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ผลิตภัณฑ์ตูแ้ ช่แข็งสำหรับอำหำรแช่แข็งสำเร็ จรู ป
ณพัฐอร ปรำณี บุตร1 อำจำรย์อำจำรย์แสงชัย เอกพัฒนพำณิ ชย์ 2
บทคัดย่อ
กำรจั ด ท ำแผนธุ รกิ จ เรื่ องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตู ้ แ ช่ แข็ ง ส ำหรั บ อำหำรแช่ แ ข็ ง ส ำเร็ จรู ป โดยบริ
ษัท เฟอร์ ฟอร์ ม จำกัด ก่อตั้งปี 2559 ทำธุ รกิจจำหน่ำยตูแ้ ช่แข็งอำหำรแช่แข็งสำเร็ จรู ปพร้อมรับประทำนด้วย
ทุนจดทะเบียน 6,000,000 บำท ประกอบธุ รกิ จจำหน่ ำยตูแ้ ช่ แข็งอำหำรแช่ แข็งสำเร็ จรู ป ใช้ตรำสิ นค้ำของ
ผลิ ตภัณ ฑ์ “SYSTEMFORM” เดิ ม ท ำธุ รกิ จผลิ ต และจำหน่ ำยตู ้แช่ เพื่ อ กำรพำณิ ช ย์ มี แนวคิ ด ต้อ งกำร
จำหน่ำยตูแ้ ช่แข็งอำหำรแช่แข็งสำเร็ จรู ปพร้อมรับประทำน เพื่อขยำยในระดับอุตสำหกรรมและจัดจำหน่ ำย
ผ่ำนช่ องทำงจัดจำหน่ ำยคือ โมเดิ ร์นเทรด โดยเฉพำะคอนวีเนี่ ยนสโตร์ ซุ ปเปอร์ มำร์ เก็ต ร้ำนสะดวกซื้ อ
ร้ำนอำหำร บริ ษทั ได้วิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ำยสู่ ทอ้ งตลำด โดยวัตถุประสงค์ของบริ ษทั คือ
ต้องกำรจำหน่ ำยตู ้แช่ ที่ มี เทคโนโลยีน วัตกรรมที่ ท ัน สมัย ใช้วตั ถุ ดิบ กำรผลิ ตที่ อนุ รัก ษ์สิ่ งแวดล้อ มและ
ประหยัดพลังงำน
ผลจำกกำรจัดทำแผนธุ รกิจครั้งนี้ พบว่ำประมำณกำรเงินลงทุนขั้นต้นอยูท่ ี่ 6 ล้ำนบำท โดยมำจำก
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ทั้งสิ้ น 100 % รำยได้หลักจะมำจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ประมำณกำรรำยได้ประมำณ 5 ล้ำน
บำทต่ อปี ระยะเวลำคื น ทุ น (Payback Period: PB) ภำยใน 11 เดื อน อัตรำผลตอบแทนต่ อสิ น ทรั พ ย์
(Return On Assets: ROA) อยู่ที่ 26.77% อัตรำผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (Return on Equity: ROE)
อยู่ที่ 47.37% มู ล ค่ ำ ปั จ จุ บ ัน สุ ท ธิ (Net Present Value : NPV) ในปี ที่ 5 อยู่ที่ 21,411,374 บำท อัต รำ
ผลตอบแทนภำยใน (Internal Rate of Return : IRR) อยูท่ ี่ 109.21% มำกกว่ำต้นทุนเฉลี่ยของโครงกำร
ซึ่ งสำมำรถสรุ ปได้วำ่ เป็ นโครงกำรที่สำมำรถลงทุนได้ เพรำะอัตรำผลตอบแทนภำยใน ที่คำนวณได้
มีค่ำมำกกว่ำเงินลงทุน และมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ มีค่ำเป็ นบวก นัน่ คือ โครงกำรนี้ได้รับผลตอบแทนคุม้ กับกำร
ลงทุน
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นักศึกษำปริ ญญำโท หลักสู ตรปริ ญญำบริ หำรธุ รกิจมหำบัณฑิต โครงกำรบริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
นวัตกรรม มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
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อำจำรย์พิเศษ โครงกำรบริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรนวัตกรรม มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
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ธุรกิจตูแ้ ช่แข็งนับว่ำเป็ นตลำดผลิตภัณฑ์ตูแ้ ช่เย็นที่น่ำจับตำมอง เนื่องจำกมูลค่ำตลำดอยู่
ในเกณฑ์สูง และมีอตั รำกำรขยำยตัวอยู่ในเกณฑ์สูงอย่ำงต่อเนื่ อง ซึ่ งนอกจำกกำรขยำยตัวของ
ตลำดในประเทศแล้ว กำรส่ งออกตูแ้ ช่แข็งก็มีลู่ทำงที่แจ่มใสเช่นกัน อันเป็ นผลมำจำกกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค จึงดึ งดูดให้ผูป้ ระกอบกำรต้องสร้ำงกล
ยุทธ์กำรส่ งเสริ มกำรจำหน่ำย กำรพัฒนำสิ นค้ำให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น ตลอดจนกำรเจำะ
ขยำยตลำดโดยอำศัยช่ องทำงกำรจำหน่ ำยใหม่ๆ โดยเฉพำะกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม ประหยัดพลังงำนให้กบั ลูกค้ำเพื่อขยำยกลุ่มลูกค้ำ กำรพัฒนำรู ปแบบของผลิตภัณฑ์
ให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น และกำรตั้งรำคำให้ใกล้เคียงกับคู่แข่งขันโดยตรง ซึ่ งปั จจัยเหล่ำนี้
ล้วนเป็ นปัจจัยหนุนให้ตูแ้ ช่แข็งมีโอกำสทำงกำรตลำดที่สดใสทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
กำรดำเนินชีวติ ของคนรุ่ นใหม่ในปัจจุบนั เปลี่ยนแปลงจำกอดีตคือ นิยมอำศัยในห้องพัก/
คอนโดมิเนียมย่ำนใจกลำงเมืองหรื อใกล้ที่ทำงำน ใช้ชีวิตด้วยควำมเร่ งรี บต้องกำรควำมรวดเร็ ว
และสะดวกสบำย อำหำรสำเร็ จรู ปจึงสำมำรถสนองตอบต่อวิถีชีวิตของคนรุ่ นใหม่ได้เป็ นอย่ำงดี
ประกอบกับกำรขยำยสำขำของร้ำนสะดวกซื้อ ส่ งผลให้ตลำดอำหำรแช่แข็งในประเทศไทยขยำย
ตัวอย่ำงต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 9.8 ต่อปี โดยปี 2558 มีมูลค่ำ 15,700 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2554
ที่ 10,800 ล้ำนบำท ทำให้ตลำดตูแ้ ช่แข็งเติบโตตำมตลำดอำหำรแช่แข็ง
2. โอกาสทางธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ใช้กลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำง (Differentiation Strategy) แสวงหำควำม
เป็ นเอกลักษณ์ พัฒนำสิ นค้ำให้มีควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจน สร้ำงควำมแตกต่ำงให้กบั ผลิตภัณฑ์
โดยมีตลำดเป้ ำหมำยผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเจ้ำของธุ รกิจร้ำนค้ำ หรื อกลุ่มซุ ปเปอร์ มำร์เก็ต ร้ำนสะดวก
ซื้ อ ภัต ตำคำร ร้ ำนอำหำร และสร้ ำงมู ล ค่ ำต่ ำงๆ ให้โ ดดเด่ น เหนื อ คู่ แ ข่ งขัน โดยสร้ ำงควำม
แตกต่ ำ งให้ แ ก่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ (ลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ค่ ำ ประหยัด พลัง งำน อนุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ มีเป้ ำหมำยจำหน่ำยสิ นค้ำไปตำมกลุ่มซุปเปอร์มำร์เก็ต ร้ำนสะดวกซื้ อ ภัตตำคำร
ร้ำนอำหำร ที่เป็ นลูกค้ำเดิม โดยในปี แรกจะเน้นประชำสัมพันธ์ในกลุ่มลูกค้ำโครงกำร เช่น เทส
โก้โลตัส แมคโคร บิ๊ กซี ซี พี เบทำโกร จำกนั้นขยำยตลำดไปยังลูกค้ำทัว่ ไปโดยกำรเปิ ดบู ท
แสดงสิ นค้ำในงำนเทศกำลต่ำงๆ แล้วก็ยงั จะขยำยตลำดไปยังตลำดต่ำงประเทศที่เป็ นลูกค้ำเดิม
บริ ษั ท ฯ มี ที ม งำนผู ้บ ริ หำร น ำโดย นำงณพั ฐ อร ปรำณี บุ ต ร ซึ่ งมี ค วำมรู ้ แ ละ
ประสบกำรณ์บริ หำรกำรผลิตในโรงงำนอุตสำหกรรม รวมทั้งฝ่ ำยขำยและกำรตลำดคือ นำงสำว
ดำรุ ณี ผลใหม่ มีประสบกำรณ์ มำกกว่ำ 10 ปี ด้ำนกำรขำยและกำรตลำด บริ ษทั พำนำโซนิ ค
(ประเทศไทย) จำกัด(มหำชน) ซึ่งจะช่วยให้กำรบริ หำรงำนองค์กรมีประสิ ทธิ ภำพและผลิตภัณฑ์
มีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค
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3. การประเมินสถานการณ์
จำกข้อมูลล่ำสุ ดในปี 2013 พบว่ำ มูลค่ำตลำดตลำดอำหำรสำเร็ จรู ป (ready meals) ใน
ไทยอยูท่ ี่รำว 5.3 พันล้ำนบำท และมีแนวโน้มขยำยตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องรำวปี ละ 8% ไปอยูท่ ี่
7.6 พันล้ำนบำทในอีก 5 ปี ข้ำงหน้ำ กำรเติบโตของตลำดอำหำรสำเร็ จรู ป (ready meals) ในไทย
นอกจำกจะเป็ นผลมำจำกพฤติกรรมกำรบริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ยังได้รับแรงสนับสนุ น
จำกกำรขยำยตัวของร้ำนสะดวกซื้ อและธุ รกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ มีควำมน่ ำสนใจและมีศกั ยภำพ
กำรเติบโตสู งที่สุด โดยปัจจุบนั กลุ่มอำหำรสำเร็จรู ปแช่แข็งนี้มีส่วนแบ่งตลำดมำกถึงประมำณ 3
ใน 4 ของตลำดตลำดอำหำรสำเร็ จรู ป (ready meals) ทั้งหมดในไทย และมี แนวโน้มเติบโตดี
ต่อเนื่ องในช่ วง 5 ปี ข้ำงหน้ำอีกด้วย จึงส่ งผลให้ตลำดตูแ้ ช่แข็งอำหำรแช่แข็งสำเร็ จรู ปขยำยกำร
เติบโตตำมไปด้วย
4. โอกาสและเป้ าหมาย
บริ ษทั มีวิสั ยทัศน์เป็ นผูน้ ำด้ำนผลิตภัณฑ์ “ตูแ้ ช่ เย็นเพื่อกำรพำณิ ชย์” เป็ นที่ยอมรับใน
คุ ณ ภำพและมำตรฐำนสำกล สร้ ำงควำมพึงพอใจและตอบสนองต่ อควำมต้องกำรของลู กค้ำ
ทำงด้ำนคุ ณ ภำพและควำมหลำกหลำยในกำรใช้งำนด้ำนต่ำงๆ ของตูแ้ ช่ เพื่อกำรพำณิ ชย์ของ
ประเทศไทยและกลุ่มประเทศประชำคมเศรษฐกิจอำเซี ยน (AEC) และเป้ ำหมำย (Goal) ระยะ
สั้นที่วำงไว้คือ 1. มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดตูแ้ ช่ แข็งสำหรับอำหำรแช่ แข็งสำเร็ จรู ปให้ได้ 5 %
ในปี แรก และเพิ่มขึ้น 10% ทุกๆปี 2. สำมำรถลดต้นทุน และลดระยะเวลำกำรผลิตลงจำกเดิม
20% 3. สร้ำงตรำสิ นค้ำให้เป็ นที่รู้จกั ของกลุ่มเป้ ำหมำยผ่ำนกำรโฆษณำและกำรส่ งเสริ มกำร
ขำยตั้งเป้ำหมำย 20%
5. รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ตูแ้ ช่แข็งภำยใต้ตรำสิ นค้ำ “SYSTEMFORM” เป็ นผลิตภัณฑ์ตูแ้ ช่แข็งสำหรับ
อำหำรแช่ แข็งสำเร็ จรู ปที่มีควำมโดดเด่ นและแตกต่ำง คือ มีช้ นั วำงสิ นค้ำ 7 ชั้น หลอดไฟเป็ น
หลอด LED ลดพลังงำนลงได้ถึง 75% ให้แสงสว่ำงที่ดีกว่ำ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ใช้สำรทำ
ควำมเย็น R 407F ซึ่งเป็ นสำรที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ช่วยลดภำวะโลกร้อนได้ถึงร้อยละ 50
หน้ำกำกตรง

หน้ำกำกโค้ง
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6. รู ปแบบการดาเนินธุรกิจ
ฝ่ ำยวิจยั และพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
ผูจ้ ดั จำหน่ำยวัตถุดิบ

(Supplier)

โรงงำนผลิต
ซิสเต็มฟอร์ม

ขำยโครงกำร
ลูกค้ำซุปเปอร์มำร์เก็ต
ร้ำนสะดวกซื้อ ร้ำนอำหำร
ฝ่ ำยขำย/
กำรตลำด

ฝ่ ำยจัดส่ง
สิ นค้ำ
ขำยปลีก
ลูกค้ำทัว่ ไป

7. ความเป็ นนวั ต กรรมของผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product & Process Innovation) และปั จจั ย สู่
ความสาเร็จในอนาคต
บริ ษทั ใช้นวัตกรรมในส่ วนของกำรปรับปรุ งกระบวนกำรผลิต คือกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพ
และกำรปรั บ สมดุ ล ของสำยกำรผลิ ต ตู ้แ ช่ แ ข็งอำหำรแช่ แ ข็งส ำเร็ จ รู ป โดยกำรลดเวลำและ
ขั้นตอนกำรทำงำนให้นอ้ ยลง และเพิ่มปริ มำณตูใ้ นกระบวนกำรผลิตภัณฑ์ ซึ่ งกระบวนกำรผลิต
สำมำรถเพิ่มประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผลควำมแข็งแรงทนทำนของโครงสร้ำงตูไ้ ด้อย่ำงดี
ซึ่ งจำกกำรผลิตตูแ้ ช่ แบบเดิ มๆของบริ ษทั ฯ ปกติตอ้ งใช้พนักงำนผลิต 27 คน ใช้เวลำ
ผลิต 400 นำที ใช้ซิลิโคน 4 หลอด (65x4=260) และกระดำษกำว 8 ม้วน (45x8=360) ต่อตูแ้ ช่
แข็ง 1 ใบ และต้องประกอบชิ้นงำนแผงตูแ้ ช่แต่ละแผงให้ครบ 5 แผงคือ แผงบน แผงล่ำง แผง
หลัง และแผงข้ำงซ้ำย-ขวำ 2 แผง แล้วนำแต่ละแผงไปฉี ดโฟมเมื่อฉี ดโฟมครบทั้ง 5 แผงก็นำมำ
ประกอบขึ้นรู ปเป็ นตูใ้ ส่ บำนใส่ หน้ำกำกใส่ ระบบควำมเย็นแล้วเทสระบบและทำควำมสะอำด
เข้ำคลัง เมื่อได้ปรับปรุ งวิธีกำรผลิตแบบใหม่ใช้พนักงำนผลิตเพียง 19 คน ใช้เวลำกำรผลิต 220
นำที และใช้รำงหนีบพลำสติก 1 เส้น (60 บำท) แทนกำรใช้ซิลิโคนและกระดำษกำว โดยกำร
ประกอบชิ้นส่ วนคือ นำแผงบน แผงล่ำง แผงหลัง และแผงข้ำงซ้ำย-ขวำ 2 แผงมำประกอบเข้ำ
ด้วยกันโดยใช้รำงหนี บยึดขึ้ นรู ปเป็ นตู แ้ ช่ แข็งแล้วนำไปฉี ดโฟมตูท้ ้ งั ใบ เสร็ จแล้วมำใส่ บำน
หน้ำกำก ระบบไฟฟ้ำควำมเย็นเทสและทำควำมสะอำดเข้ำคลัง
จะเห็ น ได้ว่ำกำรผลิ ต ตำม
ขั้นตอนกำรผลิตแบบใหม่จะสำมำรถประหยัดได้ท้ งั วัตถุดิบ จำนวนพนักงำน เวลำได้มำกกว่ำ
30 เปอร์ เซ็ น ต์ นอกจำกนี้ ยัง เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ช่ ว ยเก็ บ รั ก ษำอำหำรให้ ส ดและใหม่ อ ยู่
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เสมอ เพรำะควำมเย็นจะช่วยหยุดยั้งกำรเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ย ดังนั้นผลิตภัณฑ์ตูแ้ ช่แข็งจึง
จำเป็ นสำหรับผูป้ ระกอบกำรที่ทำธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับอำหำรแช่ แข็งต้องกำรตูแ้ ช่ แข็งที่รำคำถูก
สิ นค้ำมีคุณภำพ ประหยัดพลังงำน เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และกำรบริ กำรที่มีคุณภำพ
ปัจจัยสู่ ความสาเร็จ (Key Success Factor)
ปั จ จัย ที่ ส ำคัญ ที่ จ ะน ำไปสู่ ค วำมส ำเร็ จ ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระกอบด้ว ยปั จ จัย หลัก 4 ปั จ จัย คื อ
1. สิ นค้ำตูแ้ ช่ แข็งอำหำรแช่ แข็งสำเร็ จรู ป มีคุณภำพประหยัดพลังงำน ได้รับกำรรับรอง
จำกมำตรฐำน ISO 9001:2000 ได้รับกำรรับรองฉลำกประหยัดไฟเบอร์ 5
2. กระบวนกำรผลิ ตที่ มีประสิ ทธิ ภำพ ลดปริ มำณกำรสู ญเสี ยในกำรผลิต ลดเวลำ ลด
ต้นทุนกำรผลิต และมีประสิ ทธิผลสำมำรถเพิ่มปริ มำณกำรผลิตตูไ้ ด้มำกขึ้น
3. ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้หลำยช่องทำง
บริ ษทั ต้องมีควำมมุ่งมัน่ นโยบำยคิดค้นสร้ำงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง
8. การวิเคราะห์ อตุ สาหกรรม (Five Force Model)
1. การแข่ งขันกันระหว่ างคู่ แข่ งในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Threat of Intense Segment
Rivalry) กำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรมตูแ้ ช่ แข็งเป็ นกำรแข่งขันที่ค่อนข้ำงรุ นแรง เนื่ องจำก
ในปั จจุ บัน ตลำดมี ค วำมต้อ งกำรสู ง ผูผ้ ลิ ต เดิ ม อำศัยชื่ อ เสี ยงของตรำผลิ ต ภัณ ฑ์ และควำมรู ้
รวมถึ ง ควำมช ำนำญประสบกำรณ์ วิธี ก ำรผลิ ต ตู ้แ ช่ แ ข็งเดิ ม มำประยุก ต์ใ ช้ก ับ กำรผลิ ต และ
จำหน่ำย ต่ำงก็ตอ้ งกำรให้สินค้ำของตัวเองครองตลำดให้มำกที่สุด
2. คู่แข่ งขันรายใหม่ (Threat of New Entrants)
กำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรมตูแ้ ช่แข็งเป็ นตลำดที่ได้รับควำมสนใจจำกผูป้ ระกอบกำร
รำยใหม่น้อยมำกเนื่ องจำกเป็ นกำรลงทุนสู ง ซึ่ งค่อนข้ำงยำกต่อกำรที่คู่แข่งรำยใหม่จะสำมำรถ
ตำมได้ทนั
3. สิ นค้ าทดแทน (Threat of Substitute Products)
ในด้ำนควำมเสี่ ยงของสิ นค้ำทดแทนของตูแ้ ช่ แข็งมีนอ้ ยเพรำะเป็ นสิ นค้ำเฉพำะ แต่เน้น
เรื่ องแข่งขันกันเองในตลำดมำกกว่ำเนื่ องจำกปั จจุบนั ควำมต้องกำรของลูกค้ำที่ตอ้ งกำรสิ นค้ำที่
รำคำถู กใช้งำนอย่ำงมี คุณ ภำพ มีเทคโนโลยีและออกนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เหนื อกว่ำคู่แข่ ง
พบว่ำ เป็ นสิ นค้ำตูแ้ ช่ แข็งที่ผลิตและนำเข้ำมำจำกประเทศจีน ซึ่ งมีคุณภำพต่ำกว่ำของผูผ้ ลิตใน
ประเทศไทย และมีควำมเสี่ ยงในกำรใช้งำนค่อนข้ำงสู ง รวมถึงสิ นค้ำตูแ้ ช่แข็งที่ผลิตจำกประเทศ
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ญี่ปุ่นและเกำหลีใต้ที่มีคุณภำพสู ง แต่รำคำค่อนข้ำงสู ง
4. อ านาจการต่ อ รองของผู้ จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ Supplier (Threat of Supplier s’Growing
Bargaining Power) เนื่องจำกวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตตูแ้ ช่แข็ง บำงชนิด เช่น บำนกระจกตูแ้ ช่
แข็งจะต้องสั่งนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ เนื่องจำกผูผ้ ลิตในประเทศไทย ไม่สำมำรถผลิตได้หรื อผลิต
ได้แต่มีปริ มำณไม่มำก ทำให้ผผู ้ ลิตตูแ้ ช่ตอ้ งสัง่ วัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ ทำให้อำนำจกำรต่อรองผู ้
จัดหำวัตถุดิบมีสูงกว่ำ อีกทั้งผูผ้ ลิตตูแ้ ช่ตอ้ งรับควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสกุลเงินด้วย
5. อานาจการต่ อรองจากลูกค้ า (Threat of Buyers’ Growing Bargaining Power)
สำมำรถแบ่ งลู ก ค้ำได้เป็ น 2 กลุ่ ม คื อ ลู ก ค้ำรำยย่อ ยทั่วไปที่ ซ้ื อ ในปริ ม ำณน้อ ย ซึ่ งมี
อำนำจต่อรองในกำรซื้ อต่ำ และลูกค้ำโครงกำร คือกลุ่ม ซุ ปเปอมำร์ เก็ต เช่ น โลตัส บิ๊กซี ร้ำน
สะดวกซื้ อ ภัตตำคำรและร้ำนอำหำร กลุ่มนี้ซ้ื อในปริ มำณมำกทำให้มีอำนำจต่อรองสู งเนื่องจำก
ลูกค้ำเหล่ำนี้เป็ นช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยที่สำคัญ
6. ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย (Stakeholders) บริ ษทั ฯกำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของแต่ละกลุ่มดังนี้
1. กำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
2. กำรปฏิบตั ิต่อลูกค้ำ
3. กำรปฏิบตั ิต่อคู่คำ้
4. กำรปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ
5. กำรปฏิบตั ิต่อเจ้ำหนี้
6. กำรปฏิบตั ิต่อภำครัฐ
7. กำรปฏิบตั ิต่อพนักงำน
8. กำรปฏิบตั ิต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
9. กำรให้ควำมสำคัญต่อคุณภำพ ควำมมัน่ คง ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย สิ่ งแวดล้อม และ
ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ
การวิเคราะห์ คู่แข่ ง
ในปั จจุบนั กำรแข่งขันของตลำดตูแ้ ช่แข็งในประเทศค่อนข้ำงน้อย โดยมีคู่แข่งประมำณ
3 รำย คือ พำนำโซนิ ค IARP The Cool ผูน้ ำตลำดคือ พำนำโซนิ ค ส่ วนแบ่งตลำดอันดับ 1
ด้วยส่ วนแบ่งตลำดร้อยละ 38.10 ตำมด้วยบริ ษทั IARP ด้วยส่ วนแบ่งตลำดร้อยละ 31.50 และ
บริ ษทั The Cool ด้วยส่ วนแบ่งตลำดร้อยละ 4.10 คู่แข่งที่สำคัญคือ บริ ษทั ซันโย พำนำโซนิ ค
เพรำะเป็ นตรำของต่ำงประเทศแต่รำคำจะสู งกว่ำของบริ ษทั เฟอร์ ฟอร์ ม ส่ วนตูแ้ ช่ ของบริ ษทั
IARP และของบริ ษทั The Cool รำคำถูกกว่ำแต่ผลิตเฉพำะตูแ้ ช่ ขนำดเล็ก ซึ่ งทำงลูกค้ำที่เป็ น
ซุปเปอร์มำร์เก็ต ไฮเปอร์ เช่น โลตัส บิ๊กซี ท๊อป จะซื้อตูแ้ ต่ละสำขำครบทุกรุ่ น

7

9. การวิเคราะห์ ปัจจัยของธุรกิจ (SWOT Analysis)
ปัจจัยสิ่ งแวดล้อมภายในองค์ กร
จุดแข็ง (Strength)
S1. บริ ษ ัท มี ข นำดเล็ก มี ค วำมคล่ อ งตัวสู ง สำมำรถให้ค วำมสะดวกและรวดเร็ ว ในกำร
กระจำยสิ นค้ำให้ถึงมือผูบ้ ริ โภคโดยกำรวำงแผนสำหรับกำรบริ กำรจัดส่ งสิ นค้ำถึงลูกค้ำโดยรถ
ขนส่ งของบริ ษทั
S2. ผลิตภัณฑ์มีกำรรับรองมำตรฐำนกำรประหยัดไฟเบอร์ 5 จำกทำงด้ำนสถำนบันไฟฟ้ ำ
และอิเล็กทรอนิกส์
S3. เจ้ำของธุ รกิจ/ผูป้ ระกอบกำรมีควำมรู ้ควำมสำมำรถด้ำนกำรบริ หำรธุ รกิจ ด้ำนวิจยั และ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่อย่ำงต่อเนื่อง
S4. โรงงำนอยูใ่ กล้แหล่งวัตถุดิบ
จุดอ่อน (Weakness )
W 1. แนวโน้มกำรขำดแคลนแรงงำนฝี มือ
W 2. มีกำรสื่ อสำรกำรตลำดน้อยกว่ำคู่แข่งหลักๆ เช่น พำนำโซนิค ทำให้ไม่เป็ นที่ดึงดูด
สำหรับผูบ้ ริ โภค
ปัจจัยสิ่ งแวดล้อมภายนอกองค์ กร
โอกาส (Opportunities)
O1. ปั จจุบนั ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีช่วยให้สำมำรถดำเนิ นงำนได้อย่ำงรวดเร็ ว
ลดต้นทุน และมีประสิ ทธิภำพ
O2. ปั จจุบนั หน่ วยงำนรัฐให้กำรสนับสนุ นธุ รกิจ Start up และ SMEs มำกขึ้นทำให้ กำร
เข้ำถึ งกำรเปิ ดเขตกำรค้ำเสรี อ ำเซี ย นท ำให้เพิ่ ม โอกำสในกำรขยำยตลำดส่ งออกสิ น ค้ำไป
จำหน่ำยต่ำงประเทศได้ง่ำยขึ้น
O3. ปัจจุบนั กำรเพิ่มขึ้นของตลำดอำหำรแช่แข็งพร้อมรับประทำนเป็ นโอกำสทำให้ตลำดตู ้
แช่แข็งเพิ่มมำกขึ้น
O4. ใช้ฐำนลูกค้ำกลุ่มเดิมขยำยฐำนลูกค้ำกลุ่มใหม่
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อุปสรรค(Threats)
T1.กำรเปิ ดเสรี นำไปสู่ กำรแข่งขันในประเทศเข้มข้นขึ้น รวมทั้งผลิตภัณฑ์จำกประเทศจีน
ที่มีตน้ ทุนทำงกำรผลิตต่ำกว่ำประเทศไทย
10. การแบ่ งส่ วนตลาด การกาหนดเป้ าหมาย และตาแหน่ งตราสิ นค้ า (STP)
การแบ่ งส่ วนตลาด (Segmentation) บริ ษทั แบ่ งตลำดด้วยกำรใช้หลักเกณฑ์ในกำรแบ่งตลำด
ผูบ้ ริ โภคของผลิตภัณฑ์ตูแ้ ช่แข็ง ดังนี้
ขายปลีก
ด้ำนประชำกรศำสตร์ คือ เจ้ำของธุรกิจร้ำนค้ำ
ขายโครงการ กลุ่มซุปเปอร์มำร์เก็ต ร้ำนสะดวกซื้อ ภัตตำคำร ร้ำนอำหำร
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย (Target group)
ขายปลีก เจ้ำของธุรกิจขนำดเล็ก มีกำลังซื้อปำนกลำงถึงสู ง
ขายโครงการ กลุ่มซุ ปเปอร์ มำร์เก็ต ร้ำนสะดวกซื้ อ ภัตตำคำร ร้ำนอำหำรต่ำงๆ
เทสโก้ โลตัส แมคโคร เบทำโกร 7-11 Family Mart Big C The Mall CJ พัฒ น์ ก ล
PT โอปองแปง วัตสัน
ร้ำน UPTER YOU
การวางตาแหน่ งของผลิตภัณฑ์ (Positioning)
ผลิตภัณฑ์ ตูแ้ ช่ แข็งซิ สเต็มฟอร์ มเป็ นผลิตภัณฑ์อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงำน
คุณภำพน่ ำเชื่ อถือมัน่ ใจได้กบั รำงวัลและเครื่ องหมำยรับรองคุ ณภำพ รำคำผลิตภัณฑ์ ที่ถูก ซึ่ ง
กำรวำงตำแหน่งผลิตภัณฑ์จะวำงเปรี ยบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันดังนี้
* ตูแ้ ช่แข็งพำนำโซนิค ของ บริ ษทั ซันโย พำนำโซนิค
* ตูแ้ ช่แข็ง The Cool ของ บริ ษทั The Cool
* ตูแ้ ช่แข็ง IARP ของบริ ษทั IARP
ผลิตภัณฑ์วำงตำแหน่ งให้อยู่ในระดับเดี ยวกับผูน้ ำตลำด โดยกำรนำเสนอรู ปแบบที่
แตกต่ำง มีคุณภำพใกล้เคียงกัน แต่รำคำต่ำกว่ำ
11. กลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
การกาหนดกลยุทธ์ ระดับบริษทั (Corporate Level Strategy)
กำรวิเครำะห์ BCG Matrix อยู่ใน Question mark บริ ษทั ฯ เลือกกลยุทธ์กำรเจริ ญเติบโต
(Growth Strategies) แบบ (Intensive) เป็ นกลยุท ธ์ ที่ ช่ ว ยให้ ย อดขำยของบริ ษ ัท มี ก ำไรและ
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ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นในระยะยำว สำมำรถขยำยธุ รกิจ เพิ่มยอดขำย โดยเป้ ำหมำยหลักของกำรขยำย
ธุ รกิจ เพื่อหำวิธีกำรในกำรดำเนิ นกำรให้ได้มำซึ่ งผลกำไรสู งสุ ดในระยะยำว โดยเลือกใช้กล
ยุทธ์กำรเจริ ญเติบโตที่มุ่งเน้นควำมเชี่ยวชำญในอุตสำหกรรมเดิมที่มีผูบ้ ริ หำรมีควำมชำนำญอยู่
แล้ว ทำให้ระบบและมำตรฐำนที่ดีควบคุมต้นทุนได้ดี โดยเลือกเป็ นกลยุทธ์กำรเจริ ญเติบโตตำม
แนวดิ่งเป็ นกำรเติบโตแบบต้นน้ ำยันปลำยน้ ำ คือทำงบริ ษทั จะควบคุ มคุ ณภำพของผลิตภัณฑ์
ตั้งแต่จุดเริ่ มต้น คือ กำรรับวัตถุดิบไปจนถึงเมื่อผลิตภัณฑ์สุดท้ำยเสร็ จสมบูรณ์พร้อมส่ งถึงมือ
ผูบ้ ริ โภค ดังนั้นบริ ษทั จะเติ บโตได้อย่ำงต่ อเนื่ องนั้น เรำจำเป็ นต้องใช้กลยุทธ์กำรขยำยตัว
(Expansion) ซึ่งสำมำรถทำได้ 3 วิธีดงั นี้
การเจาะตลาด (Market Penetration) โดยมุ่งเป้ำหมำยไปที่ผบู ้ ริ โภคโดยประชำสัมพันธ์
ให้ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นกลุ่มลูกค้ำเดิมและผูส้ นใจได้รู้จกั ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ เพิ่มเป็ นแนวทำงใน
กำรขยำยตลำดของผลิตภัณฑ์ได้มำกขึ้น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) ให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
ใหม่ หรื อนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนเทคโนโลยีที่มี
ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงไม่หยุดยั้ง กำรควบคุ มอุณหภูมิดว้ ยระบบดิ จิตอลที่ เที่ยงตรงแม่นยำ บริ ษทั
ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรประหยัดพลังงำน กำรรักษำสิ่ งแวดล้อม รณรงค์ให้มีกำรใช้
อุ ปกรณ์ ไ ฟฟ้ ำที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ ำพสู งสุ ด ซึ่ งถื อ เป็ นควำมรั บ ผิด ชอบต่ อ สั งคม พัฒ นำอุ ป กรณ์
เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ ำอย่ำ งต่ อ เนื่ อ งมี ฉ ลำกประหยัด ไฟเบอร์ 5 ใช้น้ ำยำท ำควำมเย็น ที่ ไ ม่ ท ำลำย
สิ่ งแวดล้อม และไม่ทำลำยชั้นบรรยำกำศของโลก “NON CFC” คือสำร “C-Pentane” ซึ่ งมีค่ำใน
กำรทำลำยโอโซนเป็ นศูนย์
การพัฒนาตลาด (Market Development) เพื่อเพิ่มยอดขำยและขยำยกำรเติบโต บริ ษทั มี
ผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ ำย โดยกำรนำรู ปแบบกลยุทธ์กำรตลำดไปใช้ให้ได้ผลดีน้ นั ผูป้ ระกอบกำร
ต้อ งให้ ค วำมส ำคัญ กับ กลยุท ธ์ ท ำงตลำดมำกที่ สุ ด ในด้ำ นกำรส่ งเสริ ม กำรตลำด และรำคำ
ผลิตภัณฑ์ โดยกำหนดให้เหมำะสมกับปริ มำณและคุ ณภำพเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้เกิดกำร
แนะนำบอกต่อ และให้เกิดกำรซื้ อซ้ ำต่อไป มุ่งเน้นในเรื่ องของควำมได้เปรี ยบทำงกำรตลำด
โดยเฉพำะกำรสร้ำงจุดแข็งด้ำนชื่ อเสี ยงและควำมน่ ำเชื่อถือให้เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค หรื อ
กำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตและนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดต้นทุ นค่ำใช้จ่ำย รวมถึงกำรขยำยหรื อ
จัดหำช่องทำงกำรกระจำยสิ นค้ำที่ทำให้ผบู ้ ริ โภคเข้ำถึงสิ นค้ำของตนเองได้ง่ำย ประกอบกับกำร
เพิ่มสิ นค้ำและไลน์กำรผลิตให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น
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ตำแหน่งในกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมตูแ้ ช่แข็งบริ ษทั อยูใ่ นเครื่ องหมำยคำถำมแสดงว่ำ
ฐำนะหรื อตำแหน่ งผลิตภัณฑ์ตูแ้ ช่ แข็งอยู่ในส่ วนครองตลำดที่ต่ำเมื่อเทียบกับส่ วนครองตลำด
ของคู่แข่งขันแต่อยูใ่ นอุตสำหกรรมที่กำลังขยำยตัวสู ง
การกาหนดกลยุทธ์ ระดับธุรกิจ (Business Strategy Formulation)
บริ ษทั ใช้กลยุทธ์ในกำรแข่งขัน ในแต่ละอุตสำหกรรมตูแ้ ช่แข็ง โดยมีกลยุทธ์ทำงกำร
แข่งขันของ Porter (Porte’ Competitive Strategies) คือ Differentiation Strategy
กลยุทธ์ การสร้ างความแตกต่ าง (Differentiation Strategy)
เป็ นกลยุทธ์ของบริ ษทั ซึ่งแสวงหำควำมเป็ นเอกลักษณ์ โดยพัฒนำสิ นค้ำให้มีควำม
แตกต่ำงอย่ำงชัดเจน ต้องมีกำรควบคุมกิจกรรมภำยในองค์กรด้วย Value Chain เช่นกัน
Differentiation : ใช้กลยุทธ์กำรแข่งขันขององค์กรที่มีตลำดเป้ำหมำยกว้ำง (Broad
Target) โดยเหมำะสำหรับผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเจ้ำของธุ รกิจร้ำนค้ำ หรื อกลุ่มซุปเปอร์มำร์เก็ต ร้ำน
สะดวกซื้อ ภัตตำคำร ร้ำนอำหำร และสร้ำงมูลค่ำต่ำงๆ ให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งขันโดยสร้ำงควำม
แตกต่ำงให้แก่ผลิตภัณฑ์
12. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
บริ ษทั ได้ใช้กลยุทธ์ในกำรดำเนิ น งำนประสำนองค์ค วำมรู ้ (Connecting Knowledge)
และกำรบริ หำรจัดกำรควำมรู ้ (Knowledge Management) ที่มีท้ งั ภำยในและภำยนอกบริ ษทั โดย
ใช้กลไกต่ำงๆ ของบริ ษทั จัดให้ทุกแผนกเข้ำร่ วมรับควำมเสี่ ยงของกำรพัฒนำนวัตกรรม และได้
ใช้กลยุทธ์ “นวัตกรรม” เป็ นกลยุทธ์หลักในกำรดำเนิ นงำนเชิ งรุ ก เพื่อสร้ำงมู ลค่ ำเพิ่มให้กบั
บริ ษทั โดยกำรเชื่อมโยงองค์ควำมรู ้จำกทุกแผนกในบริ ษทั และองค์ควำมรู ้จำกภำยนอกบริ ษทั
ให้เป็ นหนึ่ งเดี ยว มี กำรปรับเปลี่ยนแผนกำรดำเนิ นงำนอย่ำงรวดเร็ วกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
สถำนกำรณ์ โดยกำรยึด มั่น เป็ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ บนฐำนควำมรู ้ ค วำมสำมำรถ พร้ อ มสร้ ำง
วัฒนธรรมองค์กรให้เป็ นวัฒนธรรมนวัตกรรม นอกจำกนี้ ยงั ใช้กลยุทธ์สร้ำงควำมแตกต่ำง กล
ยุทธ์ตน้ ทุ นต่ ำ กลยุทธ์กำรสร้ำงเครื อข่ ำยทั้งในแนวตั้ง (Vertical Alliance) อำทิ เช่ น กำรสร้ำง
ข้อตกลงร่ วมกันระหว่ำงผูจ้ ดั หำสิ นค้ำ ผูผ้ ลิต ผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้ำ และลูกค้ำ และเครื อข่ำยในแนวนอน
(Horizontal Alliance) กลยุทธ์พฒั นำผลิตภัณฑ์ โดยวำงแผนพัฒนำระยะสั้นและระยะยำว

