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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมในการบริโภคเบอร์เกอร์ความ

คิดเห็น และการรับรู้คุณค่าในตราสินค้า รวมไปถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF โดยมีประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภค

ทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้บริการท่ีร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ทั้งหมด จ านวน 200 คน ในพื้นที่ 2 เขต ได้แก่ เขตบางรัก (สีลม) และเขตบางกะปิ โดยใน

การศึกษาครั้งนี้ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

โควตา สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผล

การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ที่มีอายุในช่วง 20 – 29 ปี เป็นโสด จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 

20,000 บาท หากทราบว่ามีเบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF วางจ าหน่ายในร้าน 7-Eleven พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จะตัดสินใจซื้อ ส าหรับผู้ที่จะไม่ซื้อ สาเหตุเพราะไม่ชอบรับประทานเบอร์

เกอร ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมบริโภคเบอร์เกอร์หมู ที่มีรสชาติใดก็ได้ และมองว่าราคา

ปัจจุบัน (แพ็คละ 29 บาท) เป็นระดับราคาที่สูงเกินไป ในส่วนของการรับรู้คุณค่าในตราสินค้า

เบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF ในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ต่ า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซื้อเบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส าหรับพฤติกรรมในการบริโภค      



จ 

 

 

เบอร์เกอร ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะรับประทานเบอร์เกอร์ย่ีห้อแมคโดนัลด์ ที่มีระดับราคา

ในช่วง     21 - 40 บาท โดยจะรับประทานน้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง และมักจะรับประทานช่วง

วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) ในช่วง 16.01 - 19.00 น. รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเบอร์เกอร์จากสื่อทาง

โทรทัศน์ และโดยส่วนใหญ่เห็นว่า การลดราคา จากราคาปกติ เป็นรายการส่งเสริมการขายท่ีมี

ความน่าสนใจมากที่สุด  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์เยาวลักษณ ์

จิตต์วโรดม อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งได้ให้ค าแนะน าอันมีประโยชน์

อย่างยิ่งต่องานวิจัย ตรวจตรา และแก้ไขเนื้อหา ตลอดจนให้ก าลังใจในการท าการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง และขอขอบคุณ ครอบครัว พี่ร่วมงานในบริษัท เพื่อนๆของข้าพเจ้าที่ได้ให้ความ

ช่วยเหลือตลอดเวลาท่ีศึกษา รวมถึงก าลังใจเสมอมา และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย

มาณ.ที่น้ีด้วย 

สุดท้ายนี้ทางผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาค้าคว้าด้วยตนเองฉบับนี้จะเป็น

ประโยชน์ส าหรับท่านที่สนใจ เพื่อน าไปใช้ในการประกอบความรู้ในอนาคต 
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1. ควำมเป็นมำ ข้อมูลองค์กร และลักษณะธุรกิจขององค์กร 
1.1.1. ข้อมูลองค์กร  
ชื่อองค์กร 
 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) : CPF 
 
ภำพรวมองค์กร และประวัติควำมเป็นมำ 
พ.ศ. 2521 - จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด ในนาม “บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จ ากัด”    
  เพื่อผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย   
พ.ศ. 2530 - จดทะเบียนหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ  
  ไทยภายใต้ชื่อย่อว่า “CPF” 
พ.ศ. 2537 - แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชนจ ากัด” และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เจริญโภคภัณฑ์  
  อาหารสัตว์จ ากัด (มหาชน)” 
พ.ศ. 2541 - เข้าซ้ือหุ้นสามัญในบริษัทมหาชนที่ด าเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมของเครือ 
  เจริญโภคภัณฑ์ในประเทศไทย เข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารงานของซีพีเอฟ 
พ.ศ. 2542 - เข้าซ้ือหุ้นสามัญในบริษัทจ ากัดที่ด าเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของ 
  เครือเจริญโภคภัณฑ์จ านวน 9 แห่ง ซึ่งภายใต้โครงสร้างใหม่จากการลงทุนใน 
  ปี 2541 และการลงทุนครั้งน้ี ท าให้กลุ่มบริษัทซีพีเอฟมีการด าเนินธุรกิจครอบคลุม 
  ไปทั่วทุกภาคของประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจสัตว์บก และธุรกิจ 
  สัตว์น้ า ซึ่งท้ัง 2 ธุรกิจน้ีมีการด าเนินงานในลักษณะครบวงจร โดยเริ่มจากการ 
  สรรหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ การผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์ การ 
  เพาะพันธุ์สัตว์ การแปรรูป เนื้อสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และการผลิตสินค้าอาหารจาก 
  เนื้อสัตว์  
    - เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทซีพีเอฟที่ประสงค์ที่จะผลิตอาหารที่มี 
  คุณภาพสู่ตลาดทั่วโลก จึงได้เปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด 
  (มหาชน)” 
พ.ศ. 2543 - เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นการจ่ายปันผลปีละ 4 ครั้ง 
พ.ศ. 2544 - เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 
พ.ศ. 2545 - จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่จ านวน 5 บริษัท โดยซีพีเอฟถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม 
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   ร้อยละ 99.99 ดังนี้  
   1. C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. เพื่อด าเนินธุรกิจสัตว์น้ าในประเทศ 
  สาธารณรัฐประชาชนจีน  
   2. C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd. เพื่อด าเนินธุรกิจร้านอาหารไทยใน 
  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (เปลี่ยนชื่อเป็น CPF Food Trading Co., Ltd. 
  และเปลี่ยนการด าเนินธุรกิจเป็นผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์แปร 
  รูปและ ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปในปี 2552)  
   3. CPF Europe S.A. เพื่อด าเนินธุรกิจน าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท 
  เนื้อสัตว์แปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปในกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป  
   4. บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ ากัด เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ให้แก่กลุ่มบริษัทซีพีเอฟเป็นหลัก  
   5. บริษัท ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ ากัด เพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรมให้แก่ 
  พนักงานของกลุ่มบริษัทซีพีเอฟเป็นหลัก  
     -  เข้าร่วมลงทุนใน CP Foods (UK) Limited กับนักธุรกิจชาวอังกฤษ เพื่อด าเนิน 
  ธุรกิจการน าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหาร 
  ส าเร็จรูปในสหราชอาณาจักรโดยซีพีเอฟถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 52.00 
พ.ศ. 2546  - จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่จ านวน 4 บริษัท โดยซีพีเอฟถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน 
  สัดส่วนร้อยละ 99.99 ดังนี้  
   1. CP Foods West, Inc. เพื่อน าเข้าและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศ 
  สหรัฐอเมริกา  
   2. บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจค้าส่งและ  
  ค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป และธุรกิจอาหารจานด่วนในประเทศไทย  
   3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 
  ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย  
   4. C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 
  อาหารสัตว์ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และเพาะพันธุ์สัตว์น้ า ในประเทศสาธารณรัฐ 
  ประชาชนจีน  
   - เข้าร่วมลงทุนกับ Aviagen, Inc. จัดตั้งบริษัท รอส บรีดเดอร์ส สยาม จ ากัด เพื่อ 
  ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์นื้ในประเทศไทย โดยซีพีเอฟถือหุ้น 
  ทางอ้อม ในสัดส่วนร้อยละ 49.99 
พ.ศ. 2547 -  เข้าลงทุนโดยบริษัทย่อยเพื่อซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 84.49 ของ C.P. 
  Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. ซึ่งเป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจอาหารสัตว์ 
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  และไก่ครบวงจร ในประเทศตุรกี  
   - จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ได้แก่ CPF Tokyo Company Limited เพื่อด าเนินธุรกิจ 
  น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้า ประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหาร 
  ส าเร็จรูปในประเทศญี่ปุ่น โดยซีพีเอฟ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
พ.ศ. 2548 -  โอนกิจการแปรรูปสัตว์น้ า จากบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ซีฟู้ดส์ เอ็นเตอร์ 
  ไพรซ์ จ ากัด บริษัท กรุงเทพเพาะเลี้ยงกุ้งจ ากัด และบริษัท แกลง จ ากัด เพื่อปรับ 
  โครงสร้างการด าเนิน ธุรกิจสายสัตว์น้ า ซึ่งประกอบด้วย การผลิตอาหารสัตว์น้ า  
  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการแปรรูปให้เข้ามาอยู่ภายใต้บริษัทเดียว จัดตั้งบริษัท 
  ย่อยขึ้นใหม่จ านวน 3 บริษัท ดังนี้  
   1. Calibre Nature (M) Sdn. Bhd. เพื่อการลงทุนในธุรกิจสายสัตว์น้ าในประเทศ 
  มาเลเซีย ซึ่งรวมถึงการผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
  และแปรรูปสัตว์น้ าโดยซีพีเอฟถือหุ้นร้อยละ 100.00 
    2. บริษัท ซีพี-โยเนะคิว จ ากัด (เปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ดส์ จ ากัด  
  ในปี 2552) เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ โดย ซีพีเอฟถือหุ้นใน 
  สัดส่วนร้อยละ 80.50 (ปัจจุบัน ซีพีเอฟถือหุ้นร้อยละ 99.99)  
   3. CPF Denmark A/S เพื่อด าเนินธุรกิจน าเข้าของกลุ่มบริษัท และแหล่งอื่นๆ เพื่อ 
  น าไปจัดจ าหน่ายในกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวียและยุโรป โดยซีพีเอฟถือหุ้น 
  ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 52.00  
    - เข้าซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน Charoen Pokphand (India) Private Limited  
  (CP India) โดยบริษัทย่อย เป็นผลให้สัดส่วน การถือหุ้น CP India เพิ่มจากร้อยละ 
  19.00 เป็น ร้อยละ 71.20 ท าให้ CP India มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของซีพีเอฟ รวม 
  กิจการของบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจอาหารครบวงจรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้ 
  โอน ได้แก่ บริษัท ฟาร์ม กรุงเทพ จ ากัด บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมอาหาร ส่งออก 
  จ ากัด และบริษัท ซี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด และผู้รับโอนกิจการได้แก่ บริษัท  
   ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด  
   - เข้าซ้ือหุ้นสามัญทั้งหมดของ Star Feedmills (M) Sdn. Bhd. (“SFM”) โดยบริษัท 
  ย่อย เป็นผลให้ซีพีเอฟถือหุ้นทางอ้อมใน SFM ร้อยละ 100.00 
พ.ศ. 2549 -  เข้าซ้ือธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์จาก 
  บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จ ากัด  
   - ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ LOTUS-CPF (PRC) Investment Co., Ltd. ทั้งหมด 
  ออกไป  
   - จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นใหม่จ านวน 2 บริษัท ดังนี้  
    1. Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตอาหาร 
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  สัตว์ และเลี้ยงสัตวใ์นประเทศรัสเซีย โดยซีพีเอฟถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วน 
  ร้อยละ 99.99 
    2. C.P. Laos Co., Ltd. เพือ่ด าเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ และเลี้ยงสัตว์ ในประเทศ 
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยซีพีเอฟถือหุ้นทางอ้อม ในสัดส่วน 
  ร้อยละ 99.61  
    - เข้าซ้ือหุ้นสามัญทั้งหมดของ Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd. (“AA”) โดย 
  บริษัทย่อย เป็นผลให้ซีพีเอฟถือหุ้นทางอ้อมใน AA ร้อยละ 100.00 
พ.ศ. 2550 -  เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นการจ่ายปันผลปีละ 2 ครั้ง  
   - จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นใหม่จ านวน 2 บริษัท ดังนี้  
   1. C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. เพื่อด าเนินธุรกิจฟาร์มเพาะฟัก ลูกกุ้ง 
  ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยซีพีเอฟถือหุ้นทางตรงในสัดส่วน 
  ร้อยละ 100.00  
   2. Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation เพื่อด าเนินธุรกิจเพาะฟัก 
  ลูกกุ้งในประเทศฟิลิปปินส์ โดยซีพีเอฟถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 100.00  
   - เข้าซ้ือหุ้นสามัญของ C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. (“CPS”) โดย 
  บริษัทย่อย เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน CPS เพิ่มจากร้อยละ 92.64 เป็น 
  ร้อยละ 100.00 
พ.ศ. 2551 -  ซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน 
พ.ศ. 2552 -  เข้าซ้ือหุ้นสามัญของ Charoen Pokphand (India) Private Limited ("CPI") เป็น 
  ผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน CPI เพิ่มจากร้อยละ 71.20 เป็นร้อยละ 99.99  
    - เข้าซ้ือเงินลงทุนในบริษัทจ านวน 5 แห่ง โดยบริษัทย่อย ซึ่งบริษัททั้ง 5 แห่ง 
  ดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นทางตรง และ/หรือทางอ้อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาด 
  หลักทรัพย์ของประเทศไต้หวัน ซึ่งได้แก่ Charoen Pokphand Enterprise  
  (Taiwan) Co.,Ltd. ("CPE") เป็นผลให้ซีพีเอฟถือหุ้นทางอ้อมใน CPEร้อยละ 32.41  
    - C.P. Vietnam Livestock Corporation ("CPVL") ได้ควบรวมกิจการกับ Charoen 
  Pokphand Vietnam Corporation("CPV") โดย CPVL ออกหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้น 
  ของ CPV และรับโอนทรัพย์สินและหน้ีสินของ CPV เข้ามาเป็นของCPVL การควบ 
  รวมดังกล่าวส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของซีพีเอฟใน CPVL ลดลงจากร้อยละ 
  40.00 เป็นร้อยละ 29.18 แต่มิได้ท าให้ส่วนได้ของซีพีเอฟใน CPVL เปลี่ยนแปลง 
  ลดลงแต่อย่างใด 
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1.1.2. ภำพรวมขององค์กร 
  การด าเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ด้านการเลี้ยงสัตว์และผลิตอาหารจากเนื้อสัตว์ทั้งใน
ประเทศและ ต่างประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย และด าเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบ
วงจร ซึ่งด าเนินการโดยซีพีเอฟ และบริษัทย่อยในประเทศไทยน้ัน เป็นธุรกิจที่เริ่มต้นตั้งแต่การ
จัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์ในเชิงพาณิชย์ การ
แปรรูปเนื้อสัตว์ จนกระท่ังถึงการผลิตอาหารส าเร็จรูป 
 
ข้อมูลทั่วไปขององค์กร 
สถานที่ตั้งส านักงานใหญ่   เลขที่ 313 อาคาร ซ.ีพ.ี ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม  
     เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย 
ประเภทธุรกิจ     เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
สถานะทางกฎหมาย     บริษัทมหาชนจ ากัด จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย   
เลขทะเบียนบริษัท    0107537000246 
ทุนจดทะเบียน      8,206.66 ล้านบาท   
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้ว    7,519.94 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญทั้งจ านวน   
จ านวนหุ้นทุนที่ซ้ือคืน    471.00 ล้านหุ้น 
จ านวนหุ้นภายหลัง   7,048.94 ล้านหุ้น 
หักหุ้นทุนซื้อคืน   
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้      1.00 บาทต่อหุ้น 
(Par Value) 
จ านวนบริษัทย่อย    110 บริษัท 
ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์   CPF ส าหรับหุ้นสามัญ 
แห่งประเทศไทย 
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รูปภาพที่1.1: แสดงจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

โครงสร้ำงองค์กร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่1.2 : ภาพโครงสร้างองค์กร (ที่มา: ณ วันท่ี 16 มี.ค. 54) 
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1.1.3. ลักษณะธุรกิจขององค์กร 
องค์กรประกอบธุรกิจหลัก 
  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ด้านการ
เลี้ยงสัตว์และผลิตอาหารจากเนื้อสัตว์ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ โดยการด าเนินธุรกิจส่วน
ใหญ่อยู่ในประเทศไทย การด าเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรในประเทศไทย ซึ่ง
ด าเนินการโดยซีพีเอฟ และบริษัทย่อยในประเทศไทยน้ัน เป็นธุรกิจที่เริ่มต้นตั้งแต่การจัดหา
วัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์ในเชิงพาณิชย์ การแปร
รูปเนื้อสัตว์ จนกระท่ังถึงการผลิตอาหารส าเร็จรูปสามารถแบ่งได้เป็น 2 ธุรกิจหลัก ได้แก ่
1. ธุรกิจสัตว์บก  
 ด าเนินธุรกิจแบบครบวงจร ตั้งแต่อาหารสัตว์ ส าหรับเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร เป็ด, พันธุ์
สัตว,์ไปจนถึงการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้าและผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุก 
2. ธุรกิจสัตว์น้ า  
 ด าเนินธุรกิจแบบครบวงจร ตั้งแต่อาหารสัตว์ ส าหรับเลี้ยงกุ้งและปลา, พันธุ์สัตว์น้ า, ไป
จนถึงการเลี้ยงกุ้ง และปลาเพื่อการค้าและผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุก 
 
  ผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเกษตร 
  ซีพีเอฟผลิตอาหารสัตว์ทั้งในรูปหัวอาหารและอาหารส าเร็จรูปชนิดผงและชนิดเม็ดส าหรับ
เลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร เป็ด และอื่นๆ ในการผลิตอาหารสัตว์ วัตถุดิบหลัก ได้แก่ ข้าวโพด กาก
ถั่วเหลือง ปลายข้าว เป็นต้น มีการควบคุม สูตรอาหาร และการผลิตทุกขั้นตอนด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสม่ าเสมอ ตามมาตรฐานท่ีก าหนด พร้อมกับมี
ระบบสุ่มตรวจเพื่อตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มความม่ันใจ
ต่อคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ ด้วยสถานะความเป็นผู้น าในธุรกิจและมีผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าเป็น
ที่รู้จักแพร่หลาย กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส าคัญคือ การรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และการให้บริการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง 
  ผลิตภัณฑ์พันธุ์สัตว์ ซีพีเอฟ ได้รับการคัดเลือกสายพันธุ์ดีและน ามาพัฒนาปรับปรุงให้
เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย เพื่อให้ได้สายพันธุ์ ที่มีคุณภาพ และพัฒนาเทคโนโลยี
การจัดการการเลี้ยงท่ีทันสมัย 
 
  ผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภค 
  ซีพีเอฟ มุ่งเน้นมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารซีพีเป็นอย่าง
ยิ่ง การสร้างตราสินค้า ให้เป็นที่รู้จัก จึงเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ผู้บริโภคม่ันใจว่า สินค้าจากซีพี มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีรสชาติเป็นท่ีพึงพอใจ อันสอดคล้อง
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กับปรัชญาในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ที่ให้ความส าคัญกับมาตรฐานการผลิตและคุณภาพ
สินค้าว่าต้องเป็นเลิศ นอกจากนี้ บริษัทยังน าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปไปเพิ่มมูลค่าเป็น
สินค้าอาหารปรุงสุก และผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมรับประทาน เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการ
เลือกซื้อ และรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลาย มากขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งม่ันท่ีจะ
ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ต้องการก้าวขึ้นเป็น “ครัวของโลก” โดย
เน้นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย และปลอดภัย
ต่อการบริโภค สอดคล้องกับความพึงพอใจ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา   
  ผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้สัญลักษณ์ซีพี เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตที่มี
มาตรฐานระดับโลก จากซีพีเอฟ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสด ทั้งเนื้อไก่ ไข่สด เนื้อหมู เนื้อ
เป็ด จนไปถึงผลิตภัณฑ์อาหาร แปรรูปต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ม่ันใจอย่างสูงสุดในความ
ปลอดภัยและคุณค่าของผลิตภัณฑ์อาหารซีพี 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่1.3 : แสดงตราสินค้าในเครือ CPF (ที่มา: ณ วนัท่ี 16 มี.ค. 54) 
 
1.1.4. ข้อมูลผลประกอบกำรระดับองค์กรภำพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที1่.1 : กราฟรายได้จากการขายแบ่งตามการด าเนินธุรกิจ (ที่มา: ณ วันท่ี 16 มี.ค. 54) 
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แผนภูมิที1่.2 : กราฟรายได้จากการขายแบ่งตามประเภทสินค้า (ที่มา: ณ วันท่ี 16 มี.ค. 54) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที1่.3 : กราฟรายได้จากการขายแบ่งตามประเภทสินค้า (ที่มา: ณ วันท่ี 16 มี.ค. 54) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่1.4 : กราฟแสดงอัตรผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ที่มา: ณ วันท่ี 16 มี.ค. 54) 
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  ผลการด าเนินงานของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ใน
ปี 2553 นับได้ว่าเป็นอีกปีหนึ่งของความส าเร็จตามที่บริษัทได้ตั้งใจไว้ โดยมียอดขายรวม
จ านวน 189,049 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิรวมจ านวน 13,563 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่
ผ่านมาร้อยละ 15 และร้อยละ 33 ตามล าดับ 
 
ผลประกอบกำร (ไตรมำส 2/2554) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่1.1 : ตารางแสดงผลประกอบการไตรมาส 2/2554 (ที่มา: ณ วันท่ี 16 มี.ค. 54) 
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แผนภูมิที่1.5 : กราฟแสดงผลการบริหารองค์กร (ที่มา: ณ วันท่ี 16 มี.ค. 54) 
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1.1.5. ข้อมูลระดับผลิตภัณฑ์ 
 โอกาสทางการตลาด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที1่.6 : กราฟโอกาสทางการตลาด (ที่มา: การตลาด CPALL) 
 ที่มา Concept ของการจ าหน่ายสินค้า 
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ตารางที่1.2 : ตารางแสดงเหตุผลที่น าเบอร์เกอร์ Chilled-CPF มาจ าหน่าย 
 
 ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ (Product Test) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่1.4 : ภาพแสดงผล Consumer Test 
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 การประมาณการยอดขาย และก าไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปภาพที่1.5 : ภาพแสดงเป้าหมายการจ าหน่ายสินค้า 
 รายละเอียดสินค้า 
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 แผนการส่งเสริมการตลาด 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่1.3 : ตารางแสดงแผนกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 กลุ่มลูกค้าหลัก 

             ผู้บริโภคชายและหญิง อายุ 18-35 ปี ที่ชอบสินค้า Fast Food และมี Life Style 
ที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ STP ของผลิตภัณฑ์ เป็นดังน้ี 
- Segmentation 
  แบ่ง Segment ตามพฤติกรรมผู้บริโภค ( Behavioristic Segmentation ) และด้าน
จิตวิทยา (Psychographic Segmentation) Life Style ของผู้บริโภคที่ต้องการความ
สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา สามารถอุ่นไมโครเวฟทานเองได้ง่ายๆที่บ้าน 
- Target Market 
 ลูกค้าชาย หญิง ที่มีความเร่งรีบ เน้นความสะดวก รวดเร็วในการทานอาหาร และชอบ
สินค้ากลุ่ม Fast Food โดยเฉพาะคนรักเบอร์เกอร์ 
- Positioning 
  เบอร์เกอร์อิ่มสะดวก ราคาคุ้มค่า 
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 สภาพการแข่งขัน และคู่แข่งหลัก    
             ส าหรับกลุ่มอาหารว่างในตลาดประเทศไทย ซีพีเป็นผู้น าในกลุ่มอาหารว่างประเภท
เนื้อไก่ ซึ่งมีความหลากหลาย ถึง 11 เมนู ท าให้สามารถครองแชมป์ส่วนแบ่งตลาดอยู่ท่ี 65% 
ในส่วนของเมนูของว่างพร้อมทานประเภทไก่  
 
 
 

 
 

 
แผนภูมิที1่.7 :แสดงกราฟวงกลมของส่วนแบ่งตลาดอาหารเนื้อไก่(วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554) 
  ปัจจุบัน ตลาดเบอร์เกอร์คิดเป็นสัดส่วน 20% ของตลาดรวมร้านอาหารบริการด่วน 
(มูลค่า 14,000 ล้านบาท) ส าหรับตลาดเบอร์เกอร์ในไทย ผู้น าตลาดคือ แมคโดนัลด์ มีส่วนแบ่ง
การตลาดร้อยละ 65  KFC มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 15 แต่ KFC มีแผนที่จะผลักดันสินค้า
เบอร์เกอร์ให้เติบโตขึ้นเนื่องจากเห็นโอกาสทางการตลาด ส าหรับเบอร์เกอร์ Chilled – CPF ยัง
เป็นสัดส่วนท่ีน้อยมากในตลาด 

 
 

 
 

 
 
 
 

แผนภูมิที่1.8 : กราฟวงกลมแสดงส่วนแบ่งตลาดเบอร์เกอร์ (วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
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1.2. ปัญหำ และลักษณะปัญหำที่เกิดขึ้นภำยในองค์กร 

ปัญหำระดับองค์กร 
องค์กรมีนโยบายท่ีจะผลิตและจ าหน่ายสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มี 

Life Style ที่เร่งรีบ และลด yield ในการผลิตเนื้อไก่ ดังนัน้ ปัญหายอดขายไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนด ส่งผลถึงความเชื่อม่ันในนโยบายขององค์กร ว่าสามารถตอบสนอง

กลุ่มเป้าหมายได้มากน้อยแค่ไหน ลูกค้ามี Life Style ที่เร่งรีบและมีความต้องการบริโภคสินค้า

เอบร์เกอรห์รือไม่ และมีผลต่อปริมาณ yield ในการผลิตเนื้อไก่ที่เกิดขึ้น 

ปัญหำระดับธุรกิจ (ระบ)ุ 

 เบอร์เกอร์ CP Brand ไม่สามารถครองส่วนแบ่งในตลาดเบอร์เกอร์ในประเทศไทยได้ 
 
ปัญหำระดับหน้ำที่ / ผลิตภัณฑ์ (ระบ)ุ 

ยอดขายเบอร์เกอร์ Chilled – CPF ไมเ่ป็นที่นิยมในตลาด ซึ่งส่งผลต่อการออกสินค้าเบอร์เกอร์ 
Chilled รสชาติใหม่ 
1. ผลประกอบกำรระดับผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงถึงปัญหำ 
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมี 2 SKUs ได้แก่ เบอร์เกอร์สเต๊กไก่เทอริยากิ CP และเบอร์เกอร์สเต๊กไก ่
นิวออร์ลีน CP  
รายวัน เป้าหมายในการขาย    : เบอร์เกอร์สเต๊กไก่เทอริยากิ CP    2    แพ็คต่อร้านต่อวัน 
   เบอร์เกอร์สเต๊กไก่นิวออร์ลีน CP   2    แพ็คต่อร้านต่อวัน 
รายวัน ยอดขายท่ีเกิดขึ้นจริง   : เบอร์เกอร์สเต๊กไก่เทอริยากิ CP    1.5  แพ็คต่อรา้นต่อวัน 
    เบอร์เกอร์สเต๊กไก่นิวออร์ลีน CP   1.4  แพ็คตอ่ร้านต่อวัน 
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รายเดือน เป้าหมายในการขาย : เบอร์เกอร์สเต๊กไก่เทอริยากิ CP   342,000 แพ็คตอ่ร้านต่อวัน 
               เบอร์เกอร์สเต๊กไก่นิวออร์ลีน CP 342,000  แพ็คต่อร้านต่อวัน 
รายเดือน ยอดขายท่ีเกิดจริง    : เบอร์เกอร์สเต๊กไก่เทอริยากิ CP  256,500  แพ็คตอ่ร้านต่อวัน 
    เบอร์เกอร์สเต๊กไก่นิวออร์ลีน CP 239,400  แพ็คต่อร้านต่อวัน 
 
 
 
 
สรุป 
  ยอดขายที่เกิดขึ้นจริงทั้ง เบอร์เกอร์สเต๊กไก่เทอริยากิ CP และเบอร์เกอร์สเต๊กไกน่ิวออร์
ลีน CP ไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย ยอดขายสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดเฉพาะช่วงที่มีการโฆษณา 
แต่หลังจากนั้นจะเห็นว่ายอดขายลดลงเรื่อยๆ และคงที่ที่ SKU ละ 1.4-1.5 แพ็คต่อร้านต่อวัน 
(เท่ากับ 7,980 – 8,550 แพ็คต่อวัน ) ซึ่งคิดเป็น -27% เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด และ
ยอดขายบาทรวม 2 SKUs ที่คาดว่าจะได้แต่ท าไม่ได้สูงถึง 5,454,900 บาทต่อเดือน  
(188,100 แพ็ค @ 29 บาท ) 
  ดังนั้น ปัญหาของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ Chilled – CPF คือ ยอดขายไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 
 
1.3. ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เนื่องจากทางซีพีเอฟต้องการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในส่วนของตลาดของว่าง 
ประกอบกับการที่ทางซีพีเอฟ มีนวัตกรรมใหม่ นั่นก็คือ การผลิตเบอร์เกอร์แบบ Chilled        
ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันที่มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบได้เป็นอย่างดี     
โดยเริ่มวางจ าหน่ายท่ีร้าน 7-Eleven ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 2554 จ านวน 2 SKUs ได้แก่ 
เบอร์เกอร์สเต๊กไก่เทอริยากิ CP และเบอร์เกอร์สเต๊กไก่นิวออร์ลีน CP โดยได้มีการโฆษณา
สินค้าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 เดือน แต่ผลปรากฏว่า ยอดขายเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มจ าหน่าย
จนถึงปัจจุบันกลับไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยยอดขายที่เกิดขึ้นจริง สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เฉพาะในช่วงที่มีโฆษณา แต่หลังจากนั้น ยอดขายจะลดลงเรื่อยๆ      
และคงที่ที่ SKU ละ 1.4-1.5 แพ็คต่อร้านต่อวัน ซึ่งเท่ากับ 7,980 – 8,550 แพ็คต่อวัน โดยคิด
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เป็น -27% เม่ือเทียบกับเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ และยอดขายรวมของทั้ง 2 SKUs ต่ ากว่า      
ที่คาดการณ์ในตอนแรกสูงถึง 5,454,900 บาทต่อเดือน (ประมาณ 188,100 แพ็ค ราคาแพ็คละ 
29 บาท) โดยท่ีในปัจจุบัน ยังไม่ทราบถึงสาเหตุของปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น และทางซีพีเอฟเอง 
ก็ได้มีแผนที่จะวางจ าหน่ายสินค้าในกลุ่มเบอร์เกอร์แบบ Chilled เพิ่มขึ้นอีก 1 SKU แต่เม่ือยังไม่
ทราบสาเหตุของการที่ยอดขายต่ ากว่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้ทางซีพีเอฟเอง จึงยังไม่มี
ก าหนดที่จะออกจ าหน่ายสินค้าใหม่ดังกล่าว    ซึ่งปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น ทางผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะท าการศึกษาถึง “ปัญหาของธุรกิจผลิตจ าหน่ายอาหาร – กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เบอร์
เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF” ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะสามารถสะท้อนถึง
ทิศทางและนโยบายของทางองค์กรท่ีจับกลุ่มเป้าหมายที่มี Life Style ที่เร่งรีบ ชอบความสะดวก
ในการซื้อ และรับประทานอาหารว่างโดยเฉพาะสินค้าเบอร์เกอร์ในร้านสะดวกซื้อ, สะท้อนความ
แข็งแกร่งของ Brand CP ว่า Branding ช่วย Introduce สินค้าใหม่ได้หรือไม่    รวมไปถึงท าให้
ทราบแนวทางการเติบโตของตลาดกลุ่มเบอร์เกอร์ Chilled พร้อมทานได้ต่อไปในอนาคต 

สรุปปัญหำ 
ปัญหาระดับองค์กร คือ  การลด Yield ในการผลิตเนื้อไก่ แมว้่าผลประกอบการของ CPF 

จะมีการเติบโตทุกปี แต่การลดของเสียจากการผลิตจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กร 
 
 

 

 

 

 

ปัญหาระดับธุรกิจ  คือ  เบอร์เกอร์ CP Brand ไม่สามารถครองส่วนแบ่งในตลาดเบอร์
เกอร์ในประเทศไทยได้ โดยการแบ่งหน่วยธุรกิจของ CPF เป็นดังน้ี 

1. สายธุรกิจสัตว์บก 

2. สายธุรกิจสัตว์น้ า 

3. สายธุรกิจอาหาร 

- อาหารแปรรูปสัตว์บก 

- อาหารแปรรูปสัตว์น้ า 
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- อาหารส าเร็จรูป โดยเบอร์เกอร์ Chilled – CPF อยู่ในหน่วยธุรกิจนี้ 

4. การค้าภายในประเทศ 

5. การค้าต่างประเทศ 

ปัญหาระดับหน้าที่  คือ  ยอดขายที่เกิดขึ้นจริง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด และ
สินค้าอาจยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดในเรื่องของรสชาติ ผู้บริโภคยังไม่
เห็นถึงคุณค่าของสินค้า ท าให้ราคาที่จ าหน่าย (29  บาท/แพ็ค) อาจจะแพงเกินไปในความเห็นของ
ผู้บริโภค 
 เนื่องจากซีพีเอฟต้องการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในตลาดของว่าง ประกอบกับมี
นวัตกรรมใหม่คือ การผลิตเบอร์เกอร์แบบ Chilled ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในปัจจุบันท่ีเร่งรีบ โดยเร่ิมวางจ าหน่ายที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขา ในวันท่ี 14 มี.ค. 2554 
จ านวน 2 SKUs ได้แก่ เบอร์เกอร์สเต๊กไก่เทอริยากิ CP และเบอร์เกอร์สเต๊กไก่นิวออร์ลีน CP  
โดยมีการโฆษณาสินค้าอย่างต่อเนื่อง 1 เดือน แต่ยอดขายเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มจ าหน่ายจนถึงปัจจุบัน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุของปัญหาดังกล่าว 
 
  ปัญหาท่ีเกิดขึ้น เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข ได้แก่ 
1. ปัจจัยใดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบอร์เกอร์ Chilled - CPF  
2. การรับรู้ในตราสินค้า CP Brand เบอร์เกอร์ Chilled – CPF ของลูกค้า  
3. แนวโน้มการเติบโตของตลาดกลุ่มเบอร์เกอร์พร้อมทาน  
 

1.4. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1. เพื่อศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับสินค้าเบอร์เกอร์ Chilled แบรนด์ CPF และปัจจัยที่

เกี่ยวข้อง 

 2. เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้บริโภค , การรับรู้คุณค่าในตราสินค้าผลิตภัณฑ์เบอร์
เกอร์แบบ Chilled - CPF ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อผลิตภัณฑ์ เบอร์เกอร์แบบ Chilled   
แบรนด์ CPF, ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ ศึกษาถึงพฤติกรรมในการบริโภค
เบอร์เกอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน้าที่ด้านการตลาด
ของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ Chilled แบรนด์ CPF 
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1.5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 

ประโยชน์ระยะสั้น 

1. ทราบถึงความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 

เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF 
2. ทราบถึงการรับรู้คุณค่าในตราสินค้าผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF ของ 
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ทราบถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled –  
CPF ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4. ทราบถึงพฤติกรรมในการบริโภคเบอร์เกอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 5. ท าให้ทางองค์กรได้ทราบถึงปัจจัยท่ีท าให้ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF  

มียอดขายต่ ากว่าเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ 
 6. ท าให้ทางองค์กรสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น 
ประโยชน์ระยะกลำง 

 องค์กรสามารถน าผลที่จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ การวางแผน
ด้านกลยุทธ์ระดับผลิตภัณฑ์ ระดับธุรกิจ และระดับองค์กรได้ต่อไปในอนาคตได้ 
ประโยชน์ระยะยำว 

 น าเรื่องคุณค่าในตราสินค้าไปใช้เป็นกลยุทธ์ และพัฒนาให้ Brand CPF แข็งแกร่งย่ิงขึ้น 
 

1.6. นิยำมปฏิบัติกำร (Operational Definition) 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการก าหนดศัพท์เฉพาะที่ใช้ส าหรับการศึกษาวิจัย 
ดังต่อไปนี ้

1. ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled หมายถึง ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ที่ถูกผลิตโดยผ่าน
กระบวนการที่ท าให้เนื้อสุก และน ามาประกอบกับขนมปัง จากนั้นน าเบอร์เกอร์มาลดอุณหภูมิให้
เย็นลงอยู่ที่ 2-6 องศาเซลเซียส โดยจะควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 2-6 องศาเซลเซียสตั้งแต่สิ้นสุด
การผลิต บรรจุห่อ จัดเก็บ ขนส่ง ตลอดจนถึงวางจ าหน่ายที่ Shelf ในตู้แช่เย็นที่ร้าน 7-Eleven 
และในการอุ่นร้อนสินค้า ท าได้ง่ายๆ เพียงตัดมุมซองเล็กน้อย แล้วน าไปอุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟ 
ที่อุณหภูมิตามที่ก าหนดบน packaging จากนั้นลูกค้าก็สามารถรับประทานได้ทันท ี

2. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร หมายถึง ผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้บริการที่
ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. ควำมคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนครที่มีต่อผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ 
Chilled แบรนด์ CPF หมายถึง การแสดงออกของบุคคลที่มีต่อผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ 
Chilled ในด้านต่างๆ ซึ่งมีผลมาจากความเชื่อ, ความคิด และทัศนคติ ซึ่งต้องอาศัยพื้นฐาน 
ความรู้ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อม เป็นเครื่องช่วยในการพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจแสดง
ออกมา ประกอบด้วย 

1) หากท่านทราบว่ามีผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF วางจ าหน่าย
ภายในร้าน 7-Eleven ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ ถ้าไม่ซ้ือเกิดมาจากสาเหตุใด  
2) ประเภทของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF ที่ท่านจะตัดสินใจซื้อ 
3) รสชาติของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF ที่ท่านจะตัดสินใจซื้อ 
4) ระดับราคาของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF ในปัจจุบันแพ็คละ 
29 บาท ท่านคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 

4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร หมายถึง ปัจจัยที่ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ มหานครให้
ความส าคัญ และมีผลในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled  

5. พฤติกรรมในกำรบริโภคเบอร์เกอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนครหมายถึง 
การศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคเบอร์เกอร์ของผู้บริโภคในด้านต่างๆ ประกอบด้วย  

 1) เบอร์เกอร์ย่ีห้อใดที่ท่านเลือกรับประทานบ่อยท่ีสุด  

 2) ความถี่ในการรับประทานเบอร์เกอร์  

 3) ท่านมักจะรับประทานเบอร์เกอร์ในช่วงวันใดมากที่สุด  

 4) ท่านมักจะรับประทานเบอร์เกอร์ในช่วงเวลาใดมากที่สุด  

 5) ระดับราคาของเบอร์เกอร์ท่ีท่านเลือกซื้อรับประทานมากที่สุดในปัจจุบัน 

  6) ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเบอร์เกอร์จากทางสื่อใดมากที่สุด  

 7) ท่านคิดว่าข้อใดน่าสนใจมากที่สุด เมื่อมีการจัดรายการส่งเสริมการขายเบอร์เกอร์ข้ึน 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัญหาของธุรกิจผลิตจ าหน่ายอาหาร – กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์
เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF” ครั้งนี้ มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์   

2.2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตลาด ได้แก่  

2.2.1.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

2.2.2.ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ และการเรียนรู้ 

2.2.3.ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค  

2.2.4.ทฤษฎีเรื่องการสร้างตราสินค้า 

2.3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

2.1. ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 

 กลยุทธ์ คือ การใช้วิธีที่ไม่ปกติ มีการใช้ความคิดเป็นพิเศษ เพื่อกลั่นเอาแนวทางที่ดี
ที่สุด และสามารถแปรเปลี่ยนสถานการณ์ทุกประเภท ให้กลับกลายเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  
ไม่ว่าขณะนั้น องค์การจะอยู่ในสถานการณ์ใด ไมว่่าจะเป็นช่วงได้เปรียบหรือเสียเปรียบก็ตาม 

  ลักษณะที่ส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์  คือ การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือ 
ของนักบริหารในการบริหารงาน เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น  
การบริหารเชิงกลยุทธ์จะเน้นและให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic decision 
making) ที่ไม่เหมือนกับการตัดสินใจในลักษณะอื่นๆ เพราะการบริหารเชิงกลยุทธ์จะเกี่ยวข้อง
กับอนาคตในระยะยาวขององค์การท้ังหมด  

  การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยทั่วไป หมายถึง การก าหนด
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Goal) ขององค์การ
ในระยะสั้นและระยะยาว จากนั้นจึงวางแผนท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้องค์การสามารถด าเนินงาน
ตามพันธกิจ อันน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  
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          นอกจากนี้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดโอกาส หรืออุปสรรคแก่องค์การได้ องค์การจึงจ าเป็นต้องพิจารณาสภาพแวดล้อม
ภายในขององค์การ เพื่อหาจุดแข็งหรือจุดอ่อนในการท่ีจะสามารถหลีกเลี่ยงจากอุปสรรค หรือใช้
ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่น้ันได้ ดังนั้นการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นการบริหารโดยค านึงถึง  
 (1) ลักษณะการด าเนินงานขององค์การ  
 (2) ลักษณะธุรกิจในอนาคต 
 (3) สภาพแวดล้อม  
 (4) การจัดสรรทรัพยากร  
 (5) การปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

  องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์  ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยพื้นฐาน 5 
ประการ ดังนี ้

(1) ก ำหนดทิศทำง  

          ในการก าหนดทิศทางขององค์การ จะประกอบด้วย การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)    
และการก าหนดภารกิจ (Mission) หรือกรอบในการด าเนินงานที่ชัดเจน จะช่วยให้องค์การ
สามารถก าหนดทิศทางในระยะยาว อีกทั้งยังแสดงถึงความตั้งใจในการด าเนินธุรกิจอีกด้วย 

          ภารกิจ (Mission) ในกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์นั้น ขั้นแรกองค์การจะต้อง
ระบุภารกิจและเป้าหมายหลักที่ส าคัญของบริษัท ซึ่งภารกิจ หมายถึง ประกาศหรือข้อความ  
ของบริษัทที่พยายามก าหนดว่าจะท าอะไรในปัจจุบัน ก าลังจะท าอะไรในอนาคต องค์การเป็น
องค์การแบบใด และจะก้าวไปสู่การเป็นองค์การแบบใด ทั้งนี้เพื่อบรรลุสู่ความเป็นเลิศเหนือ
คู่แข่ง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ข้อความเรื่องภารกิจขององค์การ จะประกอบไปด้วย ข้อความที่บ่ง
บอกถึงคุณค่าทางปรัชญาส าคัญที่ผู้บริหารตัดสินใจกระท า ซึ่งแสดงถึงพันธะของบริษัทที่มีต่อ
เป้าหมายและสอดคล้องกับคุณค่าของผู้บริหาร นอกจากนี้แล้ว ภารกิจยังจะสร้างสภาพแวดล้อม
ในการก าหนดกลยุทธ์อีกด้วย 
          เป้าหมาย (Gold) คือ การบอกถึงสิ่งที่องค์การปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต และพยาม
บรรลุ โดยมีการก าหนดให้ชัดเจน กระชับ ตรงจุด และสามารรถวัดได้ ทั้งนี้การก าหนดเป้าหมาย
จะมีการก าหนดให้ชัดเจนข้ึนกว่าการก าหนดภารกิจว่าจะต้องท าสิ่งใด 

(2) กำรประเมินองค์กำรและสภำพแวดล้อม (Environment Scanning)  

          ในการประเมินสภาพแวดล้อมขององค์การนั้น จะประกอบไปด้วย การประเมินสภาพ 
แวดล้อมภายนอก และการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึง   
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หรือโดยทั่วไปจะเรียกว่า การวิเคราะห์ตามตัวแบบสว็อท 
(SWOT Analysis) 
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 SWOT Analysis : 
  S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน   
เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน 
จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการ
ก าหนดกลยุทธ์การตลาด 
 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 
เป็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้อง
หาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 
 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการ
ที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัท เอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร 
โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสน้ัน เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้น
เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้
ประโยชน์จากโอกาสน้ัน 
 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจ าเป็นจะต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้อง        
และพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 2.1: แสดงแผนภาพ SWOT Analysis 
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 Five Forces Model Analysis : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 2.2 : The Five Forces Model 
ที่มา: http://y28.wikidot.com 

 บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (2547: 67) กล่าวว่า การวิเคราะห์ Five Force Analysis หรือ
การวิเคราะห์อุตสาหกรรม โดยมีแรงบีบ 5 ประการ ซึ่งเป็นแนวความคิดของ Michael E. Porter 
ซึ่งอธิบายถึง สภาพแวดล้อมการแข่งขันที่มีผลต่อธุรกิจท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม 
 1. ภัยคุกคามจากผู้เข้ามาใหม่ (Threat of New Entrants) ผู้เข้ามาใหม่ในอุตสาหกรรม
จะน าก าลังการผลิตเข้ามา มีความต้องการที่จะได้รับส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ความ
รุนแรงของการคุกคามของผู้เข้ามาใหม่ ขึ้นอยู่กับอุปสรรคขวางกั้น และการตอบโต้จากคู่แข่งขัน
ทีมี่อยู่เดิม ซึ่งผู้เข้ามาใหม่สามารถคาดการณ์ได้ 
 2. อ านาจต่อรองของผู้ขาย (Bargaining Power of Suppliers) ผู้ขายสามารถใช้อ านาจ
ต่อรองกับผู้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมได้ โดยการขึ้นราคาหรือลดคุณภาพของสินค้าและบริการ 
ด้วยเหตุนี้อ านาจต่อรองของผู้ขายจึงมีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของอุตสาหกรรม    
ซึ่งจะท าให้ต้นทุนของสินค้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมต้องมีการเพิ่มราคาสินค้า
เพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น 
 3. อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of Buyers) ลูกค้าสามารถกดดันให้ราคา
สินค้าลดลงได้ ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นหรือบริการที่มากขึ้น ถ้าในอุตสาหกรรมมีผู้ขายหลายราย   
ที่ขายสินค้าหรือบริการเหมือนๆ กัน ซึ่งส่งผลให้ลูกค้ามีทางเลือกมากมาย 
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 4. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products or Services) สินค้า
ทดแทนอาจสร้างแรงกดดันให้กับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมได้ทุกเม่ือ โดยเฉพาะในกรณีที่สินค้ามี
ราคาที่ต่ ากว่า และมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับสินค้าหลักในอุตสาหกรรม 
 5. การเพิ่มขึ้นของการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่มีความรุนแรงมากขึ้น (Rivalry among 
Existing Competitors) การต่อสู้ในอุตสาหกรรมจะรุนแรงเพียงใดขึ้นอยู่หลายปัจจัย เช่น 
จ านวนคู่แข่งขัน อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม ลักษณะของสินค้าหรือบริการ เป็นต้น 

TOWS Matrix : 
 TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะห์ที่น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง 
(Strength) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ขององค์กร
มาท าการก าหนดกลยุทธ์ประเภทต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 

 
รูปภาพที่ 2.3 : TOWS Matrix Model 

ที่มา: http://www.mof.or.th/web/about.php?type=5 

 1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินสภาพ 
แวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunities) มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อน ามา
ก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก 
 2. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินสภาพ 
แวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง (Strength) และอุปสรรค (Threats) มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อน ามาก าหนด
กลยุทธ์ในเชิงป้องกัน 
 3. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินสภาพ 
แวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) และโอกาส (Opportunities) มาพิจารณาร่วมกัน      
เพื่อน ามาก าหนดกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข 



 28 

 4. กลยุทธ์เชิงตั้งรับ (WT Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินสภาพ 
แวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) และอุปสรรค (Threats) มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อก าหนด
กลยุทธ์ในเชิงตั้งรับ  
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์การ : 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อทิศทาง การกระท า โครงสร้างองค์กร 
และกระบวนการภายในขององค์กร ซึ่งสภาพแวดล้อมภายนอก จะประกอบไปด้วย ปัจจัยต่างๆ 
ได้แก่ การเมือง (Politics) เศรษฐกิจ (Economics) สังคม (Social) เทคโนโลยี (Technology) 
หรือที่เรียกกันว่า “PEST Analysis” 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 2.4 : องค์ประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ที่มา: webhost.cpd.go.th 

 1. ปัจจัยด้านการเมือง (Political) ทิศทางและความม่ันคงทางการเมือง เป็นสิ่งที่มีความ 
ส าคัญส าหรับองค์กร ที่จะต้องพิจารณาไม่ว่าจะเป็นนโยบาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่จะส่งผลต่อ
องค์กรในเชิงบวกและเชิงลบต่อการด าเนินงาน เช่น นโยบายของรัฐบาล ความม่ันคงของรัฐบาล 
ความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง เป็นต้น 
 2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) เป็นการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจทั้งในประเทศ 
และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราการว่างงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ การลงทุนภาคเอกชน 
เป็นต้น 

External Environment External Environment 

องค์การ องค์กร 

Operational Environment Operational Environment 
ตลาดแรงงาน ตลาด 

ลูกค้า 

ผู้ส่งวัตถุดิบ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คู่แข่ง 

Social 
  สังคม 

Technology 

เทคโนโลยี 

Economic 
เศรษฐกิจ 

Political 

การเมือง 
International 

ต่างประเทศ 
ชุมชน 

?  ?  โอกาส โอกาส ? ? ภัยคุกคาม อุปสรรค 
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 3. ปัจจัยด้านสังคม (Social) เป็นการวิเคราะห์สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่มี
ผลกระทบต่อองค์กร ได้แก่ ความเชื่อ ค่านิยม รูปแบบการด ารงชีวิต การศึกษา ศาสนา ระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) เป็นการวิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลง     
ของเทคโนโลยี เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความล้าสมัย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment Analysis) 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะพิจารณาโดยใช้หลักของ McKinsey’s 7S 
Model ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัย 7 ปัจจัย ได้แก่ 

 
รูปภาพที่ 2.5 : McKinsey’s 7S Model 

ที่มา: http://babousrini.blogspot.com/2008/01/strategy-mckinsey-7s-framework-intro.html 

 1. กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) การก าหนดกลยุทธ์ในองค์กร จะท าให้บุคคลในองค์กร
ได้ทราบว่า องค์กรจะเดินทางไปในทิศทางใด เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งเอาไว้ 
 2. โครงสร้างองค์กร (Organization) การจัดโครงสร้างขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ   
และให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรน้ัน ผู้บริหารจะต้องมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน
ให้ชัดเจน มอบหมายงาน และอ านาจหน้าที่ตามความเหมาะสม  
 3. ระบบงาน (System) ระบบงานที่ดี จะต้องมีวิธีการท างานที่มีความคล่องตัว         
ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน 
 4. บุคลากร (Staff) ทรัพยากรมนุษย์ นับเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงาน
ขององค์กร องค์กรจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการจัดการบุคลากร
ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกและจัดวางบุคลากรได้อย่างเหมาะสม 
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 5. ทักษะ (Skills) สามารถแบ่งแยกทักษะออกเป็น 2 ด้าน คือ ทักษะด้านงานอาชีพ   
ซึ่งเป็นทักษะท่ีจะท าให้สามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งงานท่ีต้องรับผิดชอบได้ ส่วนทักษะอีกด้าน
หนึ่ง คือ ทักษะความถนัดหรือความช านาญพิเศษ 
 6. รูปแบบการบริหาร (Style) รูปแบบในการบริหารงานของผู้น าองค์กร ซึ่งถือว่ามี
บทบาทส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร 
 7. ค่านิยมร่วม (Share Value) ค่านิยมและบรรทัดฐานที่สมาชิกในองค์กรยึดถือปฏิบัติ
ร่วมกัน เป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติกันเป็นประจ าวันจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร รากฐาน      
ของวัฒนธรรมองค์กรก็คือ ความเชื่อ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพ และเป้าหมายของผู้
ก่อตั้ง หรือผู้บริหารระดับสูง 
 
(3) กำรก ำหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 

  ระดับของกลยุทธ์  (Levels of Strategy) แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ 

 (3.1) Corporate Strategy 

          กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) หมายถึง ทิศทางโดยรวมของธุรกิจ ซึ่งเป็น
ทิศทางที่ใช้อธิบายแนวทางร่วมกันในการพัฒนาธุรกิจ บนพื้นฐานความหลากหลายของสาย
ผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรม หรือเป็นการก าหนดทิศทางที่เป็นเอกภาพของธุรกิจโดยรวม     
ของบริษัท 

องค์กรจะมีการแข่งขันที่ด าเนินไปในทิศทางใด เป็นวิสัยทัศน์ (Vision) ที่ผู้บริหารใช้   
ในการก าหนดทิศทางขององค์กร อาจจะมีการก าหนดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นทางการ
หรือไม่ก็ได้ แต่สามารถสื่อวิสัยทัศน์ ไปในแนวทางขององค์กร ที่ให้บุคลากรภายในและบุคลากร
ภายนอกสามารถรับรู้ได้  

กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) เป็นกลยุทธ์รวมขององค์กร ที่จะแสดงถึง
แนวทางการด าเนินธุรกิจทุกอย่างในอนาคตขององค์กรได้ ทั้งนี้ กลยุทธ์ระดับองค์กรสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 3 กลยุทธ์ 

 Growth Strategy  
เป็นเครื่องมือทางการจัดการ ที่มุ่งเน้นไปที่การใช้ทรัพยากรให้เข้าโอกาส เพื่อให้

ผลประโยชน์เติบโตมากขึ้น การเติบโตของผลก าไร ซึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ สามารถท า 
ให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่าผลก าไร ซึ่งได้มาจากการลดต้นทุน 

Growth Strategy สามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายขององค์กร และกระบวนการของธุรกิจ 
เพื่อให้มีความท้าทายมากกว่าแบบเดิมๆ บ่งชี้แนวโน้มของสิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น และสร้างหรือ 
น าธุรกิจใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดผลก าไรเข้ามาเป็นธุรกิจหลัก บางครั้งอาจจ าเป็นต้องก าหนดธุรกิจ 
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หลักใหม่เสียด้วยซ้ าไป เครื่องมือพวกนี้  เช่น เพิ่มการลงทุนในการวิจัยพัฒนา ปรับย้าย 
ทรัพยากรให้เหมาะสม เน้นที่การว่าจ้าง หรือรักษาพนักงานมืออาชีพ เพิ่มผลตอบแทนการ
ค้นพบใหม่ๆ  รับความเสี่ยงได้มากขึ้น 

วิธีการของการใช้เครื่องมือนี้ คือ 
1.1. กลยุทธ์การขยายตัวจากภายในองค์กร (Internal Growth)  
1.2. กลยุทธ์การขยายตัวจากภายนอกองค์กร ตามแนวราบ (Horizontal Integration / 

Horizontal  
 1.3. กลยุทธ์การขยายตัวจากภายนอกในแนวดิ่งหรือแนวตั้ง (Vertical Integration / 
Vertical Diversification)  

1.4. กลยุทธ์การขยายตัวโดยการควบและซ้ือกิจการ (Merger & Acquisition: M&A) 
1.5. กลยุทธ์การขยายตัวโดยการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ 
 Stability Strategy 
คือ กลยุทธ์ที่องค์กรไม่สามารถปรับหรือจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อแสวงหาโอกาสจาก

ภายนอกได้ หรือสถานการณ์ภายนอกไม่เอื้ออ านวยต่อการเติบโตขององค์กร 
 Retrenchment 
คือ กลยุทธ์ที่องค์กรไม่สามารถต่อสู้กับภัยคุกคามจากสภาพการภายนอกและทรัพยากร

ที่มีอยู่ ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรักษาสถานภาพความม่ันคงขงองค์กรได้ มีลักษณะดังนี้    
การพลิกฟื้นกิจการ , การเลิกกิจการ, การเก็บเกี่ยว 

(3.2) Business  Strategy  
 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นให้หน่วยธุรกิจ มีความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ หรือเป็นกลยุทธ์ที่องค์กรน ามาใช้       
เพื่อความได้เปรียบและชัยชนะเหนือคู่แข่งขัน ประกอบด้วยหลายทางเลือก ดังนี้ (Porter’s 
Strategies) 

 กลยุทธ์ต้นทุนต่ า Lower cost Strategy คือ ความสามารถของธุรกิจในการผลิตและ 
จัดจ าหน่ายสินค้า และบริการที่มีต้นทุนต่ ากว่าคู่แข่งขัน และได้รับผลตอบแทนสูงกว่าบริษัท   
อื่น ๆ  

 กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง Differentiation Strategy คอื ความสามารถในการจัดหา 
สินค้าและบริการที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน และให้คุณค่ามากกว่าในแง่คุณภาพ บริการหลัง
การขาย และคุณลักษณะพิเศษ เช่น เทคโนโลยีที่โดดเด่น เช่น รถ Audi หรือ BMW, การบริการ
ที่ดี เช่น 7-eleven เปิดตลอด 24 ชม. เป็นต้น 

 กลยุทธ์มุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม Focus Strategy โดยการให้ความส าคัญกับลูกค้า 
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หลักของตลาด สร้างความสัมพันธ์อันดี และตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลักที่ส าคัญไว้
เป็นอย่างดี 

 (3.3) Functional Strategy 
หมายถึง แนวนโยบายตามสายการแบ่งงาน เป็นการน ากลยุทธ์มาใช้ในระดับปฏิบัติการ

เพื่อให้บรรลุได้ซึ่งวัตถุประสงค์ (Objective) ขององค์กร ที่สามารถประเมินค่าออกมาได้อย่าง
ชัดเจน และจะเป็นกลยุทธ์ที่จะต้องครอบคลุมทุกหน่วยงานภายในองค์กร ให้มีการสอด
ประสานกัน เพื่อความส าเร็จของกลยุทธ์ระดับธุรกิจและระดับองค์กร โดยมุ่งเน้นไปที่หน่วย
ปฏิบัติงาน เช่น ด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยและการ
พัฒนา เป็นต้น 

 

(4) กำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)  

  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ คือ กระบวนการที่ผู้บริหารแปลงกลยุทธ์และนโยบายไปสู่
แผนการด าเนินงาน ก าหนดรายละเอียดด้านต่างๆ เช่น ด้านงบประมาณ หรือวิธีการด าเนินงาน 
ซึ่งกระบวนการนี้ อาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภายในด้านวัฒนธรรม โครงสร้าง หรือ
ระบบการบริหาร เพื่อให้สามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

(5) กำรประเมินผลและกำรควบคุม (Evaluation and Control) 

          การควบคุมกลยุทธ์ เป็นหน้าที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
กลยุทธ์ที่น าไปปฏิบัติ ทั้งนี้ในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้น มักจะเกิดข้อผิดพลาดที่ต้องการ    
การปรับปรุง เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นั้น จะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานท่ีตรงตามแผนที่ได้ตั้งไว้  
          การตรวจสอบกลยุทธ์ (Strategic Control) จะมีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ มีการก าหนดเกณฑ์และมาตรฐาน โดยมาตรวัดการด าเนินงานที่เหมาะสมกับ         
แต่ละองค์การ ซึ่งในแต่ละองค์การ จะมาตรฐานและเกณฑ์การด าเนินงานของตนเอง ทั้งนี้การ
ก าหนดมาตรฐาน ควรมีความระมัดระวังเพื่อให้สามารถสะท้อนผลการท างานได้อย่าง         
เป็นรูปธรรม 
          ในการติดตาม ควบคุม และประเมินผลนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมา
ดูแลแผนกลยุทธ์โดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องมีบุคลากรที่มีความรับผิดชอบเต็มเวลา ที่สามารถทุ่มเท
ให้กับการติดตาม และประเมินผลได้อย่างเต็มที่ หน่วยงานน้ี ควรอยู่กับฝ่ายวางแผนที่มีผู้บริหาร
ในฝ่ายอยู่ในระดับผู้บริหารชั้นสูง อย่างไรก็ตามในการด าเนินกลยุทธ์นั้น จ าเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่ายตลอดเวลา จึงอาจมีความจ าเป็นในการตั้งคณะกรรมการติดตาม        
และประเมินผลแผนกลยุทธ์ ที่ประกอบด้วยผู้แทนระดับบริหารจากฝ่ายต่างๆ ขึ้นร่วมด้วย 
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2.2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกำรตลำด 
2.2.1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาด       
ซึ่งนักการตลาดสามารถที่จะควบคุมได้ และต้องน ามาใช้ร่วมกัน เพื่อที่จะสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย เครื่องมือดังต่อไปนี้ (ศิริวรรณ   
เสรีรัตน์และคณะ, 2551) 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย จึงอาจจะมีตัวตนหรือไม่มี
ตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ จึงประกอบไปด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่องค์กร หรือบุคคล 
ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้
ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ จะต้องพยายามค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้  

(1) ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product differentiation) และความแตกต่างทางการ
แข่งขัน (Competitive differentiation) 

(2) พิจารณาองค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product component) เช่น 
ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่างลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า เป็นต้น 

(3) การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product positioning) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์
ของบริษัท เพื่อแสดงต าแหน่งที่แตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

(4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) เป็นการพัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
ที่มีลักษณะใหม่ และปรับปรุงให้ดีขึ้น (New and improve) ซึ่งต้องค านึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 

(5) กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product mix) และสายผลิตภัณฑ์ 
(Product line) ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ คือ สายผลิตภัณฑ์ (Product Line) และรายการ
ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด (Product Item) ที่ผู้ขายเสนอขาย ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 
ความกว้าง ความยาว ความลึก และความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ 

(5.1) ความกว้าง (Width) ของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ หมายถึง จ านวนสาย
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีอยู่ท้ังหมด 

(5.2) ความยาว (Length) ของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ หมายถึง จ านวนรายการ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในส่วนประสมผลิตภัณฑ์ 

(5.3) ความลึก (Depth) ของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ หมายถึง ความหลากหลาย     
ของผลิตภัณฑ์ภายในแต่ละตราสินค้า หรือแต่ละรายการผลิตภัณฑ์ภายในสายผลิตภัณฑ์ 
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(5.4) ความสอดคล้อง (Consistency) ของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ หมายถึง
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดของสายผลิตภัณฑ์ ในแง่ของการใช้ร่วมกัน การผลิต ช่องทางการ   
จัดจ าหน่าย หรืออื่นๆ 

มิติทั้ง 4 ของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ ท าให้บริษัทขยายธุรกิจได้ 4 วิธี ดังนี้      
การเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการขยายความกว้างของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ การเพิ่มความ
ยาวของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ การเพิ่มความหลากหลายให้แต่ละรายการผลิตภัณฑ์มากขึ้น    
การขยายความลึกของส่วนผสมผลิตภัณฑ์ และสุดท้ายบริษัทสามารถเพิ่มความสอดคล้องให้กับ
สายผลิตภัณฑ์มากขึ้น 

6) ระดับของผลิตภัณฑ์ (Product Levels) ผู้บริโภคจะมีความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ใน
หลากหลายลักษณะ ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก นักการตลาดจะแบ่งระดับของผลิตภัณฑ์ออกเป็น 
5 ระดับ ดังนี้ (อุไรวรรณ แย้มนิยม, 2546:520-523)  

(6.1) ประโยชน์หลัก (Core Benefit) เป็นประโยชน์หรือบริการส าคัญที่ทางลูกค้า
ต้องการได้รับจากการซื้อสินค้าหรือบริการ เช่น ผู้ที่ซื้อบริการจากโรงแรม จะต้องการการพัก
อาศัย เพื่อพักผ่อนนอนหลับ เป็นต้น นักการตลาดจึงต้องมองตนเองในฐานะผู้ให้ประโยชน์  

(6.2) ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน (Generic Product) นักการตลาดจะต้องเปลี่ยน
ประโยชน์หลักไปสู่ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน เช่น บริการห้องพักของโรงแรม จะต้องมีเตียง ห้องน้ า 
ผ้าเช็ดตัว และตู้เสื้อผ้า เป็นต้น 

(6.3) ผลิตภัณฑ์คาดหวัง (Expected Product) เป็นคุณลักษณะ (Attributes)     
ของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อคาดหวัง เม่ือได้ท าการซื้อ นักการตลาดจะต้องจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี
คุณสมบัติ และเงื่อนไขตรงตามที่ผู้ซื้อคาดหวังไว้ตามปกติ เม่ือซื้อผลิตภัณฑ์นั้น เช่นลูกค้า   
ของทางโรงแรมคาดหวังว่า จะพบกับเตียงนอนที่สะอาด ผ้าเช็ดตัวที่ซักสะอาดแล้วเตรียมไว้ให้   
เป็นต้น 

(6.4) ผลิตภัณฑ์ควบ (Augment Product) เปน็ผลิตภัณฑ์หรือบริการเพิ่มเติมจาก
ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ซึ่งจะท าให้สินค้าหรือบริการของทางบริษัท มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน 
นักการตลาดจะต้องจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ควบ ซึ่งอยู่เหนือความคาดหวังปกติของลูกค้า เช่น 
ผลิตภัณฑ์ควบของห้องพักในโรงแรม คือ การมีรายการโทรทัศน์ช่องต่างประเทศให้ได้รับชม 
เป็นต้น 

(6.5) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้ (Potential Product) เป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมการขยาย
คุณค่าทั้งหมดที่เป็นไปได้ แล้วแปลงเพิ่มเข้าไปเป็นผลิตภัณฑ์ หรือข้อเสนอที่อาจเป็นไปได้     
ในอนาคต หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการมองแนวโน้มที่ผลิตภัณฑ์จะสามารถพัฒนาไปในอนาคต 
เช่น บริการโรงแรม อาจมองแนวโน้มในอนาคต ที่จะท าให้บริการห้องพักในโรงแรม มีทั้ง
ห้องรับแขก ห้องท างาน ห้องนอน ห้องครัว เบ็ดเสร็จรวมอยู่ใน 1 Unit เป็นต้น 
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2. รำคำ (Price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น P ตัวที่สอง     
ที่เกิดขึ้นมาถัดจาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์ กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ผู้บริโภค
จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นกลยุทธ์ด้านราคาจะต้องค านึงถึง 

(1) คุณค่าที่รับรู้ (Perceived value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องท าการพิจารณาว่า การ
ยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ สูงกว่าราคาของผลิตภัณฑ์นั้นหรือไม่  

(2) ต้นทุนสินค้า และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
(3) การแข่งขัน 
(4) ปัจจัยอื่นๆ 

 3. กำรจัดจ ำหน่ำย (Place or Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่ง
ประกอบด้วยสถาบัน และกิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ และบริการจากบริษัทไปยังตลาด 
สถาบันที่น าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย ก็คือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรม เป็นกิจกรรม
ที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลัง สินค้า และการเก็บรักษาสินค้า
คงคลัง การจัดจ าหน่าย จึงประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้  

(1) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel of Distribution) คือ เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์ และ 
(หรือ ) กรรมสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ได้ เปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบช่องทางจัดจ าหน่ายจึง
ประกอบด้วยผู้ผลิต คนกลาง ผู้บริโภค หรือผู้ใช้อุตสาหกรรม ช่องทางการจัดจ าหน่ายส าหรับ
สินค้าบริโภค หมายถึง เส้นทางที่สินค้าได้เคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย บริษัท
จ านวนมากเลือกใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางตรง โดยไม่ใช้คนกลางหรือใช้ช่องทางอ้อม   
โดยอาศัยคนกลาง  

1) ช่องทางตรง 
     ผู้ผลิต  ผู้บริโภค 

2) ช่องทาง 1 ระดับ 
      ผู้ผลิต  ผู้ค้าปลีก  ผู้บริโภค 

3) ช่องทาง 2 ระดับ 
      ผู้ผลิต  ผู้ค้าส่ง  ผู้ค้าปลีก ผู้บริโภค 

4) ช่องทาง 3 ระดับ 
ผู้ผลิต  ผู้ค้าส่ง  ผู้ค้าส่งอิสระ        ผู้ค้าปลีก           ผู้บริโภค 

5) ช่องทาง 1 ระดับ 
ผู้ผลิต  ตัวแทน ผู้บรโิภค 
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6) ช่องทาง 2 ระดับ 
ผู้ผลิต  ตัวแทน  ผู้ค้าปลีก    ผู้บริโภค 

7) ช่องทาง 3 ระดับ 
ผู้ผลิต  ตัวแทน ผู้ค้าส่ง  ผู้ค้าปลีก  ผู้บริโภค 

 
รูปภาพที่ 2.6 : ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าบริโภค 

ที่มา. จาก การบริหารการตลาดยุคใหม่ (หน้า 271), โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2552, 
กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธรรมสาร จ ากัด. 

การปรับปรุงช่องทางการจัดจ าหน่าย (Modifying Distribution Channels) เป็นการ
พัฒนาโครงสร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีได้ออกแบบ และได้ใช้ไปแล้วนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า และภาวะการแข่งขัน รวมทั้งสิ่งแวดล้อม           
ที่เปลี่ยนแปลง การปรับปรุงช่องทางการจัดจ าหน่ายมี 3 แบบ ดังนี้  

1. การเพิ่มหรือลดจ านวนคนกลางในช่องทางการจัดจ าหน่าย (Adding or Dropping 
Individual Channel Number) การที่จะเพิ่มหรือลดจ านวนคนกลางนั้น จะยึดเกณฑ์ที่ว่า สามารถ
ท าให้มีก าไรเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ รวมทั้งพิจารณาถึงความสามารถในการอ านวยความสะดวกแก่
ลูกค้า และการขยายตลาดในอนาคต 

2. การเพิ่มหรือลดจ านวนช่องทางการจัดจ าหน่าย (Dropping Distribution 
Channel) เป็นการพิจารณาถึงการเพิ่มหรือลดช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบต่างๆ ที่ใช้อยู่     
โดยพิจารณาถึงความสามารถในการให้ความสะดวกแก่ลูกค้า นโยบายบริษัท การต่อสู้กับคู่แข่ง
ขัน และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 

3. การพัฒนาวิธีการขายใหม่ (Developing a New Way to Sell Goods) เป็นการ
ค้นหาถึงช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบใหม่ ที่แตกต่างจากบริษัทหรือคู่แข่งขันท่ีใช้อยู่เดิม 

(2) การกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์ จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม  

 (3) การเลือกช่องทางการจัดจ าหน่าย จะเลือกช่องทางใด ให้พิจารณาในแง่ของผลก าไร
เป็นส าคัญ ช่องทางใดที่สามารถสร้างผลก าไรให้ผู้ผลิตได้มากกว่า นั่นก็คือ ช่องทางการ         
จัดจ าหน่ายที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ยังต้องพิจารณาว่า ช่วงเวลาเลือกช่องทางการจัดจ าหน่าย
แบบใด ในช่วงเวลาหนึ่ง หลังจากที่ได้ตัดสินใจเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบหนึ่งแล้ว กิจการ
จะเริม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเวลาผ่านไป ช่องทางที่เคยเลือกไว้นั้นอาจจะไม่เหมาะสม บริษัทจึง
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ควรใส่ใจกับช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ตนได้เลือกไว้แล้ว  โดยเปรียบเทียบกับช่องทางอื่น       
อยู่ตลอดเวลา 

 4. กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) การใช้ เครื่องมือทางการตลาดทั้ ง  3
องค์ประกอบข้างต้น ซึ่งได้แก่ผลิตภัณฑ์ ราคา และการจัดจ าหน่าย ยังไม่เพียงพอส าหรับ
การตลาดในยุคใหม่ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่วางจ าหน่ายในท้องตลาดมีอยู่มากมาย จนผู้ซื้อไม่
สามารถที่จะรู้จัก หรือจดจ าผลิตภัณฑ์ได้หมดทุกชนิด นักการตลาดจึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ
ทางการตลาดอีกอย่างหนึ่ง เพื่อท าหน้าที่ในการกระตุ้นลูกค้า ชี้แจงให้เขารู้จักผลิตภัณฑ์ ชักจูง 
และเชิญชวนให้ซื้อ รวมไปถึงการเตือนให้จดจ า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้รวมเรียกว่า การส่งเสริม
การตลาด หรือการสื่อสารทางการตลาด ทั้งน้ี แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดสรุป ได้ดังนี้ 

การส่งเสริมการตลาด เป็นส่วนประสมทางการตลาดตัวหนึ่งของทางองค์กรที่ใช้เพื่อแจ้ง
ข่าวสาร (Inform) จูงใจ (Persuade) และย้ าเตือนความทรงจ า (Remind) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และบริการของทางองค์การ โดยหวังว่าจะชักน าผู้รับข่าวสาร ให้เกิดความรู้ที่ดีเกิดความเชื่อถือ 
หรือเกิดพฤติกรรมในการซื้อ การส่งเสริมการตลาดที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ข้างต้นได้ จ าเป็นจะต้องอาศัยกิจกรรมหลายอย่าง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาด 
ซึ่งนักการตลาดจะเรียกเครื่องมือเหล่านี้ว่า Promotion Tools ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือ ได้แก่ 
การโฆษณา การให้ข่าว และการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงาน
ขาย เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ รวมเรียกว่า ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) 
หรือส่วนผสมการสื่อสารการตลาด(Marketing Communications Mix) นอกจากนี้ในปัจจุบัน   
ยังมีเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดอีกมากมาย เช่น การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) เป็นต้น ซึ่งธุรกิจอาจเลือกใช้หนึ่งเครื่องมือ หรือหลาย
เครื่องมือร่วมกันก็ได้ ทั้งนี้เครื่องมือต่างๆ แต่ละเครื่องมือ ต่างมีทั้งข้อดี ข้อเสีย และมีข้อจ ากัด  
ที่แตกต่างกันดังนั้น เม่ือน ามาใช้ร่วมกัน จ าเป็นจะต้องน ามาประสมประสานกันอย่างรอบคอบ 
เพื่อให้การสื่อสารการตลาดมีความชัดเจน และกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งเป็นแนวคิดการ
สื่อสารการตลาดสมัยใหม่ที่เรียกกันว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 
Marketing Communications: IMC) ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

(1) การโฆษณา (Advertising)  

 สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ให้ค านิยามของการโฆษณาไว้ว่า หมายถึง “การ
น าเสนอและการส่งเสริมอันเกี่ยวกับความคิด สินค้า หรือบริการ โดยผ่านสื่อต่างๆ ที่ไม่ใช่     
ตัวบุคคล โดยมีผู้อุปถัมภ์ในการออกค่าใช้จ่ายให้” (พิบูล ทีปะปาล, 2545:262) 

 ส่วนความหมายของการโฆษณา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ .ศ. 2552 
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 ให้ความหมายไว้ว่า “การโฆษณา เป็นการท าให้ข้อความปรากฏแก่
ประชาชน เช่น ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือเผยแพร่ติดต่อกับสิ่งก่อสร้าง หรือสิ่งที่ประชาชน
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มองเห็นได้ ติดกับเรือ รถยนต์ พาหนะอื่นๆ ที่เป็นสาธารณะ การเผยแพร่เสียงทางวิทยุ 
โทรทัศน์ การแสดงด้วยประการใดๆ ซึ่งประชาชนสามารถที่จะมอง เห็นหรือทราบได้” 

จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า ในการโฆษณาน้ัน ธุรกิจที่ท าการเผยแพร่ข่าวสารของตน 
จะต้องใช้สื่อกลางที่ไม่ใช่ตัวบุคคล อันได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ แผ่นภาพโปสเตอร์  ภาพยนตร์ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นปลิว โฆษณากลางแจ้ง การโฆษณาที่ยานพาหนะ เป็นต้น การใช้
สื่อกลางเหล่านี้ ธุรกิจจะต้องเสียค่าเช่า หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการลงโฆษณา 

(2) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) 

การประชาสัมพันธ์ หมายถึง กิจกรรมอันเป็นเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดอย่างหนึ่ง
ของบริษัทที่กระท าขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสาธารณชนต่างๆ ที่มี
ส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรง อันได้แก่ ลูกค้า ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ผู้ถือหุ้น พนักงาน 
รัฐบาล ตลอดจนสังคม ซึ่งบริษัทด าเนินกิจการอยู่ (Boone and Kurtz, 1995:574) โดยการออก
ข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนต่างๆ เพื่อให้ได้รับข่าวสารในทางดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้าง 
“ภาพลักษณ์ของบริษัท” (Corporate Image) ในแง่ดี ตลอดจนการป้องกันข่าวลือ เรื่องราว   
และเหตุการณ์ที่ไม่ดี อันอาจท าให้บริษัทได้รับความเสียหายอีกด้วย การประชาสัมพันธ์ ถือเป็น
เครื่องมือส่งเสริมการตลาดมวลชน (Mass promotion Tool) ที่ส าคัญอย่างหนึ่ง 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การประชาสัมพันธ์นั้น มิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม
การขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยตรง แต่เป็นการมุ่งสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท เพื่อให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีในสายตาของสาธารณชนโดยทั่วไปมากกว่า ดังนั้น กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
บางอย่าง จึงไม่ได้กระท าเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
โดยท่ัวไป จะมีดังนี้  

 2.1. สื่อสารมวลชนสัมพันธ์ (Press Relations) โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่
นักข่าว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สื่อมวลชนต่างๆ มีการน าเสนอข่าวสารข้อมูลในเชิงบวก เพื่อให้
บุคคล ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทได้รับความสนใจ 
 2.2. ประชาสัมพันธ์สินค้า (Product Publicity) เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสินค้าโดยตรง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
 2.3. สื่อสารองค์กร (Corporate Communication) โดยการจัดให้มีการติดต่อสื่อสารของ
บริษัทขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับองค์กร โดยผ่านการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอก
องค์กร 
 2.4. หาเสียงสนับสนุน (Lobbying) ท าได้โดยการประสานงานกับผู้ออกกฎหมายหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อสนับสนุนให้ออกกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท       
หรือระงับกฎหมาย ข้อบังคับ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจของตน 
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 2.5. ให้ค าแนะน าปรึกษา (Counseling) เป็นการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร    
ของบริษัท เกี่ยวกับประเด็นและจุดยืนที่เด่นชัด รวมไปถึงต าแหน่ง และภาพลักษณ์ของบริษัท
ในช่วงเวลาปกติ และในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ ในช่วงวิกฤต เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบ     
เพื่อจะได้หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

 (3) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
 การส่งเสริมการขาย หมายถึง สิ่งจูงใจต่างๆ (Incentive) ที่น ามาใช้เป็นเครื่องมือ       
ในระยะสั้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อ หรือการขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้ได้มากขึ้น ในขณะที่
การโฆษณาจะเป็นเพียงการน าเสนอเหตุผล (Reason) เพื่อให้ตัดสินใจซื้อสินค้า เครื่องมือที่จะ
น ามาใช้ในการส่งเสริมการขายในปัจจุบัน มีใช้กันอย่างกว้างขวางแตกต่างกันไป ซึ่งมีเครื่องมือ
ต่างๆ ดังนี ้
 3.1. การส่งเสริมการขายต่อผู้บริโภค (Consumer Promotion) เช่น การแจกสินค้า
ตัวอย่าง บัตรหรือคูปองส่งเสริมการขาย การลดราคา การให้แสตมป์การค้า การจ่ายเงินคืน   
และการสาธิต เป็นต้น 
 3.2. การส่งเสริมการขายต่อคนกลางผู้จัดจ าหน่าย (Trade Promotion) เช่น การลดการ
ซื้อสินค้า สินค้าให้เปล่า การโฆษณาร่วม การให้เงินสนับสนุนผลิตภัณฑ์ การแข่งขันการขาย
ระหว่างผู้จัดจ าหน่าย เป็นต้น 
 3.3. การส่งเสริมการขายต่อพนักงานขายหรือหน่วยขาย (Sales-force Promotion) เช่น 
การให้ของสมนาคุณ หรือโบนัส การแข่งขันการขายระหว่างพนักงานขาย เป็นต้น 

 เครื่องมือส่งเสริมการขาย ดังกล่าวข้างต้นนี้ ได้มีการน ามาใช้กันอย่างกว้างขวาง       
ในองค์การต่างๆ แทบทุกองค์กร รวมทั้งผู้ประกอบการผลิต ผู้จัดจ าหน่าย สมาคมการค้าต่างๆ 
โดยมีจุดมุ่งหมายในการใช้ต่างๆ กัน คือ เพื่อดึงดูดความสนใจ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภค 
ให้หันมาสนใจในผลิตภัณฑ์ที่วางจ าหน่าย เพื่อให้สิ่งจูงใจ หรือให้คุณค่าแก่ผู้บริโภค และเพื่อ
เชิญชวนให้ผู้บริโภค ตัดสินใจซื้อโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม เครื่องมือส่งเสริมการขายที่ใช้           
จะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใด จะต้องมีการพิจารณาตัดสินใจเลือกใช้ให้
เหมาะสม โดยจะต้องพิจารณาถึงชนิดของตลาด วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขาย สภาวะ
การแข่งขัน และค่าใช้จ่ายของแต่ละเครื่องมือ  

(4) การขายโดยบุคคล (Personal Selling) 

 การขายโดยบุคคล หมายถึง การเสนอขายด้วยวาจา หรือการสนทนากับผู้ซื้อมุ่งหวัง 
คนหนึ่ง หรือหลายคน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อท าการขาย 

 จากความหมายดังกล่าวข้างต้น การขายโดยบุคคล ผู้ขายจะเป็นผู้ติดต่อขายสินค้า  
โดยเผชิญหน้ากับลูกค้าเป็นการส่วนตัว เพราะเป็นการเสนอขายด้วยวาจา และได้มีการสนทนา
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ติดต่อตกลงซื้อขายกัน การติดต่อซื้อขายกันโดยตรงแบบตัวต่อตัวในลักษณะนี้  จึงเป็นการ
ติดต่อกันแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) ในขณะที่การโฆษณาเป็นการติดต่อแบบ
ทางเดียว (One-way Communication) ดังนั้น บางครั้งการโฆษณาแต่เพียงอย่างเดียว จึงไม่
อาจท าให้ผู้ซื้อเกิดความสนใจซื้อได้ ด้วยเหตุนี้การส่งเสริมการตลาด จึงจ าเป็นจะต้องใช้         
ตัวบุคคล หรือพนักงานขาย เข้ามาท าการส่งเสริมอีกแรงหนึ่ง เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ในหน้าที่ของ
พนักงานขายหรือผู้แทนขายแต่ละคน พบว่า พนักงานขายแต่ละคน จะปฏิบัติหน้าที่หนึ่งอย่าง 
หรือหลายอย่างของงาน 7 ประการ ดังนี้ 

1. การแสวงหาลูกค้าใหม่ (Prospecting) เป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องแสวงหาลูกค้า
ใหม่ๆ ให้เพิ่มข้ึนเสมอ 

2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) เป็นหน้าที่ของพนักงานขายที่จะต้องรู้จักการ
จัดแบ่งเวลาที่เหมาะสม เพื่อติดต่อกับลูกค้าในอนาคต และลูกค้าประจ า 

3. การติดต่อสื่อสาร (Communicating) เป็นหน้าที่ของพนักงานขายที่จะต้องท าการ
ติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าทราบ 

4. การขาย (Selling) เป็นหน้าที่ของพนักงานขายที่จะต้องเรียนรู้ศิลปะการขาย 
กล่าวคือ เรียนรู้เทคนิคในการเข้าพบเพื่อเสนอขาย (Approaching) เรียนรู้เทคนิคการเสนอขาย 
(Presenting) การตอบข้อโต้แย้ง (Answering objections) และการปิดการขาย (Closing sales) 

5. การให้บริการ (Servicing) เป็นหน้าที่ของพนักงานขายที่จะต้องจัดหาบริการให้ลูกค้า 
เช่น ค าปรึกษาต่างๆ ต่อลูกค้าที่มีปัญหา ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ  ช่วยเหลือ        
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการช าระเงิน และช่วยเร่งการส่งมอบสินค้าให้เร็วขึ้น   

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Information gathering) เป็นหน้าที่ของพนักงานขาย        
ที่จะต้องท าหน้าที่วิจัยตลาด และสืบหาข่าวสาร เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 

7. การแบ่งสันปันส่วน (Allocating) เป็นหน้าที่ของพนักงานขายที่จะต้องท าการประเมิน
คุณภาพของลูกค้าแต่ละราย และจัดแบ่งสินค้าให้ตามความเหมาะสมในยามที่มีสินค้าจ ากัด 

 (5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  
 เป็นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึง 
วิธีการต่างๆ ที่นักการตลาดใช้สื่อสารโดยตรงกับผู้ซื้อ และท าให้เกิดการตอบสนองในทันที 
เครื่องมือนี้ ประกอบด้วย  

- การขายทางโทรศัพท์         
- การขายโดยใช้จดหมาย            
- การขายโดยใช้แคตตาล็อก              
- การขายทางวิทยุโทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ 
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2.2.2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรรับรู้ และกำรเรียนรู้ 

ทฤษฏีเกี่ยวกับกำรรับรู้ 

 การรับรู้ (Perceptions) เป็นกระบวนการที่แต่ละบุคคลเลือกสรร (Selects) จัดระเบียบ 
(Organizes) และตีความ (Interprets) เกี่ยวกับสิ่งกระตุ้น (Stimulus) โดยอาศัยประสาทสัมผัส
ทั้งห้า เพื่อสร้างภาพที่มีความหมายออกมา (Kerin, Hartley and Rudelius, 2004: 106) ซึ่ง
ขั้นตอนในการรับรู้สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังรูป โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 2.7 : แสดงแผนภาพโครงสร้างขั้นตอนในการรับรู้ 

ที่มา : Kerin, Hartley and Rudelius (2004) 

(1) การเปิดรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective exposure) เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเปิดโอกาสให้
ข้อมูลเข้ามาสู่ตนเอง ตัวอย่าง ผู้ชมรายการโทรทัศน์อาจจะเลือกเปลี่ยนช่องหรือออกจากห้อง 
เมื่อข่าวสารหรือโฆษณาน้ันไม่น่าสนใจ หรืออาจชมโฆษณาน้ันน่าสนใจ เป็นต้น  

(2) การตั้งใจรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective attention) เกิดขึ้นเม่ือผู้บริโภคเลือกที่จะ
ตั้งใจรับสิ่งกระตุ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตั้งใจรับข้อมูล นักการตลาด
จะต้องใช้ความพยายามที่จะสร้างงานทางด้านการตลาดให้มีลักษณะเด่นและน่าสนใจ เพื่อท าให้
ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจรับข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 

(3) ความเข้าใจในข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective comprehension) หรือการบิดเบือนข้อมูล
ที่ได้เลือกสรร (Selective distortion) ดังนี้  
 (3.1) ความเข้าใจในข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective comprehension) แม้ผู้บริโภคจะ
ตั้งใจรับข่าวสารทางการตลาด แต่ไม่ได้หมายความว่าข่าวสารนั้นจะถูกตีความไปในทางที่
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ถูกต้องเสมอไป ในขั้นนี้จึงเป็นการตีความหมายของข้อมูลที่รับเข้ามาว่ามีความเข้าใจตามที่
นักการตลาดก าหนดไว้หรือไม่ ถ้าเข้าใจก็จะน าไปสู่ขั้นต่อไปซึ่งการตีความของข้อมูลที่ได้รับนั้น
จะขึ้นอยู่กับทัศนคติ ความเชื่อถือ และประสบการณ์ของผู้รับข้อมูลด้วย 
 (3.2) การบิดเบือนข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective distortion) การส่งข้อมูลข่าวสาร
อาจจะไม่สัมฤทธิ์ผมตามที่ผู้ส่งตั้งใจ เนื่องจากแต่บุคคลมีแนวโน้มที่จะตีความหมายของข่าวสาร
โดยมีความสัมพันธ์กับความเชื่อที่ตนมีอยู่ ซึ่งอาจท าให้ข่าวสารบิดเบือนไปจากความเป็นจริง 
ซึ่งนักการตลาดจะต้องเข้าใจจิตใจของผู้บริโภคเพราะมีผลกระทบต่อการแปลความหมายของ
ข้อมูลข่าวสารและพฤติกรรมของผู้บริโภค  

(4) การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective retention) หมายถึง การที่ผู้บริโภคจดจ า
ข้อมูลบางส่วนที่เขาได้เห็น ได้อ่าน หรือได้ยิน หลังจากเกิดการเปิดรับและเกิดความเข้าใจแล้ว 
นักการตลาดต้องพยายามสร้างข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตนให้อยู่ในความทรงจ าของ
ผู้บริโภค โดยการส่งข้อมูลซ ้าๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ท าให้ผู้บริโภคเกิดความทรงจ า และ
ตัดสินใจผลิตภัณฑ์ 

(5) การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการตีความหมายจากสิ่งที่เราพบเห็นในสิ่งแวดล้อม 
ส่วนความหมาย (meaning) คือสิ่งที่เกิดจากกระบวนการตีความหมาย หรือการรับรู้ กล่าวอีก
นัยหนึ่งก็คือเราจะมีความหมายต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กับการที่เรารู้ (Perceive) 
หรือตีความหมาย (Interpret) สิ่งนั้นอย่างไร ในการรับรู้และตีความหมายสิ่งที่เราได้พบนั้น เรา
กระท าโดยอาศัยประสบการณ์ของเรา ประสบการณ์ของเรามีอิทธิพลต่อการรับรู้และความหมาย
ของเราต่อสิ่งที่เราพบ ซึ่งเขียนเป็นรูปได้ลักษณะดังนี้  
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 2.8 : แสดงแผนภาพโครงสร้างอิทธิพลต่อการรับรู้ 
ที่มา : Kerin, Hartley and Rudelius (2004) 

 ประสบการณ์ คือ สิ่งที่เรารับรู้ พบเห็น มีความหมาย และจดจ าไว้ใช้ ซึ่งได้แก่ความเชื่อ 
ค่านิยม ภาษา ความรู้ สถานะทางสังคม ทัศนคติ บุคลิกภาพลักษณะ ศาสนา วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี อาชีพ ความต้องการ อารมณ์ เป็นต้น เรารับรู้และตีความหมายสิ่งที่
เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน เราก็ท าให้สิ่งนั้นมีความหมายได้ด้วยการเลือก select เพิ่มเติม 
add บิดเบือน distort หรือเชื่อมโยง relate สิ่งนั้นให้เข้ากับประสบการณ์ของเรา ดังได้กล่าวแล้ว
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ว่า ประสบการณ์ experience มีอิทธิพลต่อการรับรู้ (perception) และความหมาย (meaning) 
ต่อสิ่งที่พบเห็นแตกต่างกันไป และเม่ือคนเรามีการรับรู้ต่างกัน ความล้มเหลวของการสื่อสารจึง
อาจเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ยอมรับความแตกต่างในเรื่องการรับรู้ของแต่ละบุคคล การรับรู้เป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรมการสื่อสาร ทัศนคติและความคาดหวังของผู้สื่อสาร การรับรู้ เป็น
กระบวนการเลือกรับข่าวสาร การจัดสารเข้าด้วยกัน และการตีความที่ได้รับตามความเข้าใจและ
ความรู้สึกของตนเอง โดยทั่วไปการรับรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือตั้งใจและมัก
เกิดตามประสบการณ์และการสั่งสมทางสังคม คนเราไม่สามารถให้ความสนใจกับสิ่งต่างๆ 
รอบตัวได้ทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนเท่านั้นเพราะแต่ละคนมีความสนใจและรับรู้สิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัวต่างกัน ฉะนั้น เม่ือได้รับสารเดียวกัน ผู้รับสารสองคนอาจให้ความสนใจและรับรู้
สารเดียวกันต่างกัน โดยทั่วไปสิ่งต่อไปนี้มักมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของแต่ละบุคคลได้แก่  

1. แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (Motives) เรามักเห็นในสิ่งที่เราต้องการเห็นและได้ยินในสิ่ง
ที่เราต้องการได้ยินเพื่อสนองความต้องการของตนเอง ตัวอย่างเช่น ถ้าเราไม่ชอบนาย ก. เราก็
จะมีความต้องการที่จะขัดแย้งกับนาย ก. เสมอในเรื่องต่าง ๆ ดังนั้น หากเราได้รับข้อมูลข่าวสาร
ซึ่งนาย ก. แสดงทีท่าว่าเห็นด้วยเราก็จะตีความข้อมูลนั้นว่าไม่ใช่ข้อมูลที่เรามีความเห็นคล้อย
ตามด้วย 

2. ประสบการณ์เดิม (Past experience) คนเราเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมต่างกัน เช่น 
ถ้าเราพบว่าการเปิดรับข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จากสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นเรื่อง
ที่รวดเร็ว แม่นย า และเสียเวลาน้อยที่สุดในการติดตามข้อมูล ก็จะเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเปิดรับ
ข่าวสารผ่านสื่อประเภทนี้ มากกว่าคนที่พบกับปัญหาเสมอเม่ือเข้าไปใช้บริการข้อมูลข่าวสารบน
ระบบอินเทอร์เน็ต  

3. กรอบอ้างอิง ( Frame of Reference) ซึ่งเกิดจากการสั่งสมอบรมทางครอบครัวและ
สังคมฉะนั้นคนที่ มีศาสนาต่างกันจึงมีความเชื่อและทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ ต่างกันได้ 
สภาพแวดล้อม คนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมต่างกัน เช่น บรรยากาศ สถานที่ ฯลฯ จะตีความสารที่
ได้รับต่างกัน  

4. สภาวะจิตใจและอารมณ์ ได้แก่ ความโกรธ ความกลัว ฯลฯ ตัวอย่างเช่น เรามักจะ
มองความผิดพลาดเล็กน้อย เป็นเรื่องใหญ่โตขณะที่เราอารมณ์ไม่ดีหรือหงุดหงิด แต่กลับมอง
ปัญหาหรืออุปสรรคที่ยากแก่การแก้ไขว่าเป็นเรื่องเล็กขณะท่ีมีความรัก เป็นต้น  
 หากการรับรู้ต่างกันมาก การตีความสารต่าง ๆ ก็จะเป็นไปคนละทาง เกิดปัญหาการ
สร้างความเข้าใจต่อกัน เป็นผลให้การสื่อสารน้ันไม่สัมฤทธิผล  
 (Beralson and Steiner. n.d.) กล่าวว่า ในด้านหนึ่งนั้นคนเรามีแนวโน้มที่จะเปิดรับสาร 
โอนเอียงไปตามความใส่ใจของคน แต่ในอีกด้านหนึ่งก็คือจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่นอกเหนือ
ความอยากรู้อยากเห็นของตน เขาเหล่านี้จะอ่านหรือฟังเรื่องที่ต่อต้านหรือแตกต่างไปจากความ
ใส่ใจโดยปกติ แต่ข้อส าคัญเรามีแนวโน้มที่จะรับสารในรัดบที่ตนเพร้อมที่จะให้เป็นไป ดังนั้น การ
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โฆษณา และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสินค้าและบริการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
กลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาจจ าเป็นที่จะต้องระดมทั้งสื่อดั้งเดิม ตลอดจนสื่อ
อินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นเครื่องมือ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้และเป็นแรงกระตุ้นความ
ต้องการซื้อสินค้าและบริการตามมา 
 

ทฤษฎีกำรรับรู้ (Perception Theory) และกำรเรียนรู้ 
ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory) การรับรู้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่ส าคัญของบุคคล   

เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อม ของตน และ
ความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ ดังนั้น การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่
กับปัจจัยการรับรู้ และสิ่งเร้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยการรับรู้ประกอบด้วยประสาทสัมผัส และ
ปัจจัยทางจิต คือความรู้เดิม ความต้องการ และเจตคติเป็นต้น การรับรู้จะประกอบด้วย
กระบวนการสามด้าน คือการรับสัมผัสการแปลความหมายและอารมณ์ 
           การรับรู้ หมายถึง การรู้สึกสัมผัสที่ได้รับการตีความให้เกิดความหมายแล้ว เช่นในขณะ
นี้  เราอยู่ในภาวะการรู้สึก(Conscious) คือลืมตาตื่นอยู่ ในทันใดนั้น เรารู้สึกได้ยินเสียงดังปังมา
แต่ไกล (การรู้สึกสัมผัส-Sensation) แต่เราไม่รู้ความหมายคือไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไร เราจึงยังไม่
เกิดการรับรู้ แต่ครู่ต่อมามีคนบอกว่าเป็นเสียงระเบิดของยางรถยนต์ เราจึงเกิดการรู้ความหมาย
ของการรู้สึกสัมผัสนั้น ดังนี้เรียกว่าเราเกิดการรับรู้ 
  การรับรู้เป็นผลเนื่องมาจาการท่ีมนุษย์ใช้อวัยวะรับสัมผัส (Sensory motor) ซึ่งเรียกว่า 
เครื่องรับ (Sensory) ทั้ง 5 ชนิด คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 2.9 : แสดงภาพการรับรู้น าไปสู่การเรียนรู้ 
การรับรู้เป็นกระบวนการน าไปสู่การเรียนรู้การรับรู้จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดขึ้น อยู่กับ

สิ่งที่มีอิทธิพล   หรือปัจจัยในการรับรู้  ได้แก่ ลักษณะของผู้รับรู้   ลักษณะของสิ่งเร้า เม่ือมีสิ่ง
เร้าเป็นตัวก าหนดให้เกิดการเรียนรู้ได้นั้นจะต้องมีการรับรู้เกิดขึ้นก่อน    เพราะการรับรู้ เป็น
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หนทางที่น าไปสู่การแปลความหมายที่เข้าใจกันได้    ซึ่งหมายถึง  การรับรู้เป็นพื้นฐานของการ
เรียนรู้ ถ้าไม่มีการรับรู้เกิดขึ้น การเรียนรู้ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้    การรับรู้จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญ  
ที่ท าให้เกิดความคิดรวบยอด   ทัศนคติของมนุษย์   อันเป็นส่วนส าคัญยิ่งในกระบวนการเรียน
การสอน     

การเรียนรู้ของคนเราจากไม่รู้ ไปสู่การเรียนรู้ มี 5  ขั้นตอน (ดังที่ กฤษณา ศักดิ์ศรี 
(2530)) กล่าวไว้ดังนี้ 

การเรียนรู้เกิดขึ้นเม่ือ  สิ่งเร้า มาเร้า ประสาทก็ตื่นตัว  เกิดการรับสัมผัสกับอวัยวะรับ
สัมผัสด้วยประสาททั้ง  5  แล้วส่งกระแสสัมผัสไปยังระบบประสาทส่วนกลาง  ท าให้เกิดการแปล
ความหมายขึ้น โดยอาศัยประสบการณ์เดิมและอื่นๆ  เรียกว่า  การรับรู้ (perception) เม่ือแปล
ความหมายแล้วก็จะมีการสรุปผลของการรับรู้เป็นความคิดรวบยอด  แล้วมีปฏิกิริยาตอบสนอง
(response) อย่างหนึ่งอย่างใดต่อสิ่งเร้าตามที่รับรู้   เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
แสดงว่าการเรียนรู้ได้เกิดขึ้นแล้วประเมินผลที่เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้แล้ว 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 2.10 : ภาพแสดงกระบวนการรับรู้สู่การเรียนรู้ 
 

2.2.3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

ควำมหมำยของพฤติกรรมผู้บริโภค 

ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคท าการค้นหา     
การซื้อ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความ
ต้องการของเขา รวมถึงสิ่งที่เขาซื้อ เหตุผลในการซื้อ ความจ าเป็นในการซื้อ สถานที่ในการซื้อ 
ความบ่อยในการซื้อ หรือหมายถึงการศึกษาพฤติกรรม การตัดสินใจ  และการกระท า           
ของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับการซื้อและใช้สินค้า นักการตลาดจ าเป็นจะต้องศึกษาและวิเคราะห์
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พฤติกรรมผู้บริโภค ด้วยเหตุผลหลายประการกล่าวคือ (1) พฤติกรรมของผู้บริโภคมีผลต่อ    
กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ และมีผลท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ ถ้ากลยุทธ์ทางการตลาด
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ (2) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดทางการตลาด 
(Marketing Concept) ที่ว่าการท าให้ลูกค้าพึงพอใจ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546) 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการค้นหา   
หรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อการใช้ของผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะพฤติกรรมการซื้อ
และการใช้ของผู้บริโภค และเป็นค าตอบที่จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด 
(Marketing Strategies) ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม     
ซึ่งท าให้ลูกค้าเต็มใจซ้ือ และมีความจงรักภักดีที่จะซ้ือซ้ าในครั้งต่อๆ ไป 

ค าถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย 
Who? , What? , Why? , Who? , When? , Where? และ How? เพื่อค้นหาค าตอบ  7 ประการ 
หรือ 7OS ซึ่งประกอบด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, 
Outlets และ Operations ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ (พิบูล ทีปะปาล, 2543) 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามเพื่อทราบ 
ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางด้าน (1) ประชากรศาสตร์ (2) ภูมิศาสตร์ (3) 
จิตวิทยา (4) พฤติกรรมศาสตร ์

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่       
ผู้บริโภคต้องการซื้อ (Objects) ต้องการคุณสมบัติหรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ และความ
แตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง 

3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบ
วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) ต้องการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ   
คือ (1) ปัจจัยภายในหรือปัจจัยทางจิตวิทยา (2) ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (3) ปัจจัย
เฉพาะบุคคล 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) เป็นค าถาม
เพื่อทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ที่ มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ 
ประกอบด้วย (1) ผู้ริเริ่ม (2) ผู้มีอิทธิพล (3) ผู้ตัดสินใจซ้ือ (4) ผู้ซื้อ (5) ผู้ใช ้

5. ผู้บริโภคซื้อเม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามเกี่ยวกับโอกาส 
ในการซื้อ (Occasions) เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรือช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวันใดของเดือน 
ช่วงเวลาใดของวัน โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวันส าคัญต่างๆ 

6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึง
ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ที่ผู้บริโภคไปซื้อ เช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต บางล าพู 
พาหุรัด สยามสแควร ์
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7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) หมายถึง ขั้นตอนในการ
ตัดสินใจซื้อ (Operations) ประกอบด้วย (1) การรับรู้ปัญหา (2) การค้นหาข้อมูล (3) การ
ประเมินผลทางเลือก (4) ตัดสินใจซ้ือ (5) พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ  

 (1) แบบจ ำลองพฤติกรรมผู้บริโภค 

แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุ จูง
ใจ ท าให้เกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus)   ที่ท า
ให้เกิดความต้องการ สิ่งที่กระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) ซึ่ง
เปรียบเสมือนกล่องด า ที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ซึ่ง
จะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของผู้ซื้อ แล้วจะมีการตอบสนองของผู้ซื้อ  (Buyer’s 
Purchase Response) หรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s Purchase Decision) ดังภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 2.11 : แผนภาพแสดงตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค 
ที่มา : (ศิริวรรณ และคณะ, 2546: 110) 
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จุดเริ่มต้นของตัวแบบอยู่ที่มีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ให้เกิดความต้องการก่อน แล้วท าให้
เกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้นตัวแบบนี้ จึงอาจเรียกว่า S-R Theory โดยมีรายละเอียด
ของทฤษฏีดังน้ี  
 1. สิ่งกระตุ้น อาจจะเกิดขึ้นเองจากภายในร่างกาย และเกิดจากสิ่งกระตุ้นจากภายนอก 
นักการตลาดต้องสนใจ และจัดสิ่งกระตุ้นภายนอก เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ 
สิ่งกระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้า ซึ่งอาจใช้เหตุ จูงใจซื้อด้านเหตุผล และใช้เหตุ
จูงใจซ้ือด้านจิตวิทยาก็ได้ สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

 (1.1) สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาด
สามารถควบคุม และต้องจัดให้มีขึ้น เป็นสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing mix) ซึ่งประกอบด้วย  

- สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามเพื่อ
กระตุ้นความต้องการ 

- สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาลูกค้าเป้าหมาย 

- สิ่งกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจ าหน่าย (Distribution หรือ Place) เช่น
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทั่วถึง เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภค ถือว่าเป็นการกระตุ้นความต้องการ
ซื้อ 

- สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสม่ าเสมอการ
ใช้ความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
บุคคลทั่วไป เหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการซื้อ 

 (1.2) สิ่งกระตุ้นอื่นๆ (Other stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคที่อยู่
นอกองค์การ ซึ่งบริษัทหรือผู้ผลิตควบคุมไม่ได้ สิ่งกระตุ้นเหล่านี้ ได้แก่ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ, 2546) 
 - สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic stimulus) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้  ของ
ผู้บริโภค เหล่านี้มีอิทธิพลต่อความต้องการของบุคคล 

- สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological stimulus) เช่น เทคโนโลยีใหม่    ของ
ผงซักฟอกสูตรนาโน สามารถกระตุ้นความต้องการใช้ให้มากขึ้น 

- สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political stimulus) เช่น กฎหมาย
เพิ่มขึ้น หรือลดภาษีสินค้าใดสินค้าหน่ึง จะมีอิทธิพลต่อการเพิ่ม หรือลดความต้องการของผู้ซื้อ  

- สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Cultural stimulus) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ในเทศกาลต่างๆ จะมีผลกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อสินค้าในเทศกาลนั้น 
ตัวอย่างเช่น เทศกาลทอดกฐินผ้าป่า คนมักจะถวายสังฆทาน ท าให้ผงซักฟอกขายดี เป็นต้น 
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2.  กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer's black box) เปรียบเสมือนกล่องด า 
ที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถที่จะทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ 
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้ซื้อ และกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) 

(2.1) ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer Characteristics) มีอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ คือ 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา 

(2.2) กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้ซื้อ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี ้
(1) การรับรู้ปัญหาและรับรู้ความต้องการ (Problem Recognition) ซึ่งความ

ต้องการของผู้บริโภค จะเกิดขึ้นได้จากสิ่งกระตุ้นท้ังภายในและภายนอกร่างกาย 
(2) การค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ (Pre-purchase Search) ปริมาณของข้อมูล   

ที่ผู้บริโภคค้นหา ขึ้นอยู่กับบุคคลเผชิญกับการแก้ไขปัญหามากหรือน้อย 
(3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of the Alternatives) ผู้บริโภครับข้อมูล

จนเกิดความเข้าใจแล้ว จึงท าการประเมินผลเหล่านั้น เพื่อพิจารณาหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
(4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) เม่ือท าการประเมินผลแล้ว ผู้บริโภค

จะตัดสินใจซื้อสินค้าที่เขาชอบที่สุด  
(5) การประเมินภายหลังการซื้อ (Post-purchase Evaluation) หลังการซื้อ 

หรือทดลองใช้สินค้า ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจหรือไม่พอใจในสินค้า ซึ่งจะ
ส่งผลออกไปในทางบวกหรือลบน่ันเอง 

(2.3) การตอบสนองของผู้ซื้อ หรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ ผู้บริโภค
จะมีการตัดสินใจซ้ือในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

- การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice)  
- การเลือกตราสินค้า (Brand Choice)  
- การเลือกผู้ขาย (Dealer Choice)  
- การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing)  
- การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase Amount) 

 (2) แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนกำรตัดสินใจซื้อ 

การซื้อสินค้านั้น ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ หลายขั้นตอน ผู้ซื้อจะต้องผ่านขั้นตอน
ต่างๆ ดังกล่าว อันจะน าไปสู่การตัดสินใจซ้ือ ขั้นตอนเหล่านี้ มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี ้

1. การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) ผู้ซื้อจะตระหนักถึงปัญหา    
หรือความต้องการ เม่ือผู้ซื้อรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะที่ผู้ซื้อเป็นอยู่จริง กับสภาวะ   
ที่เขาปรารถนา ความต้องการอาจถูกกระตุ้นโดยตัวกระตุ้นจากภายใน  (internal Stimulus) 
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ได้แก่ ความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ ในระดับสูงพอที่จะกลายเป็นแรงขับดัน  (Drive) 
ท าให้ผู้ซื้อเกิดพฤติกรรมตอบสนอง นอกจากนั้นความต้องการอาจถูกกระตุ้นด้วยตัวกระตุ้น
ภายนอก (External Stimulus) ได้แก่ ความต้องการทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง    
ซึ่งบุคคลสามารถเรียนรู้ถึงวิธีการตอบสนองต่อการกระตุ้นเหล่านี้ โดยอาศัยการเรียนรู้         
และประสบการณ์ในอดีต 

2.  การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search) ผู้บริโภคที่ถูกกระตุ้นอาจจะหรือ
อาจจะไม่เสาะแสวงหาข่าวสารมากขึ้น ถ้าแรงผลักดันของผู้บริโภคแข็งแกร่ง  และสินค้าที่จะ
ตอบสนองอยู่ใกล้แค่เอื้อม ผู้บริโภคมักจะท าการซื้อมัน มิฉะนั้นแล้วผู้บริโภคอาจจะเก็บความ
ต้องการนั้นไว้ในความทรงจ า หรือไม่ก็ท าการเสาะแสวงหาข่าวสารที่เกี่ยวกับความต้องการ
ดังกล่าว ผู้บริโภคอาจหาข่าวสารได้จากหลายแหล่ง เช่น 

- แหล่งข่าวส่วนบุคคล ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน ผู้คุ้นเคย 
- แหล่งข่าวพาณิชย์ ได้แก่ โฆษณา พนักงาน ตัวแทนจ าหน่าย หีบห่อ การตั้งแสดง 
สินค้า 
- แหล่งสาธารณะ ได้แก่ สื่อมวลชน องค์การเพื่อผู้บริโภค 
- แหล่งที่เกิดจากความช านาญ ได้แก่ การจับมือ การตรวจสินค้า และการใช้สินค้า 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ผู้บริโภคได้รับรู้สินค้ายี่ห้อต่างๆ 
แล้ว จะน ามาประเมินว่า สินค้าใดดีกว่ากันในแง่ใด ความส าคัญในขั้นตอนนี้ก็คือ เราต้องให้
จุดเด่นของสินค้าของเรา (Feature) ตรงกับมาตรการ (Criteria) ในการเลือกซื้อของผู้บริโภค  
ถ้าหากจุดเด่นของสินค้านั้น ไม่ใช่จุดที่ผู้บริโภคต้องการ หรือใช้เป็นมาตรการในการตัดสินใจ 
สินค้าเราย่อมขายไม่ได้ แต่ถ้าเกิดจุดที่เราเด่นสอดคล้องกับมาตรการที่เขาใช้ในการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าเราก็มีโอกาสที่จะขายได้ ดังนั้นนักการตลาดที่ดี จึงควรต้องเรียนรู้ก่อนว่าผู้บริโภค
นั้นใช้มาตรการอะไรในการตัดสินใจซ้ือสินค้าแต่ละประเภท  

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ในขั้นตอนการประเมิน ผู้บริโภคจะจัดล าดับ
ความชอบตรายี่ห้อต่างๆ ใน choice set และสร้างความตั้งใจซื้อขึ้น โดยทั่วไปการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค มักจะท าการซื้อตราที่ชอบมากที่สุด แต่ทว่ามีปัจจัย 2 ประการ อาจเข้ามาขวาง
ระหว่างความตั้งใจ และการตัดสินใจ ซึ่งก่อนที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคจะต้องพิจารณา
ปัจจัย 3 ประการ ดังนี้  

(1) ปัจจัยทัศนะคติของผู้อื่น ซึ่งมีทั้งทัศนะคติด้านบวกและด้านลบ เช่น ถ้าสินค้าดี
มีคุณภาพ ก็ยิ่งเสริมให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น หากเป็นทัศนะคติด้านลบ เช่น สินค้ามี 
ข้อบกพร่อง ช ารุด ท าให้ผู้บริโภคเกิดลังเล และอาจยกเลิกการซื้อได้ 
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(2) ปัจจัยสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ ความตั้งใจซ้ือจะได้รับอิทธิพลจากระดับรายได้ 
ขนาดของครอบครัว ภาวะเศรษฐกิจ การคาดคะเนต้นทุน และการคาดคะเนประโยชน์ที่จะได้รับ
จากสินค้า 

(3) ปัจจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนไว้ ขณะที่ผู้บริโภคก าลังจะซื้อ อาจมีปัจจัย
บางอย่างมากระทบต่อความตั้งใจซ้ือ เช่น ไม่พอใจในความใส่ใจของพนักงาน 

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Postpurchase Behavior) หลังการซื้อหรือทดลองใช้สินค้า 
ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์ เกี่ยวกับความพอใจ หรือไม่พอใจในสินค้า โดยความพอใจภายหลัง
การซื้อ จะเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการซื้อซ้ าในภายหน้า และการบอกต่อคนอื่นๆ แต่หากไม่ได้รับ
ความพอใจภายหลังการซื้อหรือใช้สินค้า ก็จะหันไปซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่น และบอกต่อไปในทาง
ลบ 

 (3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการ
ของผู้บริโภคทางด้านต่างๆ และเพื่อที่จะจัดสิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้เหมาะสม เม่ือผู้ซื้อได้รับ
สิ่งกระตุ้นทางการตลาดหรือสิ่งกระตุ้นอื่นๆ ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ซึ่งเปรียบ 
เสมือนกล่องด าท่ีผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ งานของผู้ขายและนักการตลาด คือ ค้นหาสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อลักษณะของผู้ซื้อ และความรู้สึกนึกคิด การศึกษาลักษณะของผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมาย 
จะมีประโยชน์ส าหรับนักการตลาด คือ ทราบความต้องการ และลักษณะของลูกค้า เพื่อที่จะจัด
ส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ กระตุ้นและสนองความต้องการของผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมาย       
ได้ถูกต้อง  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค สามารถแบ่งเป็นหัวข้อ โดยพิจารณา
จากสิ่งแวดล้อมภายนอก จนถึงสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์     
และคณะ, 2546) 

(3.1) ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural factors) แยกเป็น 3 องค์ประกอบย่อย คือ  
วัฒนธรรมหลัก (Core culture) เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ก าหนดพฤติกรรม และความต้องการของ
กลุ่มชน ในสังคมอานารยชนนั้น ความต้องการถูกก าหนดด้วยสัญชาตญาณ เช่น เม่ือหิวต้อง
ออกไปหาอาหาร เม่ือเหนื่อยล้าจะต้องการชั่วโมงพักผ่อน แต่ในสังคมที่มีล าดับขั้ นของการ
เรียนรู้ และมีการศึกษา วัฒนธรรมตลอดจนธรรมเนียมนิยม จะเป็นเสมือนกรอบแห่งพฤติกรรม
ที่จะคอยควบคุมไม่ให้คนในวัฒนธรรมนั้นๆ ด าเนินชีวิตออกนอกรีตนอกรอย อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทยจัดอยู่ในวัฒนธรรมเปิด กล่าวคือ ยอมรับการหลั่งไหลเข้ามา ของวัฒนธรรมต่างชาติ 
ซึ่งมีอิทธิพลต่อทิศทางการตลาดเป็นอย่างมาก แนวโน้มที่ประเทศไทย จะรับการผสมผสาน
จากวัฒนธรรมเหล่านี้ นับวันจะมีมากขึ้น นักการตลาดที่เล็งเห็นโอกาส ย่อมสามารถพัฒนา
รูปแบบสินค้าหรือบริการ ให้ตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคได้ไม่ยาก 
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1. วัฒนธรรมย่อย (Sub culture) นอกจากวัฒนธรรมหลักของคนส่วนใหญ่แล้ว ยังมี
วัฒนธรรมของชนกลุ่มย่อย ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีกรอบก าหนดอันส่งผลถึงวิถีการด าเนินชีวิตด้วย 
เช่น วัฒนธรรมกลุ่มย่อยของชาวมุสลิมในศาสนาอิสลามจะไม่บริโภคเนื้อหมู เป็นต้น 

2. ชนชั้นทางสังคม (Social class) เป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในทุกสังคม 
สามารถก าหนดชนชั้นทางสังคมได้จาก ชาติตระกูล การศึกษา อาชีพ รายได้ ความม่ังคั่ง 
ตลอดจนทัศนคติในการด าเนินชีวิต ชนชั้นทางสังคมแบ่งออกกว้างๆ ได้ 3 ระดับ คือ ชนชั้นสูง 
ชนชั้นกลาง และชนช้ันต่ า 

(3.2) ปัจจัยทางสังคม (Social factors) มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 
1.  ครอบครัว (Family) เป็นหน่วยของสังคมที่เล็กที่สุด แต่มีอิทธิพลต่อการก าหนด

พฤติกรรม และการตัดสินใจซื้อมากที่สุด การเกิดพฤติกรรมเลียนแบบหรือคล้อยตาม ก็เริ่มได้
ง่ายที่สุดจากครอบครัว 

2. กลุ่มอ้างอิง (Reference group) หมายถึง กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดพฤติกรรม 
สามารถแบ่งออกได้เป็น กลุ่มอ้างอิงอย่างไม่เป็นทางการ (Informal group) กลุ่มอ้างอิงอย่างเป็น
ทางการ (Formal Group) กลุ่มอ้างอิงที่ใฝ่ฝันถึง (Aspirational group) และกลุ่มผู้น าทางความคิด 
(Opinion leader) 

3.  บทบาทสถานภาพ (Role and status) เม่ือมนุษย์มีชีวิตที่เกี่ยวข้องอยู่ในสังคม  
เดียวกัน จึงส่งผลให้แต่ละคน ต้องมีบทบาทด ารงไว้อย่างน้อย 1 บทบาท ไม่มีใครจ ากัดชีวิตไว้
เพียงบทบาทเดียว ส่วนสถานภาพเป็นเรื่องเกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่การงานและอาชีพ จะเห็นว่า
บทบาทของผู้ใด ก็ต้องวางสถานภาพให้สอดคล้องกัน 

(3.3) ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) ประกอบด้วย  
 1. อายุ (Age) เป็นตัวก าหนดความต้องการในสินค้านั้นๆ สินค้าชนิดหนึ่งที่เหมาะกับ
ผู้บริโภควัยหน่ึง ไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะกับผู้บริโภควัยอื่นด้วย 
 2. วัฏจักรของผู้บริโภค (Life cycle stage) วัฏจักรแต่ละช่วงชีวิตจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป
ตามอาย ุและบทบาทที่ด ารงอยู่ ช่วงจังหวะชีวิตจะเป็นตัวก าหนดความต้องการที่แตกต่างกันไป 
 3. อาชีพของผู้บริโภค (Occupation) หากผู้บริโภคเป็นผู้ใช้แรงงาน อาจไม่จ าเป็นต้อง
สนใจในชีวิตความเป็นอยู่ นอกจากเรื่องข้าวปลาอาหารและปัจจัย 4 แต่หากผู้บริโภคเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน อาจจ าเป็นต้องแต่งกายให้ดูดีสมสถานภาพ และยิ่งหากผู้บริโภคอยู่ใน
สถานภาพที่สูงขึ้นไปอีก สัญลักษณ์ของความส าเร็จทั้งหลาย จะยิ่งมีความจ าเป็นมากขึ้น อาชีพ
ของผู้บริโภค จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นที่สุด ที่นักการตลาดสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อ
คาดคะเนถึงความต้องการได้ เพราะอาชีพจะบ่งบอกถึงสถานภาพ การยอมรับจากสังคม รายได้
พึงประเมิน เป็นต้น 
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 4. สภาวะการเงิน (Economic circumstance) ในที่นี้ นอกจากหมายถึง เงินเดือนจาก
การท างานแล้ว ยังรวมถึงรายได้อื่นๆ ด้วย เช่น เงินค่าจ้างพิเศษ เงินโบนัส เงินออม เงินที่ได้
จากการให้เช่าทรัพย์สิน ผู้บริโภคที่มีสภาวะการเงินที่ม่ันคง ย่อมมีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้
มากกว่า ผู้ที่มีสภาวะการเงินไม่ม่ันคง ในสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ผู้บริโภคไม่ต้องการจ่ายเงิน
ในสิ่งที่แพงเกินความจ าเป็น ส่งผลให้นักการตลาดต้องท างานหนักมากขึ้นด้วย การปรับปรุง 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีต้นทุนการผลิตต่ า เพื่อจะได้ก าหนดราคาได้เหมาะสมกับจ านวนเงิน  
ในกระเป๋าของผู้บริโภค หากไม่สามารถรักษาราคาให้ต่ าได้ บริษัทอาจต้องมีบริการเสริม เพื่อให้
ผู้บริโภคมีศักยภาพเพียงพอที่จะซ้ือผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

 5. รูปแบบการด าเนินชีวิต (Life style) ซึ่งมีอิทธิพลท าให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์     
ที่แตกต่างกัน รูปแบบการด าเนินชีวิตจะสะท้อนในหลายแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคนั้นๆ     
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชนชั้นทางสังคม บุคลิกภาพ ความรู้สึกนึกคิด การใช้เวลาว่าง การจับจ่าย     
ใช้สอย การเลือกสิ่งบันเทิง หรือสิ่งอ านวยความสะดวกสบาย บทบาทของรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต จึงช่วยให้นักการตลาดท างานได้อย่างมีทิศทาง 

6. บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ปัจจัยด้านอุปนิสัยใจคอ ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจซื้อ เม่ือทราบบุคลิกภาพของผู้บริโภคเป้าหมายแล้ว จะสามารถก าหนดภาพลักษณ์ 
ของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกันได้ 

(3.4) ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological factors) ประกอบด้วย 

1. แรงกระตุ้น (Motivation) มีทฤษฎีของนักจิตวิทยาหลายท่าน ได้อธิบายถึงแรงกระตุ้น 
ที่สร้างความต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภค แต่ทฤษฎีที่สามารถสร้างความชัดเจนมากที่สุด
คือ ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of needs) ของอับราฮัม มาสโลว์ ซึ่งระบุว่า 
ความต้องการของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันในแต่ละล าดับขั้น ตั้งแต่ล าดับที่ 1 คือ ความ
ต้องการทางกาย ได้แก่ ปัจจัย 4 ล าดับที่ 2 คือ ความต้องการความม่ันคงปลอดภัย ล าดับที่ 3 
คือ ความต้องการความรัก ล าดับที่ 4 คือ ความต้องการการยอมรับนับถือ และล าดับที่ 5 คือ 
ความต้องการความส าเร็จในชีวิต ทฤษฎีของมาสโลว์ ช่วยให้นักการตลาดสามารถวางแผนงาน
ได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะตอบสนองความต้องการในล าดับขั้นใด 

2.  การรับรู้และการเรียนรู้ (Perception and learning) การรับรู้ หมายถึง ข้อมูลความรู้
จักของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ก่อนหน้าที่จะมีการใช้ผลิตภัณฑ์ ส่วนการเรียนรู้นั้นเป็น
ประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้บริโภคได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ และทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้น
เป็นอย่างไร ดีหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่ สอดคล้องตรงกับที่ได้รับรู้มาก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์
หรือไม ่

3.  ความเชื่อที่ยึดม่ัน (Belief) ความเชื่อดังกล่าว อาจจะเป็นทั้งที่มีเหตุผลสนับสนุน  
หรือปราศจากเหตุผลก็ได้ ความเชื่อที่ยึดม่ันดังกล่าวนี้  ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกต่อ
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ผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ หากเป็นความเชื่อในแง่บวกอยู่แล้ว นักการตลาด
ต้องหาวิธีด ารงความเชื่อนี้ ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ที่ดีไว้ ตรงกันข้ามหากเป็นความเชื่อในแง่
ลบ จะต้องหาทางเปลี่ยนแปลงความเชื่อนั้น 

 (4) รูปแบบพฤติกรรมกำรซื้อของผู้บริโภค 
พฤติกรรมการซื้อ (Buying Behavior) คือ ลักษณะอาการของผู้บริโภคในการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าแต่ละชนิด ผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมการซ้ือแบบไหน ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงและการ
มีส่วนได้ ส่วนเสียที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้าน้ัน (Degree of Buying Involvement) และระดับความ
แตกต่างระหว่างยี่ห้อสินค้า (Degree of Differences Among Brands) ว่ามีมากน้อยเพียงใด 
พฤติกรรมการซื้อแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 

(4.1) พฤติกรรมการซ้ือแบบเป็นปกตินิสัย (Habitual Buying Behavior) 
เป็นพฤติกรรมการซื้อที่เกิดขึ้นเม่ือผู้บริโภคซื้อสินค้าที่มีความเสี่ยงน้อยและไม่มี ข้อ

แตกต่างระหว่างยี่ห้อมากนักหรือถ้ามีก็ไม่ถือเป็นเรื่องส าคัญ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มีราคา ต่อ
หน่วยต่ า มีวางขายท่ัวไปไม่ต้องใช้ความพยายามในการซื้อมาก เพราะรู้จักสินค้าเป็นอย่างดี อยู่
แล้ว นอกจากนี้ยังรู้ด้วยว่ามีสินค้าประเภทเดียวกันให้เลือกหลายยี่ห้อ แต่ผู้บริโภคไม่ได้ให้
ความส าคัญกับความแตกต่างนั้นมากนัก ถ้าซื้อผิดยี่ห้อก็ไม่เป็นไร สินค้าแบบนี้ผู้บริโภคจะ
ตัดสินใจซื้อง่ายไม่ยุ่งยาก ได้แก่ สินค้าสะดวกซื้อทั้งหลาย เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน 
ผงซักฟอก 

(4.2) พฤติกรรมการซ้ือแล้วหาทางลดความกังวลใจ (Dissonance-Reducing Buying 
Behavior) 

เกิดขึ้นในกรณีที่ผู้บริโภคต้องซื้อสินค้าที่มีความเสี่ยงหรือส่วนได้ส่วนเสียมาก ผู้บริโภค
มีความรู้ดีเกี่ยวกับสินค้ารู้ว่าแม้จะมีให้เลือกหลายยี่ห้อ แต่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับ ความ
แตกต่างระหว่างยี่ห้อมากนัก เพราะเชื่อว่ายี่ห้อที่ราคาใกล้เคียงกันก็น่าจะมีคุณภาพ โตรงการ
จัดท าข้อมูลองค์ความรู้ งวดที่ 1 : นิยามธุรกิจ: การตลาดเหมือนๆกัน ส่วนมากมักเป็นสินค้า
ราคาสูง ซื้อเป็นครั้งคราว แม้จะมีความรู้ว่ายี่ห้อไหนดีแต่ก็ยังมีเรื่องอื่นให้พิจารณาอีก ตัวอย่าง
สินค้าท่ีผู้บริโภคมักมีพฤติกรรมการซื้อแบบนี้ เช่น พรมปูพื้น ซึ่งมีราคาสูงแล้วยังโยงใยกับเรื่อง
รสนิยม เหมาะกับเฟอร์นิเจอร์และเครื่องแต่งบ้านอื่นๆ หรือไม่ กว่าจะตัดสินใจซื้อได้ต้องช้อปปิ้ง
เปรียบเทียบทั้งราคาและลวดลายต่างๆ มากมาย สุดท้ายหลังจากดูมาจนทั่วแล้วก็คิดว่าพรม
ยี่ห้ออะไรถ้าราคาพอๆกัน ก็น่าจะเหมือนๆ กัน เม่ือลงมือซื้อจะตัดสินใจได้ค่อนข้างเร็ว สิ่ งจูงใจ
ในการซื้ออาจเป็นราคาที่จ่ายได้ สะดวกเรื่องเวลาและสถานที่ในการซื้อ และบริการเสริมอื่นๆ 
แต่ความกังวลใจจะเกิดขึ้นเม่ือซื้อไปใช้แล้วรู้ว่าพรมนั้นมีข้อต าหนิหรือ มียี่ห้ออื่นที่ดีเด่นกว่า แต่
ไม่ได้ซื้อมา เม่ือเกิดความกังวลใจก็จะพยายามหาเหตุผลมายืนยันกับตัวเองว่าที่ตัดสินใจซื้อมา
นั้นถูกต้องแล้ว 
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(4.3) พฤติกรรมการซื้อแบบซับซ้อน (Complex Buying Behavior) 
เกิดขึ้นในกรณีที่ผู้บริโภคต้องซื้อสินค้าที่มีความเสี่ยงหรือมีส่วนได้ส่วนเสียสูง และมี

ความแตกต่างระหว่างยี่ห้ออย่างเห็นได้ชัด มักเป็นสินค้าที่มีราคาสูง ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับ 
ตัวสินค้าน้อย ซื้อไม่บ่อย บางอย่างอาจซื้อเพียงครั้งเดียวในชีวิตก็ได้ เช่น บ้าน รถยนต์ เปียโน 
ในกรณีอย่างนี้ผู้บริโภคจะต้องเสาะแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมมากมาย เปรียบเทียบยี่ห้อ รุ่น 
คุณภาพ ราคา สัมผัส เพื่อทดสอบให้รู้แน่เสียก่อน และใช้เวลาตัดสินใจนานก่อนจะลงมือซื้อ 

(4.4) พฤติกรรมการซื้อแบบแสวงหาความหลากหลาย (Variety-Seeking Buying 
Behavior) 

เกิดขึ้นในกรณีผู้บริโภคซื้อสินค้าที่ มีความเสี่ยง ส่วนได้ส่วนเสียน้อย และยังให้
ความส าคัญกับยี่ห้อสินค้า รู้ว่าสินค้าแต่ละยี่ห้อมีคุณภาพแตกต่างกันแต่ไม่อยากซื้อซ้ ายี่ห้อเดิม 
เหตุผลในการเปลี่ยนยี่ห้อไม่ใช่เพราะไม่พึงพอใจในสินค้าแต่เป็นเพราะอยากหนีจากความจ าเจ 
อยากลองของใหม่ พฤติกรรมการซื้อจึงเปลี่ยนแปลงยี่ห้ออยู่เสมอ ตัวอย่างสินค้าที่ผู้บริโภคมักมี
พฤติกรรม แบบน้ี ได้แก่ อาหาร ขนมขบเคี้ยว ลูกอม เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 2.12 : แผนภาพแสดงประเภทพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 
 

2.2.4. แนวคิดพื้นฐำนของ Brand Management 
คุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) หมายถึง ตราหรือยี่ห้อของสินค้าที่ผู้บริโภค

มองเห็นว่ามีคุณค่า เป็นตราที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อคุณสมบัติของสินค้า และช่ืนชอบตรา
สินค้าน้ัน การสร้างตราสินค้าให้มีคุณค่าท าได้ดังนี้ 

สร้างความประทับใจในคุณภาพของตราสินค้า (Appreciation of Quality) หมายถึง การ
ที่ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณภาพทุกประการของสินค้าหรือบริการ แล้วเกิดความประทับใจในสินค้าหรือ
บริการน้ัน การสร้างความประทับใจ (Appreciation) มีความแตกต่างจากการสร้างความพึงพอใจ 
(Satisfaction) เมื่อผู้บริโภครับรู้ถึงมูลค่าเพิ่มที่ส่งมอบได้นั้น จะท าให้สินค้าได้รับประโยชน์ ดังนี้ 

• ท าให้ลูกค้าหันมาซ้ือสินค้า (Reason-to-Buy)  
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• ท าให้สินค้ามีต าแหน่งทางการตลาดที่ม่ันคง (Strong Position)  
• สินค้าอยู่ในระดับสูง (A Price Premium)  
• ช่องทางการจัดจ าหน่ายน่าสนใจ (Channel Member Interest)  
• ท าให้สามารถขยายสายผลิตภัณฑ์ (Brand Extension) 

 
ปัจจัยข้อที่เป็นข้อบ่งชี้คุณภาพของสินค้า มีความแตกต่างกับปัจจัยท่ีเป็นข้อบ่งชี้

คุณภาพของบริการดังนี้ 
• คณุภาพของสินค้า (Product Quality) ในการรับรู้ของผู้บริโภค ปัจจัยเหล่านี้เป็นข้อ

บ่งชี้ว่าสินค้านั้นมีคุณภาพ คือ การท างานของสินค้า (Performance) หมายถึง สินค้านั้นต้อง
ท างานได้ตามคุณสมบัติของสินค้า เช่น เครื่องซักผ้าสามารถซักผ้าได้สะอาด  

• รูปลักษณ์ (Feature) ดี ในที่น้ีหมายถึง การออกแบบรูปร่างลักษณะของสินค้าให้
สะดวกในการใช้  

• น่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง สินค้านั้นใช้ได้ดีทุกครั้ง เช่น เครื่องตัดหญ้าที่ใช้ตัด
หญ้าได้ดีทุกครั้ง ไม่ใช่บางครั้งใช้ได้ บางครั้งใช้ไม่ได้  

• ความคงทน (Durability) สินค้าไม่แตกหักหรือเสียง่าย  มีอายุการใช้งานยาวนาน  
• ความสามารถของการบริการ (Service ability) สินค้าที่ต้องการการบริการก่อนหรือ

หลังการขาย บริการนั้นจะมีประสิทธิภาพ  
• ภาพลักษณ์โดยรวมดูดี (Fit and Finish) สินค้าท่ีดูมีคุณภาพเมื่อพิจารณาทุกปัจจัย 

โดยรวมของสินค้านั้นจะต้องดูว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี  
 
คุณภาพของบริการ (Service Quality) ปัจจัยที่บ่งช้ีว่าบริการนั้นมีคุณภาพ มีดังต่อไปนี้ 
• สามารถจับต้องได้ (Tangibles) โดยปกติบริการเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ท าให้การรับรู้

ในคุณภาพค่อนข้างไม่ชัดเจน ดังนั้นบริการที่ดีควรสร้างหลักฐาน (Manage evidence) ให้
เห็นชัดว่าบริการนั้นมีคุณภาพ หลักฐานที่จะสร้างนั้น ได้แก่ อาคาร อุปกรณ์ เครื่องอ านวยความ
สะดวก และบุคลากร ตัวอยา่งเช่น ความหรูหราด้วยการออกแบบที่ทันสมัยของโรงแรม อุปกรณ์
ทันสมัยท่ีใช้ในโรงแรม 
 

• น่าเชื่อถือ (Reliability) ในที่น้ีหมายถึงความถูกต้องในการคิดค่าบริการ ร้านอาหารท่ี
คิดราคาตรงกับจ านวนอาหารท่ีลูกค้าสั่ง ลูกค้าย่อมให้ความเชื่อถือ  

• มีความรู้ (Competence) ผู้ให้บริการที่มีคุณภาพต้องเป็นผู้มีความรู้ในเร่ืองนั้น เช่น 
ช่างซ่อมรองเท้าต้องมีความรู้ในเร่ืองการซ่อมรองเท้า ท่าทางขณะซ่อมรองเท้า ต้องดูว่ามี
ความสามารถ มีความกระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว ซึ่งท าให้ผู้เอารองเท้าไปซ่อมเกิดความม่ันใจ  
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• มีความรับผิดชอบ (Responsibility) เมื่ออู่ซ่อมรถยนต์สัญญากับลูกค้าว่า จะซ่อม
รถยนต์ให้เสร็จภายใน 3 วัน อู่แห่งนั้นต้องท าให้เสร็จภายในเวลา 3 วัน  

• มีจิตใจงาม (Empathy) ผู้ให้บริการที่มีคุณภาพต้องเป็นผู้มีจิตใจงาม จึงจะเป็นผู้
กระตือรือร้นในการให้บริการผู้อื่น เต็มใจช่วยเหลือโดยไม่รังเกียจ  
 
กำรสร้ำงปัจจัยเชื่อมโยงกับตรำยี่ห้อ (Brand Association)  

คือการที่นักการตลาดพยายามสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์ เช่น คุณลักษณะ 
คุณสมบัติ  หรือคุณประโยชน์  แล้วเชื่อมโยงสิ่งนั้นให้ผู้บริโภครับรู้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใด
เมื่อเชื่อมโยงแล้วจะท าให้ผู้บริโภคเกิดภาพลักษณ์ (Image) ของผลิตภัณฑ์ และทราบถึง
ต าแหน่งหรือจุดยืน (Brand Position) ของผลิตภัณฑ์น้ัน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการสร้างปัจจัย
เชื่อมโยงกับตรายี่ห้อคือ การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์นั่นเอง การสร้างสิ่งเชื่อมโยงท าให้
ผู้บริโภคเข้าใจในผลิตภัณฑ์ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ ดังนี้ 

• ความโดดเด่น (Differentiation)  
• เป็นเหตุผลที่ท าให้ผู้บริโภคซื้อสินค้า (Reason-to-Buy) 
• ท าให้เกิดทัศนคติหรือความรู้สึกที่ดี (Positive Attitudes/Feeling)  
• เป็นจุดเริ่มต้นของการขยายตรายี่ห้อ (Basis for Extensions)  

ส าหรับวิธีการสร้างปัจจัยเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ (Brand Association) หรือวิธีการก าหนด
ต าแหน่งของตรายี่ห้อ (Brand Positioning) มีวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. คุณลักษณะของสินค้า (Product Attributes) เป็นการน าเอาคุณลักษณะของสินค้ามา
เป็นปัจจัยในการก าหนดต าแหน่ง หรือจุดยืนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้เป็นคุณสมบัติ
ที่พิเศษกว่าคู่แข่งขัน เช่น นมหนองโพ เป็นนมโคแท้ 100 เปอร์เซ็นต์  

2. ผลประโยชน์ท่ีลูกค้าได้รับ (Customer Benefits) เป็นการน าเอาผลจากการใช้สินค้า
หรือบริการนั้น มาเป็นปัจจัยในการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ เช่น บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) วางต าแหน่งเป็นสายการบินท่ีผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกสบาย ผู้โดยสารสามารถ
นอนหลับได้อย่างสบายในขณะเดินทาง  

3. ราคาของผลิตภัณฑ์เม่ือเทียบกับคู่แข่งขัน (Relative Price) เป็นการน าเอาราคาของ
สินค้าหรือบริการของบริษัท ที่ได้เปรียบกว่าคู่แข่งขันโดยท่ัวไป คือราคาถูกกว่ามาเป็นปัจจัยใน
การก าหนดต าแหน่งหรือจุดยืนของผลิตภัณฑ์ เช่น ห้างสรรพสินค้าโลตัส เป็นห้างฯ ที่ขายสินค้า
ราคาถูกทุกวัน  

4. การใช้ (Use/Application) วิธีนี้เป็นการน าไปใช้งานหรือวิธีการใช้สินค้าหลังบริการ
นั้น มาเป็นปัจจัยในการก าหนดหรือจุดยืนของผลิตภัณฑ์ เช่น ซุปกระป๋องแคมเบลวางต าแหน่ง
เป็นอาหารกลางวัน  
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5. ลูกค้าหรือผู้ใช้ (Customer/User) เป็นการเชื่อมโยงลูกค้ากับสินค้าหรือบริการ วิธีนี้
เป็นการบ่งบอกชัดเจนว่า กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร เช่น เครื่องส าอางทเวลฟ์พลัส เป็น
เครื่องส าอางค์ ส าหรับวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป  

6. บุคลิกภาพ (Personality) เป็นการน าเอาบุคลิกภาพของลูกค้า มาก าหนดเป็นบุคลิก
ของสินค้า แล้วน าปัจจัยน้ีมาก าหนดต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องดื่มเป๊ปซี่ส าหรับคนรุ่น
ใหม่  

7. คู่แข่งขัน (Competitors) วิธีนี้น าเอาคุณสมบัติของคู่แข่งขัน มาเป็นข้อเปรียบเทียบ
กับสินค้าหรือบริการของบริษัท เช่น บริษัท เอวิส จ ากัด ผู้ให้บริการรถเช่า ซึ่งเข้าสู่ตลาดรถเช่า
ช้ากว่าบริษัท เฮิร์ซ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้น าตลาด ดังนั้นต าแหน่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัท เอวิส จ ากัด ใช้
คือ เราเป็นหมายเลข 2 เราจึงพยายามมากกว่า ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าบริษัทผู้น าใหญ่เกินไปท่ี
จะบริการได้ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

8. ประเทศหรือสภาพภูมิศาสตร์ (Country or Geographic Area) เป็นการน าเอาแหล่ง
ผลิตของสินค้ามาก าหนดต าแหน่งของสินค้า การก าหนดต าแหน่งน้ีจะเหมาะสมกับสินค้าท่ีมา
จากประเทศนั้น หรือแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียง และเป็นท่ียอมรับกันในกลุ่มเป้าหมาย เช่น เบ็ค เป็น
เบียร์เยอรมัน  

การท าให้ตรายี่ห้อเป็นท่ีรู้จัก (Brand Awareness) ซึ่งหมายถึง การที่ผู้บริโภคสามารถ
จ าชื่อตรายี่ห้อของสินค้า และบริการประเภทใดประเภทหนึ่งได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อถามว่า รู้จักสบู่
ยี่ห้ออะไรบ้าง ผู้บริโภคตอบว่า ลักส์ โพรเทค จอห์นสัน นกแก้ว สบู่ 4 ยี่ห้อดังกล่าวเป็นสบู่ท่ี
ผู้บริโภครู้จัก โดยทั่วไปผู้บริโภคจะเริ่มต้นจากการไม่รู้จักตรายี่ห้อ จนกระทั่งผู้ขายท าการสื่อสาร
ไปยังผู้บริโภค   ผู้บริโภคจึงเริ่มรู้จักและเม่ือได้ยินช่ือตรายี่ห้อบ่อยๆ เขาจะจ าได้ และจ าได้เป็น
ชื่อแรกในท่ีสุด ประโยชน์ของการรู้จักตรายี่ห้อ การรู้จักตรายี่ห้อท าให้เกิดประโยชน์ คือ 

1. เป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณลักษณะของสินค้า (Starting for Brand 
Knowledge) การที่ผู้บริโภครู้จักชื่อของสินค้า เป็นบันไดขั้นแรกที่จะน าไปสู่การรับรู้เกี่ยวกับ
ลักษณะ รูปร่าง คุณสมบัติ คุณประโยชน์ และวิธีการใช้ของสินค้า ซึ่งท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้
ในสินค้า (Product Knowledge) ในที่สุด ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้บริโภคได้ยินชื่อยี่ห้อ แมคโดนัลด์ 
เขาจะต้องค้นหาข้อมูลของแมคโดนัลด์ต่อไป และท าให้เขารู้จักแฮมเบอร์เกอร์ชนิดต่างๆ เฟ
รนช์ฟรายด์ พายประเภทต่างๆ กาแฟ  เครื่องดื่มต่างๆ ชุดของพนักงาน การจัดร้าน พื้นที่
ส าหรับเด็กเล่น เป็นต้น  

2. เป็นการสร้างความคุ้นเคย (Familiarity) ระหว่างสินค้าและผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคได้
ยินชื่อยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งบ่อยๆ เขาจะเกิดความคุ้นเคย และรู้จักสินค้านั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน  
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การรู้จักตรายี่ห้อของผู้บริโภคแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ  
1. การรู้จักแบบระลึกได้ (Brand Recall) หมายถึง การที่ผู้บริโภคเอ่ยช่ือยี่ห้อของสินค้า

ได้เอง โดยไม่ต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งช่วยให้เขาระลึกถึง เช่น เมื่อถามว่ารู้จักแชมพูยี่ห้อใดบ้าง ยี่ห้อ
ที่ผู้บริโภคตอบได้เองเป็นย่ีห้อที่ผู้บริโภคจ าได้แบบระลึกได้  

2. การรู้จักแบบมีสิ่งกระตุ้น (Brand Recognition) หมายถึง การที่ผู้บริโภคเอ่ยช่ือสินค้า
ไม่ได้เอง แต่จะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งช่วยเตือนความทรงจ า เช่น เห็นโฆษณา ได้ยินเรื่องราว
บางอย่างเกี่ยวกับยี่ห้อนั้น หรือสิ่งกระตุ้นอื่นๆ เพื่อเตือนความทรงจ าให้กับผู้บริโภค เสียงบีบ
แตรของรถไอศครีมวอลล์ เสียงกดกริ่งประตูพร้อมพูดว่า มิสทีนมาแล้วค่ะ ของเครื่องส าอางมีส
ทีน จะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคระลึกถึงยี่ห้อดังกล่าวซึ่งเป็นสิ่งแสดงว่าผู้บริโภคมีความคุ้นเคย
กับสินค้านั้น  

3. การรู้จักตรายี่ห้อท าให้ผู้บริโภคซื้อสินค้า (Brand to be Consider) สินค้าท่ีผู้บริโภค
ซื้อจะต้องเป็นสินค้าที่เขารู้จักเท่าน้ัน เพราะฉะนั้นการที่ผู้บริโภครู้จักยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นอย่างดี 
สินค้าย่ีห้อนั้นจะมีโอกาสที่ผู้บริโภคเลือกซื้อในที่สุด  
 

วิธีท าให้ตรายี่ห้อเป็นท่ีรู้จัก เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าทั้งแบบระลึกได้เอง และมี
ตัวกระตุ้น มีวิธีการสร้างความรู้จัก ดังนี้  

1. สร้างความเด่นในสินค้าหรือตรายี่ห้อ (Be Different) เพื่อให้เป็นที่สนใจของผู้บริโภค 
การท าสินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน จะท าให้ผู้บริโภครู้จักสินค้านั้นได้เร็วขึ้น  

2. ใช้ค าขวัญหรือเสียงเพลง (Involve Slogan or Jingle) การสร้างค าขวัญหรือเพลงที่
ประทับใจ จะท าให้ผู้บริโภครู้จักสินค้านั้นเร็วขึ้น เช่น ลูกอมฮอลล์โฆษณาว่า ทีฮอลล์ใหม่ ท าไม
ใหญ่ขึ้น ท าให้ผู้บริโภคจ ายี่ห้อฮอลล์ได้ เพลง Right Here Waiting ท าให้ผู้บริโภครู้จักสุรายี่ห้อ 
ชีวาส  

3. การใช้สัญลักษณ์ (Symbol Exposure) ผู้บริโภคจะเชื่อมโยงสัญลักษณ์กับตรายี่ห้อ
ของสินค้า เช่น ภาพหอยเชลล์ ท าให้ผู้ขับรถยนต์นึกถึงน้ ามันยี่ห้อเชลล์ สัญลักษณร์วงข้าวท าให้
ผู้ฝากเงินนึกถึงธนาคารกสิกรไทย  

4. การสื่อสารถึงผู้บริโภค (Communication) การสื่อสารถึงผู้บริโภคท าให้ผู้บริโภคได้รับ
ทราบรายละเอียดของสินค้า ซึ่งจะท าให้เขารู้จักและจ าตรายี่ห้อของสินค้าได้ ซึ่งอาจจะใช้วิธี
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ  

5. การเป็นสปอนเซอร์ในกิจกรรมต่างๆ (Event Sponsorship) กิจกรรมที่เกิดขึ้น เช่น 
การแข่งขันเทนนิส วิ่งการกุศล การจัดคอนเสิร์ต เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่อยู่ใน
ความสนใจของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ดังนั้น การเป็นสปอนเซอร์ในกิจกรรมเหล่านี้จะท าให้
ผู้บริโภครู้จักตรายี่ห้อของสินค้าได้เร็วขึ้น  
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6. การใช้กลยุทธ์ขยายตรายี่ห้อ (Consider Brand Extension) หมายถึง การใช้ตรา
ยีห่้อของสินค้ากับสินค้าอื่นๆอีก เพื่อให้เกิดการตอกย้ าในตรายี่ห้อ และเม่ือผู้บริโภคเห็นสินค้า
แต่ละชนดิ จะท าให้เกิดการระลึกถึงยี่ห้อนั้น เช่น การที่น้ าอัดลมยี่ห้อโคคา-โคล่า หรือ โค้ก ผลติ
เสื้อ กางเกง  หมวก  ร่ม  แก้วน้ า  จานรองแก้ว  เครื่องเขียน เป็นต้น โดยมีตรายี่ห้อโค้กอยู่บน
สินค้าเหล่านี้ เมื่อผู้บริโภคเห็นสินค้าแต่ละชนิด จะเป็นการตอกย้ าให้เขาระลึกถึงยี่ห้อ "โค้ก" อยู่
เสมอ  

7. การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) การส่งเสริมการขายเป็นวิธีหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพมากในการสร้างความรู้จักตรายี่ห้อ เพราะผู้บริโภคมักจะให้ความสนใจต่อการ
ส่งเสริมการขาย ตัวอย่างเช่น บริษัท เอ ไอ เอส จ ากัด จัดส่งเสริมการขายส าหรับ
โทรศัพท์มือถือ จีเอสเอ็ม 900 โดยโฆษณาว่า กลางคืนโทรฟรี กลางวันนาทีละบาท กลยุทธ์นี้
สามารถเรียกร้องให้ผู้บริโภคหันมาสนใจรับจีเอสเอ็ม 900 ได้เป็นจ านวนมาก 
 
หลักกำรพื้นฐำนของกำรสร้ำง Brand management 

การสร้างคุณค่าให้ตรายี่ห้อจะมีประสิทธิภาพดีนั้น  บริษัทควรสร้างปัจจัยต่างๆ ให้ครบ
ทุกปัจจัย  ถ้าขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง  ตรายี่ห้ออาจมีคุณค่า  ไม่อยู่ในระดับที่ชนะใจ ลูกค้า
ตลอดไป  แต่ถ้าสินค้ามีคุณค่าจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความศรัทธา  และส่งผลใหบ้ริษัทได้รับ
ประโยชน์หลายประการ   

1. ต าแหน่งของตราสินค้า   
ตราสินค้าในผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันอาจจะมีหลายย่ีห้อ โดยวางต าแหน่งในด้านความนิยม
ของผู้บริโภคในการยอมรับ การจดจ า และล าดับการเลือกซื้อ ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้  
          1.1)  Bench-Mark หรือ Primary Brand คือ ตราหรือยี่ห้อผู้น าในสินค้าชนิดน้ัน   
อาจจะเป็นสินค้าที่ต้องน าด้วยคุณภาพ ราคา และติดตลาดเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี  
          1.2)  Secondary Brand คือ สินค้าท่ีได้รับการยอมรับในฐานะตัวเลือกแม้ว่าคุณภาพจะ
ใกล้กับผู้น า แต่ก็ดูเหมือนจะเป็นสินค้าที่เป็นข้อเลือกที่จะไปตัดสินใจกันที่ราคา หรือ
องค์ประกอบอื่น สินค้าแบบน้ีมักถูกเรียกว่า Me-too Brand คือท าเสนอคล้ายคลึงกับ Brand 
ผู้น า และพยายามชูข้อเด่นของตนเองให้ได้อยู่เสมอ  
          1.3) Tertiary Brand หรือ Cheap Brand เป็น ตรายี่ห้อสินค้าที่ไม่สามารถวางต าแหน่ง
ในฐานะการแข่งขันคุณภาพและความนิยมได้ ก็จะวางเป็นสินค้าราคาถูก มักจะสร้างสีสัน
ประเภท ลด แลก แจก แถม แต่ถ้าไม่พยายามสร้างคุณภาพให้ดีขึ้นเป็นสินค้าประเภท Me-too 
มีแต่ลดคุณภาพลง เพื่อให้ราคาถูกจนบางทีเป็นตราที่ไม่มีความหมายในตนเองเลย เป็นประเภท 
Product with name ซึ่งจะต้องเลี่ยงภาวะอันตรายแบบน้ีให้ได้ วิธีเดียวคือ คุณภาพที่จะต้อง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะเป็นตัวสร้างความน่าเชื่อถือให้ได้ 
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2. ความซื่อสัตย์ต่อตรายี่ห้อ (Brand Loyalty) 
ความซื่อสัตย์ต่อตรายี่ห้อ หมายถึง การที่ผู้บริโภครักและศรัทธาในสินค้ายี่ห้อหนึ่งจนยากที่จะ
เปลี่ยนใจไปใช้สินค้ายี่ห้ออื่น  ผู้บริโภคจะมีความรู้สึกคุ้นเคยกับตรายี่ห้อนั้น ความซื่อสัตย์ต่อ
ตรายี่ห้อมีหลายระดับ  ผู้บริโภคมีความพอใจต่อสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง และซ้ือสินค้าน้ันด้วย
ความเคยชิน 

ตัวอย่างเช่น เคยซ้ือแชมพูซันซิล เมื่อเข้าไปในห้างสรรพสินค้า (Supermarket) ด้วย
ความเคยชินเขาจะซื้อแชมพูซันซิล แต่อย่างไรก็ตามเขาพร้อมจะเปลี่ยนใจไปใช้แชมพูยี่ห้ออื่น
ถ้ามีเหตุผลเพียงพอ อาทิเช่น ถ้ายี่ห้ออื่นมีราคาถูกกว่าในขณะที่คุณสมบัติเท่ากัน หรือยี่ห้ออื่นมี
ส่วนผสมของสารบ ารุงเส้นผมที่มากกว่า เป็นต้น ในระดับท่ีสูงขึ้นไปเป็นระดับของความพอใจ
มาก ในระดับนี้ผู้บริโภคเปลี่ยนใจไปใช้สินค้ายี่ห้ออื่นยากกว่าระดับท่ีสอง  เพราะเขาคิดว่าการ
เปลี่ยนการใช้สินค้ายี่ห้อหนึ่งไปยังอีกยี่ห้อหนึ่ง  มีความเสี่ยงเกิดขึ้น  เสี่ยงท่ีจะไปพบสินค้าที่
ด้อยกว่าสินค้าเก่า  เขาคิดว่านั่นเป็นต้นทุนของการเปลี่ยนยี่ห้อ (Switching Cost) แต่อย่างไรก็
ตามก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้ที่เขาจะเปลี่ยนย่ีห้อ ถ้ายี่ห้อใหม่มีเหตุผลที่ดีมากจนท าให้เขาคิดว่า
น่าจะลองใช้ยี่ห้อใหม่  ในระดับสูงขึ้นท่ีเรียกว่าระดับชอบ  ความซื่อสัตย์ในระดับนี้ ผู้บริโภคจะ
ชื่นชอบสินค้ายี่ห้อนั้น  และนับว่าเป็นเสมือนเพื่อน หมายความว่า มีความคุ้นเคย  รักใคร่ชอบ
พอ  โอกาสที่เขาจะเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นเป็นไปได้ยากมาก  ในระดับนี้ความพอใจที่ผู้บริโภคมี
ต่อยี่ห้อนั้นมีความรู้สึกและอารมณ์ (Feeling and Emotion) เข้ามาเกี่ยวข้อง  

ดังนั้นแม้ยี่ห้ออื่นมีเหตุผลที่จะชักจูงให้เปลี่ยนย่ีห้อก็ตาม แต่ถ้าไม่ประทับใจความรักและ
ศรัทธาที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้ายี่ห้อหนึ่งอย่างมาก  เป็นความซื่อสัตย์ท่ีแน่นแฟ้น เขาจะซ้ือยี่ห้อนั้น
อย่างสม่ าเสมอ  ปกป้องยี่ห้อนั้น  และรอคอยถ้าย่ีห้อนั้นยังไม่ผลิตสินค้าใหม่  

คุณค่าของความซื่อสัตย์ต่อตรายี่ห้อ  การที่ผู้บริโภคมีความซื่อสัตย์ต่อตรายี่ห้อใดยี่ห้อ
หนึ่งมีประโยชน์ต่อตรายี่ห้อนั้น ดังนี้  

1.ท าให้ลดต้นทุนทางการตลาด (Reduced Marketing Costs)  
2.ท าให้คนกลางทางการตลาดชื่นชอบ (Trade Leverage)  
3.สามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ (Attracting New Customers)  
4.เป็นอุปสรรคต่อคู่แข่งขัน (Competitor's Threats)  

วิธีการสร้างความซื่อสัตย์ต่อตรายี่ห้อ การท าให้ผู้บริโภคซื่อสัตย์ต่อตรายี่ห้อ ท าได้หลายวิธีดังนี้  
1.ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างถูกต้อง (Treat The Customer Right)  
2.ใกล้ชิดลูกค้า (Stay Close to The Customers) โดยการจัดตั้งฝ่ายบริการลูกค้า 

(Customer Service) ขึ้น เพื่อท าหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทั้งเพื่อรักษาฐาน
ลูกค้าเดิมให้ซื่อสัตย์ต่อบริษัทตลอดไป โดยท่ัวไปหน้าที่งานสร้างความสัมพันธ์มีดังนี้  

• ติดตามการใช้งานของสินค้า  
• รับฟังข้อร้องทุกข์หรือข้อเสนอแนะที่ลูกค้ามีต่อสินค้าหรือบริการ  
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• ติดตามผลการตัดสินใจในเร่ืองที่ลูกค้าร้องทุกข์หรือเสนอแนะ และแจ้งให้ลูกค้า 
ทราบ  
• ติดตามผลของการตัดสินใจในเรื่องที่ลูกค้าร้องทุกข์หรือเสนอแนะ และแจ้งให้
ลูกค้าทราบ  
• ก าหนดกลยุทธ์การตลาดหรือจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อรักษสัมพันธภาพ 
ที่ดีลูกค้า การใกล้ชิดลูกค้านี้ท าให้ลูกค้าซื่อสัตย์ต่อบริษัทและยากที่จะเปลี่ยนใจ
ไปสินค้าหรือบริการยี่ห้ออื่น  

3. ตรวจสอบระดับความพึงพอใจของลูกค้า (Measure Customer Satisfaction) เสมอ  
4. ท าให้ลูกค้ารับรู้ถึงต้นทุนในการเปลี่ยนยี่ห้อ (Create Switching Cost)  
5. สร้างปัจจัยอื่นๆ ที่ท าให้ตรายี่ห้อมีคุณค่า (Other Propriety Brand Assets) 

2.3. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัญหาของธุรกิจผลิตจ าหน่ายอาหาร – กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ 
เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF” ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาใช้เป็น      
แนวทางในการศึกษาวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 1) พฤติกรรมและควำมพึงพอใจของผู้บริโภคต่ออำหำรประเภทฟำสต์ฟู๊ดในเขต
กรุงเทพมหำนคร: ศึกษำกรณีเปรียบเทียบธุรกิจเบอร์เกอร์ของแมคโดนัลด์และเบเกอร์
คิงส์ในย่ำนสีลม      

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจฟาสต์ฟู้ดประเภท
แฮมเบอร์เกอร์ และเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้บริการในธุรกิจฟาสต์ฟู้ดระหว่าง     
แมคโดนัลด์และเบอร์เกอร์คิง ในฐานะที่เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในธุรกิจนี้ โดยการศึกษา
จากประชากรที่เป็นผู้บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดประเภทแฮมเบอร์เกอร์ในย่านสีลม จ านวน 200 
คน ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางที่มักใช้บริการน้อยกว่า 1 ครั้ง      
ต่อสัปดาห์ ใช้เวลาในระยะสั้นๆ เพียง 16-45 นาที ใช้เงินในการรับประทานอาหารต่อหนึ่งครั้ง
ประมาณ 61-120 บาท นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการ         
ของผู้บริโภค มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจฟาสต์ฟู้ดของแมคโดนัลด์ และเบอร์เกอร์คิงอย่างเห็น
ได้ชัด กล่าวคือ ความพึงพอใจของผู้บริโภคทางด้านคุณภาพของสินค้า ราคาของสินค้า สถานที่  
และท าเลที่ตั้ง การส่งเสริมการขาย ชื่อเสียงและการให้บริการ ที่มีต่อแมคโดนัลด์จะมากกว่า
เบอร์เกอร์คิง ร้อยละ 66.84 และผู้บริโภคมีแนวโน้มจะใช้บริการแมคโดนัลด์มากกว่าเบอร์เกอร์
คิง ร้อยละ 72 ในบรรดาปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้บริโภคนั้น ปัจจัยด้านสถานที่และท าเล
ที่ตั้ง เป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคพึงพอใจแมคโดนัลด์มากกว่าเบอร์เกอร์คิง มากกว่าปัจจัยอื่นๆ          
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และปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย เป็นปัจจัยที่ส าคัญรองลงมา ผู้บริโภคร้อยละ 78.2 พึงพอใจ
ในแมคโดนัลด์มากกว่าเบอร์เกอร์คิง 

2) อิทธิพลของกำรสื่อสำรทำงกำรตลำดที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร
จำนด่วน [Fast food] ประเภทแฮมเบอร์เกอร์ของเยำวชนในเขตกรุงเทพมหำนคร 

การวิจัยเรื่องนี้ มีจุดมุ่งหมาย 4 ประการ คือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร
ประเภทแฮมเบอร์เกอร์ของเยาวชน เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับข่าวสารและความคิดเห็นต่อการ
สื่อสารทางการตลาดแฮมเบอร์เกอร์แต่ละชนิด เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมในการ
บริโภคอาหารแฮมเบอร์เกอร์ของเยาวชนในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา เพศ อายุ 
อาชีพ และรายได้ต่างกัน และเพื่อศึกษาอิทธิพลทางการตลาด อันได้แก่ บรรยากาศของร้าน 
ความสะอาด ความรวดเร็ว รสชาติ และการบริการที่มีอิทธิพลต่อความถี่ในการบริโภคอาหาร
แฮมเบอร์เกอร์ของเยาวชน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 375 คน 
ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างเขต 25% แบบเจาะจงพื้นที่จากทั้งหมด 36 เขต เพื่อความสะดวก 
ประหยัดเวลา รวดเร็วในการเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามเชิงส ารวจ จ านวน 35 
ข้อ มีค่าความเชื่อม่ัน 0.80 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมในการบริโภคอาหารแฮมเบอร์เกอร์ 
ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ คือ ส่วนมากของกลุ่มตัวอย่างไปรับประทานอาหาร
แฮมเบอร์เกอร์เดือนละ 1-2 ครั้ง ครั้งที่หนึ่งของกลุ่มตัวอย่างชอบไปรับประทานที่ร้าน        
แมคโดนัลด์ และมากกว่าร้อยละ 90 เห็นว่าปัจจัยภายนอกร้านที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
ของร้านแมคโดนัล คือ มีหลายสาขาให้เลือก ที่จอดรถสะดวก ออกแบบร้านเด่น สะดุดตา ที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการของร้านเบอร์เกอร์คิง คือ มีหลายสาขาให้เลือก และที่มีอิทธิพล 
ต่อการเลือกใช้บริการของร้านแดรี่ควีน คือ มีที่จอดรถสะดวก ส่วนปัจจัยภายในร้านที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้บริการของร้านแมคโดนัลด์ คือ การต้อนรับของพนักงานดี และมีอิทธิพลต่อการ
เลือกร้านเบอร์เกอร์รี่ คือ การแต่งกายของพนักงานสะอาดเรียบร้อย เหตุผลในการเลือกใช้
บริการของร้านแมคโดนัลด์สูงสุด คือ การออกแบบร้านเด่นสะดุดตา ส าหรับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายการอาหารของร้าน กลุ่มตัวอย่างคิดว่าร้านแมคโดนัลด์ 
ร้านเบอร์เกอร์รี และร้านแดรี่ควีน มีรายการอาหารครบสมบูรณ์ร้อยละ 56.6, 53.6 และ 80.0 
ตามล าดับ อาหารที่เกือบทุกคนชอบสั่ง คือ แฮมเบอร์เกอร์และเครื่องดื่ม ร้อยละ 45.5 คิดว่า
อาหารประเภทแฮมเบอร์เกอร์ให้คุณค่าอาหารมากกว่าอาหารประเภทอื่นๆ และร้อยละ 61.6 
เห็นว่าควรแก้ไขภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่มให้เหมาะสม โดยใช้ภาชนะที่เก็บความร้อนได้ดี 
ส าหรับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารพบว่า สื่อโฆษณาที่กลุ่มผู้บริโภคได้รับข่าวสารจากร้าน
แมคโดนัลด์ คือโทรทัศน์ แผ่นพับ และการโฆษณา ณ จุดขาย ร้อยละ 84.4, 83.2 และ 80.5 
ตามล าดับ จากร้านเบอร์เกอร์คิง ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ และการโฆษณา ณ จุดขาย ร้อยละ 80.0, 
79.1 และ 74.7 และจากร้านแดรี่ ควีน ได้แก่ การโฆษณา ณ จุดขาย แผ่นพับ และโทรทัศน์  
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ร้อยละ 74.1 ,56.0 และ 53.0 ตามล าดับ กลุ่มผู้บริโภคร้านแมคโดนัลด์ และร้านเบอร์เกอร์คิง 
เห็นว่า โทรทัศน์มีอิทธิพลมากที่สุดที่จูงใจให้ไปใช้บริการของร้าน ส่วนผู้บริโภคร้านแดรี่ ควีน
เห็นว่าการโฆษณา ณ จุดขาย และหนังสือพิมพ์ มีอิทธิพลจูงใจมากที่สุด ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การสื่อสารทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก มีดังนี้ คือ เห็นด้วยกับการจัดรายการลด 
แลก แจก แถม ให้บ่อยกว่าที่เป็นอยู่ เห็นว่าร้านแฮมเบอร์เกอร์ แต่ละร้าน จัดรายการส่งเสริม
การขายในเวลาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน เห็นว่าร้านท้ัง 3 ร้าน จัดร้านได้สะดวก สะดวกในการ
เลือกซื้อ และภาชนะที่ใส่อาหารมีความเหมาะสม เห็นด้วยกับรูปแบบของอาหารและรสชาติ  
เห็นว่า อาหารค่อนข้างแพง การจอดรถสะดวก และเห็นว่า การโฆษณาควรเน้นหลักการ
โฆษณา โดยใช้ภาษาไทยมากกว่าภาษาอังกฤษ เห็นด้วยกับระบบบริการตัวเอง และการที่
แฮมเบอร์เกอร์มีสาขาทั่วไป เห็นว่าการบริการของพนักงานดี แต่ไม่เห็นด้วยกับการจัดการร้าน
เป็นสัดส่วน โดยให้มีมุมเด็กเล่นและสูบบุหรี่ ส าหรับความแตกต่างของพฤติกรรมในการบริโภค
อาหารแฮมเบอร์เกอร์ของเยาวชน พบว่า พฤติกรรมในการบริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อแยกระดับการศึกษา เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ มี 4 พฤติกรรม คือ 
ความบ่อยครั้งในการไปรับประทานอาหาร ความชอบร้านแฮมเบอร์เกอร์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายการอาหารของร้าน และความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขภาชนะ  
ที่ใส่อาหาร และเครื่องดื่มให้เหมาะสม พฤติกรรมในการบริโภคที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อแยกตามระดับการศึกษา เพศ อาชีพและรายได้ คือ ความต้องการสั่ง
อาหาร พฤติกรรมในการบริโภคที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เม่ือแยก
ตามเพศ และอายุ และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เม่ือการแก้ไขภาชนะใส่อาหาร 
และเครื่องดื่มให้เหมาะสม พฤติกรรมในการบริโภคที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ      
ที่ระดับ 0.01 เม่ือแยกตามระดับการศึกษา เพศ อาชีพ และรายได้ คือ ความต้องการสั่งอาหาร
พฤติกรรมในการบริโภคที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เม่ือแยกตามเพศ 
และอายุ และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เม่ือแยกตามระดับการศึกษา อาชีพ   
และรายได้ คือ การเปรียบเทียบคุณค่าอาหารประเภทแฮมเบอร์เกอร์กับอาหารประเภทอื่นๆ 
พฤติกรรมในการบริโภคที่แตกต่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในบางสภาพสังคม   
และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในบางสภาพสังคมมี 3 พฤติกรรมได้แก่
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกร้าน ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการของร้าน ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในร้านที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ และเหตุผลในการเลือกใช้
บริการของร้าน อิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดของร้านแฮมเบอร์เกอร์ อันได้แก่ 
บรรยากาศของร้าน ความสะอาด ความรวดเร็ว รสชาติ ราคา และการบริการที่มีผลต่อความถี่ 
ในการบริโภคอาหารแฮมเบอร์เกอร์ของเยาวชน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ         
ที่ระดับ 0.05 จากผลการศึกษาดังกล่าวสรุปได้ว่า พฤติกรรมในการบริโภคอาหารประเภท
แฮมเบอร์เกอร์ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือแยกตามระดับการศึกษา เพศ อายุ 
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อาชีพ รายได้ และพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสาร รวมทั้งความคิดเห็นที่มีต่อการสื่อสารทาง
การตลาดของแฮมเบอร์เกอร์แต่ละชนิด ไม่แตกต่างกัน และการสื่อสารทางการตลาด          
ของแฮมเบอร์กอร์ แต่ละชนิด ไม่มีอิทธิพลต่อความถี่ในการบริโภคแฮมเบอร์เกอร์ของเยาวชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัย มีข้อเสนอแนะบางประการ คือ ควรเปิดสาขาร้านเพิ่ม 
โดยใช้สถานท่ีร่วมกับศูนย์การค้าอื่นๆ หรือแหล่งธุรกิจ ภายในร้านควรมีมุมสงบไว้ส าหรับลูกค้า
วัยรุ่นได้พบปะพูดคุย และมีการตกแต่งร้านให้สวยงาม ทั้งภายใน ภายนอกสร้างบรรยากาศให้ดี 
มีการบริการที่รวดเร็ว สะอาดเรียบร้อย การโฆษณาควรเพิ่มการลด แลก แจก แถม ให้มากกว่า
ที่ด าเนินการอยู่ และใช้สื่อทางโทรทัศน์ให้มากกว่าสื่ออื่นๆ เพราะผู้บริโภคสามารถเห็นทั้งภาพ
และเสียง 
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บทที ่3 
ระเบียบวิธีกำรศึกษำ และผลกำรศึกษำ 

 
ในการศึกษาเรื่อง “ปัญหาของธุรกิจผลิตจ าหน่ายอาหาร – กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เบอร์

เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF” ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) ใน
รูปแบบของการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยเพื่อ
ศึกษาถึง พฤติกรรมในการบริโภคเบอร์เกอร์ ความคิดเห็น และการรับรู้คุณค่าในตราสินค้า   
รวมไปถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จาก ผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครจ านวน 200 คน และการสัมภาษณ์ผู้บริหารสินค้าเบอร์เกอร์ Chilled - CPF
โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 

3.1 กำรออกแบบงำนวิจัย 
3.1.1. ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง และวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน        
7-   Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครท้ังหมด 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน    
7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน  

เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแท้จริง จึงท าให้ผู้ศึกษาต้องท าการก าหนดขนาด  
ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จากสูตรของ Taro Yamane (TARO YAMANE 
1973, 331) ดังต่อไปนี้ 

                               n =  z2p(1-p) 

                               e2  

โดยท่ี     e       คือ   ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 

            p       คือ  สัดส่วนของผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้บริการท่ีร้าน                         

                               7 –11 เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

            z       คือ   ค่าสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  

  และ     n       คือ   จ านวนของกลุ่มตัวอย่าง 
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โดยในการศึกษาครั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 
0.05 และเนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แท้จริง จึงได้ท าการประมาณค่า p เท่ากับ 0.5 ซึ่ง
จากการค านวณโดยใช้สูตรดังกล่าว จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384 คน       แต่
เนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจัยมีจ ากัด เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการศึกษาวิจัย จึง
ท าให้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะท าการเก็บตัวอย่างผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามา
ใช้บริการท่ีร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน   

ส าหรับวิธีการสุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ การสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยทฤษฎี
ความน่าจะเป็น (Non – Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota 
Sampling) โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการสุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ท าการเลือกเขตในกรุงเทพมหานครออกมาทั้งหมด 2 เขต จากจ านวนเขต
ทั้งหมดในกรุงเทพมหานครจ านวน 53 เขต โดยเขตที่ได้เลือกออกมาส าหรับการศึกษาวิจัย      
ครั้งนี้ ได้แก่ เขตบางรัก (ย่านสีลม) และเขตบางกะปิ โดยสาเหตุที่ทางผู้ศึกษาได้เลือกเขต ทั้ง 2 
เขตนี้ เนื่องจากเป็นเขตที่ทางผู้ศึกษาเล็งเห็นแล้วว่า เป็นแหล่งที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ
ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF นั่นก็คือ ผู้บริโภคทั้งชายและหญิง ที่มีอายุในช่วง 18-
35 ปี ชอบรับประทานอาหารประเภท Fast Food และมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เร่งรีบ ท างาน
อยู่เป็นจ านวนมาก 

ขั้นตอนที่ 2 จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ในการ
สุ่มเลือกผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ออกมาเขตละ 100 คน จนครบทั้ง 2 เขต โดยจะท าการสุ่มตัวอย่างจาก
ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน 7-Eleven เท่านั้น โดยร้าน 7-Eleven สาขาหลัก ที่ไปท า
สุ่มเลือกได้แก่ 1.ร้าน 7-Eleven สาขาสีบุญเรือง1 2.ร้าน 7-Eleven สาขาม.อัสสัมชัญ (ทั้งนี้ เพื่อ
ความสะดวกในการเก็บข้อมูลของผู้ศึกษา) 

 

3.1.2. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาเรื่อง “ปัญหาของธุรกิจผลิตจ าหน่ายอาหาร – กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เบอร์
เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF” ผู้ศึกษาได้ใช้ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อช่วยใน
การสร้างความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคเบอร์เกอร์ ความคิดเห็น 
และการรับรู้คุณค่าในตราสินค้า รวมไปถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์
เกอร์แบบ Chilled - CPF ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าข้อมูลไปช่วยในการสร้าง
แบบสอบถาม โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
ได้แก่ 1) ใช้วิธีการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วน าไปให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
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การศึกษาครั้งนี้ ซึ่งก็คือ ผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะ
สาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน ตอบแบบสอบถาม 2) ท าการสัมภาษณ์
ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายท่ัวไป และผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเอกสาร 
ต าราวิชาการ และผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานต่างๆ เช่น หอสมุดมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย หอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอื่นๆ 
รวมไปถึงการค้นคว้า    หาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมในการบริโภค เบอร์เกอร์ ความคิดเห็น และการรับรู้คุณค่าในตราสินค้า รวมไปถึง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

3.1.3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ  

1) แบบสอบถำม (Questionnaire) ที่ทางผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น โดยการศึกษาเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ เพื่อสอบถามถึงพฤติกรรม ในการบริโภคเบอร์เกอร์ ความคิดเห็น 
และการรับรู้คุณค่าในตราสินค้า รวมไปถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์
เกอร์แบบ Chilled - CPF ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ท าการแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดยเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed Form) ชนิดส ารวจรายการ (Check List) หรือ
แบบมีค าตอบให้เลือก จ านวนทั้งสิ้น 6 ข้อ คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ย   
ต่อเดือน และระดับการศึกษาสูงสุด 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF โดยเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed 
Form) ชนิดส ารวจรายการ (Check List) หรือแบบมีค าตอบให้เลือก ใน 4 ด้าน คือ 1) หากท่าน
ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF วางจ าหน่ายภายในร้าน 7-Eleven 
ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ ถ้าไม่ซื้อเกิดมาจากสาเหตุใด 2) ประเภทของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์
แบบ Chilled แบรนด์ CPF ที่ท่านจะตัดสินใจซื้อ 3) รสชาติของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ 
Chilled แบรนด์ CPF ที่ท่านจะตัดสินใจซื้อ 4) ระดับราคาของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled 
แบรนด์ CPF ในปัจจุบัน แพ็คละ 29 บาท ท่านคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
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ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าในตราสินค้าผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ 
Chilled แบรนด์ CPF ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 8 ข้อ โดยมีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สร้างตามมาตรวัดของ   
ลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีการก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน เป็นดังน้ี 
 

 

 

โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดช่วงคะแนนเฉลี่ย และการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย 
เป็นดังน้ี 

 คะแนนเฉลี่ย   4.21-5.00 หมายถึง   เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 คะแนนเฉลี่ย   3.41-4.20 หมายถึง   เห็นด้วย 
 คะแนนเฉลี่ย   2.61-3.40 หมายถึง   เฉยๆ 
 คะแนนเฉลี่ย   1.81-2.60 หมายถึง   ไม่เห็นด้วย 
 คะแนนเฉลี่ย   1.00-1.80 หมายถึง   ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์
แบบ Chilled - CPF ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 13 ข้อ โดยมีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สร้างตามมาตรวัดของลิ
เคิร์ท (Likert Scale) โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดช่วงคะแนนเฉลี่ย และการแปลความหมายของ
คะแนนเฉลี่ย จะเป็นดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย   4.21-5.00 หมายถึง   มีอิทธิพลมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย   3.41-4.20 หมายถึง   มีอิทธิพลมาก 
 คะแนนเฉลี่ย   2.61-3.40 หมายถึง   มีอิทธิพลปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย   1.81-2.60 หมายถึง   มีอิทธิพลน้อย 

  คะแนนเฉลี่ย   1.00-1.80 หมายถึง   มีอิทธิพลน้อยที่สุด 

 ส่วนที่ 5 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคเบอร์เกอร์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed Form) ชนิดส ารวจรายการ 

ค ำตอบ ระดับควำมส ำคัญ 

มากที่สุด 5 คะแนน 
มาก 4 คะแนน 

ปานกลาง 3 คะแนน 
น้อย 2 คะแนน 

น้อยที่สุด 1 คะแนน 
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(Check List) หรือแบบมีค าตอบให้เลือก ใน 7 ด้าน คือ 1) เบอร์เกอร์ยี่ห้อใดที่ท่านเลือก
รับประทานบ่อยท่ีสุด 2) ความถี่ในการรับประทานเบอร์เกอร์ คือ 3) ท่านมักจะรับประทานเบอร์
เกอร์ในช่วงวันใดมากที่สุด 4) ท่านมักจะรับประทานเบอร์เกอร์ในช่วงเวลาใดมากที่สุด 5) ระดับ
ราคาของเบอร์เกอร์ที่ท่านเลือกซื้อรับประทานมากที่สุดในปัจจุบัน 6) ท่านรับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับเบอร์เกอร์จากทางสื่อใดมากที่สุด และ 7) ท่านคิดว่าข้อใดน่าสนใจมากที่สุด เม่ือมีการ
จัดรายการส่งเสริมการขายเบอร์เกอร์ข้ึน 

 หมายเหตุ : ตัวอย่างแบบสอบถามอยู่ในส่วนของภาคผนวก 

 

2) กำรสัมภำษณ์ ท าการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายทั่วไป และผู้จัดการฝ่าย
ผลิตภัณฑ์ โดยบทสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายทั่วไปจะเน้นที่กลยุทธ์ขององค์กร 
ทิศทางภาพรวมขององค์กร และกลุ่มสินค้าอาหารว่าง ส าหรับบทสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับ
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ จ าเน้นที่กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ รวมถึงแผนระยะสั้น 

 

ตัวอย่างค าถามระดับผู้จัดการฝ่ายท่ัวไป 

1. เป้าหมายขององค์กร CPF จะมุ่งไปในทิศทางใด และมีแนวทางในการด าเนินงานอย่างไร 
(สามารถระบุเป็นแผนระยะสั้น และแผนระยะยาวได้ค่ะ) วางกลยุทธ์ทางการตลาดไว้อย่างไร 

2. ทิศทาง เป้าหมายของกลุ่มสินค้ารองท้องของ CPF จะเป็นไปในทิศทางไหน วางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดอย่างไร เนื่องจาก Trend สินค้าอาหารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

3. ภาพที่เราจะเห็นสินค้าเบอร์เกอร์ Chilled - CPF ในอนาคตจะเป็นอย่างไร แผนระยะสั้นและ
แผนระยะยาว ทางพี่บอยวางกลยุทธ์ทางการตลาดไว้อย่างไรที่จะแข่งขันในตลาดเบอร์เกอร์ ซึ่ง
ผู้น าตลาดเป็นร้านแมคโดนัล 

 

ตัวอย่างค าถามระดับผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 
1. แนวคิดผลิตภัณฑ์ สาเหตุใด CPF จึงมีแนวคิดที่จะจ าหน่ายเบอร์เกอร์ Chilled – CPF ใน

ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven 

2. ก่อนวางจ าหน่ายเบอร์เกอร์ Chilled – CPF CPF วางกลยุทธ์อย่างไรท่ีจะท าให้สินค้าเป็นท่ี

รู้จักในกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อผลักดันยอดขาย 
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3. เมื่อยอดขายท่ีเกิดขึ้นจริงไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด (ก าหนดเป้าฯการขายท่ี 2 แพ็ค/

ร้าน/วัน/1 SKU ยอดขายที่เกิดขึ้นจริงอยู่ที่ประมาณ 1.4 แพ็ค/ร้าน/วัน/1 SKU) CPF ใช้   

กลยุทธ์ใดในการแก้ไขปัญหา 

4. ผลที่ได้จากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ที่ไม่ซื้อโดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลถึงสาเหตุที่จะไม่ซื้ออยู่ 3 

ประเด็นหลักๆ คือ 1) ไม่ชอบรับประทานอาหารประเภทเบอร์เกอร์ 2) คิดว่าน่าจะมีรสชาติที่

ไม่อร่อย และ 3) มีเบอร์เกอร์แบบปกติวางจ าหน่ายภายในร้าน 7-Eleven อยู่แล้ว อยาก

ทราบว่า CPF จะแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในแต่ละประเด็นด้วยวิธีการและกลยุทธ์อย่างไร 

5. จากการท่ีได้สอบถามไปว่า ระดับราคาของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF                 

ในปัจจุบัน แพ็คละ 29 บาท คิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดย

ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60 มองว่ายังมีระดับราคาที่สูงเกินไป อยากทราบว่า CPF จะมี

วิธีการอย่างไร ที่จะท าให้ผู้บริโภครู้สึกว่าระดับราคาดังกล่าว เป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับ

คุณภาพ หรือ CPF จะแก้ปัญหาด้วยกลยุทธ์ใด  

6. จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ 

Chilled แบรนด์ CPF ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สูงที่สุด 5 ปัจจัยแรกได้แก่1) 

อยากลองผลิตภัณฑ์ ที่มีรูปแบบใหม่ๆ 2) ความเชื่อม่ันในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่มีแบรนด์ 

CPF 3) ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ 4) มีการจัดวางผลิตภัณฑ์ในต าแหน่งที่เหมาะสม

สามารถมองเห็นได้ง่าย และ 5) มีรสชาติ ที่อร่อยถูกปาก ท่านจะเอาผลที่ได้ไปปรับใช้กับการ

บริหารจัดการผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF ได้อย่างไรบ้าง  

7. จากการท่ีได้สอบถามเกี่ยวกับความถี่ในการรับประทานเบอร์เกอร์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยส่วนใหญ่ รับประทานเบอร์เกอร์น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง และ

เดือนละ 2-3 ครั้ง  โดยมีเปอร์เซ็นต์รวมกันสูงถึงกว่า 60 % ซึ่งถือได้ว่า ยังมีค่าความถี่ในการ

บริโภคอยู่ในระดับต่ า ท่านจะมีกระบวนการในการเพิ่มความถี่ในการรับประทานเบอร์เกอร์

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันด้วยวิธีการอย่างไร 

8. CPF มีแผนที่จะเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายเบอร์เกอร์ Chilled – CPF ไปยังช่องทางอื่น

หรือไม่ อย่างไร 

9. CPF มองภาพเบอร์เกอร์ Chilled – CPF ในอนาคตเป็นอย่างไร 
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3.1.4. วิธีกำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรหำประสิทธิภำพของ
เครื่องมือ 

 ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามที่จะน ามาใช้ในการศึกษา ตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1. ท าการศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลจากเอกสาร ต าราวิชาการ และผลงานวิจัยต่างๆ     

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการบริโภคเบอร์เกอร์ ความคิดเห็น และการรับรู้คุณค่า      
ในตราสินค้า รวมไปถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled 
แบรนด์ CPF ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ รวมถึง
ขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้ 

2. สร้างแบบสอบถามที่จะใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ รวมไปถึงขอบเขตของการศึกษาที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 

3. น าแบบสอบถามที่ได้จัดท าขึ้น ให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าการตรวจสอบ พิจารณาความ
ถูกต้องว่าตรงตามเนื้อหาที่ได้ก าหนดไว้หรือไม ่รวมถึงให้ค าแนะน าต่างๆ 
 4. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ไปท าการ
ทดสอบหาความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม ซึ่งเป็นการน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
ไปทดลองใช้ และหาความน่าเชื่อถือกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 ชุด ว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเข้าใจในแบบสอบถามหรือไม่ 
 5. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้ด าเนินการจัดท าเรียบร้อยแล้ว ไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ก็คือ ผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้า
มาใช้บริการที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน ด้วย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows ต่อไป 
 

3.2 กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Survey Research) 
3.2.1.กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง “ปัญหาของธุรกิจผลิตจ าหน่ายอาหาร – กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์
แบบ Chilled แบรนด์ CPF” ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมด มาท าการ
ป้อนข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical 
Package for the Social Science) โดยผู้ศึกษาได้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติ
เชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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สถิติเชิงบรรยำย (Descriptive Statistics)  
 

 เป็นสถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการอธิบายให้เห็นถึงคุณลักษณะต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง      
ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยมีรายละเอียดของสถิติแต่ละตัว ดังต่อไปนี้ 
 

1. ค่ำสถิติร้อยละ (Percentage) เป็นสถิติที่ใช้เพื่ออธิบายให้เห็นถึงลักษณะพื้นฐาน
โดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ว่ามีจ านวนมากน้อยเพียงใด โดยสูตรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ 

P       =      
100









n

fX

 
 

             เมื่อ   P  แทน ค่าสถิติร้อยละ 
              f  แทน ความถี่ในการปรากฏของข้อมูล 
             X  แทน ค่าของข้อมูลหรือคะแนน 
               n  แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 

2. ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต เป็นสถิติที่ใช้เพื่ออธิบายให้เห็นถึงลักษณะพื้นฐานทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยสูตรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ 

X     =    x / n 
 

               เมื่อ     X       แทน    ค่าคะแนนเฉลี่ย 

                         x      แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                      N        แทน    จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 
3. ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) เป็นสถิติที่ใช้ในการวัดการ

กระจายของข้อมูลว่า ข้อมูลแต่ละตัวมีความแตกต่างกันมากน้อยอย่างไร โดยสูตรที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ คือ 

 

                        S.D.    =     )1(

)(
22



 
nn

xxn
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เมื่อ      S.D.    แทน    ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง  

     
2)( x   แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

      
2x    แทน    ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวอย่างยกก าลังสอง 

        n        แทน    ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ผู้ศึกษาเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล และตอบ
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF คือ ความถี่ และค่าร้อยละ 

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์การรับรู้คุณค่าในตราสินค้าผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ 
Chilled แบรนด์ CPF ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์
แบบ Chilled แบรนด์ CPF คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมในการบริโภคเบอร์เกอร์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร คือ ความถี่ และค่าร้อยละ 
 

3.2.2.ผลกำรศึกษำ 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัญหาของธุรกิจผลิตจ าหน่ายอาหาร – กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์
เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF” ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ       
สุ่มตัวอย่างจ านวน 200 ชุด จากประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคทั้งชาย    
และหญิงที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 2 เขต 
ได้แก่ เขตบางรัก (สีลม) และเขตบางกะปิ  ซึ่งเม่ือทางผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Sciences) เพื่อวิเคราะห์ค่าทาง
สถิติ และอีกส่วนหนึ่งของการศึกษาคือ การสัมภาษณ์ผู้บริหารระด้บผู้จัดการฝ่ายทั่วไป และ
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 

3.6.1)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม แบ่งหัวข้อเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
ส่วนท่ี 2    ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ 
 ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF 
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ส่วนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์การรับรู้คุณค่าในตราสินค้าผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled 
แบรนด์ CPF ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ 
แบบ Chilled แบรนด์ CPF ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนท่ี 5  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมในการบริโภคเบอร์เกอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ 
มหานคร 

 

สัญลักษณ์และอักษรที่ใช้ในกำรศึกษำ 

  n  คือ จ านวนตัวอย่าง 
    คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
          S.D.  คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   

โดยมีรายละเอียดของแต่ละส่วน ดังนี้                 

 ส่วนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ 
มหำนคร   
 การศึกษาถึงข้อ มูลปัจ จัยส่วนบุคคลของผู้บริ โภคในเขตกรุง เ ทพมหานครจะ
ท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับ
การศึกษาสูงสุด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคทั้งชาย
และหญิงที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาในเขตบางรัก (สีลม) และเขตบางกะปิ 
จ านวน 200 คน ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังน้ี 

ตำรำงที่ 3.1  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้
บริการที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา
สูงสุด 

 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการท่ีร้าน                     
7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
ชาย 128 64.00 
หญิง 72 36.00 

รวม 200 100.00 
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2. อาย ุ
ต่ ากว่า 20 ปี 24 12.0 

20 – 29 ปี 116 58.0 

30 – 39 ปี 46 23.0 

40 – 49 ปี 14 7.0 

รวม 200 100.00 
 
3. สถานภาพสมรส 

  

โสด 170 85.0 

สมรส / อยู่ด้วยกัน 30 15.0 

หย่าร้าง / หม้าย / แยกกันอยู่ 0 0.0 
รวม 200 100.00 
4. อาชีพ   

นักเรียน / นักศึกษา 70 35.0 

รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 6 3.0 

พนักงานบริษัทเอกชน 102 51.0 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ 8 4.0 

รับจ้างทั่วไป 8 4.0 

อื่นๆ 6 3.0 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 38 19.0 

10,001 - 20,000 บาท 108 54.0 

20,001 - 30,000 บาท 20 10.0 

30,001 บาท - 40,000 บาท 16 8.0 

มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป 18 9.0 

รวม 200 100.00 
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6. ระดับการศึกษาสูงสุด 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 78 39.0 

ปริญญาตรี 98 49.0 

สูงกว่าปริญญาตรี 24 12.0 

รวม 200 100.00 
 
จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคทั้งชาย      

และหญิงที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งตาม
เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษาสูงสุด รายละเอียด 
ดังนี ้

 1. ด้านเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน 7-
Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซึ่งมีจ านวน 128 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.00 และเป็นเพศหญิง อยู่จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ของจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 2. ด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้บริการที่ ร้าน 7-
Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 20 – 29 ปี มีจ านวน
มากที่สุด ถึง 116 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 58.0 รองลงมาอยู่ในช่วง 30 – 39 ปี มีจ านวน 46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.0 อายุต่ ากว่า 20 ปี มีจ านวน 24 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.0 และอายุ        
40 – 49 ปี มีเพียง 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 3. ด้านสถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้บริการ
ที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสดมากที่สุด 
โดยมีจ านวนมากถึง 170 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85.0 ส่วนกลุ่มผู้ที่สมรส / อยู่ด้วยกัน มีจ านวน
น้อยเพียง 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 4. ด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน 7-
Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด 
ซึ่งมีจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมีอาชีพเป็นนักเรียน / นักศึกษา ซึ่งมีจ านวน 
70 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 ส าหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป มีจ านวนเท่ากัน 
คือ อาชีพละ 8 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.0 ส่วนผู้ที่รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ และประกอบอาชีพ
อื่นๆ มีอยู่เพียงอาชีพละ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 5. ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้
บริการที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่จะมีรายได้เฉลี่ย
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ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001 - 20,000 บาท ซึ่งมีจ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมามี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ซึ่งมีจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 
ส าหรับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ส่วนผู้
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป มีอยู่จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 
และส าหรับผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในช่วง 30,001 บาท - 40,000 บาท มีจ านวนน้อยเพียง 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 6. ด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้
บริการที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งมีจ านวนมากถึง 98 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมาจบการศึกษาในระดับ
ต่ ากว่าปริญญาตรี มีจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 และส าหรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับสูง
กว่าปริญญาตรี มีเพียง 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ของจ านวนผู้ตอบแบบ สอบถามทั้งหมด 
 

 ส่วนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนครที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF 

 ในการศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อผลิตภัณฑ์  
เบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาถึงความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์
เบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF ใน 4 ด้าน คือ 1) หากท่านทราบว่ามีผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ 
Chilled แบรนด์ CPF วางจ าหน่ายภายในร้าน 7-Eleven ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ ถ้าไม่ซื้อ
เกิดมาจากสาเหตุใด 2) ประเภทของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF ที่ท่านจะตัดสินใจ
ซื้อ 3) รสชาติของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF ที่ท่านจะตัดสินใจซื้อ และ 4) ระดับ
ราคาของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled – CPF ในปัจจุบัน แพ็คละ 29 บาท ท่านคิดว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้บริโภค
ทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 200 คน ได้แก่ เขตบางรัก (สีลม) และเขตบางกะปิ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล มี
รายละเอียด ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 3.2  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้
บริการที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ความคิดเห็นท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF ใน 4 ด้าน 

 

ความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled              
แบรนด์ CPF  

จ านวน ร้อยละ 

1. หากท่านทราบว่ามีเบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ 
CPF วางจ าหน่ายภายในร้าน 7-Eleven ท่านจะตัดสินใจ
ซื้อหรือไม่ 

  

ซื้อ 114 57.0 

ไม่ซ้ือ 86 43.0 

รวม 200 100.0 
1.1 สาเหตุที่ไม่ซื้อเพราะ   

ไม่ชอบรับประทานอาหารประเภทเบอร์เกอร์ 38 44.2 

เป็นอาหารท่ีไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ 8 9.3 

คิดว่าน่าจะมีรสชาติที่ไม่อร่อย 26 30.2 

มีเบอร์เกอร์แบบปกติวางจ าหน่ายภายในร้าน                      

7-Eleven อยู่แล้ว 

10 11.6 

อื่นๆ 4 4.7 

รวม 86 100.0 
2 ประเภทของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ 
CPF ที่ท่านจะตัดสินใจซื้อ คือ 

  

เบอร์เกอร์ไก่ 36 31.6 

เบอร์เกอร์หมู                                                             48                42.1 

เบอร์เกอร์กุ้ง 24 21.1 

อื่นๆ 6 5.3 

รวม 114 100.0 
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3. รสชาติของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ 
CPF ที่ท่านจะตัดสินใจซื้อ 

รสชาติแบบตะวันออก  28 24.6 

รสชาติแบบตะวันตก  34 29.8 

รสชาติแบบใดก็ได้ 52 45.6 

รวม 114 100.0 
4. ราคาของเบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF        

แพ็คละ 29 บาท ท่านคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 

  

มีระดับราคาที่เหมาะสม 46 40.4 

มีระดับราคาที่สูงเกินไป 68 59.6 

รวม 114 100.0 
 

 จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ทีมี่ต่อผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ค าถาม หากท่านทราบว่ามีเบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF วางจ าหน่ายภายใน
ร้าน 7-Eleven ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามา
ใช้บริการที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อ
สินค้า ซึ่งจะมีจ านวนมากถึง 114 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 และส าหรับผู้ที่ตอบว่าไม่ซื้อ จะมี
จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

 โดยผู้ที่ตัดสินใจว่าจะไม่ซื้อ สาเหตุส่วนใหญ่ คือ ไม่ชอบรับประทานอาหารประเภท
เบอร์เกอร์ มากที่สุด ซึ่งจะมีจ านวนถึง 38 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 กลุ่มรองลงมาคิดว่าน่าจะมี
รสชาติที่ไม่อร่อย ซึ่งมีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 ส่วนผู้ที่ให้เหตุผลว่า เพราะมีเบอร์
เกอร์แบบปกติวางจ าหน่ายภายในร้าน 7-Eleven อยู่แล้ว มีจ านวน 10 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
11.6 ส าหรับผู้ที่ให้เหตุผลว่า เบอร์เกอร์เป็นอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีอยู่ 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.3 ส่วนผู้ที่ให้เหตุผลอื่นๆ จะมีอยู่เพียง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 ของจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด  

 2. ค าถาม ประเภทของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF ที่ท่านจะตัดสินใจซื้อ 
คือ ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ประเภทใด พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้
บริการที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่นิยมบริโภคเบอร์   
เกอร์ประเภท “เบอร์เกอร์หมู” มากที่สุด โดยมีจ านวนถึง 48 คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 รองลงมา
จะเลือกบริโภคเบอร์เกอร์ไก่ โดยมีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 ส าหรับผู้ที่เลือกบริโภค
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เบอร์เกอร์กุ้ง มีจ านวน 24 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21.1 และส าหรับผู้ทีเ่ลือกซื้อเบอร์เกอร์ประเภท
อื่นๆ จะมีอยู่เพียง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 3. ค าถาม รสชาติของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF ที่ท่านจะตัดสินใจซื้อ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขา    
ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ไม่ได้เจาะจงว่าผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF 
จะต้องเป็นรสชาติแบบใด คือ จะเป็นรสชาติลักษณะใดก็ได้ ทั้งรสชาติแบบตะวันออก และ
รสชาติแบบตะวันตก โดยมีจ านวน 52 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 45.6 ส่วนผู้ที่ชอบบริโภคเบอร์เกอร์
รสชาติแบบตะวันตก จะมีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 และส าหรับผู้ที่เลือกรับประทาน
เบอร์เกอร์รสชาติแบบตะวันออก จะมีอยู่เพียง 28 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 ของจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 

 4. ค าถาม ระดับราคาของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF ในปัจจุบัน แพ็คละ 
29 บาท ท่านคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทั้งชาย และหญิงที่เข้า
มาใช้บริการท่ีร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่คิดว่า ราคาของ
เบอร์เกอร์ Chilled – CPF ยังมีระดับราคาที่สูงเกินไป ซึ่งมีผู้ตอบมากถึง 68 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.6 และส าหรับผู้ที่คิดว่าสินค้ามีระดับราคาที่เหมาะสมแล้ว มีจ านวนอยู่ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.4  ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
 ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์กำรรับรู้คุณค่ำในตรำสินค้ำผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ 
Chilled แบรนด์ CPF ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 

ในการศึกษาถึงการรับรู้คุณค่าในตราสินค้าผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ 
CPF ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คือ เขตบางรัก (สีลม) และเขตบางกะปิ ผู้ศึกษาได้
ท าการวิเคราะห์ถึงการรับรู้คุณค่าของตราสินค้าผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF ของ
ผู้บริโภค โดยใช้ค าถามที่ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นจ านวน 8 ข้อ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล มี
รายละเอียดดังน้ี 

ตำรำงที่ 3.3  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีต่อผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF ซึ่งแบ่ง
เกณฑ์ระดับของความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 ระดับค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 เห็นด้วย 
 ระดับค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 ไม่แน่ใจ 
 ระดับค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 ไม่เห็นด้วย 
 ระดับค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80  ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 
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ความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่มีต่อเบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF 

 . S.D ระดับของ                
ความคิดเห็น 

1. เมื่อพูดถึงเบอร์เกอร์ ท่านจะนึกถึงผลิตภัณฑ์

เบอร์เกอร์แบบ "Chilled" 

3.18 0.848 ไม่แน่ใจ 

2. ท่านรู้จักคุ้นเคยกับเบอร์เกอร์แบบ "Chilled"   

แบรนด์ CPF มากกว่าเบอร์เกอร์ย่ีห้ออื่นๆ  

3.40 0.728 ไม่แน่ใจ 

3. ท่านรู้สึกเชื่อม่ันในคุณภาพของผลิตภัณฑ์   

เบอร์เกอร์แบบ "Chilled" แบรนด์ CPF 

3.86 0.811 เห็นด้วย 

4. ทุกครั้งที่ซื้อเบอร์เกอร์ ท่านตั้งใจที่จะซื้อ

ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ "Chilled" แบรนด์ CPF 

3.21 0.559 ไม่แน่ใจ 

5. ท่านรู้สึกว่าเบอร์เกอร์แบบ "Chilled" แบรนด์ 

CPF มีความแตกต่างจากเบอร์เกอร์ย่ีห้ออื่นๆ    

3.42 0.653 เห็นด้วย 

6. ครั้งต่อไปที่จะซื้อเบอร์เกอร์ ท่านจะซื้อ

ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ "Chilled" แบรนด์ CPF 

3.25 0.714 ไม่แน่ใจ 

7. ท่านจะยังคงซื้อเบอร์เกอร์แบบ "Chilled"       

แบรนด์ CPF ต่อไป ถึงแม้วา่เบอร์เกอร์ย่ีห้ออื่นๆ 

ในท้องตลาดจะลดราคาลง 

3.07 0.842 ไม่แน่ใจ 

8. ท่านจะยังคงซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ 

"Chilled" แบรนด์ CPF ต่อไป ถึงแม้ว่าจะมีการ

ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น 

2.74 0.897 ไม่แน่ใจ 

รวม 3.32 0.659 ไม่แน่ใจ 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF เม่ือท าการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทั้ง
ชายและหญิงที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับที่ไม่แน่ใจ ต่อผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.32 ซึ่งจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า การรับรู้คุณค่าในตราสินค้าผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ 
Chilled - CPF ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ยังอยู่ในระดับที่ต่ า และเม่ือวิเคราะห์แต่ละ
ข้อย่อย พบว่า ข้อที่กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่เห็นด้วย จะมีอยู่ทั้งหมด 2 ข้อ คือ 
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1.ข้อท่านรู้สึกเชื่อม่ันในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ "Chilled" - CPF 2.ข้อท่านรู้สึก
ว่าเบอร์เกอร์แบบ "Chilled" แบรนด์ CPF มีความแตกต่างจากเบอร์เกอร์ยี่ห้ออื่นๆ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และ 3.42 ตามล าดับ 
 

 ส่วนที่  4 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์       
เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 

 ในการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled 
แบรนด์ CPF ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF ใน 13 ด้าน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้บริการที่ ร้าน         
7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน ได้แก่ เขตบางรัก (สีลม) 
และเขตบางกะปิ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังน้ี 
 
ตำรำงที่ 3.4  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญของปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์                      
เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF ใน 13 ด้าน                        

 . S.D ระดับ
ความส าคัญ 

1. ความเชื่อม่ันในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์ 

CPF 

3.98 0.834 มาก 

2. รสชาติที่อร่อยถูกปาก 3.74 0.720 มาก 

3. อยากลองผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบใหม่ๆ 4.02 0.916 มาก 

4. ความแปลกใหม่ของรสชาติ 3.67 0.893 มาก 

5. ความหลากหลายของรสชาติที่มีให้เลือก 3.58 0.706 มาก 

6. ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ 3.96 0.865 มาก 

7. บรรจุภัณฑ์ที่มีความสะดวกในการรับประทาน 3.58 0.778 มาก 

8. มีระดับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ของสินค้า 3.44 0.682 มาก 

9. มีผลิตภัณฑ์วางจ าหน่ายทั้งภายในร้าน 7-Eleven 

และ CP FRESHMART ทุกสาขา 

3.56 0.732 มาก 

10. มีการจัดวางผลิตภัณฑ์ในต าแหน่งที่เหมาะสม

สามารถมองเห็นได้ง่าย 

3.88 0.709 มาก 
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11. มีการโฆษณา แนะน าผ่านทางสื่อต่างๆ 3.54 0.888 มาก 

12. มีการแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์                    

ให้ทดลองชิม 

2.82 1.428 ปานกลาง 

13. มีการจัดรายการส่งเสริมการขาย อาทิเช่น              

การลดราคา, การสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัล        

หรือการจัดรายการชิงโชค เป็นต้น 

3.60 1.280 มาก 

รวม 3.67 0.740 มาก 
 

 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF พบว่า ปัจจัยด้านต่างๆมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร (เขตบางรัก 
และเขตบางกะปิ) โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และเม่ือวิเคราะห์แต่ละ
ปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.
อยากลองผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบใหม่ๆ 2.ความเชื่อม่ันในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์ CPF 
3.ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ 4.การจัดวางผลิตภัณฑ์ในต าแหน่งที่เหมาะสมสามารถมองเห็นได้
ง่าย 5.รสชาติที่อร่อยถูกปาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02, 3.98, 3.96, 3.88 และ 3.74 
ตามล าดับ 
 

ส่วนที่ 5 ผลกำรวิเครำะห์พฤติกรรมในกำรบริโภคเบอร์เกอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ 
มหำนคร 

 ในการศึกษาถึงพฤติกรรมในการบริโภคเบอร์เกอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคเบอร์เกอร์ 7 ด้าน ได้แก่ 1) เบอร์เกอร์ยี่ห้อใดที่
ท่านเลือกรับประทานบ่อยที่สุด 2) ความถี่ในการรับประทานเบอร์เกอร์ คือ 3) ท่านมักจะ
รับประทานเบอร์เกอร์ในช่วงวันใดมากที่สุด 4) ท่านมักจะรับประทานเบอร์เกอร์ในช่วงเวลาใด
มากที่สุด 5) ระดับราคาของเบอร์เกอร์ที่ท่านเลือกซื้อรับประทานมากที่สุดในปัจจุบัน 6) ท่าน
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเบอร์เกอร์จากทางสื่อใดมากที่สุด และ 7) ท่านคิดว่าข้อใดน่าสนใจ    
มากที่สุด เม่ือมีการจัดรายการส่งเสริมการขายเบอร์เกอร์ขึ้น โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน 7-Eleven 
เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน ได้แก่ เขตบางรัก (สีลม) และเขตบาง
กะป ิซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังน้ี 
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ตำรำงที่ 3.5  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้
บริการที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งตาม
พฤติกรรมการบริโภคเบอร์เกอร์ 7 ด้าน 

พฤติกรรมในการบริโภคเบอร์เกอร์ จ านวน ร้อยละ 
1. เบอร์เกอร์ย่ีห้อใดที่ท่านเลือกรับประทานบ่อยที่สุด   

แมคโดนัลด์ 136 68.0 

KFC 28 14.0 

เบอร์เกอร์ท่ีจ าหน่ายในร้าน 7-Eleven 24 12.0 

อื่นๆ 12 6.0 

รวม 200 100.00 

2. ความถี่ในการรับประทานเบอร์เกอร์ของท่าน คือ   
สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง 16 8.0 

สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 32 16.0 

เดือนละ 2-3 ครั้ง 40 20.0 

เดือนละ 1 ครั้ง 38 19.0 

น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง 74 37.0 

รวม 200 100.00 

3. ท่านมักจะรับประทานเบอร์เกอร์ในช่วงวันใดมากที่สุด   

วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร)์ 82 41.0 

วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) 118 59.0 

รวม 200 100.00 

4. ท่านมักจะรับประทานเบอร์เกอร์ในช่วงเวลาใดมากที่สุด   

ช่วง 6.00 - 10.00 น. 6 3.0 

ช่วง 10.01 - 12.00 น. 12 6.0 

ช่วง 12.01 - 16.00 น. 78 39.0 

ช่วง 16.01 - 19.00 น. 80 40.0 

ช่วงหลัง 19.00 น. 24 12.0 

รวม 200 100.00 
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5. ระดับราคาของเบอร์เกอร์ที่ท่านเลือกซื้อรับประทาน  

มากที่สุดในปัจจุบัน 

21 - 40 บาท 104 52.0 

41 - 60 บาท 84 42.0 

61 - 80 บาท 8 4.0 

มากกว่า 80 บาทขึ้นไป 4 2.0 

รวม 200 100.00 

6. ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเบอร์เกอร์จากทางสื่อใด 
มากที่สุด 

  

โทรทัศน์ 166 83.0 

หนังสือพิมพ์ 6 3.0 

นิตยสาร 4 2.0 

ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ ใบปลิว 22 11.0 

อื่นๆ 2 1.0 

รวม 200 100.00 

7. ท่านคิดว่าข้อใดน่าสนใจมากที่สุด เมื่อมีการจัดรายการ

ส่งเสริมการขายเบอร์เกอร์ข้ึน 
  

ลดราคา จากราคาปกติ 112 56.0 

ซื้อเบอร์เกอร์คู่น้ าในราคาพิเศษ 50 25.0 

ซื้อเบอร์เกอร์รับแสตมป์ทอง 7-11 14 7.0 

แจกตัวอย่างเบอร์เกอร์ให้ทดลองชิม 12 6.0 

อื่นๆ 12 6.0 

รวม 200 100.00 
 

 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมในการบริโภคเบอร์เกอร์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

 1. ค าถาม เบอร์เกอร์ยี่ห้อใดที่ท่านเลือกรับประทานบ่อยที่สุด พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่รับประทานเบอร์เกอร์ยี่ห้อ “แมคโดนัลด์” มีจ านวนมากที่สุด โดย
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จ านวนมากถึง 136 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 68.0 รองลงมา คือ ยี่ห้อ “KFC”มีจ านวน 28 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.0 ส่วนผู้ที่ตอบเบอร์เกอร์ที่จ าหน่ายภายในร้าน 7-Eleven มีจ านวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.0 และรับประทานเบอร์เกอร์ยี่ห้ออื่นๆ อยู่เพียง 12 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.0 
ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 2. ค าถาม ความถี่ในการรับประทานเบอร์เกอร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทั้งชาย     
และหญิงที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่
จะรับประทานเบอร์เกอร์น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง มีผู้ตอบมากที่สุดถึง 74 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.0 รองลงมามีความถี่ที่จะรับประทานเบอร์เกอร์เดือนละ 2-3 ครั้ง จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.0 ตามมาด้วยรับประทานเบอร์เกอร์เดือนละ 1 ครั้ง มีจ านวน 38 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 
19.0 ส่วนผู้ที่รับประทานเบอร์เกอร์ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง มีจ านวน 32 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 16.0 
และส าหรับผู้ที่รับประทานเบอร์เกอร์บ่อยถึงสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง มีจ านวนเพียง 16 คน ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 8.0 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 3. ค าถาม ท่านมักจะรับประทานเบอร์เกอร์ในช่วงวันใดมากที่สุด พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพ 
มหานคร ส่วนใหญ่มักจะรับประทานเบอร์เกอร์ในช่วงวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) โดยมีผู้ตอบมาก
ที่สุดถึง 118 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 59.0 ส่วนผู้ที่รับประทานเบอร์เกอร์ในช่วงวันธรรมดา 
(จันทร์-ศุกร์) มีจ านวน 82 คน เม่ือคิดเป็นร้อยละจะได้ค่าเท่ากับร้อยละ 41.0   ของจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 4. ค าถาม ท่านมักจะรับประทานเบอร์เกอร์ในช่วงเวลาใดมากที่สุด พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพ 
มหานคร ส่วนใหญ่มักจะรับประทานเบอร์เกอร์ในช่วงเวลา 16.01-19.00 น. จ านวนมากที่สุด ถึง 
80 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาจะรับประทานเบอร์เกอร์ในช่วง เวลา 12.01-16.00 น.มี
จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 ส่วนคนที่รับประทานเบอร์เกอร์ ในช่วงหลัง 19.00 น. มี
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 คนทีร่ับประทานเบอร์เกอร์ในช่วง 10.01-12.00 น. มีจ านวน 
12 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.0 และส าหรับผู้ที่รับประทานในช่วงเวลา 6.00-10.00 น.มีจ านวน
เพียง 6 คน เม่ือคิดเป็นร้อยละจะได้ค่าเท่ากับร้อยละ 3.0 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 

 5. ค าถาม ระดับราคาของเบอร์เกอร์ที่ท่านเลือกซื้อรับประทานมากที่สุดในปัจจุบัน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่รับประทานเบอร์เกอร์ที่มีระดับราคาอยู่ในช่วง 21-40 บาท 
มากที่สุด มีจ านวนมากถึง 104 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 52.0 รองมาจะรับประทานเบอร์เกอร์ที่มี
ระดับราคาอยู่ในช่วง 41-60 บาท มีจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 ส่วนผู้ที่รับประทานเบอร์
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เกอรร์ะดับราคา 61-80 บาท มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และส าหรับผู้ที่รับประทานเบอร์
เกอร์ที่ราคามากกว่า 80 บาทขึ้นไป มีเพียง 4 คนเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 2.0 ของจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 

 6. ค าถาม ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเบอร์เกอร์จากทางสื่อใดมากที่สุด จากผลการ
วิเคราะห์แบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน    
7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพ มหานคร ส่วนใหญ่จะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเบอร์
เกอร์จากสื่อทางโทรทัศน์เป็นจ านวนมากที่สุดถึง 166 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 83.0 รองมาผู้ตอบ
แบบสอบถามจะรับทราบข้อมูลผ่านทางป้ายโฆษณาโปสเตอร์ ,ใบปลิว มีจ านวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.0 ตามมาด้วยสื่อทางหนังสือพิมพ์ ซึ่งมีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ส่วนผู้ที่
รับทราบข้อมูลผ่านทางนิตยสาร มีจ านวน 4 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.0 และส าหรับผู้ที่รับทราบ
ข้อมูลผ่านทางอื่นๆ จะมีเพียง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 7. ค าถาม ท่านคิดว่าข้อใดน่าสนใจมากที่สุด เม่ือมีการจัดรายการส่งเสริมการขาย      
เบอร์เกอร์ข้ึน จากผลการวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่
เข้ามาใช้บริการที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่า การลดราคา จากราคาปกติ เป็นรายการส่งเสริมการขายที่มีความน่าสนใจมากที่สุด 
โดยมีผู้ตอบถึง 112 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมาคือรายการส่งเสริมการขายที่มีความ
น่าสนใจ คือ การซื้อเบอร์เกอร์คู่กับน้ าในราคาพิเศษ มีผู้ตอบจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 
และส าหรับผู้ที่สนใจรายการส่งเสริมการขายรับแสตมป์ทอง 7-11 มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.0 ส่วนผู้ที่คิดว่าการแจกตัวอย่างเบอร์เกอร์ให้ทดลองชิม เป็นรายการส่งเสริมการขายที่
ความน่าสนใจ มีเพียง 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

3.3. กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Descriptive Research) 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารระด้บผู้จัดการฝ่ายทั่วไป 

ระดับองค์กร : CPF มีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ การเป็นครัวของโลก ซึ่งถือได้ว่าเป็น 
Vision ขององค์กรที่ทุกฝ่ายพยายามผลักดันให้ไปถึงเป้าหมายนี้ ทั้งนี้ CPF ด าเนินตาม 
Mission โดยยึดม่ันในคุณธรรม จรรยาบรรณ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการด าเนินธุรกิจ 
โดยได้ค านึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคเป็นหลัก ตลอดจนการพิทักษ์
รักษาสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยน์ต่อสังคมโดยรวม การมุ่งม่ันในการพัฒนาสินค้าและบริการ
ใหม่ๆที่มีคุณภาพ และมาตรฐานสูงด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่น าสมัย อันจะยังประโยชน์
ให้กับคู่ค้า และลูกค้าทั้งปวง 
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ระดับหน่วยธุรกิจ : CPF มีวางเป้าหมายที่จะพัฒนาสินค้าที่ตรงต่อความต้องการ
ผู้บริโภคกลุ่มสินค้ารองท้อง โดยมีการท า Consumer Research ก่อนออกสินค้าใหม่ และ
ปรับปรุงสินค้าเดิมอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ CPF ยังให้ความส าคัญในการผลิตอาหารที่มี
คุณภาพสูงสุด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

ระดับหน่วยหน้าที่ : CPF ไม่ถือว่า เบอร์เกอร์แมคโดนัลเป็นคู่แข่งทางตรง เนื่องจาก
กลุ่มเป้าหมายต่างกัน กลุ่มเป้าหมายของเบอร์กอร์ Chilled – CPF คือ กลุ่มคนที่เน้นความ
สะดวก มี Positioning คือเป็นสินค้าที่สามารถหาทานได้ง่ายแม้จะเป็นในร้านสะดวกซื้อ (7-
Eleven) สินค้าเบอร์เกอร์ของ CPF เอง มีความแตกต่างในเรื่องของ คุณภาพชิ้นเนื้อ ซึ่งเป็น 
Whole Muscle หรือเนื้อแท้เต็มๆ ต่างกับไส้ผสมแป้งแบบเบอร์เกอร์ 7-Eleven โดยทาง CPF 
วางกลยุทธ์ Positioning ของสินค้าตัวนี้ไว้เป็นอาหารที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานเท่ากันทุกชิ้น 
เนื่องจากผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน ผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้ทุกที่ ทุกเวลา (ที่ 7-eleven 
ซึ่งต่างกับแมคโดนัลที่เปิดปิดเป็นเวลา) และด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด แผนการสื่อสารทาง
ตลาดและโปรโมชั่นที่วางไว้จะช่วยท าให้ผู้บริโภครับรู้ถึงสินค้าตัวนี้ และยังตอบโจทย์ของ
ผู้จัดการร้าน 7-eleven และผู้บริโภคด้วย เพราะว่าเป็นสินค้าส าเร็จรูปพร้อมทาน สามารถ
บริโภคได้ง่ายเพียงน าเข้าไมโครเวฟ 1-2 นาท ี

 

สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 
แนวคิดในการจ าหน่ายเบอร์เกอร์ Chilled – CPF มาจากฝ่ายการตลาดส่วนกลาง

ออกไปท าวิจัยว่าสินค้าใดที่ตลาดต้องการ รสชาติ กลุ่มเป้าหมาย และเป็นสินค้าที่โรงงานจาก
สามารถผลิตได้ ซึ่งมันเป็นนวัตกรรมใหม่ของทางโรงงานด้วย ปกติโรงงานนี้จะผลิตแค่เนื้อไก่
อย่างเดียว แต่เมื่อผลิตเบอร์เกอร์ Chilled ทาง โรงงาน CPF มีเครื่องจักร และ Raw Material 
พร้อม และยังได้ขยายไลน์สินค้าไปสู่ไก่แปรรูป ซึ่งสามารถลด yield ในการผลิตเนื้อไก่ด้วย 
เบอร์เกอร์เป็นสินค้าที่ประกอบส าเร็จรูปท าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าร้าน 7-Eleven 
ได้อย่างดี เนื่องจากสะดวก 

ในการ Launch เบอร์เกอร์ Chilled – CPF CPF ได้มีการวางแผนกิจกรรมทางการ
ตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขาย คือ ยิง TVC , จัดโปรโมชั่นแลกซื้อ , มีขบวนคาราวานท่ีพัทยา , 
แจกชิมสินค้าให้กับ FC 7-Eleven , ยิง Spot วิทยุ , สื่อ Mass Media และสื่อบนรถไฟฟ้า BTS 
/ ใต้ดิน 

เมื่อยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าฯที่ก าหนด CPF ใช้กลยุทธ์ 4P’s Promotion คือ จัด
รายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นยอดขาย และจัดท าสื่อทั้ง Above the Line 
และ Below the Line เพื่อให้ลูกค้าเกิดการจดจ าในสินค้า มีการพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้มีรสชาติ
อร่อยย่ิงขึ้นด้วย 
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กลุ่มลูกค้าร้าน 7-Eleven อาจจะมองว่าเบอร์เกอร์ Chilled – CPF มีราคาค่อนข้างสูง 
(29฿ / แพ็ค) ซึ่ง CPF เองก็พยายามบอกลูกค้าด้วยสื่อต่างๆว่า สินค้าเราดีมีคุณภาพ เนื้อไก่
แท้ๆเป็นชิ้น เพื่อให้ลูกค้าเห็นคุณค่าของเบอร์เกอร์เรา ซึ่งสินค้าเราก็ต่างจากเบอร์เกอร์ 7-11 ที่
เป็น Forming จริงๆ กลยุทธ์ที่จะมาแก้ไขปัญหาจุดนี้ คือ ท า PR ให้ความรู้เรื่องการผลิตเบอร์
เกอร์ และวัตถุดิบที่ใช้ ว่ามี Story อย่างไร วัตถุดิบที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี มีความสะอาด มี
มาตรฐาน และรสชาติอร่อย ทั้งนี้ ต้องมี Event กิจกรรมแจกชิมสินค้าร่วมด้วย 

ในปัจจุบันลูกค้าหันมารับประทานเบอร์เกอร์ และรู้จักเบอร์เกอร์มากขึ้น แต่ยังไม่
สามารถมาแทนม้ือหลักได้ ซึ่งความถี่ในการรับประทานเบอร์เกอร์ยังอยู่ในระดับต่ า (ประมาณ
น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งทาง 7-Eleven เองก็ต้องร่วมมือกับทาง CPF ที่จะท าการสื่อสารทาง
การตลาดให้ลูกค้ารับรู้ว่ามีเบอร์เกอร์จ าหน่ายที่ 7-11 ซึ่งท าไปพร้อมๆกับการ Build Trend การ
ทานเบอร์เกอร์ ถึงจะสามารถเพิ่มความถี่ในการบริโภคได้ 

 
3.4. กำรสรุปประมวลผล 
3.4.1. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กร (PEST Analysis) 

ปัจจัยด้านการเมือง (Political) : ทิศทางการเมืองประเทศไทยยังไม่มีความแน่นอน ทั้ง
เรื่องนโยบาย รัฐบาล พรรคการเมือง ในหลายๆด้าน เช่น นโยบายปรับเพิ่มค่าแรง นโยบาย
ราคาแก๊ส ราคาน้ ามัน และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ เป็นต้น 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) : หลังเหตุการณ์น้ าท่วมมีอัตราการว่างงานสูงขึ้น การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยปี 54 +1% เท่าน้ัน วึ่งถือว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับต่ า 

ปัจจัยด้านสังคม (Social) : ค่านิยมของคนในสังคมยังเป็นวัตถุนิยม คนในสังคมยังชอบ
สินค้าฟุ่มเฟือย อาหารต่างชาติ ข้าวของเครื่องใช้จากต่างประเทศ การศึกษาและรายได้ของ
ประชากรสูงขึ้น 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) : เทคโนโลยีของไทยพัฒนามากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องจักรที่ใช้ในโรงงาน ซึ่งบางประเภทไม่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ สามารถสั่งผลิตได้ใน
ประเทศ 
 
 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร  

กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) : CPF มีการก าหนด Vision ที่ชัดเจนคือ การเป็นครัว
ของโลก ซึ่งบุคลากรในองค์กร และนโยบายก็ด าเนินไปตามแนวทางนี้ จะเห็นได้ว่า CPF มีการ
จ าหน่ายส่งออกอาหารสด อาหารแปรรูปทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
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โครงสร้างองค์กร (Organization) : CPF มีการจัดองค์กรแบบทางการตามแนวดิ่ง (The 
Vertical Organization) คือมีล าดับขั้นของแต่ละต าแหน่งงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
อ านาจในการตัดสินใจ และมีการจัดโครงสร้างตามแต่ละ Project ด้วย ซึ่งการจัดการโครงสร้าง
แบบน้ี แต่ละต าแหน่งจะมีหน้าที่ประจ า แต่ CPF จะให้อ านาจการตัดสินใจค่อนข้างมาก ระดับ
เจ้าหน้าที่สามารถตัดสินใจในเร่ืองแผนการตลาดได้ การจัดโครงสร้างขององค์กรแบบน้ีมีส่วน
กระตุ้นพนักงานท างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งช่วยให้บรรลุเป้าหมายของแผนกได้ง่ายขึ้น 

ระบบงาน (System) : CPF มีการแบ่งงานแต่ละแผนก ต าแหน่งอย่างชัดเจน ไม่มีการ
ก้าวกายงานของบุคคลอื่น ซึ่งการมีระบบงานท่ีดี จะช่วยให้การท างานท่ีมีความคล่องตัว         
ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน งานส าเร็จได้ตามแผน 

บุคลากร (Staff) : ส าหรับ CPF ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญองค์กร 
องค์กรมาก ซึ่ง CPF ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร จึงมีการคัดเลือกบุคลากร
ที่จะเข้ามาท างานอย่างเข้มข้น พนักงาน CPF จึงมีสวัสดิการที่ดีทั้งต่อตนเองและครอบครัว ท า
ให้พนักงานท างานด้วยความสบายใจ งานท่ีท าก็จะประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย 

ทักษะ (Skills) : ทักษะที่ใช้ในการท างานในองค์กร CPF ต้องมีทั้ง 2 ด้าน คือ ทักษะ
ด้านงานอาชีพ และทักษะความถนัดหรือความช านาญพิเศษ เนื่องจากแต่ละต าแหน่งจะมีอ านาจ
การตัดสินใจซ่ึงต้องอาศัยทักษะท้ัง 2 ด้าน  

รูปแบบการบริหาร (Style) : รูปแบบในการบริหารงานของผู้น าองค์กร CPF เป็นแบบ
กระจายอ านาจ ซึ่งท าให้งานในองค์กรไหลลื่นมากขึ้น แต่ละต าแหน่งงานมีอ านาจการตัดสินใจใน
ระดับที่เหมาะสม ไม่มากเกินไปจนสามารถท าให้องค์กรเสียหาย ซึ่งการบริการงานแบบนี้ท าให้
องค์กร CPF เติบโตสูงขึ้นทุกปี 

ค่านิยมร่วม (Share Value) : CPF มีค่านิยมที่สมาชิกในองค์กรยึดถือปฏิบัติร่วมกัน 6 
ประการคือ 1.พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง 2.ไฝ่รู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.สรรสร้างนวัตกรรม 4.
มีคุรธรรมและความซื้อสัตย์ 5.มุ่งม่ันเพื่อความส าเร็จ 6.ตอบแทนคุณแผ่นดิน 

 
 Five Forces Analysis วิเครำะห์อุตสำหกรรม 

ภัยคุกคามจากผู้เข้ามาใหม่ (Threat of New Entrants) :  
ผู้เข้ามาใหม่ในอุตสาหกรรมจ าหน่ายเบอร์เกอร์ได้ยาก เนื่องจากผู้ เข้ารายใหม่

จ าเป็นต้องมีเงินทุนและก าลังการผลิตสูงพอที่จะแข่งกับคู่แข่งเดิมในตลาด เพราะหากมีก าลัง
การผลิตหรือเงินลงทุนไม่เพียงพอก็ไม่สามารถแข่งกับคู่แข่งในตลาดได้ ทั้งนี้ผู้เข้ารายใหม่
จ าเป็นต้องมี Brand ที่เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย 
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อ านาจต่อรองของผู้ขาย (Bargaining Power of Suppliers) :  
ผู้ขายมีอ านาจในการต่อรองกับ Supplier เนื่องจากการสั่ง Raw Material ในการผลิต

เบอร์เกอร์ต้องสั่งเป็นจ านวนมาก และ Supplier ในตลาดก็มีจ านวนมากรายที่สามารถทดแทน 
Supplier ที่เป็นคู่ค้ากันอยู่ เพราะ Raw Material ของแต่ละ Supplier มีความแตกต่างกันน้อย 

อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of Buyers) :  
ผู้ขายมีอ านาจการต่อรองกับลูกค้าน้อย เนื่องจากในตลาดเบอร์เกอร์มีคู่แข่งมากราย 

และแต่ละรายก็มีชื่อเสียง ท าให้ลูกค้ามีทางเลือกในการบริโภคเบอร์เกอร์มากขึ้น 
ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products or Services) :  
ในอุตสาหกรรมธุรกิจเบอร์เกอร์มีสินค้าทดแทนหลากหลายประเภท โดยเฉพาะอาหาร 

Fast Food Junk Food ต่างๆ เช่น พิซซ่า ไก่ทอด ฮอดดอก อาหารประเภทอื่นๆ เช่น ข้าวเมนู
ต่างๆ แซนวิช เบเกอรี่ ไส้กรอก อาหารจ่านด่วน อาหารรองท้องแบบเวฟ เป็นต้น 

การแข่งขันในอุตสาหกรรมที่รุนแรงมากขึ้น (Rivalry among Existing Competitors) : 
การแข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจจ าหน่ายเบอร์เกอร์มีการแข่งขันที่รุนแรงมาก เนื่องจาก

ผู้น าตลาดเช่น แมคโดนัล KFC เบอร์เกอร์คิงต่างใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการเพิ่มส่วนครองตลาดของ
ตน และอุตสาหกรรมเองก็ขยายตัวมากขึ้นจากการที่ผู้บริโภคทานเบอร์เกอร์เพิ่มขึ้น 
 
 SWOT Analysis  

Strengths (จุดแข็ง) : 
(S1) Brand CPF เป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภค 
(S2) CPF มี Raw Material เป็นของตนเอง ท าให้ปัญหาเรื่องอ านาจการต่อรองกับ Supplier 

มีน้อย 
(S3) CPF มีความน่าเชื่อถือในคุณภาพสินค้า ว่าสะอาด ปลอยภัย ได้มาตรฐาน 
(S4) CPF มีปัจจัยการผลิตพร้อม ได้แก่ แรงงาน เครื่องจักร เงินลงทุน โรงงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

Weaknesses (จุดอ่อน) : 
(W1) CPF ไม่มีประสบการณ์การผลิตและจ าหน่ายสินค้าเบอร์เกอร์มาก่อน ท าให้ไม่มีชื่อเสียง

ในกลุ่มสินค้าเบอร์เกอร์ 
(W2) วิธีการอุ่น/ปรุงสินค้าเบอร์เกอร์ของ CPF แตกต่างจากวิธีของร้านที่จ าหน่ายเบอร์เกอร์

โดยตรง เช่น แมคโดนัล ท าให้สินค้ามีเนื้อสัมผัส รสชาติที่แตกต่างจากเบอร์เกอร์ท่ัวไป 
(W3) ลูกค้าไม่ทราบว่าในร้าน 7-Eleven มีเบอร์เกอร์ Chilled – CPF จ าหน่าย 
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Opportunities (โอกาส) : 
(O1) ผู้บริโภครู้จักสินค้าเบอร์เกอร์มากขึ้น 
(O2) ตลาดเบอร์เกอร์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี วิเคราะห์ได้จากยอดขายท่ีเติบโต 20% ของ

แมคโดนัล KFC มียอดขายเติบโต 16-17% และเบอร์เกอร์คิงมียอดขายเติบโต 30% 
(O3) ตลาดเบอร์เกอร์ยังมีช่องว่างทางการตลาดอยู่ คือ ตลาดเบอร์เกอร์ในร้านสะดวกซื้อ 
 

Threats (อุปสรรค) : 
(T1) คู่แข่งในตลาดเบอร์เกอร์มีมากราย การแข่งขันสูง 
(T2) ลูกค้าร้าน 7-Eleven มีความถี่ในการทานเบอร์เกอร์อยู่ในระดับต่ า 
(T3) ภายในร้าน 7-Eleven มีเบอร์เกอร์ของ 7-11 จ าหน่าย 
 

 กลยุทธ์กำรตลำดตำมเป้ำหมำย (STP Strategy) สินค้ำเบอร์เกอร์ Chilled - CPF 

1. การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation Strategy) : CPF มีความจ าเป็นที่ต้องแบ่งส่วนตลาด
ออกเป็นหลายๆส่วน การที่จะเลือกส่วนตลาดใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่จะ
จ าหน่าย การแบ่งส่วนตลาดจะช่วย CPF เลือกตลาดเป้าหมายได้ง่ายขึ้น เช่น แบ่งตาม
ภูมิศาสตร์ (เช่น ในเมือง , ชนบท , ภาคเหนือ) , ประชากรศาสตร์ (เช่น รายได้ , ช่วงอายุ) เป็น
ต้น ส าหรับเบอร์เกอร์ Chilled – CPF นั้นมีการแบ่ง Segment โดยใช้เกณฑ์ด้านพฤติกรรม
ผู้บริโภค (Behavioristic Segmentation) และด้านจิตวิทยา (Psychographic Segmentation) 
Life Style ของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา สามารถอุ่นไมโครเวฟ
ทานเองได้ง่ายๆที่บ้าน 

2. การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting Strategy) : หลังจากประเมินศักยภาพของแต่ละส่วน 

ตลาด ก็จะพบตลาดที่มีโอกาสทางการตลาดอยู่ ส าหรับสินค้าเบอร์เกอร์ Chilled – CPF เลือก 
Target เป็นลูกค้าชายหรือหญิง ที่มีความเร่งรีบ เน้นความสะดวก รวดเร็วในการทานอาหาร 
และชอบสินค้ากลุ่ม Fast Food โดยเฉพาะคนรักเบอร์เกอร์ จะเห็นได้ว่า CPF เลือก
กลุ่มเป้าหมายจากเรื่องพฤติกรรมการบริโภคเป็นหลัก ไม่ได้เลือกกลุ่มเป้าหมายตามอายุ เพศ 
หรือภูมิศาสตร์ จากการสัมภาษณ์ฝ่ายผลิตภัณฑ์ พบว่า เบอร์เกอร์ Chilled – CPF เป็นสินค้าที่
ประกอบส าเร็จรูปเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าร้าน 7-Eleven เนื่องจากสะดวก 

3. การวางต าแหน่งทางการตลาด (Positioning Strategy) : เป็นการวางต าแหน่งในใจลูกค้า ให้ 

มีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับคู่แข่ง และต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า จึงจะช่วยสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ส าหรับเบอร์เกอร์ Chilled – CPF สร้างคุณค่าด้านผลิตภัณฑ์คือ 
สินค้ามีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย สินค้าเบอร์เกอร์มีจ าหน่ายที่ 
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7-Eleven ซึ่งหาซื้อได้ง่ายทุกสาขาทั่วประเทศ ทาง CPF ได้ก าหนด Positioning คือ เบอร์เกอร์
อิ่มสะดวก ราคาคุ้มค่า 
 
3.4.2. กำรวิเครำะห์และก ำหนดกลยุทธ์ 

จากการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถน ามาก าหนด 
กลยุทธ์ระดับต่างๆ ได้ดังนี้ 

(1) กำรก ำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร 

กลยุทธ์ระดับองค์กร เป็นการก าหนดทิศทางขององค์กรว่าจะเติบโตไปทางไหน และจะ
สร้างคุณค่าสูงสุดให้กับองค์กรในภาพรวมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างไร (ประดิษฐ์ 
ภิณโญภาสกุล,58) 

  

 
ตำรำง 3.6 : TOWs Matrix ระดับองค์กร 
 

             ปัจจัยภายใน 

 

 

 

 

 

     ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง : 
(S1) แบรนด์ CPF เป็นท่ีรู้จัก
มีความน่าเชื่อถือในคุณภาพ
สินค้า ว่าสะอาด ได้มาตรฐาน 
(S2) CPF มี Technology ที ่
ทันสมัย 
(S3) CPF มีการจัดโครงสร้าง
องค์กรท่ีดี มีการกระจาย
อ านาจในระดับที่เหมาะสม 

จุดอ่อน : 
(W1) CPF มีชื่อเสียงในด้านที่ 
ไม่ดีในเร่ืองของราคาสินค้าที่ 
แพงกว่าราคาตลาด 
 

โอกาส : 
(O1) รัฐบาลให้การสนับสนุน 
ด้านการส่งออก 
(O2) ผู้บริโภคเปิดกว้างเรื่อง 
อาหารเวฟมากขึ้น 
(O3) ตลาดร้านสะดวกซื้อ 
และตลาดต่างประเทศเติบโต 
สูงขึ้นทุกปี 

SO 

กลยุทธ์เชิงรุก ใช้จุดแข็ง
เกำะกุมโอกำส 

WO 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข เอำชนะ
จุดอ่อนโดยอำศัยโอกำส 
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อุปสรรค : 
(T1) ด้านการเมืองยังไม่มี 
ความแน่นอน 
(T2) ค่าครองชีพของประชา- 
ชนสูงขึ้น  
(T3) เศรษฐกิจขยายตัวใน 
ระดับต่ า 

ST 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน ใช้จุด
แข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

WT 

กลยุทธ์เชิงรบั ลดจุดอ่อน
และปลีกเลี่ยงอุปสรรค 

วิเคราะห์ Tows Matrix 

(O1) (S2) : เนื่องจาก CPF มีเทคโนโลยีในการผลิตและการบริหารงานที่ทันสมัย ท าให้มี
ความสามารถในการผลิต มีก าลังการผลิตที่สูง และได้มาตรฐาน สามารถ
ส่งออกสินค้าไปจ าหน่ายยังต่างประเทศได้จ านวนมาก โดยเฉพาะทวีปเอเชีย 
ประกอบกับรัฐบาลการสนับสนุนการจ าหน่าย ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ 

(O3) (S1) : แบรนด์ CPF มีชื่อเสียงในเรื่องคุณภาพสินค้า ที่สะอาด ปลอดภัย ได้
มาตรฐาน ประกอบกับตลาดร้านสะดวกซื้อเติบโตสูงขึ้นทุกปี ท าให้ CPF 
สามารถท ารายได้จากการจ าหน่ายสินค้าผ่านทางช่องทางการจัดจ าหน่ายร้าน
สะดวกซื้อได้มากขึ้น 

(S2) (T2) (T3) : เนื่องจากเศรษฐกิจมีการเติบโตในระดับต่ า ค่าครองชีพสูงขึ้น ท าให้ผู้บริโภค
ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังและรอบครอบ ดังนั้น CPF ควรใช้จุดแข็งของตนในด้าน
เทคโนโลยี มาช่วยลด Cost ในการผลิต เพื่อที่จะสามารถจ าน่ายสินค้าในราคาท่ี
ถูกลงได้ 

 จากการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง “ปัญหาของธุรกิจผลิตจ าหน่ายอาหาร – 
กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled-CPF” และการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ TOWs 
Matrix เลือกใช้ (O1) (S2) โดยสามารถน ามาก าหนดกลยุทธ์องค์กรได้ดังน้ี 

- กลยุทธ์ด้านทิศทาง (Directional Strategy)  

1) ก าหนดให้ใช้กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) เนื่องจาก CPF อยู่ในสภาวะ 

แวดล้อมที่เอื้ออ านวย ธุรกิจมีความเข้มแข็งอยู่แล้วก็สร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจยิ่งขึ้น โดยเน้น
การเติบโตทั้งในธุรกิจเดิม และธุรกิจใหม่ 

 

 

 



 96 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปภาพที่ 3.1 : Growth Strategy (www.tutor2u.net) 

 ส าหรับการเติบโตในธุรกิจเดิม CPF เน้นการเติบโตกลยุทธ์การเติบโตแบบแนวนอน 
(Horizontal Strategy) คือ การเจาะตลาด (Market Penetration) ทั้งธุรกิจสัตว์บก ธุรกิจสัตว์น้ า 
และธุรกิจอาหาร เช่น ขยายธุรกิจอาหารโดยเพิ่มสินค้ากลุ่มอาหารแปรรูปให้เติบโตสูงขึ้น เพิ่ม
ช่องทางการจัดจ าหน่ายอาหารแปรรูป ส่งเสริมการตลาดให้ลูกค้าทราบว่า CPF มีผลิตภัณฑ์
อะไรใหม่ๆ นอกเหนือจากนี้ CPF มีศักยภาพมากในการผลิตและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มบริโภค จึง
จ าเป็นต้องเน้นการพัฒนาตลาด (Market Development)  คือเน้นหาตลาดใหม่ๆ ตลาด
ต่างประเทศ อย่างเช่น ตลาดเนื้อหมูส่งออกจ าหน่ายที่ประเทศหมู่เกาะ เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
หรือธุรกิจสัตว์น้ า ส่งออกจ าหน่ายไปยังประเทศที่ไม่มีทะเล รวมถึงกลุ่มอาหารแปรรูปที่ทาง 
CPF เพิ่งเริ่มต้นหน่วยธุรกิจนี้ หรือตลาดเบอร์เกอร์ในร้านสะดวกซื้อ โดย CPF เริ่มจากการ
จ าหน่ายเบอร์เกอร์ในร้าน 7-Eleven ก่อนท่ีจะขยายไปช่องทางการจัดจ าหน่ายอื่นๆ 

 นอกเหนือจากนี้ CPF ควรหาช่องทางที่จะด าเนินธุรกิจใหม่ (Diversification) เช่น CPF 
อาจจะเริ่มธุรกิจใหม่ คือ รับผลิตสินค้าให้สายการบินและโรงแรม เนื่องจาก CPF เองด าเนิน
ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์บก สัตว์น้ า และอาหารแปรรูปมาอย่างยาวนาน มีความรู้ความ
เชื่ยวชาญทางด้านอาหาร และตอบโจทย์การเป็นครัวของโลก ชื่อเสียงอาหาร Raw Material 
ของไทยก็จะมีชื่อเสียง 

 2)  ก าหนดให้ใช้กลยุทธ์ด้านการปกครอง (Corporate Parenting Strategy) เนื่องจาก
องค์กร CPF ด าเนินธุรกิจหลากหลายท้ังในประเทศและต่างประเทศ แต่เป็นธุรกิจที่เอื้อต่อธุรกิจ
หลักคือ ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ด้านการเลี้ยงสัตว์และผลิตอาหารจากเนื้อสัตว์  และจากกล
ยุทธ์การเติบโตท าให้ CPF จ าเป็นต้องมีการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานให้ราบรื่น โดยเฉพาะเริ่มจัดโครงสร้างแบบ Matrix เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีการจัดการอบรมของหน่อยงานท่ีต้องประสานงาน หรือเกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มี
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ความรู้ความเข้าใจในงานของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงมีการจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานด้วย 
 

(2) กำรก ำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 

 การก าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ เป็นการก าหนดแนวทางการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันให้กับสินค้าและบริการของหน่วยธุรกิจนั้นในส่วนตลาดที่เฉพาะเจาะจง ว่าหน่วยธุรกิจ
นั้นจะแข่งขันอย่างไร ที่จะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วย
ธุรกิจ 
ตำรำง 3.7 : TOWs Matrix ระดับธุรกิจ 

             ปัจจัยภายใน 

 

 

 

 

 

     ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง : 
(S1) แบรนด์ CPF เป็นท่ีรู้จัก
มีความน่าเชื่อถือในคุณภาพ
สินค้า ว่าสะอาด ได้มาตรฐาน 
(S2) CPF มี Raw Material 
หลักๆ เอง 
(S3) CPF มีความช านาญการ
ผลิตและจ าหน่ายอาหาร 

จุดอ่อน : 
(W1) CPF ไม่มีชื่อเสียงใน 
กลุ่มสินค้าอาหารว่าง 
(W2) กลุ่มสินค้าอาหารว่างมี 
ความหลากหลายน้อย 
 

โอกาส : 
(O1) ตลาดอาหารว่าง 
ขยายตัว 
(O2) มีช่องทางการจัดจ า 
หน่ายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ 
ร้านแบบ outlet 
(O3) มีช่องว่างในตลาดร้าน 
สะดวกซื้อ 

SO 

กลยุทธ์เชิงรุก ใช้จุดแข็ง
เกำะกุมโอกำส 

WO 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข เอำชนะ
จุดอ่อนโดยอำศัยโอกำส 

อุปสรรค : 
(T1) คู่แข่งมีมากราย และ 
แข่งขันสูง โดยเฉพาะร้าน  
7-11 มีการผลิตและจ าหน่าย 
สินค้ากลุ่มอาหารว่างเอง 

ST 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน ใช้จุด
แข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

WT 

กลยุทธ์เชิงรับ ลดจุดอ่อน
และปลีกเลี่ยงอุปสรรค 
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วิเคราะห์ Tows Matrix 

(O1) (S3) : เนื่องจากตลาดอาหารว่างเติบโตสูงขึ้น ท าให้เกิดโอกาสทางการตลาดที่ทาง 
CPF จะน าเสนอสินค้ากลุ่มใหม่น้ีให้กับผู้บริโภคได้ทาน ประกอบกับ CPF มี
ความช านาญในด้านการผลิตและจ าหน่ายอาหารจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้
มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น 

(O2) (O3) (S1) : เนื่องจากมีช่องทางการจัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อและร้าน
ประเภท outlet โดย CPF ต้องใช้แบรนด์ที่แข็งแกร่งในการสร้างการรับรู้ในตัว
สินค้ากับผู้บริโภค 

(O1) (W2) : เนื่องจากกลุ่มอาหารว่างของ CPF ยังมีความหลายหลายน้อย แต่ตลาดกลุ่มนี้
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง CPF เองก็ควรจะปรับตัวโดยพัฒนาสินค้าใหม่มี
คุณภาพ อร่อย มีความหลายหลายเพิ่มข้ึน และมีความแตกต่างจากสินค้าใน
ตลาด ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

(S1) (T1) : ในตลาดอาหารว่างมีคู่แข่งจ านวนมาก ทั้งสินค้าของ 7-Eleven สินค้ามีแบรนด์ 
และสินค้าไม่มีแบรนด์ CPF จึงจ าเป็นต้องใช้แบรนด์ท่ีแข็งแกร่งของตนมาสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

 จาก TOWS Matrix จะเห็นได้ว่า CPF ควรด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสินค้าเบอร์เกอร์
Chilled ด้วยกลยุทธ์เชิงรุก (SO) แบบ (O1) (S3) เนื่องจาก เนื่องจากตลาดอาหารว่างเติบโต
สูงขึ้น ท าให้เกิดโอกาสทางการตลาดที่ทาง CPF จะน าเสนอสินค้ากลุ่มใหม่นี้ให้กับผู้บริโภคได้
ทาน ประกอบกับ CPF มีความช านาญในด้านการผลิตและจ าหน่ายอาหารจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่
จะช่วยให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น 

 CPF เองมีจุดแข็งหลายข้อที่คู่แข่งไม่มี เช่น Raw Material ที่มีจ านวนมากและไม่มี
ปัญหาเร่ืองต้นทุน Raw Material , CPF มีโรงงาน เครื่องจักรอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทุนเครื่องจักร
ใหม่ มีก าลังการผลิตสูง และ Brand CPF เองเป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภค ได้รับความเชื่อถือในเรื่อง
คุณภาพ มาตรฐาน ประกอบกับโอกาสทางการตลาดที่ยังมีช่องว่างในตลาดเบอณ์เกอร์ในร้าน
สะดวกซื้อ ผู้บริโภครู้จักและบริโภคเบอร์เกอร์เพิ่มขึ้น ท าให้ CPF มีโอกาสที่จะก้าวมาเป็นผู้น า
ในตลาดใหม่ “ตลาดเบอร์เกอร์ในร้านสะดวกซื้อ” รวมถึง CPF เองมีศักยภาพมากพอที่จะพัฒนา
ปรับปรุงสินค้าให้อร่อย ถูกปาก แข่งกับคู่แข่งที่ในตลาดเบอร์เกอร์ไทยเพื่อเพิ่มส่วนครองตลาด 
ลงทุนในการส่งเสริมการตลาด และก้าวขึ้นมาอยู่อันดับต้นๆของตลาดได้ 
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 ก าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจของ CPF โดยใช้กลยุทธ์การแข่งขันของ Porter (Porter’s 
Competitive Strategies) คือ 

1) กลยุทธ์ผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) 

เนื่องจาก CPF ด าเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ด้านการเลี้ยงสัตว์และผลิตอาหารจาก 

เนื้อสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมอาหาร ดังนั้น CPF 
จึงสามารถใช้กลยุทธ์ต้นทุนต่ าเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ ซึ่ง CPF แทบจะไม่
จ าเป็นต้องซื้อวัตถุดิบหลักจาก Supplier รายอื่นเลย วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหลักของ CPF จึงมี
ต้นทุนต่ า CPF จึงสามารถจ าหน่ายสินค้าอาหารว่างในราคาที่ต่ ากว่าคู่แข่งได้ 

2) กลยุทธ์ด้านความช านาญ (Focus Strategy) จากผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารระด้บ 

ผู้จัดการฝ่ายท่ัวไป พบว่า CPF มีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ การเป็นครัวของโลก ซึ่งถือได้ว่าเป็น 
Vision ขององค์กรท่ีทุกฝ่ายพยายามผลักดันให้ไปถึงเป้าหมายนี้ ทั้งนี้ CPF ยังมีชื่อเสียงในเร่ือง
สินค้าบริโภค สินค้าเกษตร สัตว์บก สัตว์น้ า และอาหารแปรรูป CPF จึงควรใช้ความช านาญ 
และประสบการณ์ท่ีมีมาอย่างยาวนาน มาเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดอาหารว่าง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นครัวของโลก และการเป็นผู้น าตลาดอาหาร  

3) กลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiation Strategy) CPF มีเงินลงทุน บุคลากร 

หน่วยงาน ที่คอยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะน ามาใช้ในการผลิตสินค้า คิดค้นสินค้าใหม่ๆ 
ปรับปรุงคุณภาพสินค้า ปรับปรุงอายุการเก็บรักษาสินค้า ซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างในตัว
สินค้าได้ เช่น การพัฒนาสายพันธุ์ข้าว พืชผลเกษตร สายพันธุ์ไก่ การพัฒนาวิธีการผลิตสินค้า
ด้วยระบบสูญญากาศ การผลิตข้าวปั้นทรงสามเหลี่ยมโดยเครื่องจักร การผลิตและจ าหน่ายซูชิ
แบบเวฟ ติ่มซ าแบบภัตตคารที่สามารถจ าหน่ายได้ทั่วประเทศ ส่งออกสินค้าอาหารว่างขนมไทย
ไปยังต่างประเทศ เป็นต้น 

 

 (3) กำรก ำหนดกลยุทธ์ระดับหน้ำที่ 

การก าหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ เป็นแนวนโยบายตามสายงาน เป็นการน ากลยุทธ์มาใช้
ในระดับปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุได้ซึ่งวัตถุประสงค์ (Objective) ขององค์กร โดยมุ่งเน้นไปที่
หน่วยปฏิบัติงาน  
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ตำรำง 3.8 : TOWs Matrix ระดับองค์กร 
 

             ปัจจัยภายใน 

 

 

 

 

 

     ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง : 
(S1) แบรนด์ CPF เป็นท่ีรู้จัก
มีความน่าเชื่อถือในคุณภาพ
สินค้า ว่าสะอาด ได้มาตรฐาน 
(S2) CPF มี Raw Material 
หลักๆ เอง 
(S3) CPF มีความพร้อมใน 
การผลิต และก าลังการผลิต 

จุดอ่อน : 
(W1) CPF ไม่มีชื่อเสียงใน 
กลุ่มสินค้าอาหารว่าง 
(W2) กลุ่มสินค้าอาหารว่างยัง 
ไม่ความหลากหลายน้อย 
(W3) เบอร์เกอร ์CPF ยังไม่ 
เป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภค 

โอกาส : 
(O1) ผู้บริโภครู้จักเบอร์เกอร์ 
มากขึ้น 
(O2) ตลาดเบอร์เกอร์ 
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
(O3) มีช่องว่างในตลาด 
เบอร์เกอร์ในร้านสะดวกซื้อ 

SO 

กลยุทธ์เชิงรุก ใช้จุดแข็ง
เกำะกุมโอกำส 

WO 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข เอำชนะ
จุดออ่นโดยอำศัยโอกำส 

อุปสรรค : 
(T1) คู่แข่งมีมากราย และ 
แข่งขันสูง ร้าน 7-11 เองก็ม ี
เบอร์เกอร ์
ของ 7-11 เองจ าหน่าย 
(T2) ลูกค้าร้าน 7-11 มี 
ความถี่ในการทานเบอร์เกอร์ 
อยู่ในระดับต่ า 

ST 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน ใช้จุด
แข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

WT 

กลยุทธ์เชิงรับ ลดจุดอ่อน
และปลีกเลี่ยงอุปสรรค 

 

วิเคราะห์ Tows Matrix 

(O2) (S1) : เนื่องจากตลาดเบอร์เกอร์ขยายตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้น CPF สามารถใช้ความ
แข็งแกร่งของแบรนด์มาช่วยในการแข่งขันในตลาด โดยสร้างการเรียนรู้กับ
ผู้บริโภคด้วยเครื่องมือทางการตลาด เช่น Marketing Mix , STP Strategy   
เป็นต้น 
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(O1) (W1) : เนื่องจากผู้บริโภครู้จักเบอร์เกอร์มากขึ้น แต่ยังไม่รู้จักเบอร์เกอร์ของ CPF 
ดังนั้น CPF ต้องสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในตัวสินค้าให้กับผู้บริโภค 

(S1) (T1) : เนื่องจากในตลาดเบอร์เกอร์มีคู่แข่งจ านวนมาก ทั้งร้านที่มีแบรนด์อย่างแมค
โดนัล KFC และร้านริมถนนที่ไม่มีแบรนด์ รวมถึงเบอร์เกอร์ของร้าน 7-Eleven 
เอง ดังนั้น CPF ต้องใช้จุดแข็งเร่ืองแบรนด์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข็งขัน 

(S3) (O3) : มีช่องว่างในตลาดร้านอิ่มสะดวก CPF สามารถใช้จุดแข็งเรื่องก าลังการผลิต มี
ความพร้อมในการผลิต CPF ก็มีความสามารถในการจ าหน่ายสินค้าทั่วประเทศ 
และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดได้ 

 จาก TOWS Matrix จะเห็นได้ว่า CPF ควรด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสินค้าเบอร์เกอร์
Chilled ด้วยกลยุทธ์เชิงรุกแบบ (O2) (S1) เนื่องจากตลาดเบอร์เกอร์ขยายตัวเพิ่มข้ึน ดังนั้น 
CPF สามารถใช้ความแข็งแกร่งของแบรนด์มาช่วยในการแข่งขันในตลาด โดยสร้างการเรียนรู้
กับผู้บริโภคด้วยเครื่องมือทางการตลาด เช่น Marketing Mix , STP Strategy , Branding เป็น
ต้น 

 
- ก าหนดกลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมาย (STP Strategy) 

1. การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation Strategy) : CPF มีความจ าเป็นที่ต้องแบ่งส่วน
ตลาดออกเป็นหลายๆส่วน การที่จะเลือกส่วนตลาดใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าที่
จะจ าหน่าย การแบ่งส่วนตลาดจะช่วย CPF เลือกตลาดเป้าหมายได้ง่ายขึ้น เช่น แบ่งตาม
ภูมิศาสตร์ (เช่น ในเมือง , ชนบท , ภาคเหนือ) , ประชากรศาสตร์ (เช่น รายได้ , ช่วงอายุ) เป็น
ต้น ส าหรับเบอร์เกอร์ Chilled – CPF นั้นมีการแบ่ง Segment โดยใช้เกณฑ์ด้านพฤติกรรม
ผู้บริโภค (Behavioristic Segmentation) และด้านจิตวิทยา (Psychographic Segmentation) 
Life Style ของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา สามารถอุ่นไมโครเวฟ
ทานเองได้ง่ายๆที่บ้าน 

2. การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting Strategy) : หลังจากประเมินศักยภาพของแต่
ละส่วนตลาด ก็จะพบตลาดที่มีโอกาสทางการตลาดอยู่ ส าหรับสินค้าเบอร์เกอร์ Chilled – CPF 
เลือก Target เป็นลูกค้าชายหรือหญิง ที่มีความเร่งรีบ เน้นความสะดวก รวดเร็วในการทาน
อาหาร และชอบสินค้ากลุ่ม Fast Food โดยเฉพาะคนรักเบอร์เกอร์ จะเห็นได้ว่า CPF เลือก
กลุ่มเป้าหมายจากเรื่องพฤติกรรมการบริโภคเป็นหลัก ไม่ได้เลือกกลุ่มเป้าหมายตามอายุ เพศ 
หรือภูมิศาสตร์ จากการสัมภาษณ์ฝ่ายผลิตภัณฑ์ พบว่า เบอร์เกอร์ Chilled – CPF เป็นสินค้าที่
ประกอบส าเร็จรูปเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าร้าน 7-Eleven เนื่องจากสะดวก 
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3. การวางต าแหน่งทางการตลาด (Positioning Strategy) : เป็นการวางต าแหน่งในใจ
ลูกค้า ให้มีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับคู่แข่ง และต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า จึงจะ
ช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น เบอร์เกอร์ Chilled – CPF สร้างคุณค่าด้าน
ผลิตภัณฑ์คือ สินค้ามีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย สินค้าเบอร์
เกอร์มีจ าหน่ายที่ 7-Eleven ซึ่งหาซื้อได้ง่ายทุกสาขาทั่วประเทศ ทาง CPF ได้ก าหนด 
Positioning คือ เบอร์เกอร์อิม่สะดวก ราคาคุ้มค่า 

 

- ก าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด 4p’s 

1. Product : เนื่องจากปัจจุบันในตลาดมีการแข่งขันสูง มีจ านวนคู่แข่งมากราย เช่น ตลาด 

เบอร์เกอร์ การที่สินค้าเราตอบสนอความต้องการพื้นฐานนั้นไม่เพียงพอ CPF จึงต้องน าเสนอ
สินค้าท่ีมีความแตกต่างจากสินค้าในตลาด และเพิ่ม Customer Value ทีลู่กค้ารู้สึกได้ และเห็น
คุณค่า เช่น CPF ควรน าเสนอสินค้าเบอร์เกอร์ Chilled ที่สามารถเวฟแล้วทานได้เลย ซึ่งไม่มี
จ าหน่ายในตลาดมาก่อน พัฒนารสชาติใหม่ๆ เช่น แป้งเบอร์เกอร์ผสมธัญพืช เบอร์เกอร์ออแก
นิก Packaging ที่ไม่ท าให้ลูกค้าเปื้อนมือเวลาทาน เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการสร้าง Differentiation 

2. Price : การก าหนดราคาขายขึ้นอยู่กับ Positioning ของสินค้านั้นๆ หาก CPF ตั้งราคา
ถูกกว่าท้องตลาดอาจท าให้ Image ของ Brand ดูแย่ลง การตั้งราคาจ าหน่ายแพงไม่ได้การันตรี
ว่าสินค้านั้นๆมีคุณภาพดีเสมอไป เช่น เบอร์เกอร์ Chilled – CPF วาง Positioning เป็นเบอร์
เกอร์อิ่มสะดวก ที่จ าหน่ายในร้านสะดวกซื้อ ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์แล้ว ลูกค้าร้านสะดวกซื้อ      
7-Eleven เป็นลูกค้า Class B–C ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้ากลุ่มนี้ ราคาเบอร์
เกอร์ Chilled – CPF จึงไม่ควรมีราคาขายท่ีแพง แตก่็ไม่สามารถตั้งราคาต่ าเท่ากับเบอร์เกอร์
ของ 7-Eleven (ราคา 23 บาท/แพ็ค) ได้ เนื่องจากเบอร์เกอร์ Chilled – CPF ใช้ชิ้นไก่ไม่ใช่ 
Forming ซึ่ง CPF ควรพยายามบอกลูกค้าว่าเป็น Brand ที่มีคุณภาพ ใช้วัตถุดิบอย่างดี สะอาด 
ปลอดภัย เบอร์เกอร์จึงควรตั้งราคาอยู่ในระดับต่ ากว่าราคาตลาด (ยึดราคาแมคโดนัล) แต่สูงกว่า
เบอร์เกอร์ 7-Eleven แต่สินค้า Premium ก็ไม่ควรมองข้าม CPF ควรมีทางเลือกให้ผู้บริโภค
เลือกเพิ่มขึ้น โดยจะออกสินค้า Premium ราคาสูงเป็น Seasonal หรือเป็น Core Product ก็ได้ 

3. Place : ช่องทางการจัดจ าหน่ายของ CPF มีจ านวนมากจากการท่ี CPF ด าเนินธุรกิจ
หลายประเภท หากยกตัวอย่างเป็นสินค้าอิ่มสะดวก ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ CPF ควรใช้คือ 
ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven และร้าน CP Fresh Mart เนื่องจากมีจ านวนสาขามาก และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าของสินค้าอื่มสะดวก ลูกค้าสามารถหาซื้อสินค้าได้ง่ายทุก
สาขา และสินค้าก็มีคุณภาพดี มีมาตรฐานเหมือนกันทุกร้าน และในอนาคตควรจะเพิ่ม Product 
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Line ส าหรับช่องทางซุปเปอร์มาเก็ต โดยสินค้าควรมีรสชาติแตกต่างจากช่องทางอื่น และราคา
แพงกว่า Product Line เดิม 

4. Promotion : CPF มีเงินส าหรับการลงทุนด้านการส่งเสริมการตลาดจ านวนมาก แต่
CPF ควรท าการบริหารงบประมาณการจัดการส่วนกิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริมการขาย
อย่างดีด้วย เนื่องจาก CPF มีสินค้าหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มข้าวสาร กลุ่มร้าน CP Fresh 
Mart กลุ่มสินค้ารองท้อง กลุ่มสินค้าอาหารว่าง เป็นต้น ส าหรับสินค้าเบอร์เกอร์ CPF ควรท า
การลงทุนท าการตลาดทั้งแบบ Below-the-Line และ Above-the-Line เนื่องจากลูกค้าร้าน      
7-Eleven ยังไม่มีความแน่ใจในตัวสินค้าว่าจะมีความอร่อย ยังไม่เห็นคุณค่าในตัวสินค้าเพราะคิด
ว่าสินค้ามีราคาแพง ความถี่การทานเบอร์เกอร์ของลูกค้าร้าน 7-Eleven อยู่ในระดับต่ า  

- Below-the-Line : การจัดกิจกรรม Road Show ในแหล่งชุมชน โรงเรียน , ท า 
Sales Promotion จากคูปองเพื่อแลกเบอร์เกอร์ชิมฟรี , จัดกิจกรรม Point-of-
Purchase , Event Marketing , การปรับ Packaging ให้ดูแพงกว่าราคาขาย 
และดึงดูดให่น่าซื้อทาน , PR , Internet Marketing , Buzz Marketing การบอก
ต่อ เป็นต้น 

- Above-the-Line : ใช้สื่อโฆษณาผ่านสื่อหลัก ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ 
เพื่อสร้างการรับรู้ในตราสินค้าแก่ผู้บริโภคในวงกว้างภายในระยะเวลาสั้นๆ 
อย่างรวดเร็ว 

 จากผลการสัมภาษณ์ฝ่ายผลิตภัณฑ์ พบว่า ในการ Launch เบอร์เกอร์ Chilled – CPF 
CPF ได้มีการวางแผนกิจกรรมทางการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขาย คือ ยิง TVC , จัดโปรโมชั่น
แลกซื้อ , มีขบวนคาราวานที่พัทยา , แจกชิมสินค้าให้กับ FC 7-Eleven , ยิง Spot วิทยุ , สื่อ 
Mass Media และสื่อบนรถไฟฟ้า BTS / ใต้ดิน ซึ่งถอืว่าเป็นการท าการตลาดทั้ง Below-the-
Line และ Above-the-Line ซึ่งขาดการท า PR , Marketing Event เพื่อก่อให้เกิด Buzz 
Marketing เป็นต้น 

5. People : CPF ต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์การรับพนักงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ
ต าแหน่งงาน ส าหรับการจ าหน่ายเบอร์เกอร์พนักงานควรมีความรู้ในตัวสินค้า การอุ่น รวมถึง
การควบคุมดูแลคุณภาพสินค้าด้วย และควรให้พนักงานได้เข้าอบรมทั้งที่มีประโยชน์ต่องาน 
และท่ีมีประโยชน์ต่อพนักงานเอง เพื่อที่พนักงานจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. Process : CPF ต้องก าหนดระเบียบวิธีการ และงานปฏิบัติในด้านการบริการระหว่าง
หน่วยงานในองค์กร และคู่ค้าขององค์กร เช่น CPALL ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดี งาน
ราบรื่นก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งได้เร็วยิ่งขึ้น 
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- กลยุทธ์ด้าน Branding 

CPF หรือ CP Brand เป็นแบรนด์ท่ีผู้บริโภคส่วนใหญ่รู้จักกันดี เนื่องจากสินค้าอาหาร 

แปรรูปทั้งหมดของ “บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร” จะใช้ตรา CP Brand ทั้งหมด ท าให้ชื่อ
ดังกล่าวสามารถสะท้อนถึงคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยตัวมันเอง นอกจากการสร้าง 
Brand แล้วสินค้าก็ต้องมีคุณสมบัติอย่างที่ Brand มันสะท้อนออกมาจริงๆ มีช่องทางการจัด
จ าหน่ายท่ีสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย อื่นๆ 

 สิ่งที่ช่วยให้การท า Branding ประสบความส าเร็จมากขึ้น คือการใช้ช่องทางการสื่อสาร
ใหม่ๆ ที่หลากหลายและมีประสิทธิผลสูงขึ้น (Surround-Sound Marketing) หรือการกระจาย
เสียงออกทุกทิศทุกทางที่จะเข้าถึงเป้าหมายได้มากขึ้น โดยเฉพาะช่องทางที่ก าลังได้รับการ
ยอมรับว่ามีประสิทธิผลในการเข้าถึง เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ทาง
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่ ากว่า Mass Media อื่นๆ แต่เข้าถึงผู้บริโภครายตัวได้อย่างดี 
หรืออาจเป็นสื่อเฉพาะทาง เช่น รายการวิทยุในร้านโมเดิร์นเทรด หรือการเป็นสปอนเซอร์แฝงใน
รายการโทรทัศน์เฉพาะกลุ่ม ซึ่ง CPF ก็ใช้วิธีท าเป็นสปอนเซอร์แฝงในรายการโทรทัศน์ 

 
สรุป กลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 

กลยุทธ ์
ทำงเลือกกลยุทธ ์ ข้อด ี ข้อเสีย 

กลยุทธ์ที่
เหมำะสม 

ระดับ 

Corporate 

Level 

Strategy 

กลยุทธ์เชิงรุก 

1.กลยุทธ์กำร

เติบโต (Growth 

Strategy) 

1.องค์กรสามารถขยาย
ธุรกิจไปยังธุรกจิใหม่ที่
เอ้ือต่อธุรกิจเดิม 
2.องค์กรสามารถเข้าสู่
ตลาดใหม่เพื่อการ
เติบโตขององค์กร 
3.องค์กรได้ใช้ก าลังการ
ผลิตที่เหลือเพื่อ
ก่อให้เกิดก าไร 
4.องค์กรสามารถลด 
Yield จากการผลิตได ้
5.องค์กรได้ใช้ประโยชย์
จากทรัพยากรที่มีอยู ่
 

 

 

1.คนในองค์กรอาจจะยัง
ไม่พร้อมต่อการเริ่ม
ธุรกิจใหม ่
2.อาจจะเกิดความ
ขัดแยง้ทางความคิดเมื่อ
องค์กรเกิดการ
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์กำร
เติบโต (Growth 

Strategy) และ กล
ยุทธ์ด้ำนกำร
ปกครอง
(Corporate 
Parenting Strategy) 

: เน้นการท า
การตลาดแบบเจาะ
ตลาด , กลยุทธ์
ขยายตลาด และ
รวมถึงกลยุทธ์
ธุรกิจใหม่ทีม่ีความ
เกี่ยวข้องกบัธุรกจิ
เดิม (อาหาร) 
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ระดับ 

กลยุทธ ์
ทำงเลือกกลยุทธ ์ ข้อด ี ข้อเสีย 

กลยุทธ์ที่
เหมำะสม 

 2.กลยุทธ์ด้ำนกำร
ปกครอง
(Corporate 
Parenting Strategy) 

1.แต่ละหน่วยงานใน
องค์กรสามารถท างาน
ร่วมกันได้ด้วยความ
ราบรื่น 
2.สามารถเพิม่ความ
น่าเชื่อถือ และเสริม
ภาพลักษณ์ให้กบั
องค์กร 
3.สามารถเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ท างานของหน่วยงาน
ต่างๆในองค์กร 
4.ง่ายต่อการปกครอง
ทรัพยากรมนษุยข์อง
องค์กร 

1.คนในองค์กรอาจจะไม่
ชอบทีจ่ะเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
แผนก 

 

ระดับ 
Business 

Level 

1.กลยุทธ์ผู้น ำ
ด้ำนต้นทุน (Cost 
Leadership 
Strategy) 

1.สามารถจ าหน่าย
สินค้าในราคาที่ต่ ากวา่
ตลาดได้ 
2.เพิ่มก าไรให้กบัธุรกจิ 

1.ง่ายต่อการที่คู่แข่งใน
ตลาดจะเลียนแบบ 
 
2.เมื่อการแข่งขันรุนแรง 
ก าไรของธุรกจิจะลดลง 
3.สามารถเปล่ียน
ภาพลักษณ์ของสินค้า
ไปในทิศทางทีธุ่รกิจไม่
ต้องการ 

กลยุทธ์ผู้น ำดำ้น
ต้นทุน (Cost 
Leadership 
Strategy) : 
เน่ืองจาก Raw 

Material ส่วนใหญ่ 
CPF สามารถผลิต
ได้เอง 
 
ผสมผสำนกับ  
กลยุทธ์ดำ้นควำม
ช ำนำญ (Focus 
Strategy) : 
เน่ืองจาก CPF มี
ความช านาญด้าน
อาหารต้องแต่
วัตถุดิบ (ต้นน้ า) 
ไปจนถึงอาหาร
ส าเร็จรูป 

2.กลยุทธ์ด้ำน
ควำมช ำนำญ
(Focus Strategy) 

1.สามารถสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับธุรกจิ 
2.ธุรกิจได้ใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์มากขึ้น 
3.ง่ายต่อการท า 
Branding 
4.เป็นที่รู้จักในตลาด 

 

 

1.ยากต่อการขยายไป
ธุรกิจไปยังสินค้าใหมท่ี่
แตกต่างจากสินค้าเดิม 
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ระดับ 

กลยุทธ ์
ทำงเลือกกลยุทธ ์ ข้อด ี ข้อเสีย 

กลยุทธ์ที่
เหมำะสม 

 3.กลยุทธ์ควำม
แตกต่ำง 
(Differentiation 
Strategy) 

1.สามารถสร้างตลาด
ใหม่ได ้
2.สามารถสร้างก าไรได้
เพิ่มขึ้น 
3.สามารถเพิม่คุณค่า
ให้กับสินค้าได้มากขึ้น 
4.ง่ายต่อการท า 
Branding 

1.บางกรณีคู่แข่งก็
สามารถเลียนแบบได้ใน
เวลาอันส้ัน 

และ กลยุทธ์
ควำมแตกต่ำง 
(Differentiation 
Strategy) 

ระดับ  
Functional 

Level 

1.กลยุทธ์
กำรตลำดตำม
เป้ำหมำย (STP 
Strategy) 

1.สามารถก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย และ
ตลาดได้ชัดเจน 
2.ท าการตลาดกับ
กลุ่มเป้าหมายได้ง่าย
และชัดเจนขึ้น 

1.หากก าหนด
กลุ่มเป้าหมายไม่ถูกต้อง
จะท าให้เกิดความ
เสียหาย 

ทั้งหมด
ผสมผสำนกัน 
โดยให้น้ ำหนัก 
STP, Product, 
Promotion, 
Branding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.กลยุทธ์ด้ำน
กำรตลำด 4p’s 

  

Product 1.สามารถน าเสนอสินค้า
ที่ดีมีคุณภาพ และ 
Customer Value เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

1.Customer value สร้าง
ให้ลูกค้ารู้สึกได้ยาก 

Price 1.ราคาสามารถสะท้อน 
Image และ Positioning 

ของสินค้าได้ชัดเจนขึ้น 

 

Place 1.ช่องทางการจัด
จ าหน่ายมากขึ้น ชว่ย
เพิ่มรายได้ ก าไร และ 
Market Share 

 

 Promotion 1.ช่วยให้ลูกค้าเกิดการ
รับรู้และเรียนรู้ในสินค้า 
2.ช่วยเพิ่มยอดขาย 
3.เสริมสร้างภาพลักษณ์
ให้กับสินค้า  
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ระดับ 

กลยุทธ ์
ทำงเลือกกลยุทธ ์ ข้อด ี ข้อเสีย 

กลยุทธ์ที่
เหมำะสม 

 People 1.งานราบรื่นขึ้น
เน่ืองจากบุคลากรที่ถูก
คดสรรอย่างดี 
2.คนในองค์กรมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

 

 

 Process 1.สามารถคาดการณ์
เวลาที่งานจะส าเร็จได ้
2.ไมม่ีการก้าวก่ายงาน
ระหว่างแผนก 
3.เพิ่มภาพลักษณ์ให้กับ
องค์กร 

 

 

 3.กลยุทธ์ด้ำน 
Branding 
 

1.ท าให้สินค้าเป็นที่รู้จัก
ภายใต้ชื่อแบรนด์ 
2.เพิ่มยอดขาย ก าไร
เมื่อแบรนด์มชีื่อเสียง 
3.ง่ายต่อการท าการ
ส่งเสริมการตลาดอื่นๆ 

  

 
ตารางทึ่ 3.9 : สรุปกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
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บทที ่4 
สรุป อภิปรำยผล และ ข้อเสนอแนะ 

 

4.1 สรุปกำรด ำเนินกำรศึกษำ และผลกำรศึกษำ 

 สรุปกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
 

ในการศึกษาเรื่อง “ปัญหาของธุรกิจผลิตจ าหน่ายอาหาร – กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เบอร์
เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF” ครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยเพื่อ 

 1. ศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อผลิตภัณฑ์      
เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF 
 2. ศึกษาถึงการรับรู้คุณค่าในตราสินค้าผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบ
รนด์ CPF ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. ศึกษาถึงพฤติกรรมในการบริโภคเบอร์เกอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา หรือการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) 
ในรูปแบบของการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีประชากรที่ใช้ในการ ศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขา ที่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 เขต ได้แก่ เขตบางรัก (สีลม) และเขตบางกะปิ โดยท าการก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จากสูตรของ Taro Yamane ซึ่งจากการค านวณ 
จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384 คน แต่เนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจัยมีจ ากัด 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการศึกษา จึงท าการศึกษาโดยเก็บตัวอย่างผู้บริโภคทั้งชายและหญิง
ที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน 
โดยในการวิจัยครั้งนี้ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non – Probability 
Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) 

ส าหรับเครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษา วิ จัยครั้ งนี้  คือ               
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยได้ท าการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามถึงพฤติกรรมในการบริโภคเบอร์เกอร์ ความคิดเห็น  และการรับรู้คุณค่า
ในตราสินค้า รวมไปถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled 
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แบรนด์ CPF ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ท าการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 
ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF  

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าในตราสินค้าผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ 
Chilled แบรนด์ CPF ของผู้บริโภค 

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์
แบบ Chilled แบรนด์ CPF ของผู้บริโภค 

 สว่นท่ี 5 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคเบอร์เกอร์ของผู้บริโภคในเขต 

หลังจากการเก็บข้อมูล ก็น าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Science) 

2. ท าการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายทั่วไป และผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ โดยเน้นที่  
กลยุทธ์ขององค์กร ทิศทางภาพรวมขององค์กรและกลุ่มสินค้าอาหารว่าง รวมถึงแผนระยะสั้น
และแผนระยะยาว 

 

 สรุปผลที่ได้จำกกำรศึกษำวิจัย 

ผลที่ได้จากการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ    
มหานคร  

กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขา   
ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ที่มีอายุในช่วง 20 – 29 ปี มีสถานภาพ
โสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน     
อยู่ในช่วง 10,001 - 20,000 บาท 

 

ส่วนที่ 2 : สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF  

1. กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ จะตัดสินใจซื้อเบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF ส าหรับผู้ที่
ตัดสินใจว่าจะไม่ซื้อ สาเหตุที่จะไม่ซื้อโดยส่วนใหญ่ ให้เหตุผลว่า เป็นเพราะไม่ชอบรับประทาน
อาหารประเภทเบอร์เกอร์  
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 2. คนที่จะตัดสินใจซื้อเบอร์เกอร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่นิยมบริโภคเบอร์เก
อร์ประเภท “เบอร์เกอร์หมู”  
 3. คนที่จะตัดสินใจซื้อเบอร์เกอร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่ได้เจาะจงว่า
ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF จะต้องเป็นรสชาติแบบใด นั่นก็คือ จะเป็นรสชาติ
ลักษณะใดก็ได้ ทั้งรสชาติแบบตะวันออก และรสชาติแบบตะวันตก  

 4. ด้านระดับราคา กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ คิดว่ายังมีระดับราคา 29 บาท/แพ็ค เป็น
ราคาที่สูงเกินไป  

 
ส่วนที่ 3 : สรุปผลการวิเคราะห์การรับรู้คุณค่าในตราสินค้าผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ 

Chilled - CPF ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี ้

เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมในส่วนที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทั้งชายและหญิงที่เข้ามา
ใช้บรกิารที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่ 
”ไม่แน่ใจ” ต่อผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF ซึ่งจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า การรับรู้
คุณค่าในตราสินค้าผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF ของผู้บริโภคนปัจจุบันยังอยู่ใน
ระดับที่ต่ า และพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับท่ีเห็นด้วย จะมีเพียง 2 ข้อ คือ       

1. กลุ่มตัวอย่างรู้สึกเชื่อม่ันในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ "Chilled" - CPF  

2. กลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่าเบอร์เกอร์แบบ "Chilled" - CPF มีความแตกต่างจากเบอร์เกอร ์

ยี่ห้ออื่นๆ  

 

ส่วนที่ 4 : สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์
เกอร์ Chilled - CPF ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี ้

เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมในส่วนท่ี 4 พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก 
สูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่  

1. ด้านอยากลองผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบใหม่ๆ 

2. ด้านความเชื่อม่ันในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์ CPF 

3. ด้านความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ 

4. ด้านการจัดวางผลิตภัณฑ์ในต าแหน่งที่เหมาะสมสามารถมองเห็นได้ง่าย  

5. ด้านรสชาติที่อร่อยถูกปาก  
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ส่วนที่ 5 : สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมในการบริโภคเบอร์เกอร์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังนี ้

 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะรับประทานเบอร์เกอร์ ยี่ห้อแมคโดนัลด์  
 2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะรับประทานเบอร์เกอร์น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง  

 3. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มักจะรับประทานเบอร์เกอร์ในช่วงวันหยุด (เสาร-์อาทิตย์) 

 4. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มักจะรับประทานเบอร์เกอร์ในช่วงเวลา 16.01-19.00 น.  

 5. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รับประทานเบอร์เกอร์ท่ีระดับราคาอยู่ในช่วง 21-40 บาท  

6. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเบอร์เกอร์จากสื่อทางโทรทัศน์เป็น
จ านวนมากที่สุด  

7. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า การลดราคา จากราคาปกติ เป็นรายการ
ส่งเสริมการขายท่ีมีความน่าสนใจมากที่สุด  

 

ส่วนกำรสัมภำษณ์ :  

ผู้บริหารมีความม่ันใจในทิศทางและนโยบายขององคืกรที่มุ่งเน้นการเป็นครัวของโลก 
ผู้บริหารชี้ให้เห็นว่า สินค้าอาหารแปรรูปโดยเฉพาะกลุ่มอาหารทานเล่นจะไปได้ดีในร้านสะดวก
ซื้อ ซึ่งสอดคล้องและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มี Life Style เร่งรีบ ทานอาหารด่วน 
ผู้บริหารเน้นการใช้กลยุทธ์ 4P’S ส่วน Product และ Promotion เนื่องจาก เน้นการส่งมอบ
สินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และอร่อยต่อลูกค้า และเน้นการส่งเสริมการตลาดและการ
ขาย โดยเน้นการโฆษณาช่องทางต่างๆ และการจัดรายการโปรโมชั่น แต่ไม่ได้กล่าวถึงกลยุทธ์
การเติบโต กลยุทธ์การสรางความแตกต่าง หรือกลยุทธ์การท า Branding ให้เห็นแบบเด่นชัด 

 

4.2. อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ระดับองค์กร กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) แบบแนวนอน 

(Horizontal Strategy) ถึงแม้ยอดขายจะไม่เป็นไปตามเป้าฯที่ก าหนด แต่เป็นเพราะ
กลุ่มเป้าหมายในตลาดยังไม่เกิด Perception ต่อสินค้าเบอร์เกอร์ CPF ว่ามีจ าหน่ายที่ร้าน      
7-Eleven และปัจจัยภายนอกที่เกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จ ากัด (มหาชน) : CPF มีความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และเป้าหมายที่จะเป็นผู้น าในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร โดยมุ่งไปที่การขยายตลาดกลุ่มอาหารแปรรูป (การเจาะตลาด - Market 
Penetration) ที่มีอยู่ด้วยการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้า และมุ่งไป
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ยังตลาดกลุ่มใหม่ด้วย ซึ่งจ าเป็นต้องน ากลยุทธ์ด้านการปกครอง (Corporate Parenting 
Strategy) มาช่วยจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานให้ราบรื่นขึ้น 

 
กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ ที่มุ่งเน้นให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน การ

แขง่ขันในอุตสาหกรรมอาหารรองท้องจะให้ความส าคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในด้าน
สินค้าในเรื่องของคุณภาพ ราคา ซึ่งเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) : CPF มีความ
พร้อมในการแข่งขันสูง ในระดับธุรกิจจึงใช้การผสมผสานระหว่างกลยุทธ์ผู้น าด้านต้นทุนต่ า  กล
ยุทธ์สร้างความแตกต่าง และกลยุทธ์ความช านาญด้านอาหาร เนื่องจากธุรกิจมีความพร้อมใน
ด้านทรัพยากร ชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งสามารถชท ากิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องในการลดต้นทุน 
การพัฒนาคนให้มีความสามารถสูงขึ้น และมุ่งขายในกลุ่มลูกค้าทั้งแบบ B2B และ B2C เป็นต้น  

 
กลยุทธ์ระดับหน้ำที่งำน 
ด้านการตลาด : มุ่งเน้นการพัฒนาตลาด (Market Development) โดยเลือกเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารงานทางการตลาด (Marketing Strategy) มาใช้ เพื่อให้องค์กรสามารถ
แข่งขันในตลาด และสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงในอนาคต โดยการก าหนดส่วน
แบ่งตลาดในอุตสาหกรรมอาหารให้ชัดเจนข้ึน และเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ การน าเอากลยุทธ์
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) มาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อสร้างสินค้าให้เป็นที่รู้จัก 
และเพื่อเป็นการสื่อให้ผู้ซื้อรับทราบถึงคุณภาพของสินค้าดีในราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อเป็น
ทางเลือกหนึ่งของลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซื้อ 

มุ่งเน้นด้านการสร้าง Brand เพื่อให้แข็งแกรงมากยิ่งขึ้น ซึ่ง Brand CPF สะท้อนถึง
สินค้าท่ีมีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือ ประกอบกับการใช้  
กลยุทธ์ IMC (Integrated Maketing Communication) เพื่อเพิ่มช่องทางให้มีความหลากหลาย
ในการตลาด 
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โครงงำน, แผนกิจกรรม (Campaign) รวมเวลำ 
ช่วงเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

(คน) 
งบประมำณ ยอดขำย วัดผล 

Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec 

1. กลยุทธ์ STP                   
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 1 เดือน             ผู้บริหาร - เพ่ิมขึ้น 10% ยอดขาย 
2. Product                  
น าเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการ
กลุ่มเป้าหมายได้ 

3 เดือน 
            

ทีม - เพ่ิมขึ้น 30% ยอดขาย 

3. Price                  
ตั้งราคาสินค้าให้สอดคลอ้งกลับ Positioning สินค้า 2 เดือน             ทีม - เพ่ิมขึ้น 10% ก าไร 
4. Place                  
ขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายไปยังร้าน Retail อื่น 2 เดือน             ทีม - เพ่ิมขึ้น 20% ยอดขาย 
5. Promotion                  
5.1.ใช้สื่อ Media เพื่อให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ในตัวสนิค้า 
และชอ่งทางการจัดจ าหน่าย 

3 เดือน 
            

ทีม - เพ่ิมขึ้น 50% ยอดขาย 

5.2.ท าการ PR ถึงคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบที่ใช ้ 3 เดือน             ทีม - เพ่ิมขึ้น 20% ยอดขาย 
5.3.จัด Sales Promotion ทั้งกับลูกค้า B2B และลูกค้า 
B2C 

8 เดือน 
            

ทีม - เพ่ิมขึ้น 70% ยอดขาย 

5.4.จัด Event แจกชิมในพืน้ที่ต่างจังหวัด 4 เดือน             ทีม - เพ่ิมขึ้น 10% ยอดขาย 
6. People                  
ฝึกบุคลากรเกี่ยวข้องให้มีความรู้ในตวัสินค้า 2 เดือน             ทีม - - - 
7.Process                  
วางแผนงานอย่างมีระบบเพื่อสร้างยอดขาย ทั้งป ี             ทีม - เพ่ิมขึ้น 10% ยอดขาย 
8. Branding                  
ผลักดันสินค้าให้เป็นที่รู้จัก โดยใช้แบรนด์ CPF เป็นตัว
สะท้อนความช านาญในด้านอาหาร และคุณภาพในการ
ผลิต 

8 เดือน 
            

ทีม - เพ่ิมขึ้น 20% 
ยอดขาย /  
ผลวิจัย 

9. CSR และ CRM                  
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านกิจกรรมตอบแทน
สังคมและสิ่งแวดลอ้ม ได้แก่ การปลูกป่า การสร้าง
โรงเรียนในชนบท เป็นต้น 

ทั้งปี 
            

บุคลากร 
ในองค์กร 

- เพ่ิมขึ้น 10% 
ยอดขาย /  
ผลวิจัย 

แผนปฏิบัติกำรรำยป ี(Yearly Action Plans / Action Programs) ประเทศไทย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ ำกัด (มหำชน) : CPF กลุ่มผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ Chilled  ปี 2556 
 

ตารางที่ 4.1 : แสดง Action Plan ของกลยุทธ์ 
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4.3 ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำ 
1. ในการวิจัยเชิงประมาณกับลูกค้าที่ใช้บริการร้าน 7-Eleven เก็บได้ยาก เนื่องจาก

แบบสอบถามมีจ านวน 6 หน้าประกอบกับลูกค้าเร่งรีบที่จะไปท าธุระ 
2.  การสัมภาษณ์ผู้บริหารมีข้อจ ากัดในเร่ืองเวลา ท าให้การสัมภาษณ์อาจจะได้ประเด็น

ไม่ครบถ้วน รวมถึงผู้บริหารเองตอบไม่ตรงในบางค าถาม 
 

4.4. ข้อเสนอแนะ 

4.4.1. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำ 
1. ส าหรับผู้ศึกษาครั้งต่อไปควรเก็บกลุ่มตัวอย่างจากการวิจัยเชิงประมาณจ านวน 400 

คนตามทฤษฎี TARO 
2.  ผู้ศึกษาคนต่อไปควรเก็บข้อมูลจากพื้นที่หลายๆพื้นท่ีในกรุงเทพฯ 

4.4.2. ข้อเสนอแนะส ำหรับธุรกิจ 
1. ในการด าเนินธุรกิจควรจะต้องศึกษากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ทั้งใน ระดับ

องค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และหน่วยปฏิบัติงาน โดยมีการน ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกัน  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทในการท่ีจะเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมขายตรง 

2. การศึกษาข้อมูลส าหรับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ควรจะด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้สามารถน ามาปรับกลยุทธ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

3.  การน ากลยุทธ์ไปใช้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง ในการก าหนดนโยบาย
ในการปฏิบัติ การตรวจสอบ และประเมินผลที่เกิดขึ้น มีการก าหนดอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นอย่างชัดเจน 
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ภำคผนวก ก. 

รูปแบบของแบบสอบถำม 
เลขที่แบบสอบถาม_______   

 
แบบสอบถำมเรื่อง  ปัญหำของธุรกิจผลิตจ ำหน่ำยอำหำร – กรณีศึกษำ 

ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF 
   
ค ำชี้แจง   
             แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยประกอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษาระดับปริญญา
โท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด (CEO MBA - Marketing) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  โดยแบบสอบถาม
ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อผลติภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled 
แบรนด์ CPF 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คุณคา่ในตราสินค้าผลติภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธพิลตอ่การตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์เบอรเ์กอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคเบอร์เกอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค ำชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 

1.   เพศ  
 [  ]  1.  ชาย                     [  ]  2.  หญิง 
 
2.   อายุ  

[  ] 1.  ต่ ากว่า 20 ปี    [  ] 2.  20 – 29 ปี 

[  ] 3.  30 – 39 ปี     [  ] 4.  40 – 49 ปี 
  
3.   สถานภาพสมรส   
 [  ] 1.  โสด    [  ] 2.  สมรส / อยู่ด้วยกัน  
 [  ] 3.   หย่าร้าง / หม้าย / แยกกันอยู ่  
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4.   อาชีพ 
 [  ] 1.  นักเรียน / นักศึกษา  [  ] 2.  รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
 [  ] 3.  พนักงานบริษัทเอกชน  [  ] 4.  ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ 
 [  ] 5.  รับจ้างทั่วไป   [  ] 6.  อื่นๆ โปรดระบุ........................... 
 
5.   รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 [  ] 1.  ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท [  ] 2.  10,001 – 20,000 บาท 
 [  ] 3.  20,001 – 30,000 บาท  [  ] 4.  30,001 บาท – 40,000 บาท 
 [  ] 5.  มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป    
 
6.   ระดับการศึกษาสูงสุด 
 [  ] 1.  ต่ ากว่าปริญญาตรี    [  ] 2.  ปริญญาตรี 
 [  ] 3.  สูงกว่าปริญญาตรี   
 
 
ส่วนที่ 2   ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF 

ค ำชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 

1.   หากท่านทราบว่ามีผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF วางจ าหน่ายภายในร้าน 7-Eleven ท่านจะตัดสนิใจซื้อ
หรือไม่ ถ้าไม่ซือ้เกิดมาจากสาเหตุใด 

[  ] 1. ซื้อ   

[  ] 2. ไม่ซื้อ เพราะ 

[  ] 2.1 ไม่ชอบรับประทานอาหารประเภทเบอร์เกอร์     
[  ] 2.2 เป็นอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ       
[  ] 2.3 คิดว่าน่าจะมีรสชาติทีไ่ม่อรอ่ย 
[  ] 2.4 มีเบอร์เกอร์แบบปกติวางจ าหน่ายภายในร้าน 7-Eleven อยู่แล้ว 

        [  ] 2.5 อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................ 

(ข้ามไปตอบส่วนที่ 5) 
 
2.   ประเภทของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอรแ์บบ Chilled แบรนด์ CPF ที่ท่านจะตัดสินใจซือ้ คือ  

[  ] 1. เบอร์เกอร์ไก ่    [  ] 2. เบอร์เกอร์หม ู

[  ] 3. เบอร์เกอร์กุ้ง     [  ] 4. อื่นๆ โปรดระบุ................................... 
 
3.   รสชาติของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF ที่ท่านจะตดัสินใจซื้อ คือ  

[  ] 1. รสชาติแบบตะวันออก เช่น เบอร์เกอรส์เต๊กไก่เทอรยิากิ   

[  ] 2. รสชาติแบบตะวันตก เชน่ เบอร์เกอร์สเต๊กไกน่ิวออร์ลีน 

[  ] 3. รสชาติแบบใดก็ได้  
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4.   ระดับราคาของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF ในปัจจุบัน แพ็คละ 29 บาท ท่านคิดว่ามีความเหมาะสม
หรือไม ่

[  ] 1. มีระดับราคาที่เหมาะสม 

[  ] 2. มีระดับราคาที่สูงเกินไป 
 
 
ส่วนที่ 3   ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าในตราสินค้าผลติภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ค ำชี้แจง   ขอให้ท่านอ่านข้อความตอ่ไปนี้แล้วพิจารณาว่าท่านมีความคิดเห็นตอ่ข้อความนั้นอย่างไร โดยท าเครื่องหมาย  ลง
ในช่องตวัเลือกทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริง 
 

กำรรับรู้คุณค่ำในตรำสินค้ำผลิตภัณฑ์ เบอร์เกอร์
แบบ Chilled แบรนด์ CPF  

ระดับควำมคิดเห็น 

เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. เมือ่พูดถึงเบอร์เกอร์ ท่านจะนึกถึงผลิตภัณฑ์เบอร์
เกอร์แบบ “Chilled” 

     

2. ท่านรู้จักคุ้นเคยกับผลติภัณฑ์เบอรเ์กอร์แบบ 
“Chilled” แบรนด์ CPF มากกว่าเบอร์เกอร์ยี่ห้ออื่นๆ 
ในท้องตลาด 

     

3. ท่านรู้สึกเชือ่มั่นในคุณภาพของผลติภัณฑ์เบอร์
เกอร์แบบ “Chilled” แบรนด์ CPF 

     

4. ทุกครั้งที่ซื้อเบอร์เกอร์ ท่านตั้งใจทีจ่ะซื้อผลิตภัณฑ์
เบอร์เกอร์แบบ “Chilled” แบรนด์ CPF 

     

5. ท่านรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ “Chilled” แบ
รนด์ CPF มีความแตกต่างจากเบอร์เกอร์ยี่หอ้อืน่ๆ ใน
ท้องตลาด 

     

6. ครั้งต่อไปที่จะซือ้เบอร์เกอร์ ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์
เบอร์เกอร์แบบ “Chilled” แบรนด์ CPF 

     

7. ท่านจะยังคงซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ “Chilled” 
แบรนด์ CPF ต่อไป ถึงแม้ว่าเบอร์เกอร์ยี่หอ้อืน่ๆ ใน
ท้องตลาดจะลดราคาลง 

     

8. ท่านจะยังคงซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ “Chilled” 
แบรนด์ CPF ต่อไป ถึงแม้ว่าจะมีการปรับราคาเพิ่ม
สูงขึ้น 
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 ส่วนที่ 4   ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลติภัณฑ์เบอร์เกอร์แบบ Chilled แบรนด์ CPF ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ค ำชี้แจง   ขอให้ท่านอ่านข้อความตอ่ไปนี้แล้วพิจารณาว่าท่านมีความคิดเห็นตอ่ข้อความนั้นอย่างไร โดยท าเครื่องหมาย  ลง
ในช่องตวัเลือกทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริง 

ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์
เกอร์แบบ  Chilled  แบรนด์ CPF ของผู้บริโภค 

ระดับของควำมส ำคัญ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. ความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลติภณัฑ์ ที่มีแบรนด์ 
CPF 

     

2. รสชาติที่อรอ่ยถูกปาก      
3. อยากลองผลติภัณฑ์ที่มีรูปแบบใหม่ๆ      
4. ความแปลกใหม่ของรสชาต ิ      
5. ความหลากหลายของรสชาติที่มีใหเ้ลือก      
6. ความสดใหม่ของผลติภัณฑ ์      
7. บรรจุภัณฑ์ที่มีความสะดวกในการรับประทาน      

 
ส่วนที่ 5   ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคเบอร์เกอร์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค ำชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 

1.   เบอร์เกอร์ยี่ห้อใดที่ท่านเลือกรับประทานบ่อยที่สุด 

[  ] 1. แมคโดนัลด ์              [  ] 2. KFC 

[  ] 3. เบอร์เกอร์ที่จ าหน่ายในร้าน 7-Eleven       [  ] 4. เบอร์เกอร์คิง 

[  ] 5. อื่นๆ โปรดระบุ................................... 

2.   ความถี่ในการรับประทานเบอร์เกอร์ของท่าน คือ  

[  ]  .                [  ]  .            -4       

[  ] 3. สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง    [  ] 4.          -        

[  ]  .                     [  ]  .                 1       

8. มีระดับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ของสินค้า      
9. มีผลิตภัณฑ์วางจ าหน่ายเฉพาะที่    7-Eleven 
เท่านั้น 

     

10. มีการจัดวางผลิตภัณฑ์ในต าแหนง่ที่เหมาะสม 
สามารถมองเห็นได้ง่าย 

     

11. มีการโฆษณา แนะน าผ่านทางสื่อต่างๆ      
12. มีการแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์          ให้ทดลอง
ชิม 

     

13. มีการจัดรายการส่งเสริมการขาย อาทิเช่น การลด
ราคา, ซื้อเบอร์เกอร์คู่น้ าราคาพิเศษ หรือซือ้เบอร์เกอร์
รับแสตมป์ทอง เป็นต้น  
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3.   ท่านมักจะรับประทาน          ในช่วงวนัใดมากที่สุด 

[  ] 1. วันธรรมดา (จันทร-์ศุกร์)  [  ] 2. วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) 

4.   ท่านมักจะรับประทาน          ในช่วงเวลาใดมากที่สุด 

[  ] 1. ช่วง 6.00 –  0.00  .    [  ] 2. ช่วง 10.01 –   .00  . 

[  ] 3. ช่วง 12.01 – 16.00 น.    [  ] 4. ช่วง 16.01 –  9.00  . 

[  ] 5. ช่วงหลัง 19.00 น. 

5.   ระดับราคาของ          ที่ท่านเลือกซือ้รับประทานมากที่สุดในปัจจุบัน 

[  ]  .           0        [  ] 2. 21 – 40 บาท 

[  ] 3. 41 – 60 บาท   [  ] 4. 61 – 80     

[  ]  .         80           

6.   ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ          จากทางสื่อใดมากที่สุด 

[  ] 1. โทรทัศน ์   [  ]  .       

[  ] 3. หนังสือพิมพ ์  [  ] 4.         

[  ] 5. ป้ายโฆษณา                  [  ] 6.              

[  ] 7. อินเตอร์เนต็   [  ] 8. อื่นๆ โปรดระบุ................................... 

7.   ท่านคิดว่าข้อใดน่าสนใจมากที่สุด เมื่อมีการจัดรายการส่งเสริมการขาย          ขึ้น 

[  ] 1. ลดราคา จากราคาปกติ  [  ] 2. ซื้อเบอร์เกอร์คู่น้ าในราคาพิเศษ 

[  ] 3. ซื้อเบอร์เกอร์รับแสตมป์ทอง 7-11 [  ] 4. แจกตัวอย่าง          ให้ทดลองชิม 

[  ] 5. อื่นๆ โปรดระบุ............................ 
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ผนวก ข.  
บทสัมภำษณ์ผู้บริหำร 

ข.1) บทสัมภำษณ์ฝ่ำยทั่วไป 
1. เป้าหมายขององค์กร CPF จะมุ่งไปในทิศทางใด และมีแนวทางในการด าเนินงานอย่างไร (สามารถระบุเป็นแผนระยะสัน้ และ
แผนระยะยาวได้ค่ะ) วางกลยุทธ์ทางการตลาดไว้อย่างไร 
ตอบ CPF มีเป้าหมายที่จะเป็นครัวของโลก โดยยึดมั่นในคุณธรรม จรรยาบรรณและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการ
ด าเนินธุรกิจ โดยได้ค านึงถึงความปลอดภัยและสขุภาพอนามัยของผู้บรโิภคตลอดจนการพิทักษร์ักษาสิ่งแวดล้อมอันเป็นประ
โยน์ตอ่สังคมโดยรวม การมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริากรใหม่ๆที่มีคณุภาพและมาตรฐานสูงด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่
น าสมัย อันจะยังประโยชน์ให้กับคู่ค้า และลูกค้าทั้งปวง 
 
2. ทิศทาง เป้าหมายของกลุ่มสินค้ารองท้องของ CPF จะเป็นไปในทิศทางไหน วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไร เนื่องจาก 
Trend สินค้าอาหารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ตอบ CPF วางเป้าหมายสินค้ารองท้องโดยพัฒนาสินค้าที่ตรงต่อความต้องการผู้บริโภค มีการท า consumer research 
ก่อนออกสนิค้าใหม่ และปรับปรุงสินค้าเดิมอยู่ตลอดเวลา นอกจากนัน้ยังให้ความส าคัญในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูงสุด 
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 
3. ภาพที่เราจะเห็นสินค้าเบอร์เกอร์ Chilled - CPF ในอนาคตจะเป็นอย่างไร แผนระยะสั้นและแผนระยะยาว ทางพี่บอยวางกล
ยุทธ์ทางการตลาดไว้อย่างไรที่จะแข่งขันในตลาดเบอร์เกอร์ ซึ่งผู้น าตลาดเป็นร้านแมคโดนัล 
ตอบ หากจะเทียบกันแล้ว สินค้าเบอร์เกอร ์CP เองก็มีความแตกต่างในเรื่องของ คุณภาพชิ้นเนื้อ ซึ่งเป็น whole muscle 
หรือเนือ้แท้เต็มๆ ต่างกับไส้ผสมแป้งครับ  โดยทางพี่วางกลยุทธ์ของสินคา้ตัวนี้ไว้เป็นอาหารที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานเท่ากัน
ทุกชิ้นเนื่องจากผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน ผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้ทกุที่ ทุกเวลา (ที่ 7-eleven ซึ่งต่างกับแมคโดนัลที่เปิด
ปิดเป็นเวลา) และด้วยแผนการสือ่สารทางตลาดและโปรโมชั่นในการท าให้ผู้บริโภครับรูถ้ึงสินค้าตวันี้  นอกจากนี้ ยังตอบโจทย์
ของผู้จัดการร้าน 7-eleven และผู้บริโภคดว้ยเพราะว่าเป็นสินค้าส าเร็จรูปพรอ้มทาน สามารถบริโภคได้ง่ายเพียงน าเข้า
ไมโครเวฟ 1 - 2 นาที 
 
ข.2) บทสัมภำษณ์ฝ่ำยผลิตภัณฑ์ 
ค าถามส าหรับผู้บริหาร 
1. อยากทราบแนวคิดผลิตภัณฑว์่าสาเหตุใด CPF จึงมีแนวคิดที่จะจ าหน่ายเบอร์เกอร์ Chilled – CPF ในร้านสะดวกซื้อ 
ตอบ แนวคิดคือมนัเป็นนวตักรรมใหม่ของทางโรงงาน ปกติโรงงานนี้จะผลิตแค่เนื้อไก่อย่างเดียว แต่เขาต้องการจะขยาย
ไลน์สินค้าไปสู่ไก่แปรรูป แล้วน าขนมปังมาประกบเป็นเบอร์เกอร์ แล้วเพื่อเพิ่มยอดขายให้โรงงาน แล้วตวัเบอรเ์กอร์ที่ประกอบ
ส าเร็จรูปแล้วก็สะดวกกับลูกค้าร้าน 7-11 ด้วย โรงงานเองก็มีเครื่องจักรที่รองรับการผลิตได้ โดย Raw Material เรามีอยู่แล้ว ก็
สั่งขนมปังจากฟาร์มเฮ้าส์มาประกบ CPF ก็ต้องการมี Product เพิ่มขึ้นกค็ิดเป็นตัวนี้ขึน้มา โดยเริ่มต้นจากการตลาดส่วนกลาง
ออกไปท าวิจัยว่าสนิค้าใดที่ตลาดต้องการ รสชาติ กลุ่มเป้าหมาย และเป็นสินค้าที่โรงงานจากสามารถผลิตได้ กส็รุปอกมาได้เป็น
เบอร์เกอร์ Chilled CP Brand  
 
2. ก่อนวางจ าหน่ายสินค้า CPF มีกลยุทธ์อย่างไรที่ผลักดันยอดขาย และท าให้สินค้าเบอร์เกอร์ Chilled – CPFเป็นที่รู้จักของ
กลุ่มเป้าหมาย 
ตอบ  ก่อนวางจ าหน่ายก็มีการก าหนดกิจกรรมทางการตลาดว่าจะท าอะไรบ้าง ที่จะกระตุ้นยอดขาย โดยในชว่งแรกที ่
Launch สินค้า เดือนมีนา-เมษา มี TVC มีโปรโมชั่นแลกซื้อ คาราวานไปแถวพัทยา มีแจกชิม FC ก็ท าทุกอย่างครบ มียิง Spot 
วิทยุ สื่อ Mass Media รถไฟฟ้า BTS ใต้ดิน 
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3. เมื่อยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าฯที่ก าหนด CPF ใช้กลยุทธ์อะไรในการแก้ไขปัญหา 
ตอบ พอจบการยิง TVC และการจัดโปรโมชั่น ยอดมันก็จะ Drop ลง ดังนั้น เราก็จะจัดโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องเพือ่กระตุ้น
ยอดขายและเพือ่ให้ลูกค้าเกิดการจดจ าในสินค้า ในระหว่างนี้เราก็มีการปรับปรุงสินค้าให้มีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นด้วย โดยเดือนตุลา
ก็มียิง TVC ควบคู่ไปกับการจัดโปรโมชั่นด้วย 
 
4. ผลที่ได้จากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ที่ไม่ซื้อโดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลถึงสาเหตุที่จะไม่ซื้ออยู่ 3 ประเด็นหลักๆ คือ 1) ไม่ชอบ
รับประทานอาหารประเภทเบอร์เกอร ์2) คิดว่าน่าจะมีรสชาติที่ไมอ่ร่อย และ 3) คือมีเบอร์เกอร์แบบปกติวางจ าหน่ายภายในร้าน 
7-Eleven อยู่แล้ว อยากทราบว่า CPF จะแก้ไขปัญหา   ที่เกิดขึ้นในแต่ละประเด็นด้วยวิธีการหรือกลยุทธ์อย่างไรบ้าง 
ตอบ เราก็ต้องให้การตลาดกลางเอาข้อมูลตัวนีไ้ปท าวิจัยเชิงลึกต่อว่ากลุ่มไหนทีไ่ม่ชอบทานเบอร์เกอร์ ท าไมไม่ชอบทาน 
รสชาติแบบไหนที่กลุ่มนี้ชอบหรอืสนใจ อะไรแบบนี้ อาจจะเป็นกลุ่มนอ้ยรึเปล่าที่ไม่ชอบทานเบอร์เกอร ์
 
5. ผลที่ได้จากแบบสอบถาม ระดับราคาของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ Chilled – CPF ณ.ปัจจุบัน ราคาแพ็คละ 29 บาท คิดว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม ่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ประมาณ 60% มองว่ายังมีระดับราคาที่สูงเกินไป อยากทราบว่า
ท่านจะมีวิธีการอย่างไร ที่จะท าให้ผู้บริโภครู้สึกว่าระดับราคาดังกล่าว เป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ หรือท่านจะ
แก้ปัญหาด้วยกลยุทธ์ใด  
ตอบ เราก็จะบอกลูกค้าด้วยสื่อต่างๆว่า สินค้าเราดี มีคุณภาพ เนื้อไก่แท้ๆเป็นชิน้ เพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าเบอร์เกอร์เราไม่แพง 
คุ้มค่า ซึ่งสินค้าเราต่างจากเบอร์เกอร์ 7-11 ที่เป็น Forming ก็ต้องโปรโมตถี่หนอ่ย ยิง TVC เน้นที่ภาพสินค้าให้ตรงกับความ
เป็นจริง 
 
6. จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลติภัณฑเ์บอร์เกอร์แบบ Chilled - CPF ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร สูงที่สุด 5 ปัจจัยแรกได้แก่ 1) อยากลองผลิตภัณฑ์ ที่มีรูปแบบใหม่ๆ 2) ความเชื่อมั่นในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ที่มีแบรนด์ CPF 3) ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ ์       4) มีการจัดวางผลิตภัณฑ์ในต าแหน่งที่เหมาะสมสามารถ
มองเห็นได้ง่าย และ 5) มีรสชาติทีอ่รอ่ยถูกปาก CPF จะเอาผลที่ได้ไปปรบัใช้กับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ Chilled 
– CPFอย่างไร 
ตอบ  ก็ต้องวางแผนการตลาดโปรโมตสินคา้รวมถึงจัดโปรโมชั่นที่เหมาะสม และน าเสนอเบอร์เกอร์รสชาติใหม่ๆเพือ่เป็น
สีสัน รวมถึงปรับปรุงรสชาติเดิมให้อร่อยยิ่งขึน้ ปรับปรุง Packaging ให้สวยงามและเด่นยิ่งขึ้น อีกอย่างต้องท าวิจัยอยู่เป็น
ระยะๆ เพื่อให้รู้ความต้องการที่แท้จรงิของลูกค้า 
 
7) จากการที่ได้สอบถามเกี่ยวกับความถี่ในการรับประทานเบอร์เกอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยส่วนใหญ ่
รับประทานเบอร์เกอรน์้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง และเดือนละ 2-3 ครั้ง โดยมีเปอร์เซ็นต์รวมกันสูงถึงกว่า 60 % ซึ่งถือไดว้่า ยังมี
ค่าความถี่ในการบริโภคอยู่ในระดับต่ า CPF จะมีกระบวนการในการเพิ่มความถี่ในการรับประทานเบอร์เกอร์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันด้วยกลยุทธ์ใด 
ตอบ  ก็ต้องให้ 7-11 ช่วยด้วย ให้ลูกค้ารู้ว่ามีเบอร์เกอร์จ าหน่ายที่ 7-11 มีสื่อหนา้ร้าน เพราะถ้าลูกค้าไม่รู้ก็ผลักดนัล าบาก
เหมือนกัน ก็ตอ้งใช้สื่อทั้ง Below the line และ Above the line เข้ามาช่วย 
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ประวัติผูศ้ึกษำ 

 
 นางสาวปิยวรรณ พ่วงกลัด เกิดวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2528 ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีเอกการตลาดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี
การศึกษา 2547 และศึกษาต่อในระดับปรัญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปีการศึกษา 2553 เข้าท างานท่ีบริษัท ซีพีออลล ์จ ากัด 
(มหาชน) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2552   


