะกลุมลูกคา Premium
7. บริษัทของทานมีการทําสือตางๆ กับลูกคาชองทางใดบาง
8. ทานคิดวาบริษัทใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรม ลด แลก แจก แถม ใหกับลูกคาไหม เพราะอะไร
9. ในฐานะที่ทานเปนนักการตลาดของบริษัท Key word อะไร ที่ทําใหผูบริโภคจําแบรนดได
10. ทานคิดวาทําไมบริษัททานถึงไมออกสือโฆษณาในโทรทัศน
11. บริษัทมีการทํา CRM กับลูกคาหรือตัวแทนจําหนายอยางไรบาง
โครงคําถามในการสัมภาษณกลุมลูกคาเปาหมาย B2C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทานรูจัก ชื่อผลิตภัณฑ Easy Meal หรือรูจักในนามชื่อบริษัท สุรพลฟูดส เพราะอะไร
เหตุผลที่ทานเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งตรา Easy Meal (บริษัท สุรพลฟูด ส) คืออะไร
เมนูอะไรที่ทานชื่นชอบ และเลือกซื้อบอยทีส่ ุด เพราะเหตุใด
ทานคิดวาบรรจุภัณฑของตรา Easy Meal (บริษัท สุรพลฟูด ส) มีความนาดึงดูดใจในการซื้อหรือไม
ทานคิดวาเมนูของบริษัท มีค วามหลากหลายมีมากนอยเพียงใด
ทานคิดวาระดับราคาของผลิตภัณฑมีความเหมาะสมหรือไม และราคาที่ท านคาดหวังคือราคาเทาใด
ทานซื้อผลิตภัณฑ Easy Meal ผานทางชองทางใดมากที่สุด
ทานคิดวากิจกรรมการสงเสริมการตลาดแบบใด ที่มีผลทําใหท านซื้อผลิตภัณฑ Easy Meal มากที่สุด
ความสะดวกในการหาซื้อผลิตภัณฑ Easy Meal หาซื้อไดสะดวกแคไหน
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถามผูบริโภคทั่วไป
แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปญ หาและกําหนดกลยุทธ เพื่อเพิ่มสวนแบงทางการตลาดในอุตสาหกรรม
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งภายในประเทศ กรณีศึกษา บริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน)” ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต CEO MBA วิชาเอกการตลาด ภาคค่ํา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เพื่อศึกษาขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับและนําไปรวบรวม ประมวลผล
เปนภาพรวม เพื่อประโยชน ในการศึกษาและวิจัยเทานั้น ซึ่งขอมูลของทานจะเปน ความลับและไมมีการนําเสนอขอมูลเปนรายบุคคลแตอยางใด
ทางผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางยิ่งในความรวมมือของทาน ในการสละเวลาตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง

แบบสอบถามนี้ประกอบดวยแบบสอบถาม 3 สวน ดังนี้

สวนที1่
สวนที2่
สวนที่ 3
สวนที่ 4

ขอมูลดานประชากรศาสตร
ทัศนคติของผูบริโภคตออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
พฤติก รรมการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
ปจจัยที่มีผลตอการพิจารณาเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง

สวนที่ 1
คําชี้แจง

ขอมูลประชากรศาสตร
โปรดทําเครื่องหมาย X ลงในชอง ที่ตรงกับคําตอบของทานเพียงคําตอบเดียว

1.เพศ
 ชาย

 หญิง

 18 ป – 25 ป
 34 ป – 41 ป

 26 ป – 33 ป
 42 ป – 49 ป

 โสด
 หยาราง
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................

 สมรส
 หมาย

2.อายุ

3.สถานภาพ
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4.การศึกษา





ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา/ปวส
ปริญญาโท
อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................

 มัธยมศึกษาตอนปลาย
 ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาโท

5.อาชีพ
 นักเรียน / นัก ศึกษา
 คาขาย / ธุรกิจสวนตัว
 รับจางอิสระ / อาชีพอิสระ
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................

 ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 พนัก งานบริษัทเอกชน
 พอบาน / แมบาน

6.รายไดตอเดือนโดยประมาณ
 ต่ํากวา 15,000 บาท
 20,001 – 25,000 บาท
 30,001 – 35,000 บาท
 40,001 – 45,000 บาท






15,001 – 20,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
35,001 – 40,000 บาท
ตั้งแต 45,001 บาท ขึ้นไป

สวนที่ 2 ทัศนคติของผูบริโภคตออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย X ลงในชอง ที่ตรงกับคําตอบของทานเพียงคําตอบเดียว
ระดับความคิดเห็น
ทัศนคติของผูบรโภคตออาหารสําเร็จรูปแช 5
แข็ง
เห็นดวย
อยางมาก
1.อาหารสําเร็จรูปแชแข็งเหมาะกับชีวิตใน
ปจจุบันนี้
2. การรับประทานอาหารสําเร็จรูปแชแข็งมี
ประโยชนเทียบเทากับอาหารที่ปรุงเอง
3. อาหารสําเร็จรูปแชแข็งมีราคาแพงเมื่อเทียบ
กับคุณประโยชนที่ได
4.อาหารสําเร็จรูปแชแข็งมีใหเลือกหลากหลาย
5. อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ไมสด

4

3

2

1

เห็นดวย
มาก

เฉยๆ

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย
อยางมาก
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6. รับประทานอาหารสําเร็จรูปแชแข็งก็ตอเมื่อ
ไมมีเวลาทํา/ซื้ออาหารสด
7. อาหารสําเร็จรูปแชแข็งเก็บไดนานและไม
เสียคุณคาของอาหาร
8. อาหารสําเร็จรูปแชแข็งสะอาดกวาอาหารสด
9. อาหารสําเร็จรูปแชแข็งมีราคาแพงเมื่อเทียบ
กับอาหารจานเดียวทั่วๆไป
10. อาหารสําเร็จรูปแชแข็งมีรสชาติไม
แตกตางกับอาหารสด
11. การรับประทานอาหารสําเร็จรูปแชแข็งทํา
ใหประหยัด เวลาเมื่อเทียบกับการไป
รับประทานอาหารในรานอาหารทั่วไป
12. รูสึกไมปลอดภัยจากการอุนอาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งที่บรรจุในภาชนะที่ท ําดวย
พลาสติก

สวนที่ 3 พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย X ลงในชอง  ที่ตรงกับคําตอบของทานเพียงคําตอบเดียว
1. ทานเคยรับประทานอาหารสําเร็จรูปแชแข็งหรือไม
 เคย (ทําขอ 2 ตอ)
 ไมเคย (ขามไปทําขอ 16)
2. ทานเคยรับประทานอาหารสําเร็จรูปแชแข็งประเภทใดเปนสวนใหญ
 อาหารจานหลัก เชน กับขาว, บะหมี่เกี๊ยว
 อาหารวาง เชน ขนมจีบ, ปอเปยะ
 ของหวาน ขนมหวาน
3. สาเหตุที่ทานเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งรับประทาน (เลือกไดเพียง 1ขอ)
 รสชาติอรอย
 หาซื้อไดงาย
 มั่นใจในคุณภาพ
 เห็นโฆษณาอยากลองกิน
 มีผูเชี่ยวชาญดานอาหารใหก ารยอมรับ
 ประหยัดเวลาทําอาหาร
 งาย สะดวก รวดเร็ว
 มีเมนูใหเลือกหลายหลาย
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................
4. เหตุผลอื่นๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง (เลือกไดเพียง 1 ขอ)
 ใกลบาน
 ประหยัดเวลา
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 ไมคอยมีรานขายอาหาร
 สะดวกรวดเร็ว
 ไมมีเพื่อนรับประทานอาหาร
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................
5. ปกติท านรับประทานอาหารสําเร็จรูปแชแข็งบอยแคไหน
 สัปดาหละ 1 ครั้ง
 เดือนละ 1 ครั้ง
 สัปดาหละ 2-3 ครั้ง
 สองเดือนตอ 1 ครั้ง
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................
6. ทานมักบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งในมื้อใดบอยที่สุด
 มื้อเชา
 มื้อกลางวัน
 มื้อเย็น
 มื้อดึก
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................
7. ชวงเวลาใดที่ท านมักจะซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
 6.00-9.00 น.
 9.01-12.00 น.
 12.01-15.00 น.
 15.01-18.00 น.
 18.01-22.00 น.
8.ทานใชจายในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งครั้งละกี่บาท
 ไมเกิน 50 บาท
 50-100 บาท
 101-200 บาท
 201-300 บาท
 301-400 บาท
 401-500
 501 บาทขึ้นไป
9. อาหารสําเร็จรูปแชแข็งยี่หอใด ที่ท านเคยซื้อบอยที่สุด (เลือกไดเพียง 1ขอ)
 อีซี่โก
 ควิก มีล
 สุรพลฟูดส
 พรานทะเล
 OISHI
 S&P
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................
10. ในการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งแตละครั้งทานใหความสําคัญกับเรื่องใดเปนอันดับแรก (เลือกไดเพียง 1ขอ)
 วันผลิต/วันหมดอายุ
 คุณคาทางอาหาร/โภชนาการ
 บรรจุภัณฑ/แพค
 ราคาที่เหมาะสม
 ความนารับประทาน
 วัตถุดิบที่ใชในการปรุง
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................
11. สื่อใดที่มีอิทธิพลตอการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งของทานมากที่สุด (เรียงลําดับจากมากไปนอยเพียง 3 อันดับ)
 โฆษณาทางโทรทัศน
 ปายโฆษณา
 วิท ยุ
 บุคคลที่รูจักแนะนํา
 หนังสือพิมพ
 อินเตอรเน็ต
 นิตยสาร / วารสาร
 โฆษณา ณ จุดขาย
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................
12. ทานซื้อผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็งจากที่ใดบอยที่สุด (เรียงลําดับจากมากไปนอยเพียง 3 อันดับ)
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 รานคาสะดวกซื้อ เชน 7-Eleven
 บิ๊กซี
 ซุปเปอรสโตร เชน เทสโกโลตัส
 ฟูดสแลนด
 ซุปเปอรมารเก็ต
 ซีพี เฟรชมารท
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................
13. ทานคิด วาบรรจุภัณฑของอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง งายตอการใชงาน หรือไม
 ไม เปด ใชงานลําบาก
 งาย สะดวกสบาย
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................
14. ทานอยากใหเพิ่มอาหารประเภทใดในอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
 อาหารประเภทตม เชน ตมพะโล ตมขา ตมสม
 อาหารประเภทน้ําพริก เชน น้ําพริก ปลาทู น้ําพริกออง
 อาหารประเภทรักสุขภาพ เชน ผัดผักรวมมิตร สลัด
 อาหารประเภทมังสวิรัต
 อาหารตามเทศกาลตางๆ เชน ในเทศกาลตรุษจีน
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................
15. ทานอยากใหมีบริก ารอะไรเพิ่มเติมเพื่อการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
 บริการจัดสงถึงที่
 บริการจําหนาย 24 ชั่วโมง
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................
________________________________________________________________________
16. เหตุผลที่ท านไมรับประทานอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง (เลือกไดเพียง 1ขอ)
 ไมชอบรสชาติอาหาร
 รูปแบบของอาหารไมตรงตามความตองการ
 ราคาแพงกวาอาหารทั่วไป
 มีสารอาหารที่มีประโยชนนอยกวา
 อาหารไมสดและไมสะอาด
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................
สวนที่ 4 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคที่เคยและไมเคยซือ้ ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย X ลงในชอง ที่ตรงกับคําตอบของทานเพียงคําตอบเดียว
ปจจัยที่มีผลตอการพิจารณาเลือกซื้อ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง

1.ดานผลิตภัณฑ
1.1 ระบุวันหมดอายุ ที่ชัด เจน
1.2 ไมใสสารปรุงแตง/สารกันบูด

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1

เห็นดวย
อยางมาก

เห็นดวยมาก

เฉยๆ

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย
อยางมาก
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1.3 มีเมนูใหเลือกหลากหลายของผลิตภัณฑ
1.4 รสชาติอรอย สะอาด ถูกอนามัย
1.5 มีฉลากบอกปริมาณอาหารขางกลอง
1.6 ผลิตภัณฑมีชื่อเสียงและเชื่อถือได
1.7 มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพตามหลักสากล
2.ดานราคา
2.1 ราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑ
2.2 ผลิตภัณฑมีหลายราคาใหเลือก
2.3 ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาคูแขง
3.ดานชองทางการจัดจําหนาย
3.1 หาซื้อไดงาย สะดวกสบาย
3.2 จําหนายในหาง
3.3 จําหนายในรานสะดวกซื้อ
3.4 มีเว็บไซตแนะนําสินคา
4.กิจกรรมการสงเสริมการตลาด
4.1 มีพนักงานขายแนะนําผลิตภัณฑ ณ จุดขาย
4.2 สงเสริมการขาย เชน ลดราคา มีของแถม
4.3 จัดกิจกรรมแนะนํา ใหความรูเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ
4.4 มีสินคาใหทดรองชิมฟรี
4.5 การทําโปรโมชั่นรวมกับรานพันธมิตร เชน
สะสมกลองแลกฟรี 1 กลอง
ขอขอบพระคุณทุกทานที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
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ภาคผนวก ค.
ตารางแสดงแผนการดําเนินการศึกษาคนควาวิจัย (Gantt chart)
หวขอกิจกรรม

Action

1. รวมรวมขอมูลและเขาพบอาจารยท ี่
ปรึกษา

Plan
Actual

2. จัดทําเอกสารและเขาพบอาจารยที่
ปรึกษาเพื่อแนะนําการทํา Isและแกไขให
ถูก ตอง
3. สงรายงาน IS-2
4. การยื่นขอสอบปองกัน IS-2
5. การเก็บขอมูและเขียนรายงาน IS-3
6. การยื่นขอสอบเลม IS
7. จัด เตรียมความพรอมในการสอบและ
เตรียมเอกสาร

Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual

8. ตรวจสอบรายงานและปรึกษาอาจารย
ที่ปรึกษา

Plan

9. การสงงานฉบับสมบูรณ

Actual
Plan
Actual

ตุลาคม - ธันวาคม 54
1
2
3
4

มกราคม - มีนาคม 55
1
2
3
4

ผูรับผิดชอบ
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ภาคผนวก ง
ขอมูลอื่นๆ และแผนปฏิบัติงานดานการตลาด
บทสรุป
ศูนยวิจัยกสิกร ป 2554
“อาหาร” เปนหนึ่งในปจจัย 4 ที่มีค วามสําคัญตอการดํารงชีวิต เพราะคนทุก คนตองรับประทานอาหาร แมวารูปแบบของ
อาหารจะถูก พัฒนามาอยางตอเนื่องทั้งประยุกตปรุงแตงใหเขากับยุคสมัยบรรจุภัณฑสวยงามละลานตา สะดวกสบาย ทัน ใจ อาหาร
แชแข็งออกสูตลาดมานานแลว โดย“เนนคุณภาพเหนือกวาราคา” และเมนูสุขภาพจะมาแรงโดยมีเปาหมายเพื่อใหตรงกับวิถีชีวิตและ
ความตอ งการของผูบ ริโภค ไมวาจะเปน อาหารประเภทฟาสตฟูด อาหารประเภทปรุงสําเร็จหรือกึ่งสําเร็ จรูป ซึ่งผูบริโภคนิย ม
เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และสวนใหญมีรสชาติด ี นอกจากนี้ในปจจุบันก็มีก ารพัฒนาอาหารเปนในรูป แบบของอาหารปรุงสําเร็จ
พรอมรับประทาน หรือที่เรียกวา อาหารแชเย็น-แชแข็ง ที่ก ําลังมาแรงขานรับไลฟสไตลคนเมืองที่เต็มไปดวยความเรงรีบ ดวยมูลคา
ตลาดที่มหาศาลของอาหารแชเย็น-แชแข็ง ประมาณ 1,200-1,300 ลานบาท จึงเปนแรงจูงใจใหหนังสือพิมพ “บิสิเนสไทย” และ “ฟาร
อีสท ดีด ีบี” หรือบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) เอเยนซี่แถวหนาของเมืองไทย ผูใหค ําปรึก ษาและใหบริการครบวงจรเกี่ยวกับ
งานสรางแบรนด งานโฆษณาและสื่อประชาสัม พันธตางๆ รวมทั้งงานวิจัยตลาดและผูบริโภค รวมมือกัน เสนอมุม มองใหมๆ ของ
ผูบริโภคเกี่ยวกับ “ทัศ นคติและพฤติก รรมการรับ ประทานอาหารแชเย็น -แชแข็ง” ผาน Insights Springboard By Far East DDB
เครื่องมือในการศึกษาเบื้องลึกของผูบริโภค ซึ่งเปนการผสมผสานวิธีก ารวิจัยหลากหลายรูปแบบเขาดวยกัน
ฐานเศรษฐกิจ, 27 มกราคม 2555
บริษัท เจนเนอรัล จํากัด ใชงบการตลาดกวา 40 ลานบาทเปด ตัวแคมเปญใหม "งายๆกับอาหารจีนระดับภัตตาคาร" พรอมเปด ตัวพ
รีเซนเตอรใหม "หมู - พิมพผกา เสียงสมบุญ" ซึ่งเปนตัวแทนแมบานยุค ใหมที่ตองดูแลครอบครัวและทํางาน จึงมีเวลาจํากัด อาหาร
แชแข็ง จึงเปนอีก ทางเลือกหนึ่ง กับ 4 เมนูฮิต ไดแก บะหมี่น้ําไกตุนและเห็ด หอม บะหมี่น้ําหมูตุนและบร็อ กโคลิ บะหมี่เนื้อตุน
และบร็อกโคลิ และบะหมี่น้ํากุงและเห็ด หอม โดยมุงสรางการรับรูไปยังผูบริโภค ผานการโฆษณาประชาสัมพันธ ทางสื่อ ตางๆ ทั้ง
โทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพ พรอมจัดเตรียมกิจกรรมโรดโชว กิจกรรมประชาสัมพันธ การโฆษณา ณ จุด ขายตลอดจนกิจกรรมในรานคา
ตางๆ รวมถึงกิจกรรมที่สอดคลองกับไลฟสไตลยุค ใหม ป 2012 "จุด เดน ของวันชัย เฟอรรี่ คือ เปนอาหารจีนที่เนนความสะดวก
อรอย สะอาด มีค ุณภาพสามารถรับประทานไดทันที ดวยสูตรพิเศษที่พัฒนาขึ้นเหมาะสําหรับผูบริโภคยุค ใหม" มีสวนแบงการตลาด
เพิ่มขึ้นเปน 15% โดยเปน 1ใน 4 ผูนําตลาดผลิตภัณฑอาหารแชแข็งสําเร็จรูป ซึ่งประกอบไปดวย CP, S&P และบริษัท สุรพลฟูด ส
จําหนายสิน คากวา 35 หมวด หรือ กวา 100 แบรนดท ั่วโลก อาทิ ไอศกรีมระดับ ซูเปอรพรีเมียม ฮาเกน ดาส ขนมเพื่อสุข ภาพ
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ภาคผนวก จ.
ผลการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ
การศึกษา ทัศนคติ พฤติกรรมและปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1
ขอมูลดานประชากรศาสตร
สวนที่ 2
ทัศนคติของผูบริโภคตออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
สวนที่ 3
พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
สวนที่ 4
ปจจัยที่มีผลตอการพิจารณาเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล
ตารางที่ 1 แสดงปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

เพศ

อายุ

สถานภาพโสด

ระดับการศึกษา

อาชีพ

ปจจัยสวนบุคคล

จํานวน

รอยละ

ชาย

94

45.5

หญิง

106

53.5

18-25 ป

52

33.0

26-33 ป

64

43.0

34-41 ป

50

16.0

42-49 ป

24

7.0

50 ปขึ้นไป

10

1.0

โสด

102

51.0

สมรส

98

49.0

มัธยมศึกษาตอนปลาย

23

1.5

อนุปริญญา/ปวส

45

4.5

ปริญญาตรี

69

83.0

ปริญญาโท

63

9.5

นักเรียน / นักศึกษา

24

12.0

79

รายไดตอเดือน

ขาราชการ / พนักงาน/
รัฐวิสาหกิจ

20

10.0

คาขาย / ธุรกิจสวนตัว

35

17.5

พนักงานบริษัทเอกชน

78

39.0

รับจางอิสระ / อาชีพอิสระ

43

21.5

พนักงานอื่นๆ

50

48.0

ต่ํากวา 15,000 บาท

9

4.5

15,001 - 20,000 บาท

20

10.0

20,001 - 25,000 บาท

52

26.0

25,001 – 30,000 บาท

73

36.5

30,001 – 35,000 บาท

38

19.0

40,001 – 45,000 บาท

6

3.0

ตั้งแต 45,001 บาทขึ้นไป

2

1.0

จากตารางที่ 3.1 พบวา กลุมตัวอยางของผูบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งสวนใหญ จะรับประทานอาหารสําเร็จรูปแช
แข็งในเพศหญิงมากกวาเพศชาย เนื่องจากสภาพสังคมในปจจุบันที่เรง รีบ ทําใหผูบริโภคที่เปนเพศหญิงหันมาซื้ออาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งที่ไมตองปรุงเอง ชวงอายุจะอยูเฉลี่ย 26-33 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และสวนใหญ
ผูบริโภคที่เลือกรับประทานอาหารสําเร็จรูปแชแข็งจะมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน ที่มีชีวิตเรงรีบมีรายไดเฉลี่ยประมาณ 25,00030,000 บาท/เดือน
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สวนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนผูบริโภคที่เคยรับประทานและไมเคยรับประทานอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
พฤติกรรมการเลือกซื้อ

จํานวน

รอยละ

เคย

178

89.0

ไมเคย

22

11.0

อาหารจานหลัก เชน บะหมี่เกี๊ยว

119

59.5

อาหารวาง เชน ขนมจีบ

63

31.5

ขนมหวาน

9

4.5

รสชาติอรอย

24

12.0

หาซื้อไดงาย

43

21.5

มั่นใจในคุณภาพ

16

8.0

เห็นโฆษณาอยากลองกิน

9

4.5

ประหยัด เวลาทําอาหาร

23

11.5

งาย สะดวก รวดเร็ว

65

32.5

มีเมนูใหเลือกหลากหลาย

20

10.0

ใกลบาน

32

16.0

ประหยัดเวลา

68

34.0

ไมคอยมีรานขายอาหาร

6

3.0

สะดวก รวดเร็ว

67

33.5

ไมมีเพื่อนรับประทานอาหาร

27

13.5

สัปดาหละ 1 ครั้ง

80

38.0

อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
เคยรับประทานอาหาร
สําเร็จรูปแชแข็ง

ประเภทอาหารสําเร็จรูปแช
แข็งที่เคยรับประทาน

สาเหตุที่ตัดสินใจซื้ออาหาร
สําเร็จรูปแชแข็ง

เหตุผลที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้ออาหาร
สําเร็จรูปแชแข็ง

ความถี่ในการรับประทาน

81

อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง

มื้อที่มักบริโภคอาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งบอยที่สุด

ชวงเวลาที่เลือกซื้ออาหาร
สําเร็จรูปแชแข็ง

คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง

ยี่หออาหารสําเร็จรูปแช
แข็งที่เลือกซื้อบอยที่สุด

สัปดาหละ 2-3 ครั้ง

86

43.0

เดือนละ 1 ครั้ง

25

12.5

สองเดือน 1 ครั้ง

22

11.0

มื้อเชา

29

14.5

มื้อกลางวัน

29

14.5

มื้อเย็น

59

29.5

มื้อดึก

83

41.5

06.00-09.00 น.

8

4.0

09.01-12.00 น.

15

7.5

12.01-15.00 น.

37

18.5

15.01-18.00 น.

41

20.5

18.01-22.00

99

49.5

50-100 บาท

101

50.5

101-200 บาท

75

37.5

201-300 บาท

15

7.5

301-400 บาท

1

0.5

อีซี่โก

114

57.0

ควิกมีล

26

13.0

พรานทะเล

18

9.0

โออิชิ

3

1.5

เอช แอนด พี

37

18.5

82

วันผลิต/วันหมดอายุ

5

2.5

14

7.0

21

10.5

70

35.0

ความนารับประทาน

92

46.0

โฆษณาทางโทรทัศน

32

16.0

บุคคลที่รูจักแนะนํา

60

30.0

หนังสือพิมพ

3

1.5

อินเตอรเน็ต

15

7.5

นิตยสาร/วารสาร

8

4.0

โฆษณา ณ จุดขาย

88

44.0

7-Eleven

70

35.0

บิ๊กซี

17

8.5

ซุปเปอรสโตร เชน เทสโก

16

8.0

ฟูด สแลนด

8

4.0

ซุปเปอรมารเก็ต

42

21.0

18

9.0

182

91.0

อาหารประเภทน้ําพริก เชน น้ําพริกปลาทู

44

22.0

อาหารประเภทรักสุขภาพ

74

37.0

อาหารประเภทมังสวิรัต

8

4.0

คุณคาทางอาหาร/โภชนาการ
ความสําคัญในการเลือกซื้อ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งแต บรรจุภัณฑ/แพค
ละครั้ง
ราคาที่เหมาะสม

สื่อที่มีอิทธิพลตอการซื้อ
อาหารสําเร็จแชแข็ง

สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
บอยที่สุด

ลักษณะของบรรจุภัณฑของ เปดใชงานลําบาก
อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
เปดใชงานงาย สะดวกสบาย

อยากใหเพิ่มเมนูอะไร

83

ตองการบริการอะไร
เพิ่มเติม
เหตุผลที่ไมรับประทาน
อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง

อาหารตามเทศกาลตางๆ เชน เทศกาลกินเจ

76

38.0

บริการจําหนาย 24 ชั่วโมง

126

63.0

บริการจัดสงถึงที่

74

37.0

ไมชอบรสชาติอาหาร

4

66.7

ไมมีสารอาหารที่มีประโยชน

2

33.3

จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยรับประทานอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง และนิยมรับประทานอาหารสําเร็จรูป
แชแข็งเปนอาหารจานหลัก เชน พวกกับขาว, บะหมี่เกี๊ยว รองลงมา คือ อาหารยามวางบริโภคในมื้อดึก คือ ชวงเวลา18.01-22.00 น.
สาเหตุโดยสวนใหญในการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งรับประทาน เพราะงาย สะดวก รวดเร็ว ประหยัด เวลา ในการ
ปรุงอาหาร ใน 1 สัปดาห ซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง คือ ประมาณสัปดาหล ะ 2-3 ครั้ง โดยมีค าใชจายในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแช
แข็งแตละครั้ง คือ 50-100 บาท เหตุผลในการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งแตละครั้ง เพราะ อาหารสําเร็จรูปแชแข็งนารับประทาน
ทําใหเลือกซื้อผลิตภัณฑ
สื่อที่มีอิท ธิพลตอในการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ โฆษณา ณ จุด ขาย เพราะ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งสวนใหญจะไมคอยทําโฆษณาทางโทรทัศน ผูบ ริโภคจะเห็นจากรานคาที่จําหนายเปนสวนใหญ ในปจจุบัน
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งมีใหเลือกหลากหลายยีหอ แตคอนขางมีเมนูที่จํากัด สิ่งที่ผูบริโภคตองการอยากใหมีเพิ่มเติม คือ อาหารรักษา
สุขภาพและเนื่องจากรูปแบบชีวิตของคนในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป แนวโนมคนรักษาสุขภาพกันมาขึ้น ผูบริโภคไมค อยรั บประทาน
อาหารครบใน 3 มื้อ คือ หิวเมื่อไหรรคอยซื้อ ดังนั้น จึงอยากใหมีบริก ารเสริม คือ มีหนารานคาจําหนายอาหารสําเร็จรูปแชแข็งตลอด
24 ชั่วโมง
สวนที่ 3 ทัศนคติของผูบริโภคตออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
ตารางที่ 3 แสดงทัศนคติของผูบริโภคตออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
ทัศนคติของผูบริโภคตออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง

x

S.D.

แปลผล

1.อาหารสําเร็จรูปแชแข็งเหมาะกับชีวิตในปจจุบันนี้

3.72

0.53

เห็นดวยมาก

2. การรับประทานอาหารสําเร็จรูปแชแข็งมีประโยชนเทียบเทากับอาหารที่ปรุงเอง

3.88

0.58

เห็นดวยมาก

3. อาหารสําเร็จรูปแชแข็งมีราคาแพงเมื่อเทียบกับคุณประโยชน

4.14

0.66

เห็นดวย
อยางมาก

84

4.อาหารสําเร็จรูปแชแข็งมีใหเลือกหลากหลาย

4.28

0.742

เห็นดวย
อยางมาก

5. รับประทานอาหารสําเร็จรูปแชแข็งก็ตอเมื่อไมมีเวลาทํา/ซื้ออาหารสด

3.80

0.711

เห็นดวยมาก

6. อาหารสําเร็จรูปแชแข็งเก็บไดนานและไมเสียคุณคาของอาหาร

3.46

0.681

เห็นดวยมาก

7. อาหารสําเร็จรูปแชแข็งมีราคาแพงเมื่อเทียบกับอาหารจานเดียว

3.46

0.640

เห็นดวยมาก

8. การรับประทานอาหารสําเร็จรูปแชแข็งทําใหประหยัด เวลาเมื่อเทียบกับการไป
รับประทานอาหารในรานอาหารทั่วไป

3.58

0.735

เห็นดวยมาก

9. รูสึกไมปลอดภัยจากการอุนอาหารสําเร็จรูปแชแข็งที่บรรจุในภาชนะที่ทําดวย
พลาสติก

3.82

0.686

เห็นดวยมาก

3.91

0.455

คาเฉลี่ย

หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 4.21-5.00 = เห็นดวยอยางมาก, 3.41-4.20 = เห็นดวยมาก, 2.61-3.40=เฉย, 1.81-2.60 = ไมเห็นดวย 1.001.80 = ไมเห็นดวยอยางมาก
จากตารางที่ 3.3 พบวาทัศนคติของผูบริโภคตออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติตออาหารสําเร็จรูป
แชแข็ง โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีค าเฉลี่ยเทากับ 3.91 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.455 โดยมีระดับความคิด เห็น
ตอทัศนคติรายยอย ดังนี้ ผูบริโภคมีทัศนคติเห็นดวยมากที่สุด กับ “อาหารสําเร็จรูปแชแข็งมีใหเลือกหลากหลาย” โดยมีค าเฉลี่ย
เทากับ 4.28 และมีคาเบี่ย งเบนมาตรฐาน เทากับ 0.742 รองลงมา 3 ลํา ดับ แรก คือ การรับ ประทานอาหารสําเร็จรูปแชแ ข็ง มี
ประโยชนเทียบเทากับอาหารที่ปรุงเอง มีค าเฉลี่ยเทากับ 3.88 และมีค าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.58 , รูสึก ไมปลอดภัยจากการ
อุนอาหารสําเร็จรูปแชแข็งที่บรรจุในภาชนะที่ทําดวยพลาสติก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.686
สวนที่ 4 ปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอผูบริโภคที่เคยและไมเคยซื้อผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป
ตารางที่ 4 แสดงความสําคัญของปจจัยที่มีอิท ธิพลตอผูบริโภคที่เคยและไมเคยซื้อผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคที่เคยและไมเคยซื้อผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป
แชแข็ง
ดานผลิตภัณฑ

x

S.D.

แปลผล

ระบุวันหมดอายุ ที่ชัดเจน

3.56

1.03

เห็นดวย
มาก

ไมใสสารปรุงแตง/สารกันบูด

3.97

0.60

เห็นดวย
มาก
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ดานราคา

ดานชองทางการ
จัดจําหนาย

มีเมนูใหเลือกหลากหลายของผลิตภัณฑ

3.76

0.72

เห็นดวย
มาก

รสชาติอรอย สะอาด ถูกอนามัย

4.06

0.63

เห็นดวย
มาก

มีฉลากบอกปริมาณอาหารขางกลอง

3.44

0.683

เห็นดวย
มาก

ผลิตภัณฑมีชื่อเสียงและเชื่อถือได

3.62

0.769

เห็นดวย
มาก

มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพตามหลักสากล

3.62

0.661

เห็นดวย
มาก

คาเฉลี่ย

26.03

ราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑ

3.73

0.93

เห็นดวย
มาก

ผลิตภัณฑมีหลายราคาใหเลือก

3.81

0.74

เห็นดวย
มาก

ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาคูแขง

3.92

1.05

เห็นดวย
มาก

คาเฉลี่ย

3.82

หาซื้อไดงาย สะดวกสบาย

4.03

0.92

เห็นดวย
มาก

จําหนายในหาง

3.95

0.86

เห็นดวย
มาก

จําหนายในรานสะดวกซื้อ

3.97

0.79

เห็นดวย
มาก

มีเว็บไซตแนะนําสินคา

3.24

0.76

เฉยๆ

คาเฉลี่ย

3.79
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ดานกิจกรรมการ
มีพนัก งานขายแนะนําผลิตภัณฑ ณ จุดขาย
สงเสริม
การตลาด
สงเสริมการขาย เชน ลดราคา มีของแถม

4.38

0.77

เห็นดวย
อยางมาก

3.97

0.78

เห็นดวย
มาก

จัด กิจกรรมแนะนํา ใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

3.35

0.71

เฉยๆ

มีสินคาใหทดลองชิมฟรี

4.25

0.79

เห็นดวย
อยางมาก

การทําโปรโมชั่นรวมกับรานพันธมิตร เชน สะสมกลองแลก
ฟรี 1 กลอง

3.78

0.737

เห็นดวย
มาก

คาเฉลี่ย

4.06

หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 4.21-5.00 = เห็นดวยอยางมาก, 3.41-4.20 = เห็นดวยมาก, 2.61-3.40=เฉยๆ, 1.81-2.60 = ไมเห็นดวย 1.001.80 = ไมเห็นดวยอยางมาก
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติตอปจจัย ดานผลิตภัณฑ โดยผูบริโภคมีทัศนคติเห็นดวยมากที่สุดกับ
“รสชาติอาหารสําเร็จรุปแชแข็งอรอย สะอาด ถูก อนามัย” โดยมี คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 และมีค าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.63
รองลงมาสามลําดับแรกคือ ไมใสสารปรุงแตง/สารกันบูด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 และมีค าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.63 มีเมนูให
เลือกหลากหลายของผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.72 และผลิตภัณฑมีชื่อเสียงและเชื่อถือ
ได มีค าเฉลี่ยเทากับ 3.62 และมีค าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.769
ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติตอปจจัยดานราคา โดยผูบริโภคมีท ัศนคติเห็นดวยมากที่สุด กับ การมีเมนู
ใหเลือกหลากหลายของผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.05 รองลงมาคือ ผลิต ภัณฑมีราคา
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติตอปจจัยดานชองทางการจัด จําหนาย โดยผูบ ริโภคมี
ทัศนคติเห็นดวยมากที่สุด กับ ชองทางการหาซื้อไดงาย สะดวกสบาย มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.03 และมีค าเบี่ย งเบนมาตรฐาน เทากับ
0.92 รองลงมาคือ จําหนายในรานสะดวกซื้อ มีค าเฉลี่ยเทากับ 3.97 และมีค าเบี่ย งเบนมาตรฐาน เทากับ 0.79 จําหนายในหางมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.95 และมีค าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.86 และมีเว็บไซตแนะนําสินคา
ปจจัยดานกิจกรรมการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติตอปจจัย ดานกิจกรรมการสงเสริม การตลาด
โดยผูบริโภคมีทัศนคติเห็นดวยมากที่สุดกับการมีสินคาใหทดลองชิมฟรี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
0.79 รองลงมา คือ การมีพนักงานขายแนะนําผลิต ภัณฑ ณ จุด ขาย” มี คาเฉลี่ย เทากับ 4.38 และมีค าเบี่ย งเบนมาตรฐาน เทากับ
0.77 การสงเสริมการขาย เชน ลดราคา มีของแถม มี คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.78 และการทํา
โปรโมชั่นรวมกับรานพันธมิตร เชน สะสมกลองแลกฟรี 1 กลอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78
สมมุติฐาน: ปจจัยสวนบุคคลที่ตางกันมีทัศนคติเกี่ยวกับอาหารสําเร็จรูปแชแข็งแตกตางกัน
ตารางที่ 5: ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับทัศนคติของผูบริโภคตออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
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ปจจัยสวนบุคคล
เพศ

อายุ

สถานภาพ

ระดับการศึกษา

อาชีพ

รายไดตอเดือน

N

F-test

sig.

ชาย

91

3.610*

0.007

หญิง

106

18 ป – 25 ป

52

3.476*

0.008

26 ป – 33 ป

64

34 ป – 41 ป

50

42 ป – 49 ป

24

50 ปขึ้นไป

10

โสด

98

4.868*

0.001

สมรส

102

มัธยมศึกษาตอนปลาย

23

3.429*

0.009

อนุปริญญา/ปวส

45

ปริญญาตรี

69

ปริญญาโท

63

นัก เรียน / นักศึกษา

24

2.740*

0.028

ขาราชการ/ พนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ

20

คาขาย / ธุรกิจสวนตัว

35

ต่ํากวา ต่ํากวา 15,000 บาท

9

5.970*

0.000

15,001 – 20,000 บาท

20

20,001 – 25,000 บาท

52

25,001 – 30,000 บาท

73

88

30,001 – 35,000 บาท

38

40,001 – 45,000 บาท

6

ตั้งแต 45,001 บาท ขึ้นไป

2

เพศกับทัศนคติของผูบริโภคเกี่ยวกับอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง มีค า Sig. นอยกวา 0.05 แสดงวา ผูบริโภคที่มีเพศที่ตางกัน
มีทัศนคติเกี่ยวกับอาหารสําเร็จรูปแชแข็งแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
อายุก ับทัศนคติของผูบริโภคเกี่ย วกับ อาหารสําเร็จรูป แชแข็ง มีค า Sig. นอ ยกวา 0.05 แสดงวา ผูบริโภคที่มีอ ายุที่
ตางกันมีทัศนคติเกี่ยวกับอาหารสําเร็จรูปแชแข็งแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
สถานภาพกับ ทัศนคติของผูบ ริโภคเกี่ยวกับอาหารสําเร็จรู ปแชแ ข็ง มีคา Sig. นอยกวา 0.05 แสดงวา ผูบริโภคที่มี
สถานภาพที่ตางกันมีทัศนคติเกี่ยวกับอาหารสําเร็จรูปแชแข็งแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
การศึก ษากับทั ศ นคติของผูบ ริโภคเกี่ยวกับ อาหารสําเร็ จรูปแชแ ข็ง มีคา Sig. มากกวา 0.05 แสดงว า ผูบริโภคที่ มี
การศึกษาที่ตางกันมีทัศนคติเกี่ยวกับอาหารสําเร็จรูปแชแข็งแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเกี่ยวกับเดือนโดยประมาณกับทัศนคติของผูบริโภคเกี่ยวกับอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง มีคา Sig.
นอยกวา 0.05 แสดงวา ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเกี่ยวกับเดือนโดยประมาณมีผลเกี่ยวกับทัศ นคติของผูบริโภคเกี่ยวกับ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

ประวัติผูศึกษา
นางสาวธิดารัต น งามเฉลีย ว เกิดเมื่ อ วันที่ 30 พฤษภาคม ป 2528 สํา เร็จการศึก ษา
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อป 2546 และ
ศึกษาตอ ปริ ญ ญาโท หลัก สูต รบริห ารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิช าการตลาด บัณ ฑิต วิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ตั้งแตปการศึกษา 2553 ปจจุบันทํา งาน บริษัท Voice TV ตําแหนง
เลขานุการ ฝายการตลาดและขาย

