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บทคัดย่อ 
 

อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารมีความส าคัญตํอเศรษฐกิจไทยเป็นอยํางมาก 
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นปัจจัยหลักตํอการด ารงชีวิตของมนุษย์ และจากแนวโน๎มของการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภค สํงผลให๎อาหารมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบการใช๎
ชีวิตของผู๎บริโภคในกลุํมตํางๆ มากขึ้น ท าให๎อุตสาหกรรมนี้ถึงแม๎จะเติบโตอยํางตํอเนื่อง แตํก็มีการ
แขํงขันที่รุนแรงมากเชํนกัน ท าให๎ผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม(SMEs) ที่มี
สัดสํวนมากถึง ร๎อยละ 99.87 ของผู๎ประกอบการทั้งหมดในอุตสาหกรรมนี้ ต๎องมีการปรับตัวและ
สร๎างสรรค์คุณคํา (Value Creation) ให๎กับสินค๎า เพ่ือให๎สามารถสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขัน
ในระยะยาว 

ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการวิจัย โดยสัมภาษณ์เชิงลึกกลุํมผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยํอม (SMEs) ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ที่ประสบความส าเร็จ จ านวน 5 ทํานถึงแนวทางใน
การสร๎างสรรค์คุณคํา ผํานการประมวลข๎อมูลแบบสามเส๎า (Data Triangulation) รํวมกับการ
ทบทวนวรรณกรรม และการวิเคราะห์กรณีศึกษาของธุรกิจขนาดใหญํและขนาดยํอมที่ประสบ
ความส าเร็จ 

จากการศึกษาพบวําส าหรับการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value  Creation)  ในอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารนั้น  สิ่งส าคญัคือผู้ประกอบการต้องเร่ิมต้นด้วยความเชียวชาญในสิ่งท่ีท า ประกอบ
กบัมีแนวคิดเชิงธุรกิจและการตัง้โจทย์ท่ีถกูต้อง คือ สร้างสรรค์และผลิตสินค้าด้วยมมุของการเป็น
ผู้บริโภค สินค๎าที่ผลิตต๎องสะอาด และปลอดภัย ตั้งแตํจุดเริ่มต๎นของกระบวนการคือกาคัดสรรค์

วัตถุดิบ  ตลอดจนกระบวนการการผลิตที่ต๎องมีการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมี
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รสชาติเหมือนกนัทกุชิน้ ซึ่งเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จขัน้พืน้ฐานของธุรกิจแปรรูปอาหารท่ีประสบ
ความส าเร็จ 

นอกเหนือจากนี้คือปัจจัยปลีกยํอยในการสร๎างสรรค์มูลคํา ซึ่งจะแตกตา่งกนัไปตามแต่
ละองค์กร  อยํางเชํน เช่น ปัจจยัธรรมชาติของผลิตภณัฑ์และบริการ วิธีการผลิตและเทคโนโลยี 
โดยท าการตลาดส่ือสารถึงคณุคา่เหลา่นี ้ซึง่เป็นจดุขาย ออกมาเป็นเร่ืองราวของแบรนด์ให้ผู้บริโภค
ได้รับรู้ผา่นการใช้เคร่ืองมือตา่งๆท่ีเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย นอกจากนี้ผู๎ประกอบการต๎องให๎ความส าคัญ

กับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) อีกสองส่วนนอกเหนือจากลูกค๎า นั่นคือ Supplier และ  

พนักงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ให๎การด าเนินธุรกิจเป็นไปอยํางรื่นและสามารถแขํงขันได๎ในระยะยาว 
 
ค าส าคัญ:  อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม(SMEs), การสร๎างสรรค์

มูลคํา (Value Creation) 
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 ABSTRACT 
 

Small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 99.87% of 
Thailand’s food processing industry. These SMEs lack competitive advantages in a 
highly competitive and dynamic market. Data was obtained by literature review, case 
studies of successful big and small Thai food processing enterprises, and in-depth 
interviews with five successful industry entrepreneurs. Data was analyzed by the data 
triangulation method.   

Results were that for SMEs to achieve value creation, expertise and the 
right business mindset are required to create food with consumers in mind.  
Cleanliness, safety, and raw materials chosen by standard process are key factors in 
business success. To target customers, details such as production technology, unique 
raw materials and services are needed. Prospective customers should be made 
aware of these unique elements. Entrepreneurs must realize the importance of 
suppliers and employees as two main stakeholders, critical factors in long-term 
competitive advantage. 

 
Keywords: Thai food processing industry, Value creation, Small and medium-sized   

enterprise
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 ขอขอบพระคุณผู๎ให๎สัมภาษณ์ทุกทํานที่กรุณาให๎ความรํวมมือและเสียสละเวลาในการ
ให๎ สัมภาษณ ์ซ่ึงถือเป็นสํวนส าคัญท่ีท าให๎งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี  

ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวที่เป็นก าลังใจและให๎การสนับสนุนในทุกด๎านตลอดมา  
ขอขอบคุณ ภัทรลภา ชูมณี และปีติกร ศุขสมิติ ที่คอยให๎ค าปรึกษาและแนะน าตลอดจน

ชํวยเติมเต็มในสํวนที่ขาดในการค๎นคว๎าอิสระนี้จนส าเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี  
สุดท๎ายนี้ผู๎วิจัยหวังเป็นอยํางยิ่งวําการค๎นคว๎าอิสระฉบับนี้จะมีประโยชน์ตํอผู๎ที่สนใจ 

และสามารถน าไปตํอยอดการวิจัยได๎เพ่ิมเติมในอนาคต 
 
 
 นางสาวอรัฐา ลีลาศรีสงํา 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารมีความสาคัญตํอเศรษฐกิจไทยเป็นอยํางมาก 
ถือเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นปัจจัยหลักตํอการด ารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งโดยปกติทั่วไปคําใช๎จํายในการซื้อ
อาหารเพ่ือการบริโภคของคนเราจะประมาณครึ่งหนึ่งของรายจําย และจากแนวโน๎มของการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งเกิดจากความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก สํงผลให๎อาหารมี
รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบการใช๎ชีวิตของผู๎บริโภคในกลุํมตํางๆ มากขึ้น รวมทั้งจากจ านวน
ประชากรที่เพ่ิมข้ึน สํงผลให๎มีความต๎องการปริมาณอาหารที่เพิ่มขึ้น ท าให๎อุตสาหกรรมอาหารสามารถ
เติบโตและสร๎างตลาดใหมํๆได๎อยํางตํอเนื่อง (ส านักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม, 
2556) โดยมูลคําการผลิตอาหารของไทยมีสัดสํวนสูงสุดในภาคการผลิต คิดเป็นร๎อยละ 22 ของมูลคํา
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาคการผลิต ชํวยสร๎างรายได๎ให๎แกํประเทศไทยกวําปีละประมาณ 1.46 ล๎าน
ล๎านบาท ส าหรับประเภทโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่มีจ านวนมาก ได๎แกํ การแปรรูปสัตว์น้ าและ
ผลิตภัณฑ์ การผลิตน้ ามันพืช การผลิตเครื่องปรุงรส การแปรรูปเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ การแปรรูป
ผลไม๎และผัก เป็นต๎น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558)  

ในปี 2557 ปริมาณด๎านการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยผลิต
ในอุตสาหกรรมอาหารรวม 28.5 ล๎านล๎านตัน โดยร๎อยละ 59 เป็นการผลิตเพ่ือการจาหนํายใน
ประเทศ ร๎อยละ 35 เพ่ือการสํงออก และร๎อยละ 6 เพื่อเป็นสินค๎าคงคลัง โดยผลิตภัณฑ์ที่เน๎นตลาดใน
ประเทศ ได๎แกํ เครื่องปรุงรส อาหารสัตว์สาเร็จรูป  น้ ามันจากพืชสัตว์และไขมันสัตว์ เนื้อสัตว์ 
ผลิตภัณฑ์จากนม ผลิตภัณฑ์ประเภทเส๎น และขนมอบ สํวนผลิตภัณฑ์ที่เน๎นตลาดตํางประเทศ ได๎แกํ 
น้ าตาล แปูงมันสาปะหลัง สัตว์น้ าแปรรูป และผักผลไม๎แปรรูป ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการผลิตอาหารเชิง
พาณิชย์ในปริมาณมาก (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมและค านวณโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
, 2558) 
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ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงรายละเอียดทางการตลาดของอาหารแปรรูปประเภทตํางๆ 

ที่มา: Euromonitor (2015) 
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2014 จาก Euromonitor Report 2105 

 
นอกจากนี้อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปยังมีการเติบโตอยํางตํอเนื่อง เห็นได๎จากจ านวน

สินค๎าจ าพวก อาหารส าเร็จรูป อาหารสดแชํแข็ง บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป หรือขนมปังเบเกอร์รี่ที่มีเพ่ิมมาก
ขึ้น ประกอบกับมีนวัตกรรมใหมํๆและการโหมกิจกรรมทางการตลาดของผู๎เลํนรายใหญํ และการขยาย

ประเภท มูลค่าตลาด 
อัตราการ
ขยายตัว
(YOY) 

สินค้าดาวเด่น แนวโน้ม (Trend) 

อาหารแชํแข็ง 14.6 พันล้านบาท ร้อยละ 11 อาหารพร้อมทาน 
คุณคาํและความปลอดภัย
รสชาติใกล๎เคียงอาหารปรุง
สุกมีเมนูให๎เลือกหลากหลาย 

อาหารแห๎ง 63 พันล้านบาท ร้อยละ 7 บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
การพัฒนารสชาติใหมํๆ 
บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปแบบถ๎วย
มีแนวโน๎มขยายตัว 

เครื่องปรุงรส 36 พันล้านบาท ร้อยละ 8 
ซอสถั่วเหลือง  
ผงปรุงรส 

ความสะดวกในการปรุง
อาหาร รสชาติที่หลากหลาย 

น๎
น้ ามันและ
ไขมัน 

19.5 พันล้านบาท ร้อยละ 8 น้ ามันพืช 
เน๎นสุขภาพ เชํน น้ ามันพืชที่
เหมาะสมตามประเภทการ
ปรุงอาหาร 

ขนมอบ 22.4 พันล้านบาท ร้อยละ 7 เค้กพร้อมทาน 
การสร๎างความแตกตํางของ
ผลิตภัณฑ์ เน๎นสุขภาพตาม
กระแส Wellness 

ขนบขบเคีย้ว 11 พันล้านบาท ร้อยละ 7 
ขนมว่างรสหวาน
และเค็ม 

เน๎นสุขภาพมากข้ึน เชํน 
เพ่ิมวิตามิน ลดไขมัน ลด
น้ าตาล 

ผลิตภัณฑ์จาก
นม 

51 พันล้านบาท ร้อยละ 7 
โยเกิร์ตและนม
เปรี้ยว 

ลดไขมัน ลดน้ าตาล รสาติ
หลากหลาย 
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สาขาอยํางตํอเนื่องของธุรกิจค๎าปลีกและร๎านที่ให๎บริการด๎านอาหาร ร๎านแฟรนไชส์ ( franchise) 
ร๎านอาหารและเอาท์เลท (outlet) อยํางเชํน 7-Eleven CP Freshmart supermarkets และ 
hypermarkets ชั้นน าอีกหลายเครือ เพ่ือตอบสนองการด าเนินชีวิตที่สะดวกสบายของผู๎บริ โภค ซึ่ง
เป็นชํองทางการจัดจ าหนํายหลักของสินค๎าอาหารแปรรูป ซึ่งปัจจัยเหลํานี้ล๎วนสํงเสริมให๎อุตสาหกรรม
นี้โตอยํางรวดเร็ว (SEA-LAC Trade Center, 2014) 

ปัจจุบันแม๎วําประเทศไทยจะมีศักยภาพในการสํงออกสินค๎าอาหารและมีแนวโน๎ม
ขยายตัวเพิ่มข้ึนอยํางตํอเนื่อง แตํผู๎ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมนี้ยังต๎องเผชิญกับปัญหาที่เกิดจาก
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่สํงผลกระทบ ยกตัวอยํางเชํนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ถึงแม๎วําจะมาพร๎อมโอกาสการที่สํงผลในด๎านบวก แตํก็ท าให๎แขํงขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
จากการเพิ่มขึ้นของคูํแขํงท่ีมีศักยภาพ เกิดประสบภาวะขาดแคลนแรงงานเนื่องจากโอกาสทางการค๎า
การลงทุนของกลุํมประเทศสมาชิกอาเซียนที่เพ่ิมข้ึน และผลจากการเคลื่อนย๎ายเงินทุนอยํางเสรี ท าให๎
ต๎นทุนการท าธุรกิจเพ่ิมสูงขึ้นและอาจท าให๎ผู๎ประกอบการถูกครอบง าจากนักลงทุนตํางชาติกลายเป็น
ผู๎รับจ๎างผลิตมากกวําเป็นเจ๎าของกิจการ (NG, 2012) นอกจากนี้อุตสาหกรรมอาหารไทยยังมีข๎อจ ากัด
และอุปสรรคตํางๆอีกหลายด๎านซึ่งรอให๎ได๎รับการแก๎ไขและการสนับสนุนอยํางจริงจังจากทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชน  ไมํวําจะเป็นประเด็นปัญหาด๎านวัตถุดิบ  การแปรรูป  การขนสํง  และปัญหา
ด๎านการตลาด เป็นต๎น   

ปัญหาข๎างต๎นสํงผลกระทบโดยตรงตํอกลุํมผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยํอม (Small and Medium Enterprises: SMEs) และจะสํงผลกระทบตํออุตสาหกรรมในวงกว๎าง 
เนื่องจากผู๎ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้เป็นผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอมสัดสํวนมากถึง 
114,018 ราย คิดเป็นร๎อยละ 99.87 ของผู๎ประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมอาหารทั้งหมด 
(ส านักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม, 2556) นอกจากปัญหาจากปัจจัยภายนอกแล๎ว 
ยังมีปัจจัยภายในของ SMEs สํวนใหญํดังนี้ (ดร.ธันยมัย เจียรกุล, 2557) ปัญหาด๎านการจัดการ 
ผู๎ประกอบการยังขาดแนวคิดเชิงธุรกิจ (สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์และ ชุติระ ระบอบ, 2555) ปัญหา
ด๎านการตลาดท าให๎ไมํสามารถพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให๎มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของ
ตลาด ปัญหาด๎านเทคโนโลยีชุมชนยังขาดการพัฒนาทางด๎านเทคโนโลยี หรือการใช๎ความรู๎ทางเทคนิค
ที่ทันสมัยมาใช๎เพ่ือชํวยในการผลิต (สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์และ ชุติระ ระบอบ , 2555) ปัญหา
เครือขํายวิสาหกิจ  

แตํปัญหาที่สํงผลกระทบมากที่สุดในการแขํงขันที่ท าให๎เสียเปรียบคูํแขํงคือการสร๎าง
นวัตกรรมใหมํของผลิตภัณฑ์ยังอยูํในขอบเขตที่จ ากัด (สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์และ ชุติระ ระบอบ , 
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2555) สินค๎าหรือบริการที่มีความเป็นนวัตกรรมมีจ านวนน๎อย สํวนใหญํมักจะเกิดจากการ
ลอกเลียนแบบกัน 

 จึงจ าเป็นต๎องมีการพิจารณาเพ่ือหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และโครงสร๎าง
ธุรกิจของรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมเหลํานี้ โดยมุํงเน๎นการสร๎างความได๎เปรียบในการ
แขํงขัน ให๎มีความแตกตํางและเหนือกวําคูํแขํงในประเทศอ่ืนๆ(สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย , 
2554) เพ่ือแก๎ไขปัญหาของ SMEs ดังกลําว การน าแนวคิดการสร๎างสรรค์คุณคํา (Value Creation) 
มาประยุกต์ใช๎กลับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจึงเป็นหนึ่งในแนวทางที่นําสนใจ ด๎วยการพิจารณาหํวง
โซํคุณคํา (Value Chain) โดยเปูาหมายของการสร๎างสรรค์คุณคํา คือการสร๎างความได๎เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ(Comparative Advantage) มาประยุกต์เพ่ือน าเสนอมูลคําที่เพ่ิมขึ้นในตัวสินค๎าและ
สร๎างความพึงพอใจแกํผผู๎บริโภคมากขึ้น น าไปสูํการสร๎างความสามารถในการแขํงขันในระยะยาว
ตํอไป (สหัทยาชูชาติพงษ์, 2555) 

อยํางไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไมํมีงานศึกษาใดน าทฤษฎีการสร๎างสรรค์มูลคําทางการ
ตลาด (Value Creation) มาประยุกต์ใช๎โดยตรงกับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ส าหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยํอม วําควรมีกระบวนการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value Creation) ในรูปแบบใด ที่
สามารถสร๎างความแตกตําง เพ่ิมมูลคําสินค๎า และความพึงพอใจของผู๎บริโภคได๎ในระยะยาว จึงเป็น
ประเด็นที่นําสนใจและนําศึกษาเพ่ิมเติม 

โดยงานศึกษานี้ จะเน๎นการศึกษาการเพ่ิมมูลคําทางการตลาดของอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารด๎วยการน าเสนอสภาพปัญหาในปัจจุบัน และวิถีทางสร๎างสรรค์มูลคํา (Value Creation) ให๎แกํ
หํวงโซํคุณคํา (Value Chain) จากสินค๎าอาหารทั่วไปสูํการผลิตและสินค๎าอาหารที่สร๎างมูลคําเพ่ิมและ
สามารถตอบสนองกระแสความต๎องการของผู๎บริโภคในปัจจุบันได๎ 
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
1.2.1 ศึกษาสถานการณ์และปัญหาในปัจจุบันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 

(SMEs) ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
1.2.2 น าเสนอแนวทางการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value Creation) ที่สามารถประยุกต์ใช๎

กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
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1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
 

งานศึกษาฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) ในการ
สร๎างสรรค์มูลคําในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Value Creation in Thai Food Processing 
Industry) เป็นการศึกษาการเลือกวางกลยุทธ์ในการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value Creation) ผํานการท า
ความเข๎าใจทฤษฎีการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value Creation) โดยใช๎การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากตัวแทนของผู๎ประกอบการใน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร รวมทั้งสิ้นจ านวน 5 คน 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.4.1 นักศึกษา นักวิชาการ หรือบุคลากรภาควิชาการ สามารถใช๎ประโยชน์จาก
การศึกษาแนวคิดการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value Creation) นี้ เพ่ือวัตถุประสงค์ทางการวิจัย การศึกษา
และประกอบเอกสารทางวิชาการอ่ืนๆ 

1.4.2 ผู๎ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) ในอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร หรือภาคธุรกิจอ่ืนๆ สามารถน างานศึกษาการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value Creation) นี้ 
ไปประยุกต์ใช๎กับธุรกิจเพื่อสร๎างความสามารถในการแขํงขันในอนาคต 

1.4.3 หนํวยงานภาครัฐ สามารถน างานศึกษาด๎านการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value 
Creation) นี้ไปประกอบการแก๎ปัญหาและสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) ใน
ระยะยาวได๎ 
 
1.5 ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1.5.1 การสร๎างสรรค์คุณคํา (Value Creation) คือ กระบวนการที่ให๎ความส าคัญกับ
ผู๎บริโภค ด๎วยการเพ่ิมคุณคํา ซึ่งได๎มาจากทุนสร๎างสรรค์ตํางๆ เชํน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ทรัพยากรธรรมชาติ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี เข๎าไปในผลิตภัณฑ์หรือบริการ และท าให๎เกิดความ
นิยม การยอมรับจากผู๎บริโภค (ISMED, 2013) 

1.5.2 การเพ่ิมมูลคํา (Value Added) คือ การเน๎นการเพ่ิมมูลคํา เข๎าไปในแตํละ
ขั้นตอนของ Value Chain ซึ่งเป็นเรื่องของผู๎ประกอบการมากกวําผู๎บริโภค โดยกระบวนการของการ
เพ่ิมมูลคําเป็นการน าเทคโนโลยีของคนอ่ืนมา เป็นการผลิตสินค๎าเหมือนๆกับของคนอ่ืน แตํอาจจะมี
ต๎นทุนที่ต่ ากวํา (พันศักดิ์ วิญญรัตน์, 2548) 
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1.5.3 หํวงโซํคุณคํา (Value Chain) คือ กลุํมของกิจกรรม ตั้งแตํการขั้นตอนการผลิต
สินค๎าหรือบริการ จนถึงการสํงมอบสินค๎าหรือบริการแกํผู๎บริโภคปลายทาง จะแสดงให๎เห็นถึงคุณคําที่
องค์กรสํงมอบให๎แกํลูกค๎า โดยแตํละกิจกรรมในหํวงโซํคุณคํา มีสํวนชํวยกํอให๎เกิดคุณคําทั่วทั้งองค์กร
และเป็นพ้ืนฐานในการสร๎างคุณคําขององค์กรให๎แกํลูกค๎า (Keller, 2012) 

1.5.4 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (Small and Medium Enterprises: SMEs) 
คือหนํวยธุรกิจที่มีขนาดใหญํกวําวิสาหกิจชุมชนและเป็นหนํวยธุรกิจสํวนใหญํของประเทศและมี
ความส าคัญตํอกระบวนการพัฒนาประเทศเป็นอยํางมาก ซึ่งกฎกระทรวง ที่ก าหนดขนาดของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม คือ “กฎกระทรวง ก าหนดการจ๎างงานและมูลคําทรัพย์ถาวรของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม พ.ศ. 2545” โดยหลักเกณฑ์ที่ใช๎ในการจ าแนกกิจการของ SMEs 
วําจะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดยํอม คือ มูลคําชั้นสูงของสินทรัพย์ถาวร และจ านวนการจ๎าง
งาน 

การจ าแนกประเภทของ SMEs โดยใช๎มูลคําชั้นสูงของสินทรัพย์ถาวร สามารถ
จ าแนกได๎ดังนี้  

1)  การผลิต: วิสาหกิจขนาดกลางไมํเกิน 200 ล๎านบาท วิสาหกิจขนาดเล็กไมํ
เกิน 50 ล๎านบาท 

2)  การบริการ: วิสาหกิจขนาดกลางไมํเกิน 200 ล๎านบาท วิสาหกิจขนาดเล็กไมํ
เกิน 50 ล๎านบาท 

3)  การค๎า 
3.1) ค๎าสํง: วิสาหกิจขนาดกลางไมํเกิน 100 ล๎านบาท วิสาหกิจขนาดเล็กไมํ

เกิน 50 ล๎านบาท 
3.2) ค๎าปลีก: วิสาหกิจขนาดกลางไมํเกิน 60 ล๎านบาท วิสาหกิจขนาดเล็กไมํ

เกิน 30 ล๎านบาท 
การจ าแนกประเภทของ SMEs โดยใช๎เกณฑ์จากจ านวนการจ๎างงาน สามารถ

จ าแนกได๎ดังนี้ 
1)  การผลิต: วิสาหกิจขนาดกลางไมํเกิน 200 คน วิสาหกิจขนาดเล็กไมํเกิน 50 

คน 
2)  การบริการ: วิสาหกิจขนาดกลางไมํเกิน 200 คน วิสาหกิจขนาดเล็กไมํเกิน 

50 คน 
3)  การค๎า 
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3.1) ค๎าสํง: วิสาหกิจขนาดกลางไมํเกิน 50 คน วิสาหกิจขนาดเล็กไมํเกิน 25 
คน 

3.2) ค๎าปลีก: วิสาหกิจขนาดกลางไมํเกิน 30 คน วิสาหกิจขนาดเล็กไมํเกิน 
15 คน (ส านักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม, 2556) 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในงานศึกษาฉบับนี้ ผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาถึงประเด็นตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง เชํนจาก 

บทความ แนวคิด และทฤษฎี และกรณีศึกษา ซึ่งประกอบไปดว๎ยเนื้อหาดังตํอไปนี้ 
2.1 การสร๎างสรรค์มูลคํา (Value Creation) 
2.2 ทฤษฎีหวํงโซํคุณคาํ (Value Chain) 
2.3 หํวงโซํคุณคํา (Value Chain) ของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
2.4 กรณีศึกษาการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value Creation) ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

 
2.1 การสร้างสรรค์มูลค่า (Value Creation) 
 

มีผู๎ที่ได๎ศึกษาและนิยามความหมายของ การสร๎างสรรค์มูลคํา (Value creation) ไว๎
อยํางหลากหลายและนําสนใจ ดังนี้ 

การสร๎างสรรค์คุณคํา (Value Creation) คือการใช๎ความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศหรือการน าจุดแข็งของประเทศที่มีอยูํตามธรรมชาติ มาสร๎างสรรค์ผลิตสินค๎าและบริการเพ่ือ
ตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคได๎อยํางเหมาะสม ท าให๎เกิดสินค๎าและบริการที่มีคุณคํายากตํอ
การลอกเลียนแบบ อีกทั้งยังสามารถสร๎างราคาให๎สูงได๎ตามความต๎องการ เพราะไมํมีใครสามารถมา
แขํงขันได๎อยํางทัดเทียม (ภาสิณี คณาเดิม, 2554) 

Value Creation เป็นการใช๎ประโยชน์สูงสุดจากความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศ (Comparative Advantage) อันเกิดจากทรัพยากร สิ่งแวดล๎อม วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆ ที่ประเทศอ่ืนไมํมี และถึงมีก็ไมํเหมือนหรือด๎อยกวํา มาใช๎ในการสร๎าง
ความแตกตํางให๎กับสินค๎าและบริการ เชํนในปัจจุบันมีกระบวนการผลิตด๎วยเทคโนโลยีเดียวกันจนท า
ให๎ได๎สินค๎าท่ีมีลักษณะและคุณภาพเหมือนกันจนแยกไมํออก แตํสํวนที่โดดเดํนและท าให๎สินค๎ามีความ
แตกตํางกันนั่นเองที่เราเรียกวํา "คุณคําที่มีมูลคําทางเศรษฐกิจ" (TCDC, 2553) 

Value Creation คือ การสร๎างคุณคําให๎กับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากความต๎องการสร๎าง
ความแตกตํางให๎กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นการใช๎ความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศหรือ
การน าจุดแข็งของประเทศท่ีมีอยูํตามธรรมชาติ (สถาบันไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์, 2551) เชํน การน า
ความถนัดในเรื่องตําง ๆ ของคนไทยมาสร๎างสรรค์ผลิตสินค๎าและบริการซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยูํตามธรรมชาติ
หรือสืบทอดภูมิปัญญากันมา สร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการเพ่ือตอบสนองความต๎องการของ
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ผู๎บริโภคได๎อยํางเหมาะสม ท าให๎เกิดสินค๎าและบริการที่มีคุณคํายากตํอการลอกเลียนแบบและ
สามารถก าหนดราคาให๎สูงได๎ตามความต๎องการ เพราะไมํมีใครสามารถมาแขํงขันหรือตัดราคาได๎ 

โดยการสร๎างสรรค์คุณคํานั้น (Value Creation) มีความหมายแตกตํางจากเพ่ิมมูลคํา 
(Value Added) ซึ่งหมายถึง มูลคําของผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมขึ้นในแตํละขั้นตอนการผลิตจนถึงการ
จ าหนําย ซึ่งไมํเพียงน าเอาชิ้นสํวนสินค๎าของคนอ่ืนมารวมกันเพ่ือผลิตสินค๎าและบริการ แตํเป็นการ
ผนวกเข๎ากับคุณลักษณะที่โดดเดํนพ้ืนฐานที่เรามีอยูํ ซึ่งยากตํอการลอกเลียนแบบ สํวนเพ่ิมมูลคํา 
(Value Added) เป็นการน าความคิดหรือเทคโนโลยีของคนอ่ืนมาใช๎เพ่ือผลิตสินค๎าชนิดเดียวกันด๎วย
ต๎นทุนที่ต่ ากวํา (ศิริอร หริ่มปราณ, 2553) 

กระบวนการสร๎างคุณคํา (Value Creation Process) จึงเป็นกระบวนการที่มี
ความส าคัญสูงสุดในการด าเนินงาน เป็นกระบวนการที่สร๎างผลประโยชน์แกํลูกค๎าและธุรกิจของ
องค์กร และในการรักษา หรือท าให๎มีการได๎เปรียบเชิงแขํงขันอยํางยั่งยืนกระบวนการจะสร๎างคุณคํา
ให๎กับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ลูกค๎า เป็นกระบวนการตําง ๆ ที่สร๎างคุณคําสูงสุดตํอผลิตผล และการบริหาร 

กระบวนการสร๎างคุณคําจะแตกตํางกันไปตามแตํละองค์กร ขึ้นอยูํกับปัจจัย เชํน ปัจจัย
ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์และบริการ ธุรกิจวิธีการผลิตและสํงมอบ การวําจ๎างคนภายนอก 
(outsourcing) การใช๎เทคโนโลยีการขายและการตลาด การรวบรวม และการครอบครองกิจการ การ
จัดการความรู๎ โดยมีเปูาหมายเพ่ือสร๎างกลยุทธ์ที่จะตอบสนองความต๎องการและความปรารถนาของ
ลูกค๎าและท าให๎เกิดการบูรณาการอันไมํมีขอบเขตในหมูํสมาชิกที่ประกอบกันในโซํแหํงคุณคํา เป็นต๎น
โดยการก าหนดกระบวนการสร๎างคุณคํา (value creation process) ในโซํแหํงคุณคํา (value chain) 
เพ่ือพัฒนาผลิตภาพ ต๎องพิจารณาแนวทางการก าหนดวํากระบวนการใดเป็นกระบวนการสร๎างคุณคํา 
ต๎องพิจารณาจาก (บูรณะศักดิ์ มาดหมาย, 2552) 

1. ต๎องเป็นกระบวนการที่สร๎างผลก าไร นั่นคือ กระบวนการสร๎างคุณคําในโซํแหํงคุณคํา 
(value chain) นั้น มีเปูาหมายที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจ คือ ก าไร หรือรายได๎ต๎องเพ่ิมขึ้น เมื่อการ
เพ่ิมคุณคําในตัวองค์กร และสินค๎ามีมากขึ้น กระบวนการสร๎างคุณคําต๎องสามารถสนับสนุนก าไรของ
องค์กรได๎ดีด๎วย 

2. ต๎องสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎า ในกระบวนการสร๎างคุณคํา (value creation 
process) กิจกรรมการสร๎างความพอใจของลูกค๎า (customer satisfaction) จึงมีความส าคัญ ซึ่งจะ
เป็นปฏิกิริยากํอให๎เกิดความสามารถที่เหนือกวําเกี่ยวกับ Competitiveness ในสายโซํแหํงคุณคํา 
ปัจจุบันจึงเป็นเรื่องท่ีมีความคล๎องจองในการผลักดันให๎ธุรกิจสามารถลดต๎นทุนได๎อยํางมาก โดยอาศัย
การสํงมอบแบบ Just In Time เพ่ือสํงมอบสินค๎าให๎ลูกค๎าแบบทันเวลา คือ ผลิตตามความต๎องการ
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ของลูกค๎าแตํละราย ก็จะท าให๎ไมํมีภาระในต๎นทุนด๎านการเก็บรักษาสินค๎า ซึ่งทั้งหมดนี้ก็มุํงให๎ลูกค๎า
เกิดความพอใจ (customers satisfaction) 

3. ต๎องเพ่ิมความสามารถในการแขํงขัน ในปัจจุบันการใช๎เครือขํายเพ่ือน าคุณคํา (value 
delivery network) เชํน บริษัทขายกางเกงยีนส์ ขายสินค๎าผํานห๎างสรรพสินค๎าทุก ๆ วันจะมีการ
รวบรวมข๎อมูลยอดขายเกี่ยวกับขนาด สีสันรูปแบบ จากสาขาตําง ๆ ของห๎าง แล๎วสํงข๎อมูลไปยังผู๎ผลิต
ผ๎าซึ่งจะสํงข๎อมูลตํอไปยังกิจการที่สํงวัตถุดิบเกี่ยวกับด๎ายและเส๎นใยตํอไป ทุกฝุายจะได๎รับข๎อมูลและ
สามารถตอบสนองได๎ทันทีด๎วยระบบเครือขํายระบบ Electronic Data Interchange: EDI ข๎อมูลที่
น ามาใช๎เพื่อการตัดสินใจจึงเป็นข๎อมูลจริงและทันสมัย 

นอกจากนี้ พันศักดิ์ วิญญูรัตน์ (2548) ยังได๎มีการยกตัวอยําง การสร๎างสรรค์คุณคํา 
(Value Creation) ของประเทศตํางๆทีน่ําสนใจ ดังนี้ 

อ าเภอแชมเปญในประเทศฝรั่งเศส มีความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative 
Advantage) ที่ตั้งอยูํในเส๎นลองจิจูดและละติจูด ที่ดวงอาทิตย์จะสํองแสงลงมายังภูเขา 3 ลูก ท าให๎
เป็นสถานที่ท่ีดีที่สุดในการปลูกองุํนซึ่งเป็นวัตถุดิบเพ่ือผลิตเหล๎าแชมเปญและไวน์ที่ได๎รสชาติดีที่สุดใน
โลก คนทอ๎งถิ่นจึงได๎น าความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ผสานกับความรู๎
จากการศึกษากระบวนการหมักเพ่ือผลิตแชมเปญ สํงผลทาให๎เกิดแชมเปญที่คูํ แขํงไมํสามารถ
ลอกเลียนแบบได ๎

เมืองโออิตะในประเทศญี่ปุน สังเกตพบปลาชนิดหนึ่งที่ชอบวํายทวนน้ า ซึ่งปรากฏวํา
ปลาชนิดนั้นมีเนื้อเตํงตึงและรสชาติอรํอยมาก หลังจากนั้นจึงเกิดวิธีการเลี้ยงปลาแบบใหมํด๎วยการให๎
อาหารลํอให๎ปลาวํายทวนน้ า ท าให๎ได๎เนื้อปลาที่รสชาติดีและขายในราคาสูงมาก ชาวบ๎านในเมืองโออิ
ตะได๎ใช๎วิธีฝังเข็มกํอนน าปลาไปขายในตลาด เพ่ือให๎ปลานอนหลับขณะขนสํง เพราะมีความรู๎วําหาก
ท าให๎ปลาตกใจ และดิ้นไปดิ้นมา เนื้อปลาจะไมํอรํอยและเสียราคา นับเป็นการผสมผสานความ
ได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) กับองค์ความรู๎ และสามารถสร๎างสรรค์คุณคํา
(Value Creation) ได๎เป็นอยํางด ี

โดยสรุปแล๎วการสร๎างสรรค์คุณคํา (Value Creation) คือการน าความได๎เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ (Comparative Advantage) หรือจุดแข็งอันโดดเดํน เชํนจุดแข็งของประเทศ มา
ผสมผสานความองค์ความรู๎ ความช านาญด๎านการผลิต ความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ประยุกต์ใช๎อยํางสร๎างสรรค์ เพ่ือผลิตสินค๎าหรือบริการที่มีคุณคําทางการตลาด ลอกเลียนแบบได๎ยาก 
และสามารถสร๎างความพึงพอใจให๎กับผู๎บริโภค (Customer Satisfaction) และความสามารถในการ
แขํงขันระยะยาว (Long-Term Competitive Advantage ) 
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ในปัจจุบัน ได๎มีผู๎ที่ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร๎างสรรค์คุณคํา (Value Creation)ใน
หลากหลายอุตสาหกรรม แตเํนื่องจากแนวคิดด๎านการสร๎างสรรค์คุณคํา (Value Creation) ที่สามารถ
น ามาอ๎างอิงด๎านการตลาดโดยตรงยังคงมีจ านวนไมํมากนัก แตํยังคงมีงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
สร๎างสรรค์คุณคํา (Value Creation) ในมุมมองอ่ืนๆที่นําสนใจ ดังนี้ 

สหัทยา ชูชาติพงษ์ (2555) ได๎ศึกษาการประยุกต์ใช๎การสร๎างสรรค์คุณคําใน
อุตสาหกรรมเสื้อผ๎าส าเร็จรูปไทย ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) โดยได๎สรุปสิ่ง
ส าคัญในการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value Creation) คือ ผู๎ประกอบการควรมีความรู๎ความเข๎าใจในความ
ต๎องการของผู๎บริโภคอยํางแท๎จริง โดยการวิจัยตลาดและเก็บข๎อมูลผู๎บริโภคอยํางสม่ าเสมอ มีการ
ก าหนดต าแหนํงทางการตลาด (Positioning) เพ่ือความชัดเจนในการก าหนดกลุํมเปูาหมายและ
ทิศทางของธุรกิจ จากนั้นจึงน าการผสมผสานระหวํางศิลป์ (การออกแบบ) และศาสตร์ (เทคโนโลยี
การพัฒนาคุณภาพสินค๎า) เพ่ือสร๎างสรรค์เสื้อผ๎าส าเร็จรูปที่ตรงกับความต๎องการของผู๎บริโภค มีความ
แตกตําง และมีความได๎เปรียบในการแขํงขันทั้งในเชิงคุณภาพและการออกแบบ โดยต๎องอาศัยความ
รํวมมือกับผู๎ที่เกี่ยวข๎องทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง (Vertical and Horizontal Network) เพ่ือสร๎าง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานระยะยาว 

ธนันธน์ อภิวันทนาพร (2555) ได๎ท าการศึกษาหาสูตรส าเร็จหรือโมเดลในการ
สร๎างสรรค์นวัตกรรมที่สร๎างคุณคําและมูลคําเพ่ิม (Value Creation) ที่เหมาะส าหรับธุรกิจหรือสินค๎า
ที่เก่ียวข๎องกับไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิต เชํน อุตสาหกรรมสมุนไพรไทย (Health & Wellness Product) 
และอุตสาหกรรมบริการสุขภาพเชิงวัฒนธรรม (Culture Service Industry) ส าหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยํอม (SMEs)  ซึ่งจากการศึกษาสรุปได๎วํา มีแนวทาง 4 แกนหลักที่ต๎องค านึงถึง ได๎แกํ       
1. ไมํเลํนตามเกมของกระแสตลาด ด๎วยการพยายามหาเนินเขาที่ตัวเองยืนอยูํให๎ได๎ เพ่ืออยูํในพ้ืนที่ที่มี
ความได๎เปรียบในการแขํงขัน 2. ตีแตกและตอบโจทย์ความคาดหวังของลูกค๎าทั้งด๎านอัตถประโยชน์ 
(function) และอารมณ์ความรู๎สึก (emotion) 3. สร๎างอัตลักษณ์หรือความเป็นตัวตนด๎วยทุนทาง
ปัญญาหรือ creative & cultural capital และ 4. สร๎างความเชื่อมั่น ด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
และงานวิจัย ซึ่งหมายถึงการให๎ความส าคัญที่เกิดจากปัจจัยสี่หรือความจ าเป็นในการด ารงชีวิต 
สามารถตอบสนองเชิงอารมณ์ และเป็นกระแสที่ผู๎บริโภคให๎การตอบรับ เชํน สปา ซึ่งน าศาสตร์ในการ
ดูแลสุขภาพและศิลปะในการสร๎างสรรค์ความรู๎สึกที่ดีมาใช๎สร๎างคุณคําให๎กับสินค๎าและบริการ 

การน าความรู๎ด๎านแพทย์แผนไทยมาสร๎างคุณคําเพ่ิมให๎กับผลิตภัณฑ์ ยกตัวอยําง ผู๎ผลิต
ครีมนวดแก๎ปวดเมื่อย “ไพลทานอยด์” มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมํ คือ “แผํนแปะติดผิวบรรเทา
อาการปวดกล๎ามเนื้อ” สามารถแบํงการใช๎งานตามจุดส าคัญตํางๆ ของรํางกายโดยใช๎ภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย เพราะนวดไทยเป็นที่ยอมรับระดับโลกอยูํแล๎ว หรือ“ทํานวดโนราห์” ซึ่งมาจาก
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ความต๎องการแก๎ปัญหาให๎กับลูกค๎า จึงน าวัฒนธรรมท๎องถิ่นและองค์ความรู๎ด๎านการแพทย์มา
ผสมผสานกัน 

ดร.ลัดดาวัลย์ แก๎วกิติพงษ (2556) ได๎ท าการศึกษาหาวิเคราะห์ให๎เห็นรูปแบบของการ
สร๎างคุณคํา(Value Creation) ในอุตสาหกรรม M-commerce ที่มีผู๎เกี่ยวข๎องเป็นจ านวนมากและมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นเครือขํายคุณคํา (Value Network) ที่คํอนข๎างซับซ๎อน และได๎
ยกตัวอยํางให๎เห็นถึงการสร๎าง คุณคํารํวมกันระหวํางผู๎พัฒนาซอฟต์แวร์ ผู๎ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ผู๎พัฒนาระบบปฏิบัติการส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู๎ให๎บริการเครือขําย และร๎านขายแอพพลิเคชั่น  

ซึ่ ง พ่ึงพากันและสร๎างคุณคํารํวมกันเ พ่ือสร๎างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให๎กับผู๎ ใ ช๎
โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีลักษณะเป็นเหมือนฟันเฟืองที่ชํวยกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรม M-commerce 
มากกวําที่จะเป็นการสํงมอบคุณคําตํอกันเป็นทอดจากผู๎จ าหนํายวัตถุดิบไปสูํผู๎ผลิต ผู๎จัดจ าหนําย และ
ผู๎บริโภค เหมือนดังในอุตสาหกรรมการผลิตแบบดั้งเดิม เพราะแตํละรายที่ถูกจ ากัดด๎วยความต๎องการ
ที่พ่ึงพิงกันอยูํ  

ดังนั้นผู๎ประกอบการ M-commerce ควรให๎ความส าคัญกับการสร๎างความสัมพันธ์กับผู๎
มีสํวนเกี่ยวข๎องรายอ่ืนในธุรกิจ M-commerce และการบริหารจัดการระบบสารสนเทศประเภทที่
สนับสนุนการท างานและแลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางองค์กร ซึ่งการเลือกและพัฒนาระบบสารสนเทศที่
เหมาะสมจะชํวยให๎การบริหารจัดการและรักษาความสัมพันธ์กับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องรายอ่ืนเป็นไปได๎
อยํางราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นายชนุตร์ เดชวัฒนสุกรี (2556) ได๎ศึกษาการประยุกต์ใช๎การสร๎างสรรค์คุณคําทางการ
ตลาดในอุตสาหกรรมข๎าวไทย โดยได๎ข๎อสรุปสิ่งส าคัญในการสร๎างมูลคําเพ่ิมคือการท าความเข๎าใจ
ตลาดข๎าวในโลกอยํางละเอียด ไมํวําจะเป็นการท าความเข๎าใจผู๎บริโภค คูํแขํง รวมไปถึงแนวโน๎มของ
ตลาดที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยศึกษาทั้งภาพรวมของตลาดข๎าว และศึกษาแยกสายพันธุ์ที่
สาคัญ จากนั้นจึงน ามาสูํการกาหนดนโยบายด๎านข๎าวของประเทศ ด๎วยการก าหนดนโยบายที่
สอดคล๎องกับผลจากการศึกษาตลาด โดยเป็นการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน ทั้งในภาพรวมและลง
รายละเอียดในสายพันธุ์หลัก เนื่องจากข๎าวแตํละสายพันธุ์ล๎วนมีความแตกตํางกัน ดังนั้นจึงต๎องมีการ
ก าหนดนโยบายแยกแตํละสายพันธุ์ที่ชัดเจนและสอดคล๎องไปกับนโยบายข๎าวโดยรวม ซึ่งนโยบายด๎าน
ข๎าวที่ชัดเจน จะเป็นพ้ืนฐานสูํการก าหนดกลยุทธ์ในด๎านตํางๆ ไมํวําจะเป็นกลยุทธ์ด๎านการพัฒนา
กระบวนการ (Operation) ทั้งการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และองค์ความรู๎เทคโนโลยี 
(Technology) ด๎านข๎าว กลยุทธ์ด๎านการตลาดของข๎าว ทั้งการสร๎าง Brand ที่แข็งแกรํง และที่สาคัญ 
คือกลยุทธ์ด๎านการสนับสนุนเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าว ซึ่งนับวําเป็นรากฐานที่ส าคัญของอุตสาหกรรม ไมํวํา
จะเป็นการสนับสนุนด๎านปัจจัยการผลิต องค์ความรู๎ในการเพาะปลูก หลังจากการศึกษาตลาดอยําง
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ละเอียด ก าหนดนโยบายด๎านข๎าวที่ชัดเจนและวางกลยุทธ์แตํละด๎านอยํางเหมาะสม  จะสํงผลการ
สร๎างสรรค์มูลคํา (Value Creation) และความสามารถทางการแขํงขันของอุตสาหกรรมข๎าวไทยใน
ระยะยาวในที่สุด (Long Term Competitive Advantage) 

สถาบันไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ (2551) ได๎ท าการศึกษาโครงการความเป็นไปได๎ในการ
สร๎างมูลคํา (Value Creation) ให๎กับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ พบวํา แม๎วําอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลคําสํงออกสูงมากเป็น
อันดับหนึ่งของประเทศ ซึ่งเกิดจากการเข๎ามาตั้งฐานการผลิตของบริษัทข๎ามชาติจ านวนมาก แตํผล
การวิเคราะห์พบวําอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยยังมีข๎อจ ากัดหลายประการที่ควรได๎รับการ
พัฒนาและเสริมสร๎างสมรรถนะในหํวงโซํคุณคํา ตั้งแตํการรับจ๎างผลิตตามแบบ (OEM: Original 
Equipment Manufacturer) ไปสูํการผลิตที่มีการวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์มากขึ้น(ODM: 
Original Design Manufacture) การสร๎างนวัตกรรมและสิทธิบัตรทางเทคโนโลยีของตนเอง รวมถึง
การสนับสนุนให๎เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยที่มี พ้ืนฐานอยูํ เดิมไปสูํ
อุตสาหกรรมสาขาอ่ืนๆ เพ่ือสร๎างมูลคําให๎กับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวมากขึ้นในอนาคต 
ตามแนวโน๎มของโลกดังกลําว 

วรวุฒิ ชิระนุรังสี และจรัส ปทุมนากุล (2010) ได๎ศึกษากลยุทธ์การสร๎างคุณคํา(Value 
Creation) ในอุตสาหกรรมพลาสติก โดยเลือกศึกษาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แอคทีฟ 
(Active Packaging) ซึ่งผลที่ได๎จากการศึกษา คือ ในการสร๎างคุณคําให๎กับบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ 
(Active Packaging) จะน ามาซึ่งปริมาณและมูลคําที่เพ่ิมขึ้นในอุตสาหกรรม ทั้งนี้อุตสาหกรรม
พลาสติกจะไมไํด๎รับมูลคําเพ่ิมโดยตรงมากนัก แตํผลที่ได๎รับคือประโยชน์เชิงมูลคําตลาดที่ขยายตัวขึ้น
ในระดับประเทศ โดยสามารถสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ (Active Packaging) 
เป็น 3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการประชาสัมพันธ์ ด๎านการสร๎างฐานข๎อมูลในการน าไปใช๎งาน และด๎านการ
พัฒนา ซึ่งจะท าให๎มีการขยายของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ (Active Packaging) จากใน
ประเทศสูํการสํงออกในหลากหลายสินค๎า โดยผู๎แปรรูปพลาสติกจะได๎รับประโยชน์จากมูลคําที่สูงขึ้น
ราวร๎อยละ 30 และเกษตรกรสามารถลดผลกระทบที่ได๎รับจากภาวะสินค๎าลน๎ตลาด สํวนผู๎จัดจ าหนําย
สามารถลดการสูญเสียระหวํางการจ าหนํายได๎ สุดท๎ายแล๎ว ปัจจัยการสร๎างความส าเร็จจึงอยูํที่การ
ขยายผลการใช๎งานอยํางตอํเนื่อง ซึ่งเป็นการสร๎างองค์ความรู๎ใหมอัํนจะน าไปสูํการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
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2.2 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
 
Michael E. Porter (1985) ได๎น าเสนอแนวคิดเรื่องความได๎เปรียบทางการแขํงขัน 

(Competitive Advantage) วํา โดยความได๎เปรียบทางการแขํงขัน (Competitive Advantage) นั้น 
แบํงเป็นสองประเภทคือ ความได๎เปรียบจากต๎นทุน และความได๎เปรียบจากความแตกตําง ซึ่ งทั้งสอง
อยํางนี้ล๎วนกํอให๎เกิดการสร๎างคุณคํา (Value Creation) ทั้งสิ้น โดยองค์กรหรือบริษัทควรใช๎
ทรัพยากรและความสามารถในการสร๎างสรรค์คุณคําในเกิดผลลัพท์ที่มีประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1  โมเดลความได๎เปรียบทางการแขํงขัน (Competitive Advantage) 
 

Porter (1985) ยังได๎น าเสนอแนวคิดเรื่องหํวงโซํคุณคํา (Value Chain) โดยได๎กลําววํา 
ความได๎เปรียบทางการแขํงขัน (Competitive Advantage) นั้น ไมํสามารถท าความเข๎าใจด๎วยการ
มององค์กรหรือบริษัทเป็นกลุํมก๎อนหนึ่ง เนื่องจากและองค์กรนั้นประกอบด๎วยกิจกรรมหลายๆสํวนที่มี
หน๎าที่แตกตํางกันอยํางสิ้นเชิงเชํนการออกแบบ การผลิต การตลาด แตํทุกกิจกรรมล๎วนชํวยสํงเสริม
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้น โดยทุกกิจกรรมดังกลําวนั้นสํงผลตํอทั้งต๎นทุน และความแตกตํางขององค์กร
ทั้งสิ้น  

Porter ได๎ให๎นิยาม หํวงโซํคุณคํา (Value Chain) คือ “กลุํมของกิจกรรม ต้ังแตํการ
ขั้นตอนการผลิตสินค๎าหรือบริการ จนถึงการสํงมอบสินค๎าหรือบริการแกํผู๎บริโภคปลายทาง” หํวงโซํ
คุณคํา (Value Chain) จะแสดงให๎เห็นถึงคุณคําที่องค์กรสํงมอบให๎แกํลูกค๎า โดยแตํละกิจกรรมในหํวง



15 
 

โซํคุณคํา มีสํวนชํวยกํอให๎เกิดคุณคําทั่วทั้งองค์กรและเป็นพ้ืนฐานในการสร๎างคุณคําขององค์กรให๎แกํ
ลูกคา๎ (Kotler, 2009) 

นอกจากนี้ Porter ยังได๎ใช๎หํวงโซํคุณคํา (Value Chain) ในการอธิบายโครงสร๎าง
องค์กร ผํานการน าเสนอหํวงโซํคุณคําพ้ืนฐาน (Generic Value Chain) ให๎เป็นมาตรฐานของหํวงโซํ
คุณคําที่องค์กรตํางๆสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ได๎ โดยจ าแนกกิจกรรมหํวงโซํคุณคําเป็นกิจกรรมหลัก
(Primary Activities) กับกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) โดยกิจกรรมหลักได๎เกี่ยวข๎อง
โดยตรงกับการสร๎างคุณคําเพ่ิม (Value-Added) ให๎แกํผลิตภัณฑ์ การบริการที่สํงมอบให๎กับผู๎บริโภค 
แบบจ าลองหํวงโซํคุณคําได๎จ าแนกประเภทกิจกรรมของหํวงโซํคุณคําได๎ ดังนี้  

 

 
ภาพที่ 2.2 หํวงโซํคุณคําพ้ืนฐาน (Generic Value Chain) 

ที่มา : Michail, A. (2011). Use of Porter’s (1985) Value Chain Framework 
 

กิจกรรมหลัก (Primary Activities) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตหรือสร๎างสรรค์
สินค๎าหรือบริการ การตลาดและการขนสํงสินค๎าหรือบริการไปยังผู๎บริโภค ประกอบด๎วย 5 กิจกรรม
ยํอยดังนี ้

1. การน าเข๎าวัตถุดิบ (Inbound Logistics) กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการได๎รับ การขนสํง 
การจัดเก็บและการแจกจํายวัตถุดิบ 

2. การผลิต (Operations) กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการเปลี่ยนหรือแปรรูปวัตถุดิบให๎
ออกมาเป็นสินค๎า 

3. การจัดเก็บและจัดสํง (Outbound Logistics) กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการจัดเก็บ 
รวบรวมจัดจ าหนํายสินค๎าและบริการไปยังลูกค๎า  
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4. การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการชักจูงให๎
ลูกค๎าซื้อสินคา๎ 

5. การดูแลลูกค๎า (Customer Services) กิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการให๎บริการเพ่ือเพ่ิม
คุณคําให๎กับสินค๎า รวมถึงการบริการหลังการขาย 

สํวนกิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activity) เป็นกิจกรรมที่ชํวยสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎กิจกรรมหลักสามารถด าเนินไปได๎ ประกอบด๎วย ประกอบด๎วย 4 กิจกรรมยํอย ดังนี้ 

1. การจัดซื้อ (Procurement) กิจกรรมในการจัดซื้อ-จัดหา input เพ่ือมาใช๎ในกิจกรรม
หลัก 

2. เทคโนยีสารสนเทศ (Technology Development) กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ชํวย   ในการเพิ่มคุณคําให๎สินค๎าและบริการหรือกระบวนการผลิต 

3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กิจกรรมที่
เกี่ยวข๎องกับการ บริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแตํวิเคราะห์ความต๎องการ สรรหา คัดเลือก ประเมินผล 
พัฒนา ฝึกอบรม ระบบเงินเดือนคําจ๎าง และแรงงาน 

4. โครงสร๎างพ้ืนฐานขององค์กร (Firm Infrastructure) ได๎แกํ ระบบบัญชี ระบบ
การเงิน การบริหารจัดการขององค์กร 

แนวคิด Value Chain จะกระท าภายใต๎กรอบของกลยุทธ์การแขํงขัน (Competitive 
Strategy) ขององค์กร ซึ่งหมายความวําการลดต๎นทุน และเพ่ิมคุณภาพดังกลําวต๎องสอดคล๎องหรือ
ตอบสนองตํอกลยุทธ์การแขํงขันขององค์กร ดังนั้นการปรับปรุง Value Chain ส าหรับองค์กรที่ใช๎กล
ยุทธ์ผู๎น าด๎านต๎นทุนต่ า (Cost Leadership) จึงแตกตํางจากองค์กรที่ใช๎กลยุทธ์การสร๎างความแตกตําง 
(Differentiation) และหากการปรับปรุง Value Chain เป็นไปอยํางมีประสิทธิผล ผลิตภัณฑ์ของ
องค์กรที่ใช๎กลยุทธ์ผู๎น าด๎านต๎นทุนต่ าจะท าให๎องค์กรมีก าไรเพ่ิมขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์ดังกลําวใน
ราคาต่ าในขณะที่ผลิตภัณฑ์ขององค์กรที่ใช๎กลยุทธ์การสร๎างความแตกตําง ก็จะมีคุณสมบัติที่
ผลิตภัณฑ์ของคูํแขํงไมํมีซึ่งจะท าให๎ลูกค๎ายินยอมซื้อผลิตภัณฑ์ดังกลําวในราคาสูง (Premium Price) 
(จิตติ รัศมีธรรมโชติ, 2551) 
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2.3 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และลักษณะท่ัวไปของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
 

 
 

ภาพที่ 2.3 หํวงโซํคุณคํา (Value Chain) ของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
ที่มา: ศูนย์บริการวิชาการแหํงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2006). โครงการศึกษาผลกระทบและการ
ก าหนดทําทีไทยตํอการจัดตั้งเขตการค๎าเสรีเอเชียตะวันออก: สสว. และ K research (2558) 
 

การศึกษาหํวงโซํมูลคําเพ่ิม (Value Added Chain) ใช๎เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
เกี่ยวกับการสร๎างคุณคําให๎กับองค์กรหรืออุตสาหกรรม เริ่มตั้งแตํผลิตภัณฑ์ต๎นน้ า แหลํงวัตถุดิบ หรือ
ผลิตภัณฑ์ขั้นต๎น ขั้นกลาง ปูอนเข๎าโรงงานจนถึงปลายน้ าาหรือมือผู๎บริโภค (ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท๎าย) 
โดยมุํงเน๎นความสัมพันธ์ระหวํางกิจกรรมตํางๆในอุตสาหกรรมอันจะน าไปสูํการสร๎างคุณคํา (Value 
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Creation) โดยแบํงเป็น 4 ขั้นตอนหลัก คือตั้งแตํเกษตรขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นวัตถุดิบในการปรุงเปลี่ยน
รูปแบบไปจนถึงมือผู๎บริโภค โดยในขั้นตอนแรกนี้จะมาจากทั้งการผลิตในประเทศโดยมีสัดสํวนถึง 
78% ประกอบไปด๎วยการเพาะปลูก 84% ปศุสัตว์ 9% และการประมง 7% และการมีการน าเข๎าคิด
เป็น 22%    

ขั้นตอนถัดมาคือการแปรรูปอาหาร (food processing) เป็นกระบวนการที่
เปลี่ยนแปลงสภาพของวัตถุดิบ ให๎เป็นผลิตภัณฑ์อาหารอยูํในสภาพที่เหมาะสม สะดวก และปลอภัย
ตํอการบริโภค เป็นการถนอมอาหาร เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษา ท าให๎เกิดผลิตภัณฑ์ใหมํที่มีความ
หลากหลาย เพ่ิมทางเลือก และเพ่ิมมูลคําให๎กับวัตถุดิบ 

โดยได๎มีการแบํงสํวนตํางๆ ของอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีความแตกตํางกันในระดับการ
ใช๎เทคโนโลยีและระดับการแปรรูปสินค๎า ดังนี้ 

กลุํมกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว (Post-Harvest) เป็นกลุํมกิจกรรมที่มีมูลคําเพ่ิมใน
ผลิตภัณฑ์น๎อยที่สุด โดยลักษณะกิจกรรมจะใช๎เทคโนโลยีระดับพ้ืนฐาน และอาจต๎องผํานกระบวนการ
เพ่ิมเติมจึงจะสามารถบริโภคได๎ (ยกเว๎นผักและผลไม๎สด) 

กลุํมกิจกรรมแปรรูปขั้นต๎น/กลาง (Semi Process) คือ การแปรรูปสินค๎าให๎อยูํใน
รูปแบบที่พร๎อมจะน าไปปรุงเพ่ือการบริโภค คือ อาจมีการตกแตํงหรือปรุงแตํงวัตถุดิบให๎มีมูลคําเพ่ิม
มากขึ้น หรือมีกระบวนการถนอมอาหารให๎มีอายุยาวขึ้น 

กลุํมกิจกรรมแปรรูปขั้นสูง (Process) คือ กิจกรรมที่ใช๎เทคโนโลยีในระดับที่เพ่ิมสูงขึ้น
เพ่ือให๎พรอมกับการบริโภคเป็นกิจกรรมที่เพ่ิมมูลคําให๎กับผลิตภัณฑ์อาหารสูงที่สุด 

โดยมีกลุํมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอ่ืนๆเป็นตัวสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
เชํน กลุํมอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ ตลาดการประมูล อุตสาหกรรมห๎องเย็น บรรจุภัณฑ์ 
เครื่องจักรกลทางการเกษตรและแปรรูป และบริการการตรวจสอบคุณภาพของสินค๎าหลังจากขั้นตอน
การแปรรูปแล๎วมาถึงขั้นตอนการจัดจ าหนํายอยํางเชํนการค๎าปลีกในชํองทางตํางๆ เชํนร๎านสะดวกซื้อ 
Supermarket และ Hypermarket ชํองทางการค๎าสํง หรือการสํงออก นอกจากการจัดจ าหนําย
เพ่ือให๎บริโภคปรุงตํอเองแล๎ว ยังมีการบริการอาหาร โดยร๎านอาหาร ภัตตาคาร หรือโรงแรมได๎ซื้อ
สินค๎าไปปรุงตํอเพ่ือให๎บริการกับผู๎บริโภคเชํนกัน 
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ตารางที่ 2.1  ตารางแสดงความหมายของแตํละกิจกรรมในเครือขํายวิสาหกิจ 

ค าอธิบายและ
ข้อก าหนด 

กิจกรรมหลังการเก็บ
เกี่ยว 

กิจกรรมแปรรูปขั้นต้น กิจกรรมแปรรูปขั้นสูง 

วัตถุดิบ จากการเก็บเก่ียว
โดยตรง 

จากกิจกรรมหลังเก็บ
เกี่ยว 

จากกิจกรรมหลังเก็บ
เกี่ยว หรือกิจกรรมแปร
รูปขั้นต๎น 

เทคโนโลยีที่เก่ียวข๎อง ไมํมี หรือขั้นต่ า ขั้นต่ าถึงปานกลาง ขั้นปานกลางถึงสูง 

ผู๎ด าเนินกิจกรรม สามารถกระท าโดย
เกษตรกรเอง หรือ
โรงงาน 

สํวนใหญํจะด าเนินงาน
โดยโรงงาน 

สํวนใหญํจะด าเนินงาน
โดยโรงงาน หรือ
ร๎านอาหาร 

สินค๎าหลังผํานกิจกรรม สินค๎ายังอยูํในรูป
อาหารดิบ ต๎องมีการ
ผํานกระบวนการใน
การปรุงอาหาร เชํน กุ๎ง
ต๎องแกะเปลือก หรือ
ตัดเป็นชิ้นๆ และ
หลังจากนั้นจึงน ามา
ปรุงเป็นอาหาร 
(ยกเว๎นผักและผลไม๎) 

สินค๎ายังอยูํในรูป
อาหารดิบ แตํพร๎อมที่
จะน ามาปรุงอาหารได๎
ทันที เชํน กุ๎งที่ผําน
การแกะเปลือก หรือ
ตัดเป็นชิ้นๆ 

สินค๎าอยูํในรูปอาหาร
พร๎อมทานหรือบริการ 
อาจจะมีการผําน
กระบวนการปรุง
อาหารบ๎างเล็กน๎อย 
เชํน กุ๎งค็อกเทลที่ต๎อง
ผํานการอํุนโดยเครื่อง
ไมโครเวฟ 

สถานที่หรือ
กระบวนการหลังจาก
ผํานกิจกรรม 

สามารถสํงตรงไปยัง
ตลาด กิจกรรมแปรรูป
ขั้นต๎น หรือข้ันสูง 

สํวนใหญํสํงตรงไปยัง
ตลาด และสํวนน๎อยสํง
ตํอไปยังกิจกรรมแปร
รูปขั้นสูง 

สํงไปยังตลาดทั้งหมด 

ที่มา : ศูนย์บริการวิชาการแหํงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2549) 
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2.4 กรณีศึกษาการสร้างสรรค์มูลค่าของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Value Creation) ในห่วง
โซ่คุณค่า (Value Chain) ที่น่าสนใจ 
 

2.4.1 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
“เจริญโภคภัณฑ์อาหาร” หนึ่งในบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยบริษัทด าเนิน

ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ า ได๎แกํ สัตว์บก (สุกร ไกํเนื้อ 
ไกํไขํ เป็ด) และสัตว์น้ า (กุ๎ง ปลา) ซึ่งเป็นการประกอบกิจการในประเทศไทยเพ่ือจ าหนํายในประเทศ 
นอกจากนี้ยังมีการประกอบกิจการในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารโดยบริษัทยํอยใน
ตํางประเทศรวม 10 ประเทศ ได๎แกํ จีน เวียดนาม ตุรกี อินเดีย มาเลเซีย อังกฤษ ลาว  รัสเซีย 
ฟิลิปปินส์ และไต๎หวัน (khhrm, 2013) 

ภาพที่ 2.4 CPF Value Chain 
 

โดยแบํงธุรกิจออกเป็น 3 อยํางหลักๆดังนี้ 
1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (FEED) 
บริษัทเป็นผู๎น าและผู๎บุกเบิกในการผลิตและจ าหนํายอาหารสัตว์ในประเทศไทย 

ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลักท่ีส าคัญ ได๎แกํ อาหารสุกร อาหารไกํ อาหารเป็ด อาหารกุ๎ง และอาหารปลา ทั้งใน
รูปหัวอาหารและอาหารส าเร็จรูปชนิดผงและชนิดเม็ด จ าหนํายอาหารสัตว์ให๎แกํเกษตรกรผู๎เลี้ยงสัตว์
และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญํโดยตรงและผํานตัวแทนจ าหนํายอาหารสัตว์ที่กระจายอยูํทั่วประเทศ 
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2) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ (FARM) 
บริษัทเป็นผู๎เลี้ยงสัตว์รายใหญํในประเทศไทย ได๎แกํ สุกร ไกํเนื้อ ไกํไขํ  เป็ด กุ๎ง 

และปลาเป็นหลัก ฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของบริษัทกระจายอยูํในหลายจังหวัดทั่ว
ประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ภายใต๎ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ ประกอบด๎วย พันธุ์สัตว์ สัตว์มีชีวิต ผลิตผลที่ได๎จาก
สัตว์มีชีวิตและเนื้อสัตว์แปรรูปขั้นพื้นฐาน 

3) ธุรกิจอาหาร (FOOD) 
บริษัทน าผลิตภัณฑ์จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ที่ได๎ผํานการแปรรูปขั้นพ้ืนฐานไปเพ่ิม

มูลคําเป็นสินค๎าอาหารปรุงสุก อาหารกึ่งส าเร็จรูป และผลิตภัณฑ์อาหารพร๎อมรับประทาน จากนั้นจึง
น าไปแชํเย็น แชํแข็ง และจ าหนํายภายใต๎ตราสินค๎าของลูกค๎าและตราสินค๎า  โดยผํานชํองทางการ
จ าหนํายแบบใหมํ (Modern Trade) เชํน ร๎านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
ร๎านอาหารประเภทฟาสต์ฟููด (Fast Food) และผู๎ค๎าสํงและผู๎ค๎าปลีก   สํวนการสํงออกสูํตลาด
ตํางประเทศ บริษัทมีสาขาและตัวแทนจ าหนํายในประเทศตํางๆ รวม 17 ประเทศ รวมทั้งจ าหนําย
ผํานผู๎น าเข๎าในตํางประเทศ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทสํงออกสินค๎าไปมากกวํา 40 ประเทศใน 5 ทวีป  

ซึ่งการที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)สามารถก๎าวขึ้นมาเป็น
ผู๎น าในตลาดนี้ได๎ เพราะการสร๎างสรรค์มูลคํา(Value Creation) ในการดาเนินการตลอดหํวงโซํคุณคํา 
(Value Chain) ตั้งแตํต๎นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า  

ต๎นน้ า 
“เจริญโภคภัณฑ์อาหาร” ได๎วางมาตรฐานการผลิต 5 ประการ ตั้งแตํการสรรหา

สายพันธุ์ที่ดี อาหารสัตว์มีคุณภาพ โรงเรือนสะอาด การปูองกันโรค และการจัดการฟาร์ม เพ่ือสร๎าง
ความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety) ด๎วยความเชื่อที่วํา อาหารคือพลังงานของมนุษย์จึงให๎
ความส าคัญในการผลิตอาหารปลอดภัย ไมํมีสารใดๆ เจือปนในการผลิต ตัวอยํางเชํนการเลี้ยงสุกร 
บริษัทให๎ความส าคัญตั้งแตํตั้งแตํการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดี เหมาะสมกับสภาพอากาศของเมืองไทย มี
ความต๎านทานโรคสูง ขณะเดียวกันก็ให๎อาหารสอดคล๎องกับสายพันธุ์กับความต๎องการในแตํละชํวง
อายุ (Phase Feeding) ที่ส าคัญก็คือ โรงเรือนและการจัดการ ต๎องมีสภาพแวดล๎อมที่ดี เพ่ือให๎สุกรมี
สุขภาพดี และการควบคุมปูองกันโรค ซึ่งแตํละฟาร์มจะมีสัตวแพทย์ ควบคุมการเลี้ยงสุกรอยํางใกล๎ชิด  

นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฟาร์ม CPF ยังได๎สรรหา
เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มไกํเนื้อ ด๎วยการใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์คอยควบคุมดูแลการจัดการฟาร์ม
ผํานอุปกรณอั์ตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งท าให๎ผู๎รับผิดชอบ 1 คน สามารถดูแลโรงเรือนเลี้ยงไกํขนาด
ความจุ 18,000 ตัว ได๎ถึง 6 โรงเรือน ซึ่งอาจกลําวได๎วํา ผู๎รับผิดชอบเพียงคนเดียวสามารถเลี้ยงไกํเนื้อ
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ได๎ประมาณ 100,000 ตัว จากบริเวณบ๎านพัก โดยไมํต๎องเข๎าไปในโรงเรือน จึงขจัดภาวะเสี่ยงที่จะมีสิ่ง
แปลกปลอมจ าพวกฝุุนละออง และเชื้อปนเปื้อนเข๎าไปในโรงเรือนอยํางได๎ผล  

กลางน้ า 
บริษัทมีหนํวยงานกลางในการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช๎ในการผลิตอาหารสัตว์ ได๎แกํ 

ข๎าวโพด กากถั่วเหลือง ปลาปุน และแปูงสาลี เป็นต๎น โดยบริษัทมีนโยบายให๎จัดซื้อวัตถุดิบจากแหลํง
ผลิตในประเทศเป็นล าดับแรกโดย เฉพาะในบริเวณท๎องที่ที่โรงงานอาหารสัตว์ตั้งอยูํ เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนเกษตรกรภายในท๎องถิ่นและประหยัดใน เรื่องต๎นทุนการขนสํง  

ในด๎านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อไกํนั้น CPF มีโรงงานแปรรูปที่ทันสมัย ไกํเนื้อที่
ได๎จากฟาร์มซึ่งได๎รับมาตรฐาน Animal Welfare จะผํานเข๎าสูํกระบวนการแปรรูปตามหลักสวัสดิ
ภาพสัตว์ของสหภาพยุโรป กํอนเชือดตามวิธีการทางศาสนาของอิสลาม และผํานขั้นตอนการท าความ
สะอาด โดยตลอดทั้งกระบวนการผลิตเนื้อไกํจะไมํสัมผัสพ้ืน และไมํสัมผัสมือคนโดยตรง เ พ่ือลด
โอกาสเสี่ยงจากการปนเปื้อน ได๎รับการตรวจสอบและรับรองจากกองสัตวบาลแพทย์สาธารณสุข กรม
ปศุสัตว์ ได๎รับการรับรองมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO9001 : 2000, ISO 14001, OSAS 18001 
การจัดการด๎านสุขอนามัยจัดได๎วําเป็นหัวใจหลักในการผลิตอาหารของซีพีเอฟ เมื่อรวมกับระบบ
ตรวจสอบย๎อนกลับ ท าให๎บริษัทสามารถจัดการกับปัญหาด๎านคุณภาพอยํางรวดเร็ว  

บุคลากรที่ท างานกับบริษัทล๎วนมีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อยําง
สูงในการบริหารจัดการด๎านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร โดย ให๎ความส าคัญกับการฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนาบุคคลากรเป็นอยํางยิ่ง เพ่ือให๎บุคลากรสามารถก๎าวทันความรู๎และเทคโนโลยีตลอดเวลา 

ปลายน้ า 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)ให๎ความส าคัญกับการสร๎างแบรนด์ 

เพราะแบรนด์คือ “คุณคํา” ที่จะผูกใจลูกค๎าและผู๎บริโภคให๎มั่นใจในสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็น
ปัจจัยส าคัญให๎องค์กรเติบโตอยํางยั่งยืน โดยได๎ก าหนดเปูาหมายที่จะสร๎างแบรนด์ภายใต๎ชื่อ “ซี.พี.”  
ให๎เป็น "Global Brand”  โดยวิธีการที่จะท าให๎การสร๎างแบรนด์ประสบความส าเร็จได๎ในตลาด
ตํางประเทศนั้น  ต๎องใช๎ผู๎เชี่ยวชาญในประเทศนั้น ทั้งเรื่องการตลาดและการสร๎างแบรนด์ และทีมขาย
ที่มีประสบการณ์ในการเจรจากับโมเดิร์นเทรด และการผลิตอาหารส าเร็จรูปติดแบรนด์นั้น  ชํวยให๎
ปลอดภัยจากมาตรการกีดกันทางการค๎า ยังเป็นการเพ่ิมมูลคําสินค๎าได๎มากขึ้นหลายเทําตัว  
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2.4.2 ORTA (โอต๊ะ) แบรนด์ผลิตภัณฑ์แปรรูปทุเรียนทุกชนิด 
  

 
ภาพท่ี 2.5 ตวัอยา่งสินค้าและโลโก้แบรนด์ ORTA (โอต๊ะ) 

 
ทเุรียนเป็นหนึง่ในผลไม้ไทยยอดนิยม ล าดบัต้นๆ ไม่ได้เป็นท่ีช่ืนชอบในเฉพาะ

หมูค่นไทย แตน่กัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตก็ิตา่งหลงรักลไม้ชนิดนีด้้วยเช่นกนั และอยากจะน ากลบัไป
ฝากเพ่ือนฝงู ครอบครัว ท่ีประเทศของตน แตต่ิดปัญหาไม่สามารถซือ้ไปฝากได้ เพราะขนาดของ
ผลท่ีใหญ่และหนามท่ีแหลมคม รวมถึงปัญหากลิ่นท่ีรุนแรง ซึ่งคณุวิรวฒัน์ เป่ียมวิวตัติกลุ ประธาน
บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต จ ากัด ได้มองเห็นโอกาสทางการตลาดนี ้จึงได้คิดค้นวิธีแปรรูปทุเรียน
หมอนทองให้สามารถซือ้และพกพาได้สะดวก ไร้กลิ่นรุนแรง ทานได้ทกุท่ีในรูปแบบทเุรียนชงพร้อม
ด่ืม ขนม สแน็ก ภายใต้แบรนด์ ORTA (โอต๊ะ)  

ต้นน า้ 
ทเุรียนพร้อมชงแบรนด์ ORTA เกิดจากการมองเห็นโอกาสของคณุวิรวฒัน์ ท่ี

เช่ือว่า ตลาดของสินค้านีจ้ะไปได้ไกล จึงน านวตักรรมมาสร้างความต่างให้สินค้าท่ียงัไม่มีใครคิด
ท า โดยเร่ิมต้นจากการวิเคราะห์ตลาดก่อนผลิตสินค้า ซึง่พบวา่ปัจจบุนัตลาดผลไม้ไทยก าลงัเติบโต 
และมีความต้องการจากผู้บริโภคท่ีเป็นชาวตา่งชาติสงู โดยเฉพาะผลไม้อบแห้งไม่ว่าจะเป็นทเุรียน
ทอด ทุเรียนกวน แตถ้่าขายแบบเดิมๆ การแข่งขนัก็จะยิ่งสูงขึน้ ดงันัน้ จึงต้องสร้างความต่างเพ่ือ
ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึน้ โดยคุณวิรวฒัน์ตัง้เป้าไว้ว่าต้องเป็นผู้ผลิตทุเรียนพร้อมชงเบอร์หนึ่ง
ของเอเชียให้ได้ และขยายจากตลาดเอเชียไปสู่ตลาดแถบประเทศตะวันตกและอเมริกาให้ได้
เชน่กนั ซึง่การตัง้เป้าหมายเป็นสิ่งท่ีผู้ประกอบการ SME ควรมี เพราะจะช่วยท าให้มีแรงขบัเคล่ือน
พาธุรกิจไปตอ่ได้ไกล 
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กลางน า้ 
โดยใช้นวตักรรมสร้างความตา่งให้กบัสินค้า ให้ความส าคญักบัการวิจยั ท าให้

สามารถน าทุเรียนลกูใหญ่ มาบรรจุอยู่ในแก้ว 1 ใบ ท่ีได้รสชาติและความอร่อยไม่แพ้รับประทาน
แบบสดๆ เพ่ือสร้างสินค้าให้ตรงกบัความต้องการของกลุม่เป้าหมายหลกัให้มากท่ีสดุ นอกจากนีย้งั
แตกไลน์สินค้าจากทเุรียน เพ่ือช่วยขยายตลาด คณุวิรวฒัน์คิดพฒันาสินค้าใหม่ๆ อีกหลายตวั ซึ่ง
ได้เร่ิมผลิตแล้ว ได้แก่ ครีมทุเรียนส าหรับทาขนมปังหรือสอดไส้ขนมต่างๆ เวเฟอร์สอดไส้ทุเรียน 
รวมถึงน า้ทเุรียนกลอ่ง UHT ซึง่ได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็นอยา่งดี 

ปลายน า้ 
มีการประชาสมัพนัธ์สินค้าให้เป็นท่ีรู้จกัผ่านการออกบูธด้วยแนวคิดท่ีมุ่งตอบ

โจทย์ความสะดวกสบายให้กบัลกูค้านกัท่องเท่ียวตา่งชาติ  โดยเฉพาะผู้ ช่ืนชอบทเุรียนไทย ต้องได้
กินทุเรียน แม้จะอยู่ในรูปของน า้ทุเรียนแต่ก็ให้รสชาติไม่ต่างจากทุเรียนสดจริงๆ  ท านอกจากจะ
ได้รับความนิยมจากชาวไทยแล้ว ชาวต่างชาติก็ยังช่ืนชอบมากเช่นกัน ท าให้มีลูกค้าหลายราย
อยากให้ท า OEM ให้ ซึ่งคณุวิรวฒัน์มองว่าเป็นการสร้างคณุค่าให้กับสินค้าและช่วยเพิ่มรายได้
ให้กบัธุรกิจได้อีกทาง (ธนาคารกสิกร, 2559) 

2.4.3 “โทฟุซัง” น า้เต้าหู้ขึน้ห้างรสชาตสิไตล์รถเข็น 

 
ภาพท่ี 2.6 ตวัอยา่งสินค้าแบรนด์โทฟุซัง (Tofusan) 

 
น า้เต้าหู้  ในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบ ทัง้แบบนมถัว่เหลืองUHT แบบ

กล่องสะดวกในการหาซือ้รับประทาน เแต่ท่ีส่วนมากคุ้นเคยจะเป็นน า้เต้าหู้ รถเข็นตามตลาดกินคู่
กบัปลาท่องโก๋หรือใส่เคร่ืองอย่าง สาค ูวุ้น ฟองเต้าหู้  ธัญพืชต่างๆ รสชาติแบบท่ีกล่องไม่สามารถ
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แทนกนัได้ จึงเป็นช่องว่างทางการตลาดท่ี Tofusan(โทฟุซงั) แบรนด์น า้เต้าหู้คัน้สดพร้อมด่ืมบรรจุ
ขวดท่ีมาตอบโจทย์ได้อยา่งดีเย่ียม  

ต้นน า้ 
จุดเร่ิมต้นมาจากตวัเจ้าของแบรนด์เอง คุณ สุรนาม พานิชการ ชอบทานน า้

เต้าหู้รถเข็นอยู่เป็นประจ า แตร้่านท่ีขายจะต้องเลือกร้านท่ีสะอาดและอร่อยซึ่งหาซือ้ล าบากเพราะ
ร้านส่วนใหญ่จะขายในตอนเช้าเท่านัน้หรือไม่ก็ต้องรอคิวนาน จึงลองศึกษาหาข้อมูลเก่ียวกับ
สินค้าประเภทนมถั่วเหลือง ว่าท าไมรสชาติและกลิ่นของสินค้าส าเร็จรูปทัว่ไปจึงไม่เหมือนกับน า้
เต้าหู้ รถเข็น จึงพบว่านมถั่วเหลืองหลายๆชนิด มีการผสมน า้มัน นมผง หรือสารปรุงแต่งต่างๆ 
เพ่ือให้รสชาติเป็นเอกลกัษณ์และลดต้นทุนในการผลิต จึงคิดจะอุดช่องว่างทางการตลาดนี ้เพ่ือ
เจาะกลุ่มเป้าหมายหลัก นั่นคือตลาดคนรักสุขภาพท่ีอยากจะทานนมถั่วเหลืองรสชาติคัน้สดๆ
เหมือนทานจากร้านรถเข็น ถัว่เหลืองต้องเป็นถัว่เหลือง 100% ไม่มีการปลอมปนไม่ใส่สารปรุงแตง่
ใดๆ (non-chemical)  

กลางน า้ 
เม่ือรู้ความต้องการของลูกค้ากลุ่มท่ีโฟกัสแล้ว โทฟุซังมุ่งหาวิธีการท่ีจะผลิต

สินค้าท่ีตรงใจผ่านการวิจัย กับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ Innovative 
House เพ่ือพฒันาสินค้า โดยใส่ใจในทกุรายละเอียดในการผลิตตามโจทย์ตา่งๆท่ีตัง้ไว้ เช่น การ
เลือกเคร่ืองท่ีจะผสมลงในน า้เต้าหู้  เคร่ืองแบบไหนท่ีคนกินจะชอบมากท่ีสดุ  จะท าอย่างไรให้ฟอง
เต้าหู้ โดนความร้อนแล้วไม่ละลาย ต้องแช่ถัว่ท่ีระยะเวลาเท่าไหร่น า้เต้าหู้จึงจะอร่อยท่ีสดุ ต้องใช้
อณุหภมูิก่ีองศาในการต้มเพ่ือไมใ่ห้เกิดกลิ่นใดๆท่ีไมใ่ชก่ลิ่นของถัว่เหลือง ขวดแก้วและฝาขวดแบบ
ไหนท่ีสามารถเข้าไมโครเวฟได้ หรือแม้แตน่ า้จากจงัหวดัไหนอร่อยท่ีสดุ โดยสินค้าตวัแรกท่ีออกสู่
ตลาดคือ “นมถัว่เหลืองผสมฟองเต้าหู้  โปรตีนสงู” โดยชจูดุเดน่ท่ีแตกตา่งหลายอย่างเช่น ผสมฟอง
เต้าหู้ ไม่ใส่สารเคมี สี กลิ่น รส ไม่ใส่น า้มนั และใช้น า้ตาลไม่ฟอกสีในปริมาณต ่า โดยยงัคงรสชาติ
ของความเป็นน า้เต้าหู้รถเข็น  

ปลายน า้ 
และเม่ือผลิตสินค๎าออกมาได๎ตามโจทย์แล๎ว ขั้นตอนตํอมาคือการสื่อสารกับลูกค๎า 

โทฟุซัง เน๎นย้ าและชูจุดเดํนของตัวเอง โดยใช๎ค าวํา “น้ าเต๎าหู๎” ในการสื่อสารท าให๎ลูกค๎านึกถึงภาพ 
น้ าเต๎าหู๎ใสํถุงท่ีซื้อมาจากร๎านรถเข็น แตํหากเรียกวํานมถั่วเหลืองภาพจ าในหัวลูกค๎าจะนึกไปถึง น้ านม
ถั่วเหลืองบรรจุกลํองแทน ซ่ึงนมถั่วเหลืองเหมือนกัน แตํรสชาติตํางกัน ดังนั้นการใช๎ค าวําน้ าเต๎าหู๎เป็น
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วิธีการสื่อสารแบบงํายๆที่ สร๎างความแตกตํางให๎โทฟุซังไมํเหมือนนมถั่วเหลืองเจ๎าอ่ืนวําโทฟุซังเป็นนม
ถั่วเหลืองที่มีรสชาติแบบน้ าเต๎าหู๎ 

นอกจากนี้คุณสุรนามยังให๎ความส าคัญกับ ดีไซน์ของแพคเกจจิ้ง เขาเชื่อวํา
แพคเกจจิ้งที่ผํานการดีไซน์มาอยํางพิถีพิถัน ค านึงถึงสิ่งแวดล๎อม จะท าให๎คนรู๎สึกสนใจสินค๎ามากเป็น
พิเศษแม๎จะยังไมํเคยรู๎จักสินค๎านั้นมากํอน นอกจากนี้ยังจัดสรรและใช๎พ้ืนที่บนแพคเกจจิ้งในการ
สื่อสารกับผู๎บริโภค โดยเลําคุณสมบัติเดํนของตัวเองผํานข๎อความสั้นๆและสัญลักษณ์ที่เข๎าใจงําย ใช๎สี
ในการแยกรสชาติของสินค๎า และการใช๎รูปภาพจะชํวยประหยัดพ้ืนที่ สร๎างการจดจ า และสื่อสารกับ
ผู๎บริโภคได๎งํายขึ้น อีกทั้งลายเส๎นตัวการ์ตูนที่นํารักและเรียบงํายยังชํวยสร๎าง emotional ให๎สินค๎ามี
ความเป็นมิตรอีกด๎วย แตํเพื่อการขยายชํองทางให๎แบรนด์โทฟุซังได๎เติบโตแบบแมสอยํางรวดเร็ว ได๎มี
การปรับเปลี่ยน packaging และจากราคา35 บาทที่ขายในขวดแก๎ว  อยูํในตลาดพรีเมียมที่จับได๎แตํ
เพียงลูกค๎ากลุํมกลางถึงบน เป็นรูปทรงขวดแบบเหลี่ยมราคาถูกลงแตํยังคงคุณภาพและรสชาติไว๎
ดังเดิม  เพื่อการจ าหนํายในร๎านสะดวกซ้ือทั่วประเทศ (Marketingoops, 2558) 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
การศึกษาการสร๎างสรรค์มูลคําทางการตลาดในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เป็นการใช๎

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช๎วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จาก
กลุํมตัวอยํางคือ ผู๎ให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ (Key Informants) และประมวลผลด๎วยการตรวจสอบ
สามเส๎าด๎านข๎อมูล (Data Triangulation) ซึ่งได๎กาหนดวิธีการศึกษาแบํงเป็น 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

3.1 ค าถามงานวิจัย 
3.2 กรอบการวิจัย 
3.3 การกาหนดประชากรและเลือกกลุํมตัวอยําง 
3.4 การสร๎างเครื่องมือในการวิจัย 
3.5 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
3.6 การประมวลผลข๎อมูล 

 
3.1 ค าถามงานวิจัย 

 
ค าถามงานวิจัยสาหรับการศึกษาอิสระนี้ เป็นค าถามที่จะน าไปสูํการสร๎างสรรค์มูลคํา

ทางการตลาดในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Value Creation in Thai Food Processing 
Industry) ที่จะสามารถสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน (Competitive Advantage) ดังนี้ 

RQ 1: สถานการณ์และปัญหาในปัจจุบันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 
(SMEs) ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

RQ 2: แนวทางในการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value creation) ในหํวงโซํคุณคํา (Value 
chain) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
 
3.2 กรอบการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยนี้ ได๎ตีกรอบการวิจัยในการศึกษาแนวทางในการสร๎างสรรค์มูลคําทางการ
ตลาดในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Value Creation in Thai Food Processing Industry) 
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) เพ่ือศึกษาถึงหํวงโซํคุณคํา (Value Chain) ในการ
สร๎างสรรค์มูลคํา (Value Creation) ทางการตลาดอยํางเหมาะสม  
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3.3 การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 

งานศึกษาวิจัยอิสระนี้ได๎ก าหนดประชากร 1 กลุํม คือ กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ 
(Key Informants) หรือกลุํมผู๎ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในอุตสาหกรรม ซึ่งมีประสบการณ์ใน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารมาเป็นเวลาไมํต่ ากวํา 5 ปี จ านวน 5 คน โดยผู๎วิจัยได๎ก าหนดวิธีการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง (Judgment Sampling) โดยยึดจุดมุํงหมายของการศึกษา และเลือกกลุํม
ประชากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีลักษณะและคุณสมบัติตรงกับวัตถุประสงค์ของงานศึกษาอิสระ    
ซึ่งมีรายชื่อของกลุํมเปูาหมายที่จะสัมภาษณ์ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.1 รายชื่อกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ (Key Informants) 

ชื่อ ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร 

ปีเตอร์ ทวีผลเจริญ ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท แด๏ดดี้โด(ประเทศไทย) จ ากัด 

พฤฒิ เกิดชูชื่น ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท แดรี่โฮม จ ากัด 

ยุวดี เสริมสุข ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท ครูยุ คอทเทจ จ ากัด 

ธนวัต ถ๎วนสมบูรณ์ ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท สวีท อินเตอร์ แฟคทอรี่ จ ากัด 

ศุภมิตต คลํองใจ ผู๎จัดการฝุายการตลาด บริษัท เวย์ตานํา จ ากัด 

 
3.4 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
 

การศึกษานี้ได๎ใช๎ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) เป็นหลัก ผํานการออกแบบค าถามในรูปแบบกึ่งมีโครงสร๎าง (Semi-
Structured Interview) กลําวคือมีการออกแบบแนวค าถามในรูปแบบโครงสร๎างที่มีความยืดหยุํน 
(รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์, 2552) เพ่ือความครอบคลุมและอิสระของข๎อมูล 

โดยมีแนวประเด็นค าถามที่ได๎จัดเตรียมไว๎อยํางชัดเจน แตํเพ่ือความครอบคลุมและ
อิสระของข๎อมูลจากการสัมภาษณ์ผู๎วิจัยจะดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ด๎วย
ค าถามในรูปแบบค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) โดยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับลักษณะ
และปัญหาโดยทั่วไป รวมไปถึงแนวทางในการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value Creation) ที่ท าให๎ธุรกิจ
ประสบความส าเร็จ และชํวยสร๎างความได๎เปรียบส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) 
ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยมีประเด็นค าถาม 3 สํวนหลัก ดังนี้ 

สํวนที่ 1 : ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ประกอบการ/แนะน าธุรกิจที่ประกอบอยูํ 



29 
 

สํวนที่ 2 : ภาพรวมอุตสาหกรรมและสถานการณ์การแขํงขัน ตลอดจนปัญหาของ 
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในปัจจุบัน 

สํวนที่ 3 : แนวทางในการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value creation) ในหํวงโซํคุณคํา (Value 
chain) ของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู๎วิจัยมีการเก็บข๎อมูลจากท้ัง 2 แหลํง ดังนี้ 
 
3.5.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

ข๎อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลที่ เป็นประโยชน์  (Key 
Informants) ซึ่งเป็นผู๎ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เพ่ือศึกษา
สถานการณ์ ปัญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
และแนวทางการด าเนินธุรกิจและกลยุทธ์ในการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value creation) เพ่ือเพ่ิมความ
ได๎เปรียบในการแขํงขัน ตลอดจนทัศนคติและวิสัยทัศของผู๎ประกอบการ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช๎
กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) ในอุตสาหกรรมเดียวกันได๎เป็นอยํางดี 

3.5.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ข๎อมูลจากเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือน าข๎อมูลมาประกอบการศึกษา

และเป็นฐานข๎อมูลในการอ๎างอิง โดยการศึกษาข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลรูปแบบตํางๆ ได๎แกํ รายงาน
สถานการณ์อุตสาหกรรม บทความของผู๎เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม กรณีศึกษาของกิจการที่ประสบ
ความสาเร็จในการสร๎างสรรค์มูลคําระดับโลก เป็นต๎น 
 
3.6 การประมวลผลข้อมูล 
 

ในการประมวลผลข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎ใช๎วิธีการตรวจสอบความแมํนย าและถูกต๎องของข๎อมูล
โดยใช๎วิธี “การประมวลผลข๎อมูลแบบสามเส๎า (Triangulation)” โดยเลือกใช๎การตรวจสอบสามเส๎า
ด๎านข๎อมูล (Data Triangulation) โดยวิเคราะห์ข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลที่แตกตํางกัน 3 แหลํง จากทั้ง
แหลํงข๎อมูลปฐมภูมิและทุติยภู มิ ได๎แกํ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู๎ประกอบการในอุตสาหกรรม 
กรณีศึกษาธุรกิจหรือแบรนด์ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่ประสบความส าเร็จ และแนวคิด ทฤษฎี 
หรืองานวิจัยที่เก่ียวข๎อง (สุภางค์ จันทวานิช, 1997)  
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ภาพที่ 3.1 การตรวจสอบสามเส๎าด๎านข๎อมูล (Data Triangulation) 

การสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 

แนวคิด ทฤษฎ ี
หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กรณีศึกษาธุรกิจหรือแบรนด์ใน
อุตสาหกรรมแปรรปูอาหาร 

ที่ประสบความส าเร็จ  
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
จากการเก็บข๎อมูลวิจัยผํานการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุํมผู๎ให๎

ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ (Key Informants) สามารถแบํง ผลการศึกษาออกเป็น 2 สํวนได ๎ดังนี้ 
4.1 รายชื่อผู๎ให๎สัมภาษณ์ 
4.2 ประวัติบริษัทของผู๎ให๎สัมภาษณ์โดยสังเขป 
4.3 ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

 
4.1 รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 

 
การศึกษานี้ได๎ใช๎วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth Interview) กลุํมผู๎ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในอุตสาหกรรม ซึ่งมีประสบการณ์ใน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารมาเป็นเวลาไมํต่ ากวํา 5 ปี จ านวน 5 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.1 รายชื่อและล าดับผู๎ให๎สัมภาษณ์ 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร 

S1 ปีเตอร์ ทวีผลเจริญ ประธานกรรมการบริหาร (CEO) 
บริษัท แด๏ดดี้โด(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

S2 พฤฒิ เกิดชูชื่น ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท แดรี่โฮม จ ากัด 

S3 ยุวดี เสริมสุข ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท ครูยุ คอทเทจ จ ากัด 

S4 ธนวัต ถ๎วนสมบูรณ์ ประธานกรรมการบริหาร (CEO) 
บริษัท สวีท อินเตอร์ แฟคทอ
รี่ จ ากัด 

S5 ศุภมิตต คลํองใจ ผู๎จัดการฝุายการตลาด บริษัท เวย์ตานํา จ ากัด 

 
4.2 ประวัติบริษัทของผู้ให้สัมภาษณ์โดยสังเขป 
 

4.2.1 บริษัท แด๊ดดี้โด(ประเทศไทย) จ ากัด   
บริษัท แด๏ดดี้โด(ประเทศไทย) จ ากัด  ผลิตและจัดจ าหนํายโดนัทสัญชาติไทย

ภายใต๎แบรนด์ DADDY DOUGH (แด๏ดดี้ โด) มีความหมายวํา“แปูงของพํอ” ซึ่งเป็นแปูงโดนัทสูตรลับ
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พิเศษของคุณพํอของ คุณปีเตอร์ ทวีผลเจริญ กรรมการ-ผู๎จัดการบริษัท (คุณพํอสมชาย ทวีผลเจริญ) 
ซึ่งได๎คิดค๎นและพัฒนา เมื่อครั้งยังเปิดร๎านเบเกอรี่เล็กๆ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ 1985 

โดย แด๏ดดี้ โด ได๎น าสูตรแปูงโดนัทเดียวกันนี้มาสูํประเทศไทย โดยเปิดสาขาแรก 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม2549 โดยชูจุดเดํนของแปูงสูตรพิเศษ “ซีโรํ แกรมส์ทารนส์ แฟท” และใช๎
ช็อกโกแลตแท๎ในการแตํงหน๎าโดนัท ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมอาหารใหมํในตลาดประเทศไทยที่ในปัจจุบัน 
ซึ่งกลุํมเปูาหมายหลักคือกลุํมที่มีก าลังซื้อและใสํใจในเรื่องของ “คุณภาพ” และ  “สุขภาพ” โดยใน
ปัจจุบันยังไมํมีคูํแขํงทางตรงที่จับกลุํมลูกค๎าเดียวกัน  

นอกจากนี้ยังได๎พัฒนารสชาติ พร๎อมทั้งเพ่ิมความหลากหลายในผลิตภัณฑ์
เรื่อยมาตลอดจนได๎มีการคิดค๎น เครื่องดื่ม รวมถึงพายสูตรตํางๆ มากมายไว๎ตอบสนองความต๎องการ
จนในปัจจุบันมีจ านวนสาขาทั้งสิ้น 30 สาขาที่เป็นสาขาที่เปิดเอง นอกจากนี้ยังได๎มีการจับมือกับ 
ปตท.เพื่อรุกเปิดสาขาในปั๊มท่ัวประเทศไทยอีกด๎วย 

4.2.2 บริษัท แดรี่โฮม จ ากัด 
บริษัท แดรี่โฮม จ ากัด เริ่มต๎นธุรกิจจากความคิดแรกของ "พฤฒิ เกิดชูชื่น" 

กรรมการผู๎จัดการและผู๎กํอตั้งบริษัท แดรี่ โฮม จ ากัด ที่ต๎องการผลิตน้ านมที่มีคุณภาพสูงออกจ าหนําย
ในราคายุติธรรมส าหรับลูกค๎า โดยผลิตน้ านมจากการเลี้ยงโคนมโดยอาศัยการพ่ึงพิงจากวิถีธรรมชาติ 
ไมํมีการใช๎สารเคมีและยาปฏิชีวนะในการผลิตตามระบบออร์แกนิกส์ฟาร์ม ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของแดรี่
โฮมจึงโดดเดํนในการให๎คุณคําทางอาหารที่มาก กวําผลิตภัณฑ์ตามท๎องตลาดทั่วไป ทั้งยังมีรสชาติดี
และมีความปลอดภัยแกํลูกค๎า ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์จากฟาร์มออร์แกนิกส์แดรี่โฮม  ที่
เกิดข้ึนจากความตั้งใจที่จะผลิตน้ านมที่มีคุณภาพดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด จากกระบวนการที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อมท่ีสุด  

จึงท าให๎แดรี่โฮม ได๎รับการตอบรับจากลูกค๎าอยํางดี จากวันที่เริ่มเปิดร๎านนม
เล็กๆ ที่มีเพียง 3 โต๏ะ เมื่อปี 2552 จนถึงวันนี้ธุรกิจเติบโตขึ้น มีการแตกไลน์ของผลิตภัณฑ์นมให๎มี
หลากหลายรูปแบบ ไมํวําจะเป็นโยเกิร์ต, ไอศกรีม, เบเกอรี่ และไส๎กรอก รวมถึงการขยับขยายพ้ืน
ที่ตั้งโรงงาน โดยแยกจากพ้ืนที่เดิม และสํงผลิตภัณฑ์เข๎าจ าหนํายในร๎านค๎าปลีกระดับพรีเมี่ยมและ
ร๎านค๎าปลีกขนาดใหญํ และยังได๎รับความสนใจจากตลาดตํางประเทศด๎วย 

4.2.3 บริษัท ครูยุ คอทเทจ จ ากัด 
“ขนมบ๎านครูยุ” ได๎ถูกคิดสูตรโดย  ครูยุวดี  เสริมสุข หรือครูยุ โดยแตํเดิมเป็น

ครูคหกรรมสอนท าอาหารที่โรงเรียนวัดเขาวังในจังหวัดราชบุรี ท าให๎มีความเชี่ยวชาญในด๎านการ
ท าอาหารและขนม เริ่มต๎นกํอตั้งธุรกิจขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552 โดยมีชื่อเสียงจากสินค๎า 
“กะหรี่ปั๊บนมสด”  ที่ครูยุคิดค๎นสูตรเอง ซึ่งเป็นการผสมผสานระหวํางขนมสามชนิดเข๎าด๎วยกันคือ กะ
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หรี่พัฟทอด ขนมเปี๊ยะ และขนมโมจิ ออกมาเป็นขนมที่แปลกใหมํ จนเป็นสินค๎า OTOP ของจังหวัด
ราชบุรี โดยจัดจ าหนํายในร๎านของฝากทั่วประเทศกวํา 300 แหํง   

และลําสุดครูยุได๎คิดค๎น “ลูกเดือยอบกรอบ” เข๎ามาเสริมความอรํอย โดยเป็นการ
น าพืชสมุนไพรมาประยุกต์เป็นขนมคบเคี้ยวทานเลํนโดยผํานขั้นตอนการผลิตทั้งต๎ม ตาก อบ แห๎ง 
และทอดตามสไตล์โฮมเมดเพ่ือคงสารอาหารและประโยชน์ของตัวลูกเดือยให๎ได๎มากที่สุด อีกทั้งยังผําน
การทดสอบจาก Central Lab เพ่ือตรวจคุณคําทางโภชนาการอีกด๎วย   ขนมบ๎านครูยุ ได๎รับรางวัลกา
รันตีมากมาย  โดยลูกเดือยอบกรอบได๎วางจัดจ าหนํายในสํวนของ Modern Trade ทั้วประเทศ ร๎าน
สะดวกซื้ออยําง 7-11 และได๎มีการสํงออกในหลายประเทศอีกด๎วย  

4.2.4 บริษัท สวีท อินเตอร์ แฟคทอรี่ จ ากัด 
บริษัท สวีท อินเตอร์ แฟคทอรี่ จ ากัด จดทะเบียนบริษัทเมื่อปี 2556 ผลิตเค๎ก

ภายใต๎แบรนด์ sweet’n soft cake  ที่ครองตลาดด๎วยกลยุทธ์ราคา 3 ชิ้น 100 นอกเหนือจากราคา
แล๎ว ยังให๎ความส าคัญกับคุณภาพของสินค๎าโดยเลือกใช๎วัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยม ด๎วยรสชาติ ที่อรํอยถูก
ปาก และความหลากหลายของเค๎กที่มีให๎เลือกกวํา 30 หน๎า  ท าให๎ได๎รับการตอบรับจากลูกค๎า คือ
กลุํมกลางถึงลํางทุกวัยอยํางรวดเร็ว เมื่อสินค๎าได๎รับความนิยมมากขึ้นจึงพัฒนาตํอไปเรื่อยๆ จนมี
แมํค๎ารายยํอยสนใจอยากรับไปขาย จึงคิดหาวิธีให๎ผลิตเค๎กให๎ได๎มากขึ้น ด๎วยการสร๎างระบบ และเริ่ม
เปลี่ยนบทบาทจากผู๎ขายมาเป็นผู๎ผลิตและสร๎างแบรนด์แทน ปัจจุบันมีการขยายสาขาในระบบแฟรนส์
ไชส์ มากกวํา 700 สาขา ทั้งในประเทศไทยจ าหนํายในห๎างสรรพสินค๎าชั้นน าหลายแหํง และ พมํา 
ลาว ฯลฯ โดยยอดขายในปัจจุบันได๎ 180 - 190 ล๎านบาทตํอปี 

4.2.5 บริษัท เวย์ตาน่า จ ากัด 
บริษัท เวย์ตานํา จ ากัด กํอตั้งธุรกิจเมื่อปี 2550 ขนมผสมความรัก คือ สโลแกน

ของ เวย์ตานํา ขนมเพ่ือสุขภาพ ที่หยิบจับของกินเลํนทั่วไปที่มีข๎อด๎อยในเรื่องของคุณภาพที่ไมํเป็น
มาตรฐาน  เชํน ธัญพืชอบกรอบ, ผลไม๎อบแห๎ง  มาคัดสรรค์สินค๎าคุณภาพหัวกะทิจากทั่วประเทศซึ่ง
เป็นขนมบ๎านๆที่คุณภาพดีท่ีสุด มาปั้นแบรนด์  

 โดยค าวําเวย์ตานํา มาจากค าวํา เว-ทะ-นา ภาษาบาลี แปลวํา ความรู๎สึก โดย
เป็นความตั้งใจของ คุณนนทกช ปัญญาปัทม์ ผู๎กํอตั้งบริษัท โดยใช๎ “ถ๎อยค า” ที่สะดุดหู และกระตุ๎น
ความ “อยากรู๎” ในเบื้องหลังธุรกิจ ตั้งแตํชื่อบริษัทไปจนถึงชื่อสินค๎า แตํละตัว อาทิ บ๏วยคืนชีพ , ลูก
เดือยยิ้มแย๎มรสอบเกลือ, เม็ดบัวฉาบอาบความสุข, มะขามจี๊ดพริกร๎อยเม็ด, สมอหอมอโรคยา ฯลฯ  

นอกจากชื่อแล๎วยังให๎ความส าคัญกับ โลโก๎และแพคเก็จจิ้งที่สะดุดตา เป็นแบบ
อักษรตัวใหญํ ใช๎สีอยําง “ขาว-ด า” เหมือนพาดหัวขําว ออกแบบทันสมัย โดยอาจารย์โต “ม.ล.จิราธร 
จิรประวัติ” นักวาดภาพประกอบอันดับต๎นๆ ของเมืองไทย เป็นคนออกแบบให๎ ซึ่งปัจจุบันยังมีชื่อเป็น
ที่ปรึกษาแบรนด์ด๎านสไตล์และอาร์ต และ “สมนึก คลังนอก” หรือ ครูปาน จิตรกรและนักวาด
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ภาพประกอบชื่อดัง ก็เป็นที่ปรึกษาด๎านบรรจุภัณฑ์และการออกแบบของ “เวย์ตานํา”ด๎วยเชํนกัน  
โดยสินค๎าจัดจ าหนํายผํานชํองทาง Modern Trade ตํางๆ มีลูกค๎าทั้งในไทยและตํางประเทศ 
 
4.3 ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 

4.3.1 สถานการณ์และปัญหาในปัจจุบันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

จากการสัมภาษณ์กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ ผู๎วิจัยได๎กาหนดให๎ล าดับของ
ผู๎ใหส๎ัมภาษณ์ในตารางที่ 4.1 แทนรายชื่อของผู๎ให๎สัมภาษณ์ข๎างต๎น โดยสามารถจ าแนกประเด็นตํางๆ
ในแตํละองค์ประกอบของหํวงโซํคุณคําได๎ดังนี้  

 
ตารางที่ 4.2 สถานการณ์และปัญหาของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

กิจกรรม ผู้ให้สัมภาษณ์ สถานการณ ์/ ปัญหาของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

Inbound 
Logistic 

S2 “สาเหตุหลักที่น้ านมอินทรีย์ไมํเพียงพอที่จะแปรรูปเพ่ิมเพราะ
เกษตรกรไมํเปลี่ยนมาท าฟาร์มโคนมที่เลี้ยงแบบระบบอินทรีย์
เนื่องจาก 1.ความเคยชินในการท าฟาร์มรูปแบบเกํา 2. ไมํรู๎วํามี
การท าฟาร์มแบบที่ดีกวํา 3.ไมํเชื่อวําเปลี่ยนละจะดีข้ึน” 

S2 “หากจะแก๎ปัญหาหรือสํงเสริมการท าเกษตรแบบอินทรีย์นี้ให๎ได๎ผล
จริงๆ ภาครัฐต๎องให๎การชํวยเหลือชํวยอยํางเป็นรูปธรรม คือทั้งใน
เรื่องของงบประมาณและก าลังคนที่จัดสรรมาดูแลเรื่องนี้” 

Operation S4 “ผู๎บริโภคสมัยนี้เลือกมากข้ึน และมีตัวเลือกให๎เขาเลือกมากขึ้น ท า
ให๎การผลิตต๎องปรับตัวตาม คือคุณภาพคงเดิม และต๎องเพ่ิมเติม
ลูกเลํนให๎สินค๎า” 

S2 “ก าลังการผลิตของโรงงานถูกจ ากัดด๎วยปริมาณนมอินทรีย์ที่ไมํ
เพียงพอท าให๎สินค๎าถึงแม๎จะวางขายครบทุกห๎างแล๎วแตํก็ยังไมํครบ
ทุกสาขาอยูํดี” 

S3 “บางขั้นตอนการผลิตก็ไมํสามารถใช๎เครื่องจักรได๎ ดังนั้นคําแรงที่
เพ่ิมข้ึนท าให๎บริษัทต๎องแบกรับภาระเยอะเหมือนกัน จากตอนแรก
ที่เริ่มท าธุรกิจคําแรงเพียง 180 บาทตํอวันแตํตอนนี้ต๎องจํายเกือบ
เทําตัวท าให๎ก าไรลดลงมาก” 
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ตารางที่ 4.2 สถานการณ์และปัญหาของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (ตํอ) 

กิจกรรม ผู้ให้สัมภาษณ์ สถานการณ ์/ ปัญหาของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

 S1 
 
 
 
 

“คนหายากกวําเดิม ไมํรู๎ท าไม เป็นตั้งแตํชํวงนโยบายคําแรง 300 
ท าให๎คําแรงแขํงกันขึ้นไมํหยุด ท าให๎คนเลือกงานเยอะขึ้นมาก 
ผู๎ประกอบการต๎องจํายคําแรงมากขึ้น แตํโดยรวมแล๎ว Skill คน
ไมํได๎เพ่ิมขึ้น ผลผลิตได๎เทําเดิมหรือน๎อยลง ปัญหาส าคัญเลยนะ 
SMEs จะอยูํยาก” 
S

S1 
 

 

“มีการแขํงขันรุนแรงจากแบรนด์ใหมํๆจากตํางประเทศซึ่งน าเข๎า
โดยผู๎เลํนรายใหญํวางขายในห๎าง ท าให๎โอกาสในการเข๎าห๎างของ 
SMEs ที่ท าสินค๎าในลักษณะเดียวกันมีน๎อยลง นอกจากนี้
ผู๎ประกอบการรายยํอยสํวนมากขาดเงินทุนในการขยายสาขา และ
เข๎าห๎างก็ล าบาก เพราะแบรนด์ยังไมตํิดตลาด” 

Outbound 
Logistic 

 

S2 “แบรนด์นมจากเมืองไทย ไปตีตลาดที่ประเทศที่เป็นเจ๎าแหํงนม 
อยํางชาติตะวันตกไมํได๎อยูํแล๎ว จึงเป็น AEC หรือประเทศที่มีองค์
ความรู๎เรื่องนมน๎อยกวําเราที่เป็นโอกาส” 

S5 “บริษัททัวร์มีการ OEM ภายใต๎แบรนด์ของตัวเอง แล๎วขายสินค๎า
โดยตรงให๎นักทํองเที่ยวที่มากับทัวร์  ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งคูํแขํงที่นํา
กลัวส าหรับสินค๎าที่จับกลุํมลูกค๎าชาวตํางชาติเหมือนกัน” 

S5 “จีนเป็นหนึ่งในประเทศต๎นๆที่ SMEs หลายเจ๎าอยากจะมุํงเน๎น
สํงออกเนื่องจากขนาดของตลาดที่ดึงดูดและก าลังซื้อในภาพรวม 
แตํก็มีความซับซ๎อนอยูํมากเพราะและมลฑลก็มีคาแรคเตอร์ที่
ตํางกันออกไป ต๎องลองผิดลองถูกเอง หรือมีพาทเนอร์ในประเทศ
จีนจะชํวยให๎การท าธุรกิจงํายขึ้น” 

S4 “หน๎าที่หลักคือผลิตสินค๎าและบริหารเรื่องแบรนด์แล๎วมีดีลเลอร์
เป็นเหมือน Franchisee ไปจัดจ าหนํายตํอ” 
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ตารางที่ 4.2 สถานการณ์และปัญหาของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (ตํอ) 

กิจกรรม ผู้ให้สัมภาษณ์ สถานการณ ์/ ปัญหาของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

Marketing 
and Sales 

 
 
 
 
 
 

S1 “แนวโน๎มพฤติกรรมผู๎บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว ท าให๎ 
Royalty ของลูกค๎าตํอแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งน๎อยลง เนื่องจากมี
สินค๎าใหมํๆมาตอบโจทย์เยอะขึ้น” 

S1 “การ PR ในสมัยกํอนที่ยังไมํมี โซเชียลมีเดีย ยากกวํานี้มากเพราะ
ต๎องใช๎กลยุทธ์การตลาดแบบ below the line อยํางเดียวเชํน
ออกไปเจอสื่อเอง  ใช๎คอนเนคชั่นสํวนตัว ท าให๎ล าบากส าหรับ 
SMEs รายเล็กในสํวนใหญํ” 

S1 “ผู๎ประกอบการที่จบไมํตรงสายจะมีปัญหาและขาดประสบการณ์
ในเรื่องของการท า Branding ท าให๎บางทีการสื่อสารแบรนด์ไมํ
เป็นไปในทิศทางเดียวกับสิ่งที่ต๎องการจะสื่อจริงๆ” 

S1 “Internet, Social Media ชํวยลดชํองวํางของการท าการตลาด
ระหวํางรายใหญํกับรายเล็ก” 

S2 “ผู๎บริโภคแสวงหาของที่มีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากขยายของ
สังคมเมือง ท าให๎คนมีรายได๎มากขึ้น ก าลังจํายสินค๎าที่ดีตํอสุขภาพ
มากขึ้น” 

S4 “การแขํงขันรุนแรงมาก ทั้งจากคูํแขํงที่เพ่ิมขึ้นและจากตัวแบรนด์
เองที่เป็น Mass ท าให๎สู๎กับ Local Brand เยอะมาก” 
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ตารางที่ 4.2 สถานการณ์และปัญหาของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (ตํอ) 

กิจกรรม ผู้ให้สัมภาษณ์ สถานการณ์ / ปัญหาของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

Infrastructure S2 “การท าฟาร์มแบบเกษตรอินทรีย์รายแรกของไทยนั้น ต๎องท า
หลายเรื่องมากตั้งแตํผลักดันข๎อระเบียบตํางๆของการท าโคนม
อินทรีย์และสํง เสริมปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ ยงโคนมของ
เกษตรกร” 

S2 “ตลาดนมในเมืองไทย เป็นตลาดของผู๎เลํนรายใหญํ แตํเป็น
เรื่องที่ดี เพราะนั่นหมายถึงการพยายามไปพัฒนาและแขํงขัน
กันด๎วยคุณภาพไมํใชํราคา  ผู๎บริโภคก็ได๎ประโยชน์ เป็นการ
รํวมพัฒนาอุตสาหกรรม ผมยังอยากให๎รายใหญํเปลี่ยนมาท า
นมแบบอินที รี ย์ เ ลย  จะท า ให๎ ชํ วย เกิ ด เทรนหรื อการ
เปลี่ยนแปลงได๎อยํางรวดเร็ว เพราะเมื่อไหรํก็ตามที่มีการ
แขํงขันจะเกิดนวัตกรรมใหมํๆ” 

Technology S1 “Internet , Social Media  ท าให๎ Trend ยิ่งมาเร็วไปเร็ว 
ท าสินค๎าซ้ าๆกัน ความคิดสร๎างสรรค์ไมํมี” 

S1 “ในปัจจุบันมีตัวชํวยมากมายในเรื่องของเทคโนโลยีที่ชํวยการ
บริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอยํางเป็นระบบมากยิ่งขึ้นในราคาที่
ไมํแพง อยํางเชํนโปรแกรมส าเร็จรูปตํางๆ ครบถ๎วนตั้งแตํเรื่อง
หลักๆอยํางด๎านบัญชี ไปจนถึงที่ตอบโจทย์ความต๎องการ
เฉพาะของแตํละธุรกิจ” 

HR 
Management 

S1 “การหาแรงงานในชํวงกํอตั้งบริษัทแรกๆนั้นคํอนข๎างยาก 
เพราะบริษัทยังไมํมีชื่อเสียงและเงินทุนในการจ๎างงานมากนัก 
ท าให๎พนักงานเข๎าใหมํรู๎สึกไมํม่ันคง” 

Procurement S3 “การหาวัตถุดิบไมํมีปัญหา เพราะเป็นพืชผลทางการเกษตร
ของไทยที่ปลูกได๎ทั่วไปท าให๎ไมํมีของขาด” 

 

  



38 
 

4.3.2 แนวทางที่เหมาะสมในการสร้างสรรค์มูลค่า (Value creation) ในห่วงโซ่
คุณค่า (Value chain) ของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

 
ตาราง 4.3 แนวทางในการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value creation) ในหํวงโซํคุณคํา (Value chain)    
             ของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

กิจกรรม ผู้ให้สัมภาษณ์ แนวทางในการสร้างสรรค์มูลค่า (Value Creation) 
Inbound 
Logistic 

S1 “ถ๎าเราเหมือนเขา แคํคิดก็แพ๎แล๎ว เราจึงท าตํางตั้งแตํเลือกวัตถุดิบ 
ด๎วยการเลือกตัวช็อคโกแลตที่เป็นของแท๎ และเรื่องของน้ ามันในการ
ทอดเป็นแบบ Zero Transfat เจ๎าเดียวในประเทศไทย ซึ่งไมํมี Fatty 
acid เป็นกรดไขมันชนิดหนึ่งที่มีอันตรายตํอสุขภาพ” 

S2 “การท าเฉพาะคลัสเตอร์ของตัวเองท าให๎แคบ ถ๎าเราเชื่อมโยง
ข๎ามคลัสเตอร์ก็จะเกิดองค์ความรู๎ใหมํๆ เชํน กลุํมหมํอนไหมอินทรีย์
ได๎ปุ๋ยอินทรีย์(ขี้วัว)แทนปุ๋ยเคมี ในขณะที่ฟาร์มก็จะได๎ลูกมัลเบอร์รี่
อินทรีย์มาท าแยม และในหมํอนเป็นอาหารสัตว์ ท าให๎ได๎ประโยชน์ทั้ง
แนวราบแนวดิ่ง ท าให๎ชํวยลดต๎นทุนทั้งสองฝุาย โดยคลัสเตอร์โคนม
ท าสามจังหวัด แตํคลัสเตอร์อ่ืนท าในโคราชอยํางเดียว เพ่ือให๎งํายตํอ
การสนับสนุนของภาครัฐ” 
 S2 “การท าการเชื่อมโยงเครือขํายให๎เข๎มแข็ง กํอให๎เกิดการ scale up ก็
จะชํวยให๎คนสนใจมาท าอินทรีย์มากข้ึน” 

S3 “ท าธุรกิจแบบค านึงสุขภาพเป็นหลัก ดังนั้นจึงคัดเลือกวัตถุดิบมา
ผลิตสินค๎าอยํางพิถีพิถัน อยํางเชํนลูกเดือยอบกรอบ ก็คัดลูกเดือย
เม็ดใหญํ หรือกระหรี่พัฟก็หวานน๎อย ใสํถั่วเยอะ แปูงน๎อย ให๎ลูกค๎า
ทานแล๎วได๎โปรตีนมากวําคาร์โบไฮเดรต” 

S4 “การที่ท าเป็น Mass ท าให๎ผลิตเยอะ สั่ง Raw material เยอะ จึงมี
อ านาจในการตํอรองสูง ราคาจึงยังไมํเพ่ิม ท าให๎คุมต๎นทุนได๎” 

S5 “การใช๎วัตถุดิบที่เป็น Organic จะชํวยให๎ขายตลาดตํางประเทศได๎
งํายกวําใช๎วัตถุดิบทั่วไป”  
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ตาราง 4.3 แนวทางในการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value creation) ในหํวงโซํคุณคํา (Value chain)    
             ของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (ตํอ) 

กิจกรรม ผู้ให้สัมภาษณ์ แนวทางในการสร้างสรรค์มูลค่า (Value Creation) 
Operation S1 “ในธุรกิจอาหารรสชาติ ความสม่ าเสมอ และควาสะอาด คือหัวใจ

หลักท่ีเหลือเป็นเทคนิคของแตํละคน” 
S2 “นมเป็นอาหารที่เด็กทุกคนต๎องกิน หากนมไมํสะอาดปลอดภัยก็ไมํ

ควรคําให๎ใครกิน จึงตั้งต๎นโจทย์ของธุรกิจด๎วยความสะอาดปลอดภัย 
บวกกับ ความเชี่ยวชาญ (ในด๎านนม) ” 

S2 “มีประสบการ์ณจากการท างานที่ บริษัท ไทยเดนมากร์ เคยสอนให๎
ชาวบ๎านเลี้ยงโคนมมากํอน ท าให๎มี Knowhow และ Connection 
ในวงการนี้” 

S2 “ต๎องคิดถึง Impact จากการประกอบการ ไมํใช๎แคํตัวเอง แตํตํอ
สังคม สิ่งแวดล๎อม และศีลธรรมด๎วย” 

S2 “การท าโคนมแบบเกําไมํท าให๎ชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น เพราะต๎นทุน
การเลี้ยงสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง แตํราคาขายนมมีเพดาน จึงเริ่มธุรกิจ
ด๎วยการตั้งโจทย์ที่จะชํวยให๎ เติบโตได๎อยํางยั่งยืนทั้งธุรกิจ และ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรให๎ส าเร็จด๎วยกันอยํางยั่งยืน” 

S2 “ปัจจัยแหํงความส าเร็จ คือการเลือกเส๎นทางเดินที่คิดวําถูกต๎องแล๎ว 
แนํวแนํกับมัน และท ามันอยํางมีจริยธรรม โดยยึดหลักอยูํสามอยําง 
คือ Good ,Clean, Fair :Good คือต๎องเป็นของดี คือดีทุก
กระบวนการตั้งแตํ วัตถุดิบจนถึงผลผลิต เป็นของที่เรามั่นใจกล๎ากิน
เอง :Clean  คือต๎องสะอาดในทุกๆขั้นตอนกระบวนการไมํใชํเพียงตํอ
ลูกค๎า  แตํตํอสิ่งแวดล๎อมด๎วย ที่นี่ เราใช๎พลังงานทางเลือกใน
กระบวนการพลาสเจอร์ไรส์นม โดยใช๎น้ าร๎อนแสงอาทิตย์ ท าให๎ไมํมี
ควัน :Fair คือต๎องมีวามยุติธรรมตํอทุก Stakeholder  คือ ลูกค๎า 
ด๎วยการขายสินค๎าในราคาที่สมเหตุสมผล ตํอเกษตรกรโดยให๎ราคาที่
ยุติธรรมให๎ค๎าขายกันอยํางมีความสุข ไมํเอาเปรียบกัน แรงงาน คือ
การให๎คําแรงคําตอบแทนที่เป็นมาตรฐาน ท าให๎การด าเนินธุรกิจ
เป็นไปอยํางราบรื่น เพราะ Win-Win กันทุกฝุาย” 
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ตาราง 4.3 แนวทางในการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value creation) ในหํวงโซํคุณคํา (Value chain)    
             ของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (ตํอ) 

กิจกรรม ผู้ให้สัมภาษณ์ แนวทางในการสร้างสรรค์มูลค่า (Value Creation) 
Operation S3 “จ๎างที่ปรึกษา (Consultant) เข๎ามาชํวย และท าทุกอยํางตาม

ขั้นตอนที่ อย. ก าหนดมา อยํางเชํนเรื่องของโรงงานต๎อง วาง layout 
และมีห๎องตํางๆ  ให๎มีมาตราฐานตามท่ีก าหนด” 

S3 “ต๎องมีความตั้งใจ ควมจริงใจกับลูกค๎า และความมานะอดทน เพราะ
มีปัญหามากมาย อยํางเชํนถูก 7-11 คืนของ หรือของขึ้นรากํอน
ก าหนด  แตํก็ต๎องอดทนเพ่ือหวังการท าธุรกิจในระยะยาว สายปุานที่
ยาวจึงส าคัญ และการไมํหยุดนิ่งคิดค๎น หาผลิตภัณฑ์ใหมํๆ หาตลาด
ใหมํๆ อยูํตลอดเวลาในอนาคตวางแผนผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีลูกเดือย
เป็นสํวนประกอบอีก เชํน แครกเกอร์ลูกเดือย น้ าลูกเดือย เป็นต๎น”  

S3 “ต๎องจริงใจกับลูกค๎า เพราะคนไทยจ า ถ๎าอรํอยก็จะบอกตํอ ไมํอรํอย
ก็จะบอกตํอเชํนกัน คุณภาพสินค๎าเป็นอันดับแรก ก าไรเป็นอันดับ
รอง เพราะลูกค๎าจะสัมผัสได๎ถึงคุณภาพของมัน” 

S3 “ความแตกตํางของ product สํวนหนึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตที่
แตกตําง อยํางเชํนกะหรีพัฟนมสด ถึงแม๎จะใช๎เครื่อจักร ในขั้นตอน
การแพค รีดแปูง และอบ แตํทุกชิ้นก็ล๎วนแฮนด์เมดจากฝีมือแรงงาน
ที่เชี่ยวชาญในการหํอแปูง ท าให๎เนื้อขนมมีสัมผัสที่แตกตํางที่คูํแขํงไมํ
สามารถลอกเลียนแบบได๎” 

S3 “นอกจากธุรกิจหลักที่ท าอยูํแล๎วยังมีการรับ OEM อาหารสุขภาพ  
รับแพคสินค๎า เพ่ือใช๎ประโยชน์จากเครื่องจักรและบุคลากรที่มีอยูํให๎
เต็มประสิทธิภาพ และเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกด๎วย” 

S4 “มีโรงงานผลิตเค๎กเพียงแหํงเดียว เพ่ือให๎เค๎กที่ออกไปถึงมือลูกค๎าได๎
มาตรฐาน มีรสชาติที่เหมือนกัน โดยผลิตกวําวันละ 3,000 ปอนด”์ 

S4 “เค๎กที่เราผลิตจะมีน้ าตาลน๎อย ในหนึ่งก๎อนมีน้ าตาลไมํถึง 1 ขีด 
เพราะให๎ความส าคัญในเรื่องสุขภาพ จะพยายามไมํให๎หวานมาก
จนเกินไป” 
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ตาราง 4.3 แนวทางในการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value creation) ในหํวงโซํคุณคํา (Value chain)   
             ของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (ตํอ) 

กิจกรรม ผู้ใหส้ัมภาษณ์ แนวทางในการสร้างสรรค์มูลค่า (Value Creation) 
 S4 “ผลิตและท าในมุมของการเป็นผู๎บริโภคเอง ท าเค๎กที่เรากล๎ากินเอง 

คือมีคุณภาพ ไมํใสํสารกันบูด ไมํเป็นโทษตํอสุขภาพ” 
S5 “มีการเพ่ิมมูลคําในด๎านของความ Healthy อยํางเชํน มะมํวงแบบ 

Low sugar และใสํใจละเอียดในการท าธุรกิจ“ให๎มากกวําที่ลูกค๎าร๎อง
ขอ” 

Outbound 
Logistics 

S1 “ถึงแม๎วําในปัจจุบันจะมีชํองทางการจัดจ าหนํายที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆจาก
การขยายตัวของห๎าง แตํต๎องเลือกอยํางระมัดระวัง เพราะ Location 
เป็นปัจจัยส าคัญตํอความส าเร็จของธุรกิจ” 

S1 “การขยายตลาดไปตํางประเทศเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชํวยให๎ธุรกิจเติบโตได๎
อีกจากตลาดที่อ่ิมตัว แตํก็มีหลาย factor ที่ต๎องพิจรณา เชํนเรื่อง
ของก าลังซื้อ และ คําใช๎จํายด๎านแรงงาน เป็นต๎น” 

S3 “ชํองทางการจัดจ าหนํายในประเทศ นอกเหนือจากวางขายใน 7-11 
แล๎ว ยังวางขาย Modern trade และร๎านของฝาก 300-400 แหํงทั่ว
ประเทศ และมีการไปออก exhibition (ไปเอง) ในประเทศตํางๆ 
เชํน Grapfood  ที่ดูไบ, Elruka ที่เยอรมนี , งาน Seur ที่ฝรั่งเศส 
เพ่ือขยายตลาดในการสํงออก” 

S3 “ประสบการณ์การท าธุรกิจ ชํวยในเรื่องของการมองตลาดจะชํวย
ตัดสินวําสินค๎าไหนควรวางขายตรงไหน สินค๎าตัวไหนเหมาะกับไป
วางขายใน Exhibtion ไหน” 

S4 “เพ่ือรสชาติที่ดีสม่ าเสมอ เมื่อผลิตเสร็จจะน าเข๎าห๎องเย็นอุณหภูมิ 2 
องศาเซลเซียส เพ่ือรักษาคุณภาพโดยการขนสํงจะมีดีลเลอร์รับไปสํง
ให๎ลูกค๎าปลายทางโดยรถห๎องเย็น” 

S5 “มี Distributor ในประเทศเปูาหมาย” 
S5 “การขยายไปตลาดที่เห็นความส าคัญหรือมี Perception ที่ดีตํอ

ผลไม๎ไทยก็จะชํวยได๎มาก” 
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ตาราง 4.3 แนวทางในการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value creation) ในหํวงโซํคุณคํา (Value chain)    
             ของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (ตํอ) 

กิจกรรม ผู้ให้สัมภาษณ์ แนวทางในการสร้างสรรค์มูลค่า (Value Creation) 
Marketing and 

Sales 
 

S1 “การท าแผนธุรกิจจะชํวยให๎เราวางแผนธุรกิจได๎อยํางรอบคอบมาก
ยิ่งขึ้น จะชํวยให๎เห็นชํองวํางของตลาดและคูํแขํงอีกด๎วย” 

S2 “วางราคาให๎ทุกคนเข๎าถึงได๎ เป็นนมมวลชน คือเป็นนมที่ดีมีคุณภาพ
ที่ทุกคนเข๎าถึงได๎ วางขายทั้ง Paragon และ BigC  ถึงแม๎จะคนละ
กลุํมลูกค๎าแตํก็เข๎าถึงได๎” 

S2 “ใช๎ Online ครบทุกชํองทาง line  Instagram Facebook 
Website  แตํจะได๎ผลกวําถ๎าท า ณ จุดขาย เพราะถูกจ ากัดด๎วย
ลักษณะสินค๎าที่ต๎องต๎องอยูํในตู๎เย็นตลอดเวลา  ท าให๎ไมํสะดวกที่จะ
ขายแบบออนไลน์” 
 S4 “เค๎กแตํละหน๎าทางบริษัทคิดค๎นเองโดยพยายามท าสินค๎าให๎โดดเดํน 
นําสนใจ ให๎ความรู๎สึกถึงความเป็นสินค๎าโฮมเมด เพ่ือให๎ลูกค๎าซื้อไป
แล๎ว รู๎สึกคุ๎มคําราคา 35 บาท” 

S4 “มีการท า PR สร๎างการรับรู๎ถึง Brand Story ผํานทางการลงนิตยา
สารออกรายการโทรทัศน์ อยํางเชํน SMEsตีแตก เป็นต๎น ชํวยเพ่ิมทั้ง
ลูกค๎าท่ีหาซื้อทาน และ ดีลเลอร์ที่รับไปขายตํอ” 

S4 “หัวใจหลักคือ คุณภาพดี ราคาถูก และความมั่นใจของลูกค๎า เพราะ
ทั้งลูกค๎าและดีลเลอร์ไมํได๎ซื้อของที่อรํอยที่สุด แตํซื้อที่มั่นใจในแบ
รนด์มากสุด” 

S4 “ตอนนี้ทางบริษัทจะท าแบรนด์ขึ้นใหมํ (แตํก็ยังไมํทิ้งความเชี่ยวชาญ
เดิมคือเป็นแนวเบเกอรี่) โดยจับกลุํมลูกค๎าระดับบนมากขึ้นเพ่ือ
กระจายความเสี่ยงของธุรกิจที่ก าลังอิ่มตัว”  

S5 “หัวใจหลักคือการสร๎างแบรนด์ที่ดี และโดดเดํน คือเป็นแบรนด์ที่มี
เรื่องเลํา โดยสร๎างความรู๎สึกรํวมกับลูกค๎า โดยใช๎คอนเซ็ปต์ “ขนม
ผสมความรัก” ถํายทอดลงไปในตัวบรรจุภัณฑ์แล๎วสํงมอบให๎กับ
ลูกค๎า ท าให๎มีความ โดดเดํนแตกตํางจากคํูแขํง” 

S5 “ท าการตลาดอยํางตรงจุด เชํนถ๎าชัดเจนวําเปูาหมายในปีนี้จะเพ่ิม
สัดสํวนลูกค๎าชาวตํางชาติก็จะลงโฆษณาในนิยาสารทํองเที่ยวเลย” 
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ตาราง 4.3 แนวทางในการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value creation) ในหํวงโซํคุณคํา (Value chain)    
             ของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (ตํอ) 

กิจกรรม ผู้ให้สัมภาษณ์ แนวทางในการสร้างสรรค์มูลค่า (Value Creation) 
Infrastructure S1 “หากจะแขํงกับรายใหญํต๎องมีรายใหญํให๎การสนับสนุนเหมือนกัน 

จะชํวยให๎มีข๎อได๎เปรียบในหลายๆอยํางเพ่ิมขึ้น เชํน เรื่อง Strategic 
Location” 

S2 “เราไมํใชํภาครัฐ เราจึงสํงเสริมแบบนี้ไปเรื่อยๆไมํได๎ จึงต๎องสร๎าง
มูลคําเพ่ิมแปรรูปให๎กับสินค๎า ไมํใชํเพียงการลดต๎นทุน จึงเป็นที่มา
ของการท าแบบครบวงจร นั้นคือ สํงเสริม แปรรูป และจัดจ าหนําย
(การขาย)” 

S3 “ตั้งแตํเริ่มต๎นกิจการ ได๎ภาครัฐเข๎ามาชํวยเหลือตลอดตั้งแตํเรื่อง
ความรู๎ สัมนา นักวิจัย เงินทุน เพ่ืออุดชํองโหวํ และท าให๎บริษัท
เติบโตได๎ขนาดนี้ CLMV ก็ได๎ภาครัฐเข๎ามาชํวย หรือการ subsidize 
บางสํวนจากทางกรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ” 

S4 “ในการขยายก าลังการผลิต การคุมคุณภาพให๎คงที่ และควบคุม
ต๎นทุนเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก” 

Technology S1 “ในชํวงแรกมีซอฟแวร์ส าเร็จรูปชํวยเก็บข๎อมูลลูกค๎าที่เข๎ามาซื้อ ท า
ให๎ได๎สัดสํวนลูกค๎าที่ชัดเจนวําคือกลุํมไหน จึงท าให๎ท าการตลาดได๎
อยํางตรงจุด” 

S1 “มีซอฟแวร์รวมรวมข๎อมูลออนไลน์จากทุกสาขาไว๎ในสํวนกลางและมี
การสรุปข๎อมูลทุกวัน นอกจากนี้ระบบยังชํวยในการค านวณสต๏อก
สินค๎า ออนไลน์และสามารถค านวณจ านวนสินค๎าที่ต๎องสั่งเพ่ิมได๎อีก
ด๎วย” 

 S2 “เป็นองค์กรแหํงนวัตกรรมที่พร๎อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงใหมํๆ แม๎
จะยาก ไมํค๎ุนเคยในชํวงเริ่มต๎นก็ตาม” 

 S5 “นวัตกรรมที่ชํวยในการเพ่ิมก าลังการผลิต เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ชํวยให๎ 
SMEs เติบโตได๎เร็ว” 
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ตาราง 4.3 แนวทางในการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value creation) ในหํวงโซํคุณคํา (Value chain)    
             ของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (ตํอ) 

กิจกรรม ผู้ให้
สัมภาษณ์ 

แนวทางในการสร้างสรรค์มูลค่า (Value Creation) 

HR 
Management 

 
 

S2 “แม๎วําจะเอาเครื่องจักรมาใช๎ แตํก็ไมํได๎ให๎คนออก คือจะกระจาย
ให๎ไปท าในสํวนอ่ืนแทนอยํางเชํน การคิดรสชาติใหมํๆ ผลิตภัณฒ์
ใหมํๆที่มีนมเป็นสํวนประกอบ เพราะมองมนุษย์เป็นทุน ไมํใชํ
ต๎นทุน เพราะมนุษย์พัฒนาได”๎ 

S3 “มีการจัดสรรผู๎ เชี่ ยวชาญในแตํละด๎านให๎รับผิดชอบแตํละ
กระบวนการผลิตโดยเฉพาะ”  

S4 “มีการวัดผลการด าเนินงาน โดยมีทีมงานที่แบํงฝุายชัดเจน เชํน
ฝุายควบคุมคุณภาพ ฝุายพัฒนาสินค๎า ควบคุมต๎นทุน และมี
ทีมงานที่คอยวิ่ง คอยเช็ค (Checker) ร๎านค๎าที่รับสินค๎าไปขาย” 

S5 “การมี Teamwork ที่ดีชํวยเป็นอยํางมากในเรื่องของการ
บริหารงานให๎มีคุณภาพเพราะบริษัทมีคนเพียง 30 คน ในการผลิต 
10 คน และ Operation 20 คน แตํสามารถสร๎างยอดขายให๎โตก
วํา 100% ทุกปีได๎”  

Procurement S4 “ปัจจัยแหํงความส าเร็จคือคุณภาพวัตถุดิบที่ให๎ความส าคัญมาก      
สตอเบอรี่ที่ใช๎เป็นสตอเบอรี่ลูกใหญํ น าเข๎าจากสหรัฐอเมริกาเดือน
ละ 3 ตัน ใช๎เนยแท๎ ครีมชีสอยํางดีจากออสเตรเลีย ชาเขียวมัทฉะ
แท๎จากญี่ปุุน ทุกอยํางใช๎ของดี” 

S5 “วัตถุดิบที่ใช๎ผํานการตระเวนหาแหลํงผลิต “ของดีที่สุด” ซึ่ง
กระจายอยูํทั่วประเทศ โดยโจทย์ให๎ซัพพลายเออร์ก็แคํ เน๎นของดี 
เกรดคุณภาพ ราคาคํอยมาวํากัน” 

S5 “ไมํเน๎นซื้อผํานพํอค๎าคนกลาง เพ่ือให๎รายได๎ถึงชุมชนอยําง "เต็ม
เม็ดเต็มหนํวย"” 
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บทที่ 5 
การอภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 
จากการเก็บข๎อมูลและวิเคราะห์ผลกรสัมภาษณ์กลุํมผู๎ให๎ข๎อมลูที่เป็นประโยชน์(Key 

Informants) ด๎วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) สามารถสรุปผลการศึกษาได๎ดังนี้ 
5.1 การอภิปรายผล 
5.2 การน าผลการวิจัยมาใช๎ประโยชน์  
5.3 ข๎อจากัดของงานวิจัย 
5.4 ข๎อแนะนาสาหรับการวิจัยตํอเนื่อง 
5.5 บทสรุป 
 

5.1 การอภิปรายผล 
 

5.1.1 สถานการณ์และลักษณะปัญหาของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในปัจจุบัน 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Key Informant) 

สามารถสรุปประเด็นปัญหาที่นําสนใจของผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยํอม (SMEs) ในปัจจุบันได๎ ดังนี้ 

1.แนวโน้มพฤตติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการ
ปรับตัวของ SMEs  

เนื่องจากการเข๎ามาของผู๎เลํนรายใหมํทั้งผู๎เลํนรายใหญํและรายยํอย ที่เข๎ามา
แขํงขันในตลาดนี้ ท าให๎ผู๎บริโภคมีตัวเลือกหลากหลาย ความความภักดีในตราสินค๎าใดสินค๎าหนึ่งมี
น๎อยลง  ประกอบกับการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ท าให๎ Trend ใหมํๆเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอยําง
รวดเร็ว และการขยายตัวของสังคมเมือง ท าให๎คนมีรายได๎มากขึ้น มีก าลังจํายมากขึ้นเพ่ือสินค๎าที่ตอบ
โจทย์เฉพาะ เชํน ขนมขบเคี้ยวที่ดีตํอสุขภาพ ซึ่งปัจจัยตํางๆเหลํานี้สํงสํงผลให๎แนวโน๎มพฤติกรรม
ผู๎บริโภคในปัจจุบัน คือเลือก (Selective) มากขึ้น ท าให๎ผู๎ประกอบการต๎องปรับตัวและพัฒนาสินค๎าให๎
ทันสมัยตอบโจทย์ความต๎องการของลูกค๎าที่เปลี่ยนแปลงไปอยูํเสมอ   

2. ต้นทุนหลักท่ีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคือค่าจ้างแรงงาน  
ทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยเฉพาะส าหรับ

ธุรกิจ SMEs ที่ยังต๎องพ่ึงพาแรงงานเป็นหลักในกระบวนการผลิตที่บางขั้นตอนไมํสามารถใช๎เครื่องจักร
แทนได๎ ดังนั้นคําแรงที่เพ่ิมขึ้นท าให๎บริษัทต๎องแบกรับภาระมากขึ้น เชํนจากในชํวงแรกที่เปิดบริษัท
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คําแรงเพียง 180 บาทตํอวัน แตํในปัจจุบันเพ่ิมข้ึนเป็น 300 บาทตํอวัน ซึ่งต๎นทุนที่เพ่ิมขึ้นเกือบเทําตัว
นี้ท าให๎ก าไรลดลงอยํางมาก ถึงแม๎วําจํายมากขึ้นแตํปริมาณผลิตผลที่ได๎ไมํตํางจากเดิม เพราะทักษะ
ของพนักงานไมํได๎เพ่ิมขึ้นตามคําจ๎าง  ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ SMEs หลายพันแหํงต๎องปิดกิจการ
ลงเนื่องจากไมํสามารถแบกรับต๎นทุนได ๎

3. การแข่งขันรุนแรงมากในอุตสหกรรมแปรรูปอาหาร  
ในอุตสาหกรรมนี้มีการแขํงขันที่รุนแรงมาก ทั้งจากผู๎เลํนรายใหญํที่สร๎างแบรนด์

เองหรือน าแบรนด์ใหมํที่ประสบความส าเร็จในตํางประเทศเข๎ามาขายในไทย  ท าให๎โอกาสในการเข๎า
ห๎างที่ของ SMEs ที่ท าสินค๎าในลักษณะเดียวกันมีน๎อยลง นอกจากนี้ยังมีผู๎เลํนรายยํอยและ Local 
Brand ที่มีอยูํอีกเป็นจ านวนมาก ท าให๎สินค๎าของ SMEs ที่อยูํในอุตสาหกรรมนี้หากไมํมีจุดเดํนที่
ชัดเจนก็ยากท่ีจะแขํงขัน เพราะสินค๎าทดแทนมีจ านวนมากและผู๎บริโภคก็พร๎อมที่จะเปลี่ยนไปลองสิ่ง
ใหมํๆเสมอ 

4.เทคโนโลยีช่วยลดช่องว่างของการท าการตลาดระหว่างSMEs กับ รายใหญ่ 
ชํองวํางระหวํางการท าการตลาดระหวํางรายเล็กและรายใหญํได๎ถูกท าให๎เล็กลง

จากการพัฒนาของเทคโนโลยีอยําง อินเตอร์เน็ต และ โซเชียลมีเดีย ที่ชํวยให๎การท าการตลาดดีๆไมํ
จ าเป็นต๎องมีเงินทุนจ านวนมากอยํางเมื่อกํอน ที่ SMEs มีชํองทางการ PR ให๎ลูกค๎าได๎รับรู๎ในวงกว๎าง
น๎อยมาก สํวนใหญํจะเป็นการบอกปากตํอปากซึ่งใช๎เวลาคํอนข๎างนาน หรือการที่ต๎องท าการตลาด
แบบ Blow the line อยํางเดียวเชํนออกไปเจอสื่อ ใช๎คอนเนคชั่นสํวนตัว แตํเมื่อมีเทคโนโลยีเข๎ามา
ตอบโจทย์ในสํวนนี้ จึงชํวยให๎ผู๎ประกอบการใหมํแจ๎งเกิดได๎อยํางรวดเร็ว หรือชํวยให๎ก๎าวข๎ามจากธุรกิจ
ขนาดเล็กเป็นขนาดใหญํได๎ภายในระยะเวลาไมํนาน 

5. SMEs ที่จะอยู่ ในอุตสาหกรรมนี้ต้องมีความรู้มากกว่าเรื่องการแปรรูป
อาหาร 

ในการท าธุรกิจให๎ประสบความส าเร็จ นอกเหนือจากความรู๎ในสิ่งถนัดอยูํแล๎วใน
เรื่องของการแปรรูปอาหาร ยังต๎องมีองค์ความรู๎ในเรื่องของการบริหารและการตลาด เพราะของอรํอย
แคํไหนแตํถ๎าคนไมํรู๎วํามีของสิ่งนี้อยูํก็ไมํมีประโยชน์ ซึ่งจุดนี้เป็นหลุมพรางของ SMEs มากมายที่คิด
เพียงวํายังไงอาหารหรือขนมอรํอยอยํางไรก็ขายได๎  

6. การลงทุนกับซอฟแวร์ที่ดีจะช่วย SMEs ให้บริหารจัดการบริษัทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ถึงแม๎วํา SMEs จะไมํได๎มีขนาดของธุรกิจที่ใหญํมาก แตํการบริหารจัดการที่
เป็นไปอยํางมีประสิทธฺภาพนั้นก็เป็นสิ่งจ าเป็น เพราะทรัพยากรของผู๎ประกอบการรายยํอยมีอยูํอยําง
จ ากัด ในปัจจุบันมีตัวชํวยมากมายในเรื่องของเทคโนโลยีซอฟแวร์ที่ชํวยการบริหารจัดการธุรกิจเป็นไป
อยํางเป็นระบบมากขึ้นมากในราคาที่ไมํสูงนัก อยํางเชํนโปรแกรมส าเร็จรูปตํางๆ ที่ตอบโจทย์ครบถ๎วน
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ตั้งแตํเรื่องหลักๆอยํางด๎านบัญชี ไปจนถึงความต๎องการเฉพาะของแตํละธุรกิจอยํางเชํนโปรแกรม
ตรวจจับประเภทของลูกค๎าที่เข๎ามาซื้อของในร๎านก็จะชํวยให๎เห็นกลุํมเปูาหมายชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นต๎น 

7. ภาครัฐเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วย SMEs ให้เติบโตได้ แต่ต้องช่วยเหลืออย่าง
จริงจัง เป็นระบบและท่ัวถึง   

ในชํวงแรกของการด าเนินธุรกิจนั้นหากได๎รับการสนับสนุนอยํางถูกจุดก็จะชํวยให๎
ธุรกิจเติบโตอยํางแข็งแกรํง ดังนั้นชํวงนี้คือชํวงที่ SMEs ต๎องการภาครัฐให๎การชํวยเหลือชํวยอยํางเป็น
รูปธรรมมากที่สุดทั้งในรูปแบบของความรู๎ และที่ส าคัญเงินทุน โดยต๎องเป็นไปอยํางมีระบบและทั่วถึง
จริงๆจึงจะกํอให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 

5.1.2 แนวทางที่เหมาะสมในการสร้างสรรค์มูลค่า (Value creation) ในห่วงโซ่
คุณค่า (Value chain) ของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อย (SMEs) 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth  Interview) ผู๎ให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ (Key 
Informant) สามารถสรุปแนวทางที่เหมาะสมในการสร๎างสรรค์มูลคํา ( Value  creation) ในแตํละ
องค์ประกอบของหํวงโซํคุณคํา (Value Chain) ได๎ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 5.1 แนวทางในการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value Creation) 

กิจกรรม แนวทางในการสร้างสรรค์มูลค่า (Value creation) 

Inbound 
Logistic 

เพ่ิมคุณคําของสินค๎าให๎แตกตํางตั้งแตํเลือกวัตถุดิบในการผลิต เชํน ตั้งโจทย์
ผลิต ขนมขบเคี้ยวที่ดีตํอสุขภาพ จึงต๎องคัดเลือกวัตถุดิบมาผลิตสินค๎าอยําง
พิถีพิถัน เชํนเลือกสํวนผสมเป็นช็อคโกแลตแท๎ และใช๎น้ ามันในทอดเป็นแบบ 
Zero Transfat หรือขนมที่เน๎นโปรตีนมากกวําคาร์โบไฮเดรต ใสํถั่วเยอะแปูง
บาง  

หากท าธุรกิจอยูํในเฉพาะคลัสเตอร์ตัวเองก็จะประยุกต์ใช๎ความรู๎ได๎ในคลัสเตอร์
เดียว แตํหากเชื่อมโยงข๎ามคลัสเตอร์จะท าให๎เกิดองค์ความรู๎ใหมํๆซึ่งสามารถ
ตํอยอด เกื้อกูลซึ่งกันและกันและชํวยลดต๎นทุนทั้งสองฝุายเชํน กลุํมโคนม
อินทรีย์รํวมมือกับกลุํมหมํอนไหมอินทรีย์ กลุํมหมํอนไหมได๎ปุ๋ย อินทรีย์(ขี้วัว)
แทนปุ๋ยเคมี กลุํม  โคนมก็จะได๎ลูกมัลเบอรรี่อินทรีย์มาท าแยมเป็นอีกหนึ่ง
สินค๎าในเครือ และในหมํอนเป็นอาหารสัตว์ ท าให๎ได๎ประโยชน์ทั้งแนวราบ
แนวดิ่ง 
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ตารางที่ 5.1 แนวทางในการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value Creation) (ตํอ) 
กิจกรรม แนวทางในการสร้างสรรค์มูลค่า (Value creation) 

Operation ความแตกตํางของสินค๎าสํวนหนึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตที่แตกตําง 
อยํางเชํนกะหรีพัฟนมสด ถึงแม๎จะใช๎เครื่อจักร ในขั้นตอนการแพค รีดแปูง อบ 
แตํทุกชิ้นก็ล๎วนแฮนเมดจากฝีมือแรงงานที่เชี่ยวชาญในการหํอแปูง ท าให๎เนื้อ
ขนมมีสัมผัสที่แตกตําง ที่คํูแขํงไมํสามารถลอกเลียนแบบได ๎

การรับจ๎าง OEM ในสํวนการผลิตที่เรามี Capacity เพียงพออยูํแล๎ว ไมํท าให๎
ศูนย์เสียแกนหลักของธุรกิจไป แตํเป็นการรู๎จักใช๎ประโยชน์จากเครื่องจักรและ
บุคลากรที่มีอยูํให๎เต็มประสิทธิภาพ และเป็การกระจายความเสี่ยงอีกด๎วย 

หัวใจหลักในการท าธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารก็คือ ความสะอาดปลอดภัย 
เป็นอันดับหนึ่ง คือจริงใจกับลูกค๎า ผลิตและท าในมุมของการเป็นผู๎บริโภคเอง 
ท าเค๎ก ขนมที่เรากล๎ากินเอง คือมีคุณภาพ ไมํใสํสารกันบูด ไมํเป็นโทษตํอ
สุขภาพ อยํางที่สองคือ ความสม่ าเสมอ คือต๎องได๎มาตรฐานมีรสชาติที่
เหมือนกันทุกชิ้น โดยเฉพาะการผผลิตในปริมาณมาก การควบคุมคุณภาพ
สินค๎าให๎คงที่เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ที่เหลือเป็นเทคนิคของแตํละคนวําจะท า
อยํางไรให๎ครองใจลูกค๎าได๎ตลอดไป อาจจะเป็นเรื่องของรสชาติที่อรํอยโดดเดํน 
หรือการสร๎างคุณคําในรูปแบบอ่ืน 

 ปัจจัยแหํงความส าเร็จ คือการเลือกเส๎นทางเดินที่คิดวําถูกต๎องแล๎ว แนํวแนํ
กับมัน และท ามันอยํางมีจริยธรรม โดยยึดหลักอยูํสามอยําง คือ Good 
,Clean, Fair : Good คือต๎องเป็นของดี คือดีทุกกระบวนการตั้งแตํวัตถุดิบ
จนถึงผลผลิต เป็นของที่เรามั่นใจวําต๎องกล๎าทานเอง กล๎าให๎ลูกหลานกิน 
:Clean   คือต๎องสะอาดในทุกๆขั้นตอนกระบวนการไมํใชํเพียงตํอลูกค๎า แตํตํอ
สิ่งแวดล๎อมด๎วย คือไมํปลํอยมลภาวะสูํสิ่งแวดล๎อม  :Fair คือต๎องมีวามยุติธรรม
ตํอทุก Stakeholder  คือ ลูกค๎า ด๎วยการขายสินค๎าในราคาที่สมเหตุสมผลที่
ทุกคนสามารถเข๎าถึงได๎ ตํอเกษตรกรโดยให๎ราคาที่ยุติธรรม ท าให๎ค๎าขายกัน
อยํางมีความสุข ไมํเอาเปรียบกัน แรงงาน คือการให๎คําแรงคําตอบแทนที่เป็น
มาตรฐาน กลําวได๎วําหากคิดถึง Impact จากการประกอบการ ไมํใช๎แคํตัวเอง 
แตํตํอสังคม สิ่งแวดล๎อม และศีลธรรม จะท าให๎การด าเนินธุรกิจเป็นไปอยําง
ราบรื่น  และท าให๎ธุรกิจเติบโตได๎อยํางตํอเนื่องในระยะยาว 
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ตารางที่ 5.1 แนวทางในการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value Creation) (ตํอ) 
กิจกรรม แนวทางในการสร้างสรรค์มูลค่า (Value creation) 

 การมีประสบการณ์ในวงการกํอนที่จะเริ่มธุรกิจตัวเองเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะท า
ให๎เรามี Knowhow และ Connection ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญมากทั้งคูํ แตํเหนือ
สิ่งอื่นใด สิ่งที่จะท าให๎อยูํรอดจริงๆคือความมานะอดทน  เพราะในระหวํางทาง
มีปัญหามากมายในหลากหลายรูปแบบให๎ต๎องก๎าวผําน และการที่ไมํเคยหยุด
นิ่งในการคิดค๎นผลิตภัณฑ์ใหมํๆหาตลาดใหมํๆก็เป็นอีกสิ่งที่จะท าให๎บริษัทอยูํ
รอดและพัฒนา 

Outbound 
Logistics 

นอกเหนือจากชํองทางการจัดจ าหนํายในประเทศ อยํางเชํน Convenience 
Store Modern trade และร๎านของฝากทั่วประเทศแล๎ว การขยายตลาดไป
ตํางประเทศเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชํวยให๎ธุรกิจเติบโตได๎อีกจากตลาดที่อ่ิมตัว  ซึ่งมี
หลายวิธีการ เชํน มี Distributor ในประเทศเปูาหมาย หรือการไปออกงาน 
Exhibition ใหญํๆในประเทศตํางๆเชํนงาน  Gulfood ที่ดูไบ Anuga ที่
เยอรมนี   งาน SIAL ที่ฝรั่งเศส เพ่ือขยายตลาดในการสํงออก ซึ่งการขยายไป
ตลาดที่เห็นความส าคัญหรือมี perception ที่ดีตํอสินค๎าไทยก็จะชํวยได๎มาก 
โดยประสบการณ์การท าธุรกิจ และการมองตลาดออก จะชํวยตัดสินวําสินค๎า
ไหนควรไปออกงานที่ประเทศไหน exhibtion ไหน 

Marketing 
and Sales 

การท าแผนธุรกิจจะชํวยให๎วางแผนธุรกิจได๎อยํางรอบคอบมากยิ่งขึ้น และชํวย
ให๎เห็นชํองวํางของตลาดและคูํแขํงอีกด๎วย 
การตั้งราคาจะแสดงถึงกลุํมลูกค๎าและจุดประสงค์ของการขาย และไมํได๎ขึ้นอยูํ
กับสถานที่ที่วางขายเสมอไป อยํางเชํนนมอินทรีย์ของ Dairy Home ที่มี
จุดประสงค์คือ อยากให๎เป็นนมมวลชนคือเป็นนมที่ดีมีคุณภาพที่ทุกคนเข๎าถึง
ได๎ จึงตั้งราคาที่คนทั้งสองกลุํมคือไมํวําจะซื้อจากห๎าง High End หรือ 
Hypermarket ก็เข๎าถึงได๎ถึงแม๎จะคนละกลุํมลูกค๎ากัน หรือการตั้งราคาใน
แบบที่ไมํมีใครเคยท ามากํอนอยํางเค๎ก 3 ชิ้น 100 ที่ลูกค๎าซื้อแล๎วรู๎สึกคุ๎มคํา
กวําราคา 35 บาท แตํก็สะท๎อนคุณคําของสินค๎าอยํางชัดเจน คือ คุณภาพดี 
ราคาถูก  
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ตารางที่ 5.1 แนวทางในการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value Creation) (ตํอ) 

กิจกรรม แนวทางในการสร้างสรรค์มูลค่า (Value creation) 

 การท าการตลาดอยํางตรงประเด็น จะชํวยให๎ SMEs ใช๎งบไมํมากแตํมี
ประสิทธิภาพมากได๎   เชํน Packaging Communication ของบริษัทเวย์ตา
นํา ที่จัดจ าหนํายผลไม๎อบแห๎งที่ เลํา Brand Story  สร๎างความรู๎สึกรํวมกับ
ลูกค๎า  โดยใช๎คอนเซ็ปต์ “ขนมผสมความรัก” ถํายทอดลงไปในตัวบรรจุภัณฑ์ 
ประกอบกับการดีไซน์ที่ฉีกแนว ท าให๎มีความโดดเดํนเมื่ออยูํบนชั้นวาง และ
สามารถขายได๎ด๎วยตัวเอง หรืออยํางสินค๎า นมอินทรีย์ของ Dairy Home ที่
ต๎องเก็บอยูํในความเย็นตลอดการขนสํง ไมํเหมาะกับการขายผํานทางชํองทาง 
online  แตํจะได๎ผลกวําถ๎าท า Promotion ณ จุดขาย แล๎วน าเครื่องมือ 
online ใช๎ส าหรับการ PR ให๎ลูกค๎าไปซื้อ ณ จุดขายแทน 

หรือตัวอยํางของการสร๎าง Awareness ที่ดีเยี่ยมของ sweet’n soft cake  
ผํานทางการออกรายการโทรทัศน์ที่มีกลุํมเปูาหมายติดตามเป็นจ านวนมาก 
อยํางเชํน SMEs ตีแตก หรือนิตยาสารที่บอกเลําเรื่องราวธุรกิจที่ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งมีชํวงเวลาเพียงพอให๎เลํา Story ของแบรนด์ ซึ่งเข๎าถึงกลุํม
ลูกค๎าทั้งดีลเลอร์และ ลูกค๎าที่ซื้อไปรับประทานเองจ านวนมาก ท าให๎แบรนด์
ติดตลาดอยํางรวดเร็ว 

เมื่อถึงจุดอ่ิมตัวไมํวําจะของตลาดที่อยูํ หรือตัวแบรนด์เอง มีทางออกหลายวิธีที่ 
หนึ่งในนั้นคือการ Concentric Diversification ท าแบรนด์ขึ้นใหมํ(แตํยังไมํทิ้ง
ความเชี่ยวชาญเดิมคือเป็นแนวเบเกอรี่)โดยจับกลุํมลูกค๎าระดับบนมากขึ้นเพ่ือ
กระจายความเสี่ยงของธุรกิจที่ก าลังอิ่มตัว 
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ตารางที่ 5.1 แนวทางในการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value Creation) (ตํอ) 
กิจกรรม แนวทางในการสร้างสรรค์มูลค่า (Value creation) 

Infrastructure หากธุรกิจเป็นขนาดของ SMEs แล๎วเปูาหมายคือต๎องการจะก๎าวข๎ามไปในไซส์
ที่ใหญํข้ึน หรือแขํงขันกับรายใหญํ ต๎องมีรายใหญํเหมือนกันสนับสนุนในแงํของ
รูปแบบเอกชนจะชํวยให๎มีข๎อได๎เปรียบในหลายๆอยํางเพ่ิมขึ้น เชํน Strategic 
Location อยํางเคสของ Daddy Dough ที่เป็นพันธมิตรกับ ปตท.  หรือใน
รูปแบบของการสนับสนุนจากรัฐบาลที่ชํวยเหลือในด๎านของ  ความรู๎ สัมนา 
นักวิจัย เงินทุน หรือการ subsidize จากหนํวยงานรัฐบาลตํางๆ  เพ่ืออุดชํอง
โหวํของธุรกิจ และชํวยให๎บริษัทเติบโตได๎เร็วขึ้น และเมื่อถึงจุดของการขยาย
ธุรกิจและก าลังการผลิต ต๎องควบคุมต๎นทุน และคุมคุณภาพสินค๎าให๎คงที่ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ 

Technology SMEs ควรเป็นองค์กรแหํงนวัตกรรมที่พร๎อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงใหมํๆ แม๎
จะยาก ไมํคุ๎นเคยในชํวงเริ่มต๎นก็ตาม แตํนวัตกรรมก็เป็นปัจจัยชํวยให๎ SMEs 
เติบโตได๎เร็ว และท าให๎การบริหารจัดการที่เป็นไปอยํางมีประสิทธฺภาพมากขึ้น 
อยํางเชํน ซอฟแวร์ส าเร็จรูปชํวยเก็บข๎อมูลลูกค๎าที่เข๎ามาซื้อ ท าให๎ได๎สัดสํวน
ลูกค๎าที่ชัดเจนวําคือกลุํมไหน และท าให๎ท าสามารถการตลาดได๎อยํางตรงจุด 
หรือซอฟแวร์ในการจัดการสต๏อกสินค๎าให๎เป็นระบบด๎วยการรวมรวมข๎อมูล
ออนไลน์จากทุกสาขาไว๎ในสํวนกลาง และมีการสรุปข๎อมูลทุกท าให๎สามารถ
ค านวณจ านวนสินค๎าที่ต๎องสั่งเพิ่มได๎อยํางรวดเร็ว 

HR 
Management 

 

การมี Teamwork ที่ดีชํวยเป็นอยํางมากในเรื่องของการบริหารงานให๎มี
คุณภาพ บริษัทมีคนหลักสิบ แตํสามารถสร๎างยอดขายให๎โตกวํา 100% ทุกปี
ได๎  เพราะมีการวัดผลการด าเนินงาน และทีมงานที่แบํงหน๎าที่ชัดเจน เชํนฝุาย
ควบคุมคุณภาพ ฝุายพัฒนาสินค๎า ฝุายควบคุมต๎นทุน และมีทีมงานที่คอยลง
พ้ืนที่ส ารวจร๎านค๎าท่ีรับสินค๎าไปขาย แม๎วําจะเอาเครื่องจักรมาใช๎  แตํก็ไมํได๎ให๎
คนออก แตํกระจายไปท าในสํวนอ่ืนแทนอยํางเชํนการคิดรสชาติใหมํๆ 
ผลิตภัณฑ์ใหมํๆท่ีมีนมเป็นสํวนประกอบ เพราะมองมนุษย์เป็นทุน ไมํใชํต๎นทุน 
เพราะมนุษย์พัฒนาได๎ 
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ตารางที่ 5.1 แนวทางในการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value Creation) (ตํอ) 
กิจกรรม แนวทางในการสร้างสรรค์มูลค่า (Value creation) 

Procurement ปัจจัยแหํงความส าเร็จสํวนนึงคือคุณภาพวัตถุดิบที่บริษัทให๎ความส าคัญมาก 
เพราะเป็นจุดเริ่มต๎นของกระบวนการ ถ๎าวัตถุดิบที่ใสํลงไปดี กระบวนการดี 
ยังไงผลลัพท์ก็มีคุณภาพดี ดังนั้น  วัตถุดิบในการผลิตเค๎กจึงใช๎สตอเบอรี่ที่ลูก
ใหญํ น าเข๎าจากสหรัฐอเมริกาเดือนละ 3 ตัน ใช๎เนยแท๎ ครีมชีสอยํางดีจาก
ออสเตรเลีย ชาเขียวมัทฉะแท๎จากญี่ปุุน ทุกอยํางใช๎ของดี หรือถ๎าเป็นผลไม๎
อบแห๎ง ก็ต๎องเป็นผลไม๎ที่ผํานการตระเวนหา จากแหลํงผลิต “ที่ดีที่สุด ซึ่ง
กระจายอยูํทั่วประเทศ โดยให๎โจทย์ซัพพลายเออร์ คือ เน๎นของดี เกรด
คุณภาพ ราคาคํอยมาวํากัน 

 
จากผลของการศึกษาแนวทางในการสร๎างสรรค์มูลคําของผู๎ประกอบการที่

ประสบความส าเร็จทั้งห๎ารายพบวํามีปัจจัยแหํงความส าเร็จขั้นพ้ืนฐานรํวมกันคือผลิตสินค๎าในมุมมอง
ของการเป็นผู๎บริโภคเอง จึงให๎ความส าคัญตั้งแตํต๎นน้ า คือปัจจัยในการผลิตต๎องเป็นของดี มีคุณภาพ 
ตลอดจนกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน ท าให๎ปลายน้ าได๎สินค๎าที่ สะอาดปลอดภัย มีรสชาติที่
สม่ าเสมอ โดยวิธีการสร๎างสรรค์มูลคํานอกเหนือจากนี้จะแตกตํางกันไปตามแตํละองค์กรขึ้นอยูํกับ 
ลักษณะของสินค๎า และกลุํมเปูาหมาย ยกตัวอยํางเชํน  

บริษัท แด๏ดดี้โด(ประเทศไทย) จ ากัด มีแนวทางการสร๎างมูลคําที่โดดเดํนในเรื่อง
ของ outbound logistic นั่นคือมีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliance ) รํวมกับ บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ในเรื่องของการขยายชํองทางการจัดจ าหนํายในปั๊มตํางๆ ซึ่งถือเป็น Stategic 
location  ในการเพ่ิมศักยภาพการแขํงขันกับคูํแขํงรายใหญํ อยํางเชํน Krispy Kreme  ของบริษัท พี
เอ็ม กรุ๏ป เจ๎าของผลิตภัณฑ์เนสกาแฟ และ บริษัท เนสท์เลํ(ไทย)จ ากัด และ Mister Donut ที่อยูํ
ภายใต๎การบริหารงานของ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๏ป จ ากัด  

บริษัท แดรี่โฮม จ ากัด มีแนวทางในการสร๎างสรรค์คุณคําในสํวนของ Inbbound 
logistic ที่แปลกใหมํ นั่นคือมีการเชื่อมโยงข๎ามคลัสเตอร์ท าให๎เกิดองค์ความรู๎ใหมํๆ จึงได๎ประโยชน์ทั้ง
แนวราบแนวดิ่ง ชํวยลดต๎นทุนและบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสองฝุายเชํน กลุํมโคนมอินทรีย์รํวมมือกับ
กลุํมหมํอนไหมอินทรีย์ กลุํมหมํอนไหมได๎ปุ๋ยอินทรีย์(ขี้วัว)แทนปุ๋ยเคมี กลุํมโคนมก็จะได๎ใบหมํอนเป็น
อาหารสัตว์ และได๎ลูกมัลเบอรรี่อินทรีย์มาท าแยมเป็นอีกหนึ่งสินค๎าในเครือ โดยหากไมํมีการเชื่อมโยง
ความรู๎ข๎ามคลัสเตอร์แล๎ว อาจจะต๎องใช๎เวลาและทรัพยากรมากกวํานี้ในการท าไลน์สินค๎าอินทรีย์อ่ืนๆ
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์นม 
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บริษัท ครูยุ คอทเทจ จ ากัด เป็นตัวอยํางที่ยอดเยี่ยมของ SMEs ในการ
สร๎างสรรค์มูลคําในสํวนของ outbound logistic คือนอกจากจะวางขายในประเทศแล๎ว ยังมีการ
ขยายไปยังตลาดตํางประเทศ ผํานการไปออกงาน Exhibition เฉพาะทางด๎านอาหารใหญํๆใน
ประเทศตํางๆเชํนงาน  Gulfood ที่ดูไบ Anuga ที่เยอรมนี   งาน SIAL ที่ฝรั่งเศส เพ่ือขยายตลาดใน
การสํงออก โดยการไปออกงานเหลํานี้น ามาซึ่งโอกาสอีกมากมาย ซึ่งไมํจ าเป็นต๎องเป็นธุรกิจขนาด
ใหญํเทํานั้นทีส่ามารถแสดงสินค๎าในงานเหลํานี้ได๎ แตํระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมก็ท าได๎
เชํนกัน  

บริษัท สวีท อินเตอร์ แฟคทอรี่ จ ากัด โดดเดํนในเรื่องของ Marketing and 
Sales ในกิจกรรมหํวงโซํคุณคํา เริ่มจากการเข๎าใจลักษณะสินค๎าและกลุํมเปูาหมายเป็นอยํางดี ท าให๎
สามารถวางต าแหนํงทางการตลาดของบริษัทได๎อยํางถูกต๎อง โดยมี role ที่ชัดเจนนั่นคือเป็นผู๎ลิตและ
สร๎างแบรนด์ ลูกค๎าจึงมีทั้งกลุํมท่ีเป็นดีลเลอร์และลูกค๎าที่ซื้อรับประทานเอง ดังนั้นโจทย์คือท าอยํางไร
ให๎คนสองกลุํมนี้รู๎จักและเชื่อใจแบรนด์ ซึ่งบริษัทได๎ตอบโจทย์ด๎วยการใช๎เครื่องมือการสื่อสารที่มีเวลา
เพียงพอที่จะเลําให๎กลุํมเปูาหมายฟังถึง Brand Story โดยได๎เลือกใช๎การลงบทความธุรกิจที่ประสบ
ความส าเร็จทั้งใน Magazine และ บทความออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีการออกรายการโทรทัศน์
อยํางเชํน SMEsตีแตก จึงท าให๎แบรนด์เป็นที่รู๎จักอยํางรวดเร็วในกลุํมเปูาหมาย 

บริษัท เวย์ตานํา จ ากัด  มีการสร๎างสรรค์มูลคําในเรื่องของ Marketing and 
Sales เชํนกัน แตํจะเป็นในลักษณะของการวางต าแหนํงทางการตลาดที่แตกตําง และน าเสนอออกมา
ได๎อยํางดี ผํานกระบวนการที่ออกแบบอยํางใสํใจในทุกรายละเอียด  ตั้งแตํการใช๎ถ๎อยค าที่สะดุดหู ใช๎
ในการตั้งชื่อสินค๎าแตํละชนิด เชํนบ๏วยคืนชีพ และลูกเดือยยิ้มแย๎มรสอบเกลือ การออกแบบโลโก๎และ
แพคเก็จจิ้งที่สะดุดตา ด๎วยการใช๎แบบอักษรตัวใหญํและสี “ขาว-ด า” เหมือนพาดหัวขําวพร๎อม
เรื่องราวของสินค๎าแตํละตัว ท าให๎สินค๎ามีความโดดเดํน สะดุดตาตรงใจกลุํมเปูาหมาย ด๎วย  
Packaging Communication ที่มีคุณภาพท าให๎สินค๎าขายได๎ด๎วยตัวเอง    
 
5.2 การน าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ 

 
5.2.1 การประยุกต์ใช้เชิงวิชาการ (Implications for Academic) 

นักศึกษา นักวิชาการ หรือบุคลากรภาควิชาการ สามารถใช๎ประโยชน์จาก
การศึกษาแนวคิดการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value Creation) นี้ เพ่ือวัตถุประสงค์ทางการ วิจัยและ
ประกอบเอกสารทางวิชาการอ่ืนๆ 
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5.2.2 การประยุกต์ใช้เชิงธุรกิจ (Implications for Business) 
ผู๎ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม(SMEs)ในอุตสาหกรรมแปรรู

อาหาร หรือภาคธุรกิจอ่ืนๆ  สามารถน างานศึกษาการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value Creation) นี้ ไป
ประยุกต์ใชกับธุรกิจเพ่ือสร๎างความสามารถในการแขํงขันในอนาคต 

5.2.3 การประยุกต์ใช้กับนโยบายรัฐ (Implications for Government Policy) 
หนํวยงานภาครัฐสามารถน างานศึกษาด๎านการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value 

Creation) ทางการตลาดนี้ ไปประกอบการแก๎ปัญหาและสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 
(SMEs) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในระยะยาวได๎ 

 
5.3 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 

 
เนื่องจากธุรกิจที่ด าเนินการในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารมีความหลากหลาย และมีอยูํ

เป็นจ านวนมาก แตํเนื่องด๎วยระยะเวลาที่จ ากัด ประกอบกับผู๎วิจัยได๎ก าหนดกลุํมเปูาหมายแบบ
เฉพาะเจาะจงเพ่ือเก็บข๎อมูลในเชิงลึก จึงอาจไมํสามารถเก็บข๎อมูลกลุํมตัวอยํางจ านวนมากและ
หลากหลายได๎เพียงพอ อาจท าให๎ผลการศึกษาไมํครอบคลุมถึง สถานการณ์และปัญหาของ
ผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม(SMEs)ในระดับมหภาค  

 
5.4 ข้อแนะส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง 

 
ในการศึกษาการสร๎างสรรค์มูลคํา (Value Creation) ส าหรับอุตสาหกรรมแปรรูป

อาหารครั้งนี้ ได๎ใช๎รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งเป็นการวจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) จึงยังขาดการวัดผลการสร๎างสรรค์มูลคําในเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research)  หากมีการน างานวิจัยฉบับนี้ไปใช๎เพ่ือการศึกษาตํอยอดในด๎านปริมาณ การวัดผลการ
สร๎างสรรค์มูลคํา หรือน าไปประยุกต์ใช๎กับการสร๎างสรรค์มูลคําของอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ก็จะเป็นผลดีตํอ
ภาคธุรกิจและการศึกษาและเป็นการตํอยอดแนวคิดด๎านการสร๎างสรรค์มูลคําระบบเศรษฐกิจไทยใน
อนาคต 
 
5.5 บทสรุป 

 
แนวทางในการสร๎างสรรค์คุณคํา (Value Creation) ของผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยํอม (SMEs) ในอุตสาหกรรรมแปรรูปอาหารนั้น  สิ่งส าคัญคือผู๎ประกอบการต๎อง
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เริ่มต๎นด๎วยความเชียวชาญในสิ่งที่ท า ประกอบกับมีแนวคิดเชิงธุรกิจและการตั้งโจทย์ที่ถูกต๎อง คือ 
สร๎างสรรค์และผลิตสินค๎าด๎วยมุมของการเป็นผู๎บริโภค โดยท าสินค๎าที่กล๎ารับประทานเอง นั่นหมายถึง
สินค๎าท่ี สะอาดปลอดภัย มีคุณภาพ โดยเริ่มตั้งแตํจุดเริ่มต๎นของกระบวนการ คือการคัดสรรค์วัตถุดิบ  
ตลอดจนกระบวนการการผลิตที่ต๎องมีการควบคุมมาตรฐานอยํางดี เพ่ือให๎ได๎สินค๎าที่มีรสชาติ
เหมือนกันทุกชิ้น ซึ่งเป็นปัจจัยแหํงความส าเร็จขั้นพ้ืนฐานของธุรกิจแปรรูปอาหารที่ประสบ
ความส าเร็จ โดยสามารถสร๎างสรรค์คุณคําที่แตกตํางสอดแทรกได๎ตลอดทั้งกระบวนการการผลิต ซึ่ง
จะแตกตํางกันไปตามแตํละองค์กร เชํน ปัจจัยธรรมชาติของผลิตภัณฑ์และบริการ วิธีการผลิตและ
เทคโนโลยี หรือการจัดการเชื่อมโยงความรู๎ระหวํางคลัสเตอร์ ท าให๎จากสินค๎าอาหารทั่วไปสูํการผลิต
สินค๎าอาหารที่สร๎างมูลคําเพ่ิมและสามารถตอบสนองกระแสความต๎องการของผู๎บริโภคในปัจจุบันได๎ 
โดยท าการตลาดสื่อสารถึงคุณคําเหลํานี้ ซึ่งเป็นจุดขาย ออกมาเป็นเรื่องราวของแบรนด์ให๎ผู๎บริโภค
ได๎รับรู๎ผํานการใช๎เครื่องมือตํางๆที่เข๎าถึงกลุํมเปูาหมาย อยํางเชํน ชํองทางออนไลน์ตํางๆ  หรือตัว
บรรจุภัณฑ์เอง (Packaging Communication) ซึ่งใช๎งบไมํมากแตํมีประสิทธิภาพมาก  

นอกเหนือจากลูกค๎าที่ต๎องให๎ความส าคัญแล๎วยังมี Stakeholder อีกสองสํวนที่องค์กร
ต๎องเอาใจใสํ นั่นคือซัพพลายเออร์ และ พนักงาน ซึ่งเป็นสํวนส าคัญที่ท าให๎การด าเนินธุรกิจเป็นไป
อยํางราบรื่น  นอกจากนี้ผู๎ประกอบการต๎องมีความยืดหยุํนในการปรับตัว ควรเป็นองค์กรแหํง
นวัตกรรมที่พร๎อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงใหมํๆ รู๎จักน าเทคโนโลยีและโปรแกรมมาชํวยบริหารจัดการ 
และไมํหยุดนิ่งในการคิดค๎นผลิตภัณฑ์ และหาตลาดใหมํๆอยูํเสมอ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับปัจจัยที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือสร๎างความพึงพอใจแกํผู๎บริโภคมากขึ้นน าไปสูํการสร๎างความสามารถใน
การแขํงขันในระยะยาว  
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ภาคผนวก ก 
แนวค าถามวิจยั 

 
1. ประวัติความเป็นมาของธุรกิจโดยสังเขป 
2. สถานการณ์ของธุรกิจในปัจจุบัน 
3. ปัญหาของธุรกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 
4. แนวโน๎มของอุตสาหกรรมในอนาคต 
5. สภาพการแขํงขัน คูํแขํงทางตรงและทางอ๎อม 
6. กลุํมลูกค๎าเปูาหมายของธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต 
7. ปัจจัยแหํงความส าเร็จของธุรกิจ (Key Success Factor) 
8. แนวทางและความคิดเห็นในการสร๎างสรรค์คุณคําในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
9. ข๎อเสนอแนะอ่ืนๆส าหรับผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) ใน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
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ชื่อ นางสาวอรัฐา ลีลาศรีสํงา   
วันเดือนปีเกิด 09 ตุลาคม พ.ศ. 2535 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2557 : บริหารธุรกิจบัณฑิต 

(การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  
 

 
 

 
 
  

 
 

  
  

 


