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การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง เรื่อง การสร๎างมูลคําตราสินค๎าที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อ
: กรณีศึกษาน้้าอัดลมบรรจุขวดพลาสติก “เป๊ปซี่” บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) นีม้ ี
วัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข๎องมูลคําตรายี่ห๎อของบริษัทฯ
รวมทั้งปัญหาที่เกี่ยวข๎องในระดับองค์กร ระดับหนํวยธุรกิจ และระดับหน๎าที่ด๎านการตลาดของ
บริษัทฯ 2. เพื่อก้าหนดกลยุทธ์ในการแก๎ปัญหาทั้งในระดับองค์กร ระดับหนํวยธุรกิจ และระดับ
หน๎าที่ด๎านการตลาดของน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามกลยุทธ์ และ
ควบคุมประเมินผล โดยได๎ออกแบบการวิจัยเป็นการศึกษาเรื่อง ปัญหาการจัดการเชิงกลยุทธ์
และกลยุทธ์ตลาดผู๎ศึกษาได๎ออกแบบการวิจัยแบบบูรณาการเป็นการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองใน
เชิงคุณภาพ วิธีการศึกษามีการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากสองแหลํงคือข๎อมูลทุติยภูมิและข๎อมูลปฐม
ภูมิ จากนั้นจึงน้าข๎อมูลทั้งสองสํวนมาท้าการวิเคราะห์โดยใช๎ทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ในการสรุปและประมวลผล โดยมีการใช๎เครื่องมือตําง ๆ ในการวิเคราะห์เพื่อสรุปเลือกใช๎กล
ยุทธ์ทั้งสามระดับ คือ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับหนํวยธุรกิจ และ กลยุทธ์ระดับหน๎าที่
โดยได๎ออกแบบการวิจัยเป็นแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จ

ผลการส้ารวจพบวํามูลคําตราสินค๎า (Brand Equity) ของ “เป๊ปซี่” นั้นอยูํในเกณฑ์สูง
ทั้งหมด ยกเว๎นในสํวนของเกณฑ์ด๎านความจงรักภักดีตํอตราสินค๎า (Brand Loyalty) นั้นมี
เกณฑ์ที่ต่้ากวําด๎านอื่นผู๎บริโภคจะหันมาบริโภคสินค๎าทดแทนทันทีถ๎าตราสินค๎า “เป๊ปซี่” หมด
หรือไมํมี ในการศึกษาได๎ก้าหนดเครื่องมือในการวิเคราะห์ ได๎แกํ Five Forces Model , SWOT
Analysis, TOWS Matrix เพื่อก้าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมได๎แกํ กลยุทธ์ระดับองค์กร จากการ
วิเคราะห์สรุปคือ กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) เนื่องจากองค์กรเป็นองค์กรขนาดใหญํ
และได๎รับความเชื่อถือจากผู๎ประกอบการ และผู๎บริโภคอยํางแพรํหลาย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่
องค์กรจะขยายธุรกิจ เพื่อจะตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภค และเป็นการสร๎างรายได๎
สร๎างความมั่นคงให๎กับธุรกิจ ประกอบกับโอกาสในการตํอยอดธุรกิจเครื่องดื่ม ดังนั้นการที่บริษัท
จะด้าเนินการขยายธุรกิจจึงเป็นการดีที่จะเพิ่มการลงทุนในรูปแบบใหมํๆ เพื่อตอกย้้าภาพลักษณ์
ความแข็งแกรํง และสามารถท้าให๎องค์กรสามารถเติบโตได๎อยํางตํอเนื่องในระยะยาว ตลอดจน
สํงผลให๎ธุรกิจใหมํๆขององค์กรได๎รับความเชื่อถือและความไว๎วางใจ ในการก้าหนดกลยุทธ์ใน
ระดับองค์ก รนั้น บริษัทต๎อ งเทียบกับแนวโน๎มการตลาดกลยุทธ์ ระดับหนํว ยธุ รกิจ – จาก
การศึกษาได๎เลือกธุรกิจบะหมี่กึ่งส้าเร็จรูปมาศึกษาในครั้งนี้ จากการวิเคราะห์แล๎ว จึงควรเลือก
กลยุทธ์สร๎างความแตกตําง โดยจากจุดแข็งของบริษัทฯ คือการสร๎างนวัตกรรมใหมํๆ และการ
สนับสนุนตราสินค๎า โดยการสร๎าง (Product Differentiation) ออกมาอยํางตํอเนื่องเพื่อตอบ
โจทย์ของลูกค๎าที่มีความต๎องการที่เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา เพื่อสร๎างความได๎เปรียบในการ
แขํงขัน และกลยุทธ์ระดับหน๎าที่ จากสภาวะการแขํงขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมน้้าอัดลม
จาการศึกษาในครั้งนี้ เลือกกลยุทธ์ กลยุทธ์สํวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix
Strategy) เป็นกลยุทธ์ ที่ใช๎ใ นการสร๎างยอดขายและใช๎ใ นการแก๎ไขปัญ หาในระดับ Function
รํวมกับกลยุทธ์ เพิ่มเติม คือกลยุทธ์ การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค๎า CRM เพื่อให๎บริษัท
ด้าเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎
ค้าส้าคัญ: กลยุทธ์องค์กร, กลยุทธ์การตลาด, มูลคําตราสินค๎า, น้้าอัดลม

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค๎นคว๎า ด๎วยตัวเองฉบับนี้ส้าเร็จได๎ด๎วยดีด๎วยความกรุณาจาก อาจารย์
ดร.สวรส ศรีสุตโต โดยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให๎ความกรุณาแนะน้าค้าปรึกษา, ตรวจตราแก๎ไข
เนื้อหา ตลอดจนให๎ ค วามรู๎ ความเข๎าใจในการท้าการศึกษาค๎ นคว๎า ด๎วยตัวเองเป็นอยํางมาก
รวมทั้ ง ดร.ประเสริ ฐ ศิ ริ เ สรี ว รรณ และอาจารย์ ดร.พี ร พงษ์ ฟู ศิ ริ ที่ ก รุ ณ ารั บ เป็ น ประธาน
กรรมการและกรรมการในการสอบรายงานการค๎นคว๎านี้ รวมถึงคณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาการตลาดทุกทํานที่ได๎กรุณาถํายทอดวิชาความรู๎ ให๎สามารถน้าวิชาการตํางๆ
มา ประยุกต์ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ทางผู๎ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณทุกทํานเป็นอยํางสูงมา
ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพํอ คุณแมํ ครอบครัว ที่เป็นก้าลังใจให๎การสนับสนุน
และขอบคุณเพื่อนๆ รวมถึงพี่ๆน๎องๆ ในชั้นเรียนทุกคนที่ได๎ให๎ค้าแนะน้ามาโดยตลอดระยะเวลา
ในการท้าการศึกษาค๎นคว๎า ด๎วยตนเองฉบับนี้ และขอขอบคุณผู๎ควบคุมสาขา บริษัท เสริมสุข
จ้ากัด (มหาชน) สาขาธนบุรี ที่ได๎ให๎ความชํวยเหลือในข๎อมูลตํางๆเป็นอยํางดี
สุดท๎ายนี้ทางผู๎ศึกษาหวังเป็นอยํางยิ่งวํา การศึกษาค๎นคว๎าอิสระด๎วยตัวเองฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ส้าหรับทํานที่สนใจเพื่อน้าไปใช๎ในการประกอบความรู๎ในอนาคต

สารบัญ
บทที่

หน๎า

บทคัดยํอ ........................................................................................................................... ง
กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................. ช
สารบัญ ............................................................................................................................. ซ
สารบัญตาราง ................................................................................................................... ญ
สารบัญแผนภูมิ................................................................................................................... ฐ
สารบัญภาพ .................................................................................................................... ฑ
บทที่
1. บทน้า ............................................................................................................. 1
องค์กร(Optipnal) และลักษธุรกิจขององค์กร............................................... 1
ปัญหาและลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร.............................................. 19
ความส้าคัญและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร ………………….. 25
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ...................................................................... 27
ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ ....................................................................... 27
ค้านิยามศัพท์ .......................................................................................... 27
2. หลักแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและองค์ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องที่เกี่ยวข๎อง................. 30
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ........................................................................ .... 31
การจัดการตลาด และกลยุทธ์การตลาด .................................................... 43
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ................................................................................ 55

ซ

สารบัญ (ต่อ)
บทที่

หน๎า
3. ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา ........................................................... 58
การออกแบบวิจัย .................................................................................... 59
การศึกษาวิจัยและเก็บข๎อมูล .................................................................. 59
การวิเคราะห์ข๎อมูล (Data Analysis) ...................................................... 60
การสรุปประมวลผลตามกระบวนการเชิงกลยุทธ์ ...................................... 84
4. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข๎อเสนอแนะ .......................................... 104
สรุปการด้าเนินการศึกษา และผลการศึกษา .......................................... 105
ข๎อจ้ากัดในการศึกษา ........................................................................... 106
ข๎อเสนอแนะในการศึกษาครั้งตํอไป........................................................ 107

บรรณานุกรม ................................................................................................................. 117
ภาคผนวก ..................................................................................................................... 121
ก ..................................................................................................................... 122
ประวัติผู๎ศึกษา ............................................................................................................... 130

ฌ

สารบัญตาราง
ตารางที่
หน๎า
1.1 แสดงข๎อมูลผลประกอบการระดับองค์กร ………………………………………………. 13
1.2 โครงสร๎างรายได๎ขององค์กร ……………………………………………………………. 14
1.3 แสดงรายชื่อบริษัทที่ผลิตน้้าอัดลมปี พ.ศ.2552 ……………………………………….. 15
1.4 แสดงข๎อมูลทางการเงินเปรียบเทียบปี พ.ศ. 2553, 2552) …………………………… 23
1.5 แสดงข๎อมูลเปรียบเทียบบรรจุภัณฑ์ เทียบกับปริมาตรเทียบกับราคาปลีก
ของแตํละตราสินค๎า ปีพ.ศ. 2554 ……………………………………………………………. 24
1.6 แสดงข๎อมูลเปรียบเทียบยอดขายสินค๎า น้้าอัดลมประเภทขวดแก๎ว RB
(Return Bottle) ระหวํางปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ……………………………………. 24
1.7 แสดงข๎อมูลเปรียบเทียบยอดขายสินค๎า น้้าอัดลมประเภทขวดพลาสติกแบํงตามขนาด
บรรจุภัณฑ์ ระหวํางปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 …………………………………………. 25
2.1 TOWS Strategic Alternative Matrix …………………………………………………… 35
2.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (PEST Analysis) …………………………………………….. 37
2.3 การวิเคราะห์สถานการณ์ PEST Analysis (ตํอ) ………………………………………… 38
3.1 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามเพศ ................................................. 69
3.2 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามการศึกษา ........................................ 69
3.3 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามอายุ ................................................. 69
3.4 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามอาชีพ .............................................. 70
3.5 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน ......................... 70
3.6 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภค
ด๎านการให๎ความส้าคัญกับปัจจัยใดในการซื้อน้้าอัดลมเป็นสิ่งแรก ....................................... 71
3.7 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภค
ด๎านความถี่ในการบริโภคน้้าอัดลมในหนึ่งสัปดาห์ .............................................................. 71
3.8 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภค
ด๎านการเลือกซื้อน้้าอัดลมตามตราสินค๎า ........................................................................... 72
3.9 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภค
ด๎านการเลือกซื้อน้้าอัดลมตามตราสินค๎ายํอยของ “เป๊ปซี่” ………....................................... 72

ญ

สารบัญตาราง(ต่อ)
ตารางที่
หน๎า
3.10 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภคด๎าน
การเลือกซื้อน้้าอัดลมตามตราสินค๎ายํอยของ “โค๎ก” ........................................................... 73
3.11 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภค
ด๎านเหตุผลในการเลือกซื้อน้้าอัดลมตามตราสินค๎าที่ตนเองเลือก ........................................ 73
3.12 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภค .................. 74
3.13 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภค
การเลือกซื้อน้้าอัดลมตามบรรจุภัณฑ์ขวดแก๎วชนิดคืนขวด ................................................ 74
3.14 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภค
การเลือกซื้อน้้าอัดลมตามบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติก ............................................................ 75
3.15 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภค
ด๎านสถานที่ในการบริโภค ................................................................................................ 75
3.16 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามการรับรู๎ตราสินค๎า
น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” ....................................................................................................... 76
3.17 แสดงจ้านวนร๎อยละปัจจัยด๎านภาพลักษณ์ตราสินค๎าน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”
เกี่ยวกับปัจจัยด๎านภาพลักษณ์ในหัวข๎อตํางๆดังนี้ ............................................................. 78
3.18 แสดงจ้านวนร๎อยละปัจจัยด๎านความจงรักภักดีตํอตราสินค๎า น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”
โดยมีหัวข๎อในการทดสอบดังนี้ ......................................................................................... 80
3.19 แสดงจ้านวนร๎อยละปัจจัยด๎านการรับรู๎คุณภาพในตราสินค๎าน้้าอัดลมตรา“เป๊ปซี่”…… 83
3.20 สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล (Five Forces Model) ..........................................87
3.21 การก้าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร Corporate Level โดยใช๎ TOWS Matrix .................. 95
3.22 การก้าหนดกลยุทธ์ระดับหนํวยธุรกิจ Business Level โดยใช๎ TOWS Matrix ............ 96
3.23 การก้าหนดกลยุทธ์ระดับหน๎าที่ Functional Level โดยใช๎ TOWS Matrix .................. 97
3.24 สรุปผลการศึกษาตามกระบวนการก้าหนดกลยุทธ์ระดับ (Corporate Strategies) ....... 99
3.25 สรุปผลการศึกษาตามกระบวนการก้าหนดกลยุทธ์ระดับ (Business Strategies) ..... 100
3.26 สรุปผลการศึกษาตามกระบวนการก้าหนดกลยุทธ์ระดับ (Function Strategies) ....... 101
3.27 สรุปกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับ (Corporate, Business and Function Strategies) ............ 102
4.1 แสดงแผนตารางลงนิตยสารและภาพรวมการโฆษณา, กิจกรรม……….……………... 125

ฎ

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่
หน๎า
1.1 แสดงแนวโน๎มการเจริญเติบโตอุตสาหกรรมน้้าอัดลม ……………………………...…… 11
1.2 แสดงรายได๎จากการขายและก้าไรสุทธิ ………………………………………………...... 14
1.3 แสดงประเภทมูลคําตลาดรวมน้้าอัดลม ………………………………………………….. 16
1.4 แสดงประเภทมูลคําตลาดรวมน้้าอัดลมเฉพาะน้้าด้า (น้้าโคลํา) .................................... 17
1.5 แสดงประเภทมูลคําตลาดรวมน้้าอัดลมสี และน้้าอัดลมขาว (เลมอน ไลน์) .................... 17
1.6 แสดงแนวโน๎มสํวนแบํงทางการตลาดน้้าอัดลม “เป๊ปซี่” …………………………….… 18
1.7 แสดงสํวนแบํงทางการตลาดน้้าอัดลม “เป๊ปซี่”เปรียบเทียบปีพ.ศ.2552 และ
พ.ศ.2553 ........................................................................................................................ 19
1.8 แสดงแนวโน๎มสํวนแบํงทางการตลาด น้้าอัดลม “บิ๊ก โคลํา” ………………………..…... 20
1.9 แสดงการเปรียบเทียบแนวโน๎มสํวนแบํงทางการตลาด น้้าอัดลม “เป๊ปซี่” และ
“บิ๊ก โคลํา” ……………………………………………………………………………………... 22

ฏ

สารบัญภาพ
แผนภาพที่
หน๎า
1.1 แสดงสินค๎าบริโภคที่ บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) เป็นผู๎ผลิตและจัดจ้าหนํายรวมถึง
รับจ๎างจัดจ้าหนําย ……………………………………………………………………………….. 2
1.2 แสดงโรงงานการผลิตของ บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) ทั้ง 5 แหํงอยูํในภูมิภาค …… 8
1.3 แสดงคลังสินค๎าจ้านวน 47 แหํงและคลังสินค๎ายํอยอีกจ้านวน 9 แหํง ............................. 9
1.4 แสดงโครงสร๎างองค์กรของ บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) …………………………… 10
1.5 แสดงกรอบแนวคิด VALS Framework…………………………………………………… 27
1.6 การวางต้าแหนํงทางการตลาดของน้้าอัดลมขวดพลาสติก “เป๊ปซี่”……………………… 28
2.1 SWOT Analysis ……………………………………………………………………..
31
2.2 Five Forces Model Analysis …………………………………………………………..... 32
2.3 ระดับของกลยุทธ์ ………………………………………………………………….………. 41
2.4 โมเดลในการสร๎างมูลคําตรายี่ห๎อ ………………………………………………….……… 44
2.5 สํวนประสมทางการตลาด …………………………………………………………….…… 53
3.1 ภาพ Five Force Model ………………………………………………………………….. 84
4.1 ภาพ Value Chain……………………………………………………………………… 110

บทที่ 1
บทน้า
1.1

องค์กร (Optional) และลักษณะธุรกิจองค์กร

ชื่อองค์กร
บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน)
ข้อมูลองค์กรโดยสังเขป
ชื่อบริษัท
: บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน)
ชื่อยํอหลักทรัพย์
: SSC
กลุํมอุตสาหกรรม (หมวดธุรกิจ)
: เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
(อาหารและเครื่องดื่ม)
ปีที่กํอตั้ง
: 18 เมษายน 2495
ปีที่เข๎าตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย :
ที่ตั้ง
: อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
อาคาร 1 ชั้น 27-28, 252/35-36
ถนนรัชดาภิเษก เขตห๎วยขวาง กรุงเทพฯ
ทุนจดทะเบียน
: 265,900,484.00 บาท
ทุนจดทะเบียนช้าระแล๎ว
: 265,900,484.00 บาท
จ้านวนหุ๎นสามัญ
: 265,900,484 หุ๎น
มูลคําหุ๎นที่ตราไว๎ (Par Value)
: 1 บาทตํอหุ๎น
นโยบายเงินปันผล
: ไมํต่้ากวําร๎อยละ 40 จากก้าไรสุทธิของงบก้าไร
สุทธิเฉพาะกิจการในแตํละงวดบัญชีหลังจากหัก
ส้ารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมา
(ถ๎ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
ข๎อจ้ากัดหุ๎นตํางด๎าว
: 35%
ผู๎สอบบัญชี / ส้านักงานสอบบัญชี
: นาย นิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์
(บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ้ากัด)
นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ
(บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ้ากัด)
นางสาว นิตยา เชษฐโชติรส
(บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ้ากัด)
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ภาพรวมองค์กรและประวัติความเป็นมา
ประวัติบริษัท
บริษัท เสริมสุข จ้ากัด ได๎กํอตั้งโรงงานขนาดยํอมแหํงแรกขึ้นบนเนื้อที่ประมาณ 4 ไรํ ณ
ถนนสีลม และเริ่มเปิดด้าเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2496 เครื่องดื่ม (น้้าอัดลม)
“เป๊ปซี่” ได๎เริ่มทยอยออกสูํ ตลาดในประเทศไทยไทยเป็นครั้งแรก ด๎ว ยขวดขนาด 10 ออนซ์
ภายใต๎ค้าขวัญโฆษณา “ดีมาก มากดี” (Quality Quantity) ปัจจุบัน “เสริมสุข” คือบริษัทผู๎ผลิต
และจ้าหนํายเครื่องดื่มที่ น้าความสดชื่นครบวงจร มาสูํชาวไทยทั่วประเทศ และครองความเป็น
ผู๎น้าในตลาดน้้าอัดลมมาถึง 5 ทศวรรษ นับตั้งแตํวันแรกที่ "เป๊ปซี่" ขวดแรกได๎ผลิตออกสูํตลาด
จากโรงงานสีล ม โดยมีก้าลั งการผลิต เพียงวันละ 20,000 ขวด จนถึงวันนี้ที่ เป๊ปซี่ , มิรินด๎า,
เซเวํนอัพ และเครื่องดื่มแหํงความสดชื่นอีกมากมาย ถูกผลิตออกจากโรงงานของเสริมสุข 5
แหํง สูํคลังสินค๎าในจังหวัดใหญํๆมากมาย เพื่ อกระจายไปยังร๎านค๎าทุกระดับทั่วประเทศกวํา
300,000 แหํง

แผนภาพที่ 1.1 แสดงสินค๎าบริโภคที่ บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) เป็นผู๎ผลิตและจัด
จ้าหนํายรวมถึงรับจ๎างจัดจ้าหนําย
ที่มา : บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน), 2554
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องค์กรประกอบธุรกิจหลัก และลักษณะธุรกิจขององค์กร
1. ผลิตและจ้าหน่าย
บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) ผลิตและจ้าหนํายโดยมีรายละเอียดด๎านลํางดังนี้
 น้้าอัดลมโดยใช๎เครื่องหมายการค๎า “เป๊ปซี่, เป๊ปซี่ทวิสต์, เป๊ปซี่แมกซ์, มิรินด๎าเซเวํนอัพ
, เมาเทนดิว และ คลับ
 ชาพร๎อมดื่มชนิดคืนขวดรสเลมอนภายใต๎เครื่องหมายการค๎า “ลิปตัน”
 น้้าดื่มและน้้าโซดาโดยใช๎เครื่องหมายการค๎า “คริสตัล”
 เครื่องดื่มเกลือแรํโดยใช๎เครื่องหมายการค๎า “เกเตอเรด”
 น้้าผลไม๎ทรอปิคานา “ทวิสเตอร์”
2. ผู้จัดจ้าหน่าย
บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) เป็นผู๎จัดจ้าหนํายโดยมีรายละเอียดดังนี้
 เครื่องดื่ม “คาราบาวแดง” ให๎กับ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ้ากัด
 ชาเขียวพร๎อมดื่ม “โออิชิ” ให๎กับ บริษัท โออิชิเทรดดิ้ง จ้ากัด
 ชาพร๎อมดื่มชนิดกระป๋อง และขวดพีอีที ภายใต๎เครื่องหมายการค๎า “ลิปตัน” ให๎กับ
บริษัท เป๊ปซี่ ลิปตันอินเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด
 น้้าผลไม๎ทรอปิคานา “ทวิสเตอร์” รสส๎มชนิดไมํคืนขวดให๎กับ “บริษัท เป๊ปซี่-โคลํา
(ไทย) เทรดดิ้งจ้ากัด
ภาพรวมของเครื่องดื่ม ”น้้าอัดลม”
อุตสาหกรรมการผลิตและจัดจ้าหนํายน้้าอัดลมเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญํ จ้าเป็นต๎อง
ใช๎เครื่องจักรทันสมัยในการผลิตและการควบคุมคุณภาพรวมทั้งแรงงานในด๎านการขนสํงและ
การจั ด จ้ า หนํ า ยสิ น ค๎ า สูํ มื อ ผู๎ บ ริ โ ภค ทั้ ง ยั ง เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ส นั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ อี ก เชํ น
อุตสาหกรรม น้้าตาล
ขวดแก๎ว ขวดพลาสติก ลังพลาสติก ฝาจุกจีบ เป็นต๎น
สภาพการแขํงขันของอุต สาหกรรมน้้าอัดลมเกิดขึ้นตลอดทั้งปี มีผู๎ ประกอบการราย
ใหมํๆ เข๎ ามาในตลาดเพิ่ ม ขึ้น ในปั จจุ บัน อัต ราการเจริ ญ เติบ โตของตลาดน้้ าอั ดลมไมํสู งนั ก
เนื่องจากมีเครื่องดื่มประเภทอื่นเข๎าสูํตลาดเครื่องดื่มเป็นจ้านวนมาก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
กระแสความนิยมบริโภคเครื่องดื่มอื่ นๆ ของผู๎บริโภค อาทิเชํน น้้าดื่มบริสุทธิ์ น้้าผลไม๎ น้้าแรํ
และอาหารนมเป็นต๎น จึงท้าให๎การแขํงขันในธุรกิจน้้าอัดลมยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นอีก
ปัจจัยของความส้าเร็จในการด้าเนินธุรกิจน้้าอัดลม ได๎แกํ การมีสินค๎าที่มีคุณภาพได๎
มาตรฐาน การให๎บริการที่ดี และการตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎อยํางรวดเร็ว โดย
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โอกาสส้าหรับการด้าเนินธุรกิจเครื่องดื่มนั้นจะขึ้นอยูํกับการมีชํองทางการจ้าหนํายเพื่อเข๎าถึง
ผู๎บริโภคเพิ่มขึ้น การขยายตัวทางธุรกิจของลูกค๎า อันได๎แกํ ห๎างตลาดค๎าสํงค๎าปลีกขนาดใหญํ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร๎านค๎าสะดวกซื้อ ร๎านอาหารฟาส์ตฟู้ด เป็นต๎น อัตราเจริญเติบโตของธุรกิจ
ดังกลําวขึ้นอยูํกับ ปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นส้าคัญ
แนวโน๎มการ
เจริ ญ เติ บ โต และการพั ฒ นาของอุ ต สาหกรรมน้้ า อั ด ลม เป็ น ผลจากการสํ ง เสริ ม และขยาย
กิจกรรมทางด๎านการตลาดเป็นเกณฑ์ รวมถึงการโฆษณา การจัดการสํ งเสริมการขาย การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ใหมํๆ หรือการแนะน้าสินค๎ารสชาติใหมํเพื่อดึงดูดใจ
ผู๎บริโภค เป็นผลให๎การขยายตัวของอุตสาหกรรมมีอยูํอยํางตํอเนื่อง
ตามที่ได๎กลําวมาแล๎ววําการแขํงขันในธุรกิจน้้าอัดลมมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะ
เมื่อมีคูํแ ขํงรายใหมํเพิ่ มขึ้นในตลาด โดยเน๎นจุดขายด๎วยปริมาณที่มากกวําในราคาที่ถูกกวํา
ผลิตภัณฑ์ที่จ้าหนํายอยูํในตลาด ท้าให๎บริษัทต๎องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในด๎านการตลาดและการ
จัดจ้าหนําย ในปี 2552 เสริมสุขวางจ้าหนํายเครื่องดื่มในบรรจุภัณฑ์ชนิดไมํคืนขวดขนาดใหมํ
ได๎แกํ ขนาด 460 ม.ล. 480 ม.ล. 1.2 ลิตร และ 1.5 ลิตร ในราคาที่ดึงดูดใจผู๎บริโภคและได๎รับ
การตอบรับจากตลาดเป็นอยํางดีและตํอเนื่องมาในปี 2553 สํงผลตํอยอดขายน้้าอัดลมที่เพิ่ม
สูงขึ้น
ในปี 2553 บริษัทฯ ได๎กระตุ๎นยอดขายเครื่องดื่มน้้าอัดลมด๎วยการจัดการสํงเสริมการ
ขายอยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ได๎ออกผลิตภัณฑ์รสชาติใหมํ คือ เป๊ปซี่ เชียร์ เกาะ
กระแสฟุตบอลโลก มิรินด๎า ออเรนจ์บาบานํา อัตราการเติบโตของยอดขายสูงถึง 7% ซึ่งสูงสุด
ในรอบ 5 ปีที่ผํานมา
ภาพรวมของน้้าดื่ม “คริสตัล”
ปัจจัยความส้าเร็จของน้้าดื่มคริสตัลเน๎นที่ คุณภาพของสินค๎า ระบบการจัดจ้าหนํายที่มี
ประสิทธิภาพ การบริการที่ดีตํอลูกค๎า และกิจกรรมการตลาดที่เข๎าถึงผู๎บริโภค ปัจจัยดังกลําวมี
ความจ้าเป็นส้าหรับการแขํงขันในตลาดน้้าดื่มซึ่งเป็นตลาดที่มีผู๎แขํงขันในตลาดมากรายและไมํมี
ความแตกตํางทางด๎านราคา ปัจจุบันนอกจากน้้าดื่มคริสตัลของบริษั ทฯ และน้้าดื่มรายใหญํอื่นๆ
ในตลาดแล๎ว ยังมีบริษัทน้้าดื่มรายใหมํเข๎ามาในตลาดเป็นจ้านวนมาก สํงผลให๎พื้นที่วางสินค๎า
ขายในชํองทางค๎ าปลีก ก็แ ออัดไปด๎วยแบรนด์หลากหลายมากมาย ท้าให๎ผู๎ บริโภคเกิดความ
สับสนในการเลือกซื้อ การเข๎ามาท้าตลาดของแบรนด์น้าดื่มรายใหมํ ได๎สํงผลกระทบตํอยอดขาย
โดยรวมของธุรกิจน้้าดื่ม อยํางไรก็ดี ถึงแม๎การแขํงขันในธุรกิจน้้าดื่มจะเข๎มข๎นขึ้น บริษัทฯ ก็
ยังคงสามารถเพิ่มยอดขายของน้้าดื่มคริส ตัลได๎อยํางตํอเนื่อง อัตราการเติบโตของยอดขาย
คริสตัลในปีที่ผํานมาสูงถึงร๎อยละ 15
น้้าดื่มคริสตัลเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเดํนในด๎านคุณภาพและมาตรฐานของสินค๎า โดยเป็น
น้้าดื่มรายแรกในประเทศไทยที่ได๎รับใบรับรองคุณภาพจาก NSF ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติท้า

5

หน๎าที่ตรวจสอบคุณภาพและออกใบรับรองน้้าดื่มบรรจุขวดที่ผํานการตรวจสอบมาตรฐานอยําง
เครํงครัดแล๎วเทํานั้น
ภาพรวมของเครื่องดื่ม “ลิปตันไอซ์ที”
จากการที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเครื่องดื่มทั้งชนิดอัดลม และไมํอัดลม ทั้งใน
ด๎านการผลิต และจัดจ้าหนําย เมื่อบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยโฮลดิ้งส์จ้ากัด ผู๎ผลิตและจ้าหนํายสินค๎า
อุปโภคและบริโภครายใหญํในเมืองไทย ได๎เปิดตลาดชาพร๎อมดื่ม ลิปตันไอซ์ทีซึ่งมีทั้งในบรรจุ
ภัณฑ์แบบกระป๋อง และชนิดบรรจุขวดขึ้นในประเทศ จึงได๎มอบหมายให๎บริษัทฯ เป็นผู๎ผลิตและ
จัดจ้าหนํายสินค๎าดังกลําว ท้าให๎บริษัทฯ เป็นบริษัทแรกของไทยที่ผลิตเครื่องดื่มครบวงจร มีการ
จัดรายการเกี่ยวกับการสํงเสริมการขายตํางๆ โดยความรํวมมือประสานงานของทั้งสองบริษัท
จนท้าให๎ยอดจ้าหนํายเพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็ว
ในปี2547 เป๊ปซี่ และ ยูนิลิเวอร์ได๎รํวมทุนจัดตั้งธุรกิจรํวมภายใต๎ชื่อ บริษัท เป๊ปซี่ ลิป
ตัน อินเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด เพื่อสํงเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชาลิปตันผํานผู๎ผลิตและบรรจุขวด
ทั่วโลก ในประเทศไทยเสริมสุขยังคงเป็นผู๎ผลิตและจัดจ้าหนํายชาลิปตันชนิดคืนขวดและบรรจุ
กระป๋องภายใต๎การอนุมัติจาก บริษัท เป๊ปซี่ ลิปตัน อินเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด จึงเป็นอีกก๎าวหนึ่ง
ที่เสริมสุข และเป๊ปซี่โค จะรํวมมือประสานงานกันในการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
นอกเหนือจากน้้าอัดลม
ปัจจุบัน ลิปตันไอซ์ทีมีจ้าหนํายในขวดแก๎วชนิดคืนขวดขนาดบรรจุ 10 ออนซ์ และ 15
ออนซ์ และในขวดพีอีทีขนาดบรรจุ 350 ซีซี450 ซีซี และ 1 ลิตร โดยในปีที่ผํานมา ลิปตันไอซ์ที
มีการเติบโต 18% ทั้งนี้มีการผลิตด้าเนินการโดยบริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ้ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือเสริมสุข สํวนการจัดจ้าหนํายยังคงด้าเนินการโดยบริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน)
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ภาพรวมของเครื่องดื่มเกลือแร่ “เกเตอเรด”
บริษัท Strokely Van Camp Inc. ได๎แตํงตั้งให๎ บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) เป็น
ผู๎ดูแลการผลิต และจัดจ้าหนํายเกเตอเรด(Gatorade) เครื่องดื่มเกลือแรํ อันดับหนึ่งของโลก ใน
ประเทศไทย เกเตอเรด เป็นเครื่องดื่มเกลือแรํที่เป็นที่รู๎จักและได๎รับความนิยมในรสชาติและ
คุ ณ สมบั ติ ที่ เ หนื อ กวํ า เครื่ อ งดื่ ม เกลื อ แรํ ทั่ ว ไปด๎ ว ยสํ ว นผสมของเกลื อ แรํ แ ละความหวานที่
เหมาะสม ท้าให๎รํางกายดูดซึมได๎ดี เหมาะกั บผู๎ที่เสียเหงื่อและนิยมการออกก้าลังกาย จึงเป็น
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและอยูํในกระแสความนิยมในขณะนี้ เกเตอเรด มีให๎เลือก 2 รสชาติคือรส
มะนาว และรสองุํน ในบรรจุภัณฑ์แบบขวดพีอีทีขนาด 350 มิลลิลิตร และในขวดพีอีทีขนาด 500
มิลลิลิตร อัตราการเติบโตของยอดขายเกเตอเรดในปีที่ผํานมาสูงถึงร๎อยละ 10
ภาพรวมของน้้าผลไม้ “ทรอปิคานา ทวิสเตอร์”
อีกก๎าวหนึ่งซึ่งบริษัทฯ ด้าเนินการเพื่อให๎เป็นผู๎ผลิตและจัดจ้าหนํายเครื่องดื่มครบวงจร
คือการเป็นผู๎ผลิตและจัดจ้าหนํายน้้าผลไม๎ซึ่งมีสํวนผสมน้้าผลไม๎14 เปอร์เซ็นต์ภายใต๎ชื่อ “ทรอปิ
คานา ทวิสเตอร์” โดยการผลิตด้าเนินการโดยบริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ้ากัด และจัดจ้าหนําย
โดยบริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) ปัจจุบันน้้าผลไม๎รสส๎ม ทรอปิคานา ทวิสเตอร์มีให๎เลือก ใน
ภาชนะชนิดคืนขวด ขนาด 250 ซีซีขวดแก๎วชนิดไมํคืนขวดขนาด 250 ซีซีและขวดพีอีทีขนาด
350 ซีซีและทรอปิคานา ทวิสเตอร์ น้้าล๎มผสมเนื้อส๎ม บรรจุในขวดแก๎วชนิดไมํคืนขวดขนาด
250 ซีซีและขวดพีอีทีขนาด 350 ซีซีเพื่อขยายฐานผลิตภัณฑ์ให๎มีความหลากหลายโดยน้้าผลไม๎
ทรอปิคานา ทวิสเตอร์เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให๎กับผู๎บริโภค เพื่อตอบสนองกระแสความนิยม
เครื่องดื่มบ้ารุงสุขภาพ
ภาพรวมของเครื่องดื่ม “คาราบาวแดง”
บริษัทฯ ได๎เป็นตัวแทนจ้าหนําย เครื่องดื่ม “คาราบาวแดง” ให๎กับบริษัท คาราบาวตะ
วันแดง จ้ากัด ตั้งแตํเดือนตุลาคม 2545 ทั้งนี้ยอดขายของเครื่องดื่ม “คาราบาวแดง” ในปี 2553
มีอัตราการเติบโตที่โดดเดํนที่สุด ด๎วยการสนับสนุนของ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ้ากัดที่ได๎
เน๎นการโฆษณา การจัดการสํงเสริมการขาย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได๎รับการตอบรับจาก
ผู๎บริโภคเป็นอยํางดี
ภาพรวมของการรับจ้างจัดหน่ายเครื่องดื่มชาเขียว “โออิชิ”
จากกระแสความสนใจในสุขภาพของผู๎บริโภค และการเติบโตของเครื่องดื่มประเภทชา
บริษัทฯ ได๎เป็นผู๎จัดจ้าหนํายชาเขียวพร๎อมดื่มภายใต๎ชื่อ “โออิชิกรีนที” ให๎กับ บริษัท โออิชิเทรด
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ดิ้ง จ้ากัด ตั้งแตํเดือน พฤศจิกายน 2548 ทํามกลางภาวะตลาดที่มีการแขํงขันสูง ยอดขายชา
เขียว“โออิชิ” เพิ่มขึ้นทุกปีอยํางตํอเนื่อง ในปี2553 มีอัตราการเติบโตของยอดขาย 8%
ภาพรวมของการจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการ
วัตถุดิบส้าคัญในการผลิตจัดหาจากแหลํงตํางๆ ดังนี้หัวน้้าเชื้อ เป๊ปซี่ เป๊ปซี่แมกซ์เป๊ป
ซี่ทวิสต์มิรินด๎า เซเวํนอัพ เมาเทนดิว และ คลับ จัดซื้อจาก บริษัท เป๊ปซี่-โคลํา (ไทย) เทรดดิ้ง
จ้ากัด โดยเป็นผู๎น้าเข๎าจากตํางประเทศ
หัวน้้าเชื้อ ชาลิปตัน จัดซื้อจาก บริษัท เป๊ปซี่ -โคลํา (ไทย) เทรดดิ้ง จ้ากัด ซึ่งเป็นผู๎
น้าเข๎าจากตํางประเทศ
หัวน้้าเชื้อ น้้าผลไม๎ทรอปิคานา ทวิสเตอร์ และสํวนผสมเพื่อการผลิตเครื่องดื่ม เกเต
อเรด ผู๎รับจ๎างผลิตจัดซื้อโดยตรงจาก บริษัท เป๊ปซี่-โคลํา (ไทย) เทรดดิ้ง จ้ากัด ซึ่งเป็นผู๎น้าเข๎า
จากตํางประเทศ
สินค๎าที่บริษัทฯ เป็นผู๎จัดจ้าหนํายได๎แกํ เครื่องดื่ม คาราบาวแดง และชาเขียว โออิชิ
จัด ซื้ อ โดยตรงจากบริ ษั ท ผู๎ ผ ลิ ต และเป็น เจ๎ าของผลิ ต ภั ณ ฑ์ วัต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช๎ ใ นการผลิ ต อื่น เป็ น
วัตถุดิบที่จัดซื้อในประเทศ เชํน น้้าตาล ก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ เคมีภัณฑ์ขวดแก๎ว ฝาจุก
เกลียว ฝาจุกจีบ ลังพลาสติก ขวด PET กระป๋อง และกลํองกระดาษนอกจากหัวน้้าเชื้อที่ใช๎ใน
การผลิตเครื่องดื่มซึ่งจัดซื้อจากเจ๎าของผลิตภัณฑ์แล๎ว การซื้อวัตถุดิ บและบรรจุภัณฑ์อื่น บริษัท
ฯ จัดหาจากผู๎จ้าหนํายประมาณ 3-4 รายเพื่อให๎มีวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่เพียงพอกับความ
ต๎องการในราคาที่เหมาะสม
50 ปีแห่งความเป็นที่หนึ่ง
ตลอดการด้าเนินธุ รกิ จที่ผํ านมา น้้า อัดลมตรา “เป๊ปซี่ ” กิจการ และการด้าเนินงาน
ประสบความส้าเร็จจนยากจะจินตนาการได๎วํา ครั้งหนึ่งเมื่อ 50 กวําปีที่แล๎ว ไมํเคยมีคนไทยคน
ใดรู๎จักน้้าอัดลมชื่อนี้มากํอน ทั้งนี้เมื่อ ย๎อนไปถึงอดีต นับเป็นเรื่องยากที่จะน้าสินค๎าน้้าอัดลมตัว
ใหมํจากตํางประเทศเข๎ามาแนะน้าให๎คนไทยรู๎จัก ยากเพียงใด ที่จะท้าให๎คนไทยสนใจและชื่น
ชอบ ยากเพี ยงใด ที่จะผลักดันให๎สินค๎าใหมํตัวนี้ ให๎ผงาดขึ้นสูํต้าแหนํงน้้าอัดลมที่ขายดีเป็น
อันดับหนึ่ง ยากเพียงใด ที่จะรักษาสถานภาพเป็นที่หนึ่งอยูํในตลาดได๎ ด๎วยรสชาติต๎นฉบับที่ไมํ
เคยเปลี่ยนสูตรแม๎แตํครั้งเดียวตลอดเวลากวํา 50 ปี
การเติบโตอย่างมั่นคงและไม่หยุดยั้ง
ความส้ า เร็ จ ทั้ ง หมดนี้ เ กิ ด ขึ้ น แล๎ ว ด๎ ว ยวิ สั ย ทั ศ น์ อั น ยาวไกลและความมุํ ง มั่ น เหนื อ
ธรรมดาของบุคคลกลุํมหนึ่ง ที่มารวมตัวกันภายใต๎ชื่อวํา “บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน)” ด๎วย
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การด้าเนินการอยํางมุํงมั่น สํงผลให๎บริษัทเสริมสุขในปัจจุบันนี้ ได๎เติบโต เป็นบริษัทที่ แข็งแกรํง
มีพนักงานกวํา 8,000 คน มีโรงงาน 5 โรง และ คลังสินค๎ากระจาย อยูํทั่วประเทศ
ศักยภาพการผลิตและการกระจายสินค้า
บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) ในปัจจุบันนี้มีพนักงานกวํา 8, 000 คน มีโรงงานผลิต
5 โรง โรงงาน 5 แหํงเพื่อกระจายสินค๎าไปยังสาขา พร๎อมทั้งรถเงินสด 2,000 คัน ขายไปยัง
ร๎านค๎าปลีก ทั้งนอกเมือ งและในเมืองทั่วประเทศกวํา 300,000 แหํงอีกทั้งคลังสินค๎ า 47 แหํง
กระจายอยูํทั่วประเทศ และมีก้าลังการผลิตอยูํที่ 7,200,000 ขวดตํอวัน
โรงงานการผลิ ต ของ บริ ษัท เสริ มสุ ข จ้า กัด (มหาชน) นั้ นตั้งในภู มิภาคตํา งๆ เพื่ อ
ตอบสนองกระบวนการผลิตให๎เหมาะสมกับความต๎องการ โดย บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน)
นั้นมีโรงงานผลิต 5 โรง และโรงงานทั้ง 5 แหํงอยูํในภูมิภาคตํางๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนภาพที่ 1.2 แสดงโรงงานการผลิตของ บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) ทั้ง 5 แหํงอยูํใน
ภูมิภาค
ที่มา : บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน), 2554
สถานที่ตั้งโรงงานการผลิตทั้ง 5 โรงงานของ บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน)
 โรงงานปทุมธานี เลขที่ 63 หมูํที่ 3 ถนนนนทบุรี-ปทุมธานี ต้าบลบางขะแยง อ้าเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี
 โรงงานนครราชสีมา เลขที่ 211 หมูํที่ 4 ถนนนครราชสีมา-กบินทร์บุรี ต้าบลปรุใหญํ
อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 โรงงานนครสวรรค์ เลขที่ 72 ซอยวัดคีรีนาคพรต ถนนพหลโยธิน ต้าบลนครสวรรค์ออก
อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
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 โรงงานสุราษฎร์ธานี เลขที่ 111 หมูํที่ 5 ถนนเอเซีย 41 ต้าบลทําโรงช๎าง อ้าเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 โรงงานชลบุรี เลขที่ 700/369 หมูํที่ 6 ถนนบางนา-ตราด ต้าบลหนองไม๎แดง อ้าเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี
คลังสินค้าของ บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน)
บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) มีคลังสินค๎าจ้านวน 47 แหํง ตลอดจนคลังสินค๎ายํอย
จ้านวน 9 แหํง กระจายอยูํทุกภูมิภาค พร๎อมทั้งระบบการขนสํงที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีรถ
ขนสํงสินค๎าจ้านวน 2,000 คันและเรือขนสํงสินค๎า เพื่อใช๎ในการล้าเลียงผลิตภัณฑ์ประเภทตํางๆ
จากโรงงานรวมถึงคลังสินค๎าที่ตั้งอยูํทั่วทุกภูมิภาคไปกระจายยังลูกค๎าตํอไป โดยคลังสินค๎าและ
คลังสินค๎ายํอยดังกลําวนั้น ท้าหน๎าที่เก็บสินค๎าคงคลัง รวมถึงยังเป็นศูนย์กระจายสินค๎าผํานทั้ง
ชํองทางการค๎าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) และชํองทางการค๎าปลีกแบบใหมํ (Modern
Trade) ไปยังลูกค๎าในบริเวณพื้นที่ขอบเขตการขายนั้นๆ

แผนภาพที่ 1.3 แสดงคลังสินค๎าจ้านวน 47 แหํงและคลังสินค๎ายํอยอีกจ้านวน 9 แหํง
ทีม่ า : บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน), 2554
คลังสินค๎าของ บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) นั้นตั้งขึ้นบนพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อให๎
เกิดประสิทธิ ภาพในการใช๎ส อยและการเคลื่ อนย๎ายสินค๎ าและวัตถุดิบ อีกทั้งคลั งสินค๎ายังท้า
หน๎าที่ในการเก็บสินค๎าระหวํางกระบวนการเคลื่อนย๎าย เพื่อสนับสนุนการผลิตและการกระจาย
สิ น ค๎ า สิ น ค๎ า ที่ เ ก็ บ ในคลั ง สิ น ค๎ า สามารถแบํ ง ออกเป็ น 2 ประเภท ได๎ แ กํ สิ น ค๎ า ส้ า เร็ จ รู ป
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(Finished Goods) และวัตถุดิบ (Material) อยูํในรูป วัตถุดิบ สํวนประกอบและชิ้นสํวนตํ างๆ ใน
การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ใหมํ
โครงสร้างองค์กร

แผนภาพที่ 1.4 แสดงโครงสร๎างองค์กรของ บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน)
ที่มา : บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน), 2554
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อุตสาหกรรมน้้าอัดลม
อุตสาหกรรมน้้าอัดลมเป็นอุตสาหกรรมที่ส้าคัญตํอระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในแงํของการ
จ๎างงานโดยตรง และเป็นอุตสาหกรรมที่กํอให๎เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมเชื่อมโยงอื่นๆ
ปัจจุบันอุตสาหกรรมน้้าอัดลมมีแนวโน๎มชะลอตัวลง เนื่องจากปัญหาด๎านต๎นทุนการผลิตที่เพิ่ม
สูงขึ้น การบริโภคที่ซบเซาลงจากปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ ตลาดมีการแขํงขัน
รุนแรงทั้งจากผู๎ประกอบการที่อยูํในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งอุตสาหกรรมเครื่องดื่มประเภท
อื่นๆ โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่เน๎นจุดขายทางด๎านสุขภาพ ซึ่งตลอดชํวง 5 ปีที่ผํานมา การผลิต
น้้ า อั ด ลมของไทยคํ อ นข๎ า งผั น ผวน ปริ ม าณการผลิ ต ตํ อ ปี อ ยูํ ใ นชํ ว ง 2,000-2,300 ล๎ า นลิ ต ร
ยอดขายภายในประเทศในชํวง 1-2 ปีที่ผํานมาขยายตัวในอัตราที่ลดลง ในปี 2553 มีมูลคําตลาด
รวมประมาณ 36,000 ล๎านบาท อัตราขยายตัวร๎อยละ 2.0 ปัจจุบันอุตสาหกรรมน้้าอัดลมเป็น
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศเป็นสํวนใหญํ การสํงออกเริ่มมีอัตราขยายตัวดี
แตํยังมีสัดสํวนน๎อยมากเพียงไมํถึง 1% ของยอดการผลิต
แนวโน้มการเติบโตอุตสาหกรรมน้าอัดลม
36,000
35,000

มูลค่า (ล้านบาท)

34,000
33,000
32,000
31,000
30,000
29,000
28,000
27,000
2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

ปี พ.ศ.

แผนภูมิที่ 1.1 แสดงแนวโน๎มการเจริญเติบโตอุตสาหกรรมน้้าอัดลม
ที่มา : แนวโน๎มอุตสาหกรรมน้้าอัดลม [ออนไลน์]. เข๎าถึงได๎จาก fic.nfi.or.th
แนวโน๎มอุต สาหกรรมน้้าอัดลมในปีน 2554 คาดวําจะไมํขยายตัวไปมากกวําปีกํอ น
เนื่องจากได๎รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ การเพิ่มขึ้นของคําจ๎าง
แรงงาน ต๎นทุนบรรจุภัณฑ์ ราคาน้้าตาลและสารให๎ความหวาน สํงผลท้าให๎ต๎นทุนในการผลิต
สูงขึ้น ผู๎ประกอบการต๎องแขํงขั นกันมากขึ้นเพื่อแยํงชิงสํ วนแบํงทางการตลาด อีกทั้งยังต๎อ ง
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รักษาฐานลูกค๎ากลุํมเดิมไมํให๎เปลี่ยนไปบริโภคเครื่องดื่มสุขภาพ โดยปัจจุบันกระแสสุขภาพท้า
ให๎คนหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น และลดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นอันตรายตํอ
สุขภาพ จึงท้าให๎อุตสาหกรรมน้้าอัดลมที่ถูกมองวําไมํมีประโยชน์ตํอสุขภาพได๎รับผลกระทบไป
ด๎วย และที่ส้าคัญขณะนี้กรมสรรพสามิตอยูํระหวํางการพิจารณาปรับโครงสร๎างภาษีทั้งระบบ
โดยน้้าอัดลมเป็นหนึ่งในบัญชีสินค๎าที่คาดวําจะถูกปรับภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นด๎วย โดยในแตํละ
ปีผู๎ประกอบการมักน้ากลยุทธ์การผลิตสินค๎ าตัวใหมํออกสูํตลาดอยูํเสมอ เพื่อครองสํวนแบํง
การตลาดและกระตุ๎นการบริโภคน้้าอัดลมให๎กลับมาคึกคัก โดยน้้าอัดลมประเภทน้้าสีมักนิยม
ออกผลิตภัณฑ์ใหมํเพื่อกระตุ๎นยอดขายอยูํเป็น ระยะโดยเฉพาะชํวงหน๎าร๎อนเป็นชํวงฤดูการขาย
(High Season) ของตลาดน้้าอัดลม โดยการน้าเสนอน้้าอัดลมที่มีกลิ่นและรสชาติใหมํๆ คล๎าย
กลิ่นผลไม๎ เชํน กลิ่นสับปะรด มะนาว องุํน บลูเบอร์รี่ เป็นต๎น เพิ่มเติมจากน้้าส๎ม น้้าแดง น้้า
เขียว และน้้าขาว ซึ่งเป็นสินค๎ารสชาติดั้งเดิมที่มีประจ้าอยูํในท๎องตลาด ขณะที่กลุํมน้้าอัดลม
ประเภทน้้าด้าใช๎กลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนไปผลิตน้้า อัดลม ที่ปราศจากน้้าตาล หรือมีแคลลอรี่
ต่้า (No sugar / Zero sugar / Low calories) มาเป็นจุดขายมากขึ้น เพื่อแขํงขันกับเครื่องดื่ม
สุขภาพโดยเฉพาะ ตลอดจนเป็นทางเลือกให๎กับผู๎รักสุขภาพและยังคงชื่นชอบการดื่มน้้าอัดลม
อีกด๎วย
อุตสาหกรรมน้้าอัดลมในประเทศไทยมีลักษณะเป็นตลาดผู๎ขายน๎อยราย (Oligopoly)
ประกอบไปด๎วยโรงงานผู๎ผลิตประมาณ 17 โรง มีการจ๎างงานในระดับหมื่นคน มีผู๎ผลิตรายใหญํ
เพียงไมํมากที่ผลิตสินค๎าภายใต๎เครื่องหมายการค๎าชื่อดังจากตํางประเทศ โดยในชํวงที่ผํานมามี
ผู๎ประกอบการรายใหมํเกิดขึ้นไมํมาก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ต๎องลงทุนสูง สินค๎าในตลาดมี
ลักษณะไมํตํางกันท้าให๎เกิดการทดแทนกันได๎งํายในมุมมองของผู๎บริโภค น้้าอัดลมโดยทั่วไป
แบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ พวกที่ไมํมีการผสมน้้าหวาน เรียกวํา โซดา สํวนอีกประเภทมีการ
ผสมน้้าหวาน ปรุงแตํงกลิ่นสีและรสชาติ ได๎แกํ น้้าด้า (Cola) มีมูลคําตลาดประมาณร๎อยละ 60
ของตลาดน้้าอัดลมโดยรวม และที่เหลือประมาณร๎อยละ 40 คือ น้้าอัดลมประเภทน้้าสี เชํน
น้้าส๎ม น้้าแดง น้้าเขียว และน้้าอัดลมที่มีสีขาว (Lemonade/lime) เป็นต๎น
การตลาดและสภาพการแข่งขัน
เครื่องดื่ม ”น้้าอัดลม” อุตสาหกรรมการผลิตและจัดจ้าหนํายน้้าอัดลมเป็นอุตสาหกรรม
ขนาดใหญํโดยต๎องใช๎เครื่องจักรทันสมัยในการผลิตและการควบคุมคุณภาพรวมทั้งแรงงานใน
ด๎านการขนสํงและการจัดจ้าหนํายสินค๎าสูํมือผู๎บริโภค ทั้งยังเป็นธุรกิจที่สนับสนุนอุตสาหกรรม
อื่นๆ อีกได๎แกํ อุตสาหกรรมน้้าตาล, ขวดแก๎ว, ขวดพลาสติก, ลังพลาสติก, ฝาจุกจีบเป็นต๎น
สภาพการแขํงขันของอุตสาหกรรมน้้าอัดลมเกิดขึ้นตลอดทั้งปีมีผู๎ประกอบการรายใหมํๆ
เข๎ามาในตลาดเพิ่มขึ้น ในปัจจุบันอัตราการเจริญเติบโตของตลาดน้้าอัดลมไมํสูงนัก เนื่องจากมี
เครื่องดื่มประเภทอื่นเข๎าสูํตลาดเครื่องดื่มเป็นจ้านวนมาก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงกระแสความ
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นิยมบริโภคเครื่องดื่มอื่นๆของผู๎บริโภคอาทิเชํน น้้าดื่มบริสุทธิ์ , น้้าผลไม๎, น้้าแรํ และนมเป็นต๎น
จึงท้าให๎การแขํงขันในธุรกิจน้้าอัดลมยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นอีก
ตามที่ได๎กลําวมาแล๎ววําการแขํงขันในธุรกิจน้้าอั ดลมมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะ
เมื่อเกิด คูํแขํงขันรายใหมํที่มีศักยภาพอยําง บริษัท อาเจไทย จ้ากัด โดยบริษัทฯเข๎าสูํตลาด
ด๎วยการผลิตและจ้าหนํายน้้าอัดลมไมํมีคาเฟอีน ภายใต๎ยี่ห๎อ “Big Cola” เข๎าสูํตลาดในปี พ.ศ.
2549
โดยเริ่มจากปีแรกที่ อาเจ กรุ๏ป (AJE GROUP) เจ๎าของน้้าด้าตราสินค๎า “บิ๊กโคลํา (Big
Cola)” เข๎ามาแบํงสํวนแบํงทางการตลาด ในขณะนั้น มีสํวนแบํงทางการตลาดประมาณ 10-15%
เทํานั้น แตํในระยะ 5 ปีผํานมา สํวนแบํงทางการตลาดของของ “บิ๊กโคลํา” ขยับขึ้นมากถึง 22%
ทั้งนี้ยังแบํงสํวนการตลาดของ “โค๎ก” และ “เป๊ปซี่” ตลอดจนอัตราเติบโตก้าไรสุทธิในไทยยังสูง
ที่สุดเมื่อเทียบกับ 20 ประเทศทั่วโลก
“บิ๊กโคลํา” ถือได๎วําเป็นคูํแขํงรายใหมํเพิ่มขึ้นในตลาด โดยเน๎นจุดขายด๎วยปริมาณที่
มากกวํา ในราคาที่ถูกกวําผลิตภัณฑ์ที่จ้าหนํายอยูํในตลาด ท้าให๎บริษัทต๎องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ในด๎านการตลาดและการจัดจ้าหนําย
ข้อมูลผลประกอบการระดับองค์กร
ตารางที่ 1.1 แสดงข๎อมูลผลประกอบการระดับองค์กร

ที่มา : www.sermsukplc.com/ ข๎อมูลนักลงทุน
จากตารางที่ 1.1 แสดงถึงข๎อมูลผลประกอบการระดับองค์กร โดยมีรายละเอียดส้าคัญใน
สํวนของ รายได๎จากการขาย, ก้าไรสุทธิ , ก้าไรสุทธิตํอหุ๎น ตลอดจนอัตราผลตอบแทนตํอหุ๎น
และเงินปันผลตํอหุ๎น เปรียบเทียบในปี พ.ศ. 2553 และข๎อมูลย๎อนหลัง 5 ปี
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โครงสร้างรายได้
ตารางที่ 1.2 โครงสร๎างรายได๎ขององค์กร

ที่มา : www.sermsukplc.com/ ข๎อมูลนักลงทุน
รายได้จากการขาย และก้าไรสุทธิ

แผนภูมิที่ 1.2 แสดงรายได๎จากการขายและก้าไรสุทธิ
ที่มา : www.sermsukplc.com/ ข๎อมูลนักลงทุน
จากภาพและกราฟจะเห็นได๎ถึง รายได๎จากการขายปี พ.ศ. 2553 นั้นโตขึ้นจากเดิม ปี
พ.ศ. 2552 คิดเป็นร๎อยละ 11.59 ในสํวนของก้าไรสุทธินั้นเพิ่มไปในทิศทางเดียวกัน คิดเป็นร๎อย
ละ 32.28
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รายชื่อบริษัทที่ผลิตน้้าอัดลมปี พ.ศ.2552
ตารางที่ 1.3 แสดงรายชื่อบริษัทที่ผลิตน้้าอัดลมปี พ.ศ.2552
รายชื่อ
บริษัท ไทยน้้าทิพย์ จ้ากัด

บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์น้าอัดลมที่ผลิต
โค๎ก, แฟนต๎า, สไปรท์, เอ แอนด์
ดับบลิว,
รูทเบียร์, โค๎ก ซีโรํ
เป๊ปซี่, เป๊ปซี่ แม๏กซ์, เป๊ปซี่ ทวิสต์, มิ
รินด๎า,
เซเวํน อัพ, คลับ โซดา
ซาสี่
เฮ๎าส์ อาร์ซี

บริษัท กรีน สปอต (ประเทศไทย) จ้ากัด
บริษัท เซเวํนอัพ บลอตตลิ่ง จ้ากัด
บริษัท ไบเลํคาลิฟอร์เนียโอเร๎นจ์ (ประเทศ
ไบเลํ
ไทย) จ้ากัด
บริษัท อายิโน๏ะโมโต๏ะ จ้ากัด
คาลพิโก๎
บริษัท กระทิงแดงโคลํา จ้ากัด
กระทิงแดงโคลํา
โค๎ก, แฟนต๎า, สไปรท์, เอ แอนด์
ดับบลิว,
บริษัท หาดทิพย์ จ้ากัด (มหาชน)
รูทเบียร์, โค๎ก ซีโรํ
บริษัท อาเจไทย จ้ากัด
บิ๊กโคลํา
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2552
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ข้อมูลผลประกอบการระดับธุรกิจ
สํวนแบํงทางการตลาดน้้าอัดลม ปี พ.ศ. 2553 โดยมูลคํารวมทั้งหมดที่ 36,000 ล๎าน
บาท ทั้งนี้ได๎แบํงประเภทของน้้าอัดลมได๎ดังนี้
 น้้าด้า (โคลํา) มีสํวนแบํงทางการตลาดอยูํที่ร๎อยละ 60 จากมูลคําทั้งหมด คิดเป็นมูลคํา
21,600 ล๎านบาท
 น้้าสี (น้้าอัดลมสี) มีสํวนแบํงทางการตลาดอยูํที่ร๎อยละ 25 จากมูลคําทั้งหมด คิดเป็น
มูลคํา 9,000 ล๎านบาท
 น้้าขาว (เลมอน ไลม์) มีสํวนแบํงทางการตลาดอยูํที่ร๎อยละ 15 จากมูลคําทั้งหมด คิด
เป็นมูลคํา 5,400 ล๎านบาท

แผนภูมิที่ 1.3 แสดงประเภทมูลคําตลาดรวมน้้าอัดลม
ที่มา : มูลคําตลาดน้้าอัดลม ปี พ.ศ. 2553 [ออนไลน์]. เข๎าถึงได๎จาก www.marketeer.co.th
การศึกษานี้จะท้าการศึกษาในสํวนของสํว นแบํงทางการตลาดน้้าด้า เนื่องจากมูลคํ า
เฉพาะน้้าอัดลมสีด้า (โคลํา) หรือตลาดน้้าด้านั้นมีมูลคําสูงที่สุด อีกทั้งในปัจจุบันมีการแขํงขันที่
สูง โดยสํ วนแบํงทางการตลาดน้้าด้า ปี พ.ศ. 2553 มีมูลคํ ารวมทั้งหมดที่ 21,600 ล๎ านบาท
แบํงเป็น เจ๎าหลัก ได๎แกํตราสินค๎าดังนี้ เป๊บซี่ , โค๎ก, บิ๊กโคลํา และอื่นๆ (คาดการณ์เป็นตรา
สินค๎า อาร์ซี)
 ตราสินค๎า “เป๊บซี่” นั้นเป็นสินค๎าของ บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) มีสํวนแบํงทาง
การตลาดมากที่สุดมาเป็นอับดับที่ 1 ถึงร๎อยละ 40 คิดเป็นมูลคําประมาณ 8,640 ล๎านบาท
 ตราสินค๎า “โค๎ก” นั้นเป็นสินค๎าของ บริษัท ไทยน้้าทิพย์ จ้ากัด มีสํวนแบํงทางการตลาด
เป็นอันดับ 2 ร๎อยละ 35 คิดเป็นมูลคําประมาณ 7,560 ล๎านบาท
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 ตราสิ นค๎ า “บิ๊ ก โคลํ า ” นั้นเป็นสิ น ค๎ าของ บริ ษัท อาเจไทย จ้ากัด มี สํ ว นแบํงทาง
การตลาดเป็นอันดับ 3 ร๎อยละ 22 คิดเป็นมูลคําประมาณ 4,752 ล๎านบาท

แผนภูมิที่ 1.4 แสดงประเภทมูลคําตลาดรวมน้้าอัดลมเฉพาะน้้าด้า (น้้าโคลํา)
ที่มา : มูลคําตลาดน้้าอัดลม ปี พ.ศ. 2553 [ออนไลน์]. เข๎าถึงได๎จาก www.positioning.com
สํวนแบํงทางการตลาดน้้าสีและน้้าขาว ปี พ.ศ. 2553 โดยมูลคํารวมทั้งหมดที่ 9,000
ล๎านบาท และน้้าขาว มูลคํารวมที่ 5,400 ล๎านบาทได๎แกํ

แผนภูมิที่ 1.5 แสดงประเภทมูลคําตลาดรวมน้้าอัดลมสี และน้้าอัดลมขาว (เลมอน ไลน์)
ที่มา : มูลคําตลาดน้้าอัดลม ปี พ.ศ. 2553 [ออนไลน์]. เข๎าถึงได๎จาก www.positioning.com
สํวนแบํงทางการตลาดน้้าสีและน้้าขาว ปี พ.ศ. 2553 โดยมูลคํารวมทั้งหมดที่ 9,000
ล๎านบาท และน้้าขาว มูลคํารวมที่ 5,400 ล๎านบาทได๎แกํ
 ตราสินค๎า “แฟนต๎า” และ “สไปรท์” นั้นเป็นสินค๎าของ บริษัท ไทยน้้าทิพย์ จ้ากัด มีสํวน
แบํงทางการตลาดน้้าสี, น้้าขาว ร๎อยละ 80 และ 90 ตามล้าดับตลาด
 ตราสินค๎ า “มิรินด๎า และ เซเวํน – อัพ ” นั้นเป็นสิ นค๎ าของ บริษัท เสริมสุ ข จ้ากัด
(มหาชน) มีสํวนแบํงทางการตลาดน้้าสี, น้้าขาว ร๎อยละ 20 และ 10 ตามล้าดับตลาด

18

ข้อมูลผลประกอบการระดับผลิตภัณฑ์
สํวนแบํงทางการตลาดน้้าด้า ปี พ.ศ. 2553 โดยมูลคํารวมทั้งหมดที่ 21,600 ล๎านบาท
แบํงเป็นเจ๎าหลัก ได๎แกํตราสินค๎าดังนี้ เป๊ปซี,่ โค๎ก, บิ๊กโคลํา และอื่นๆ (คาดการณ์เป็นตราสินค๎า
อาร์ซี) โดยตราสินค๎า “เป๊บซี่” นั้นเป็นสินค๎าของ บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) มีสํวนแบํงทาง
การตลาดมากที่สุดมาเป็นอับดับที่ 1 ถึงร๎อยละ 40 ถ๎าน้าสํวนแบํงทางการใน ปี พ.ศ. 2552 และ
ปี พ.ศ. 2551 มาเปรียบเทียบจะเห็นได๎อยํางชัดเจนถึงทิศทางสํวนแบํงทางการตลาดที่ลดลง

ส่วนแบ่งทางการตลาด (ร้อยละ)

แนวโน้มส่วนแบ่งทางการตลาด น้าอัดลม "เป๊บซี"่

60
50
40
30
20
10
0
2551

2552

2553

ปี พ.ศ.

แผนภูมิที่ 1.6 แสดงแนวโน๎มสํวนแบํงทางการตลาดน้้าอัดลม “เป๊ปซี่”
ที่ม า : สํ ว นแบํ งทางการตลาดน้้ า อัด ลม ปี พ.ศ. 2553 [ออนไลน์ ]. เข๎ าถึ ง ได๎ จ าก
www.marketeer.co.th
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1.2 ปัญหาและลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
ในสภาวะการแขํงขันในตลาดน้้าอัดลมที่รุนแรงนั้น ปัจจุบันไมํได๎มีเพียงแคํสองบริษัท
หลั ก อีก ตํ อ ไป แตํ ยังมี คูํ แ ขํ งรายใหมํที่มี ศักยภาพสู ง มาแบํงสํ ว นแบํงทางการตลาดได๎อ ยํา ง
รวดเร็วและตั้งเป้าจะเป็นเจ๎าตลาดใหมํภายในชํวงเวลาไมํ นาน ด๎วยคูํแขํงรายเกําและรายใหมํจะ
สํงผลกระทบตํอยอดขายและสํวนแบํงทางการตลาดของบริษัทตลอดจนสร๎างปัญหาและอุปสรรค
ในการด้าเนินธุรกิจตํอไป โดยจะเห็นได๎จากรายละเอียดจากกราฟด๎านลําง

แผนภูมิที่ 1.7 แสดงสํวนแบํงทางการตลาดน้้าอัดลม “เป๊ปซี่”
เปรียบเทียบปีพ.ศ.2552 และ พ.ศ.2553
ที่ม า : สํ ว นแบํ งทางการตลาดน้้ า อัด ลม ปี พ.ศ. 2553 [ออนไลน์ ]. เข๎ าถึ ง ได๎ จ าก
www.marketeer.co.th
สภาพการแขํงขันของอุตสาหกรรมน้้าอัดลมเกิดขึ้นตลอดทั้งปีมีผู๎ประกอบการรายใหมํๆ
เข๎ามาในตลาดเพิ่มขึ้น โดยผู๎ประกอบการรายใหมํที่ใช๎ตราสินค๎า “บิ๊กโคลํา” แม๎จะท้าตลาดใน
ไทยเพียง 5 ปี แตํมีอัตราเติบโตของยอดขายที่สูง บริษัท อาเจไทย จ้ากัด เข๎าสูํตลาดด๎วยการ
ผลิตและจ้าหนํายน้้าอัดลมไมํมีคาเฟอีน ภายใต๎ยี่ห๎อ “บิ๊กโคลํา (Big Cola)” เข๎าสูํตลาดในปี พ.ศ.
2549
โดยเริ่มจากปีแรกที่ อาเจ กรุ๏ป (AJE GROUP) เจ๎าของน้้าด้าตราสินค๎า “บิ๊กโคลํา (Big
Cola)” เข๎ามาแบํงสํวนแบํงทางการตลาด ในขณะนั้น มีสํวนแบํงทางการตลาดประมาณ 10-15%
เทํานั้น แตํในระยะ 5 ปีผํานมา และภายในปี พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ. 2553 สํวนแบํงทาง
การตลาดของของ “บิ๊กโคลํา” ขยับขึ้นมากจาก 15% ภายในปี พ.ศ. 2552 เป็น 22% ในปี พ.ศ.
2553 ทั้งนี้ยังแบํงสํวนแบํงทางการตลาดของ “โค๎ก” และ “เป๊ปซี่”
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“บิ๊กโคลํา” ถือได๎วําเป็นคูํแขํงรายใหมํเพิ่มขึ้นในตลาด โดยเน๎นจุดขายด๎วยปริมาณที่
มากกวํา ในราคาที่ถูกกวําผลิตภัณฑ์ที่จ้าหนํายอยูํในตลาด ท้าให๎บริษัทต๎องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ในด๎านการตลาดและการจัดจ้าหนําย
ส่วนแบ่งทางการตลาด Big Cola
ปี 2553, 22%
ปี 2552, 15%

ปี 2552

ปี 2553

แผนภูมิ 1.8 แสดงแนวโน๎มสํวนแบํงทางการตลาด น้้าอัดลม “บิ๊ก โคลํา”
ที่มา : แนวโน๎ มสํ ว นแบํง ทางการตลาด น้้ าอั ดลม “บิ๊ ก โคลํ า ” [ออนไลน์ ]. เข๎ าถึ ง ได๎ จาก
http://www.bangkokbiznews.com
บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) นั้น มีโครงสร๎างรายได๎ในสํวนของการขายมาจาก การ
ขายน้้าอัดลม “เป๊ปซี่” มาเป็นอันดับ 1 ทั้งนี้รายได๎และก้าไรหลักมาจากการขายน้้าอัดลม “เป๊ป
ซี่” ถ๎ าเปรียบเที ยบสํ ว นแบํงทางการตลาดของน้้ าอัด ลมด้ า หรือ น้้าด้ า (เป๊ป ซี่ ) นั้น จะท้ าให๎
แนวโน๎มสํวนแบํงที่ลดลงสํงผลตํอรายได๎ของบริษัท แตํจากตารางที่ 1 ข๎อมูลผลประกอบการ
ระดับองค์กรจะเห็นได๎วํารายได๎นั้นไมํได๎ลดลง ทั้งนี้สาเหตุของผลประกอบการระดับองค์กรยังคง
เพิ่มขึ้นแม๎วําสํวนแบํงทางการตลาดของน้้าอัดลมด้าหรือน้้าด้า (เป๊ปซี่) ลดลง เป็นผลมาจาก
รายละเอียดดังนี้
“ผลิตภัณฑ์ภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของบริษัท : “คริสตัล” โดยบริษัทเริ่มน้าผลิตภัณฑ์
น้้าดื่ม ภายใต๎เครื่องหมายการค๎า “คริสตัล” ออกสูํตลาดตั้งแตํปี 2536 โดยน้้าดื่มคริสตัลประสบ
ความส้ า เร็ จ อยํ า งมากเนื่ อ งจาก เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ชํ อ งทางการจ้ า หนํ า ยที่ มี
ประสิ ทธิภาพ มีการบริการที่ดีตํอ ลูกค๎ า และมีกิจกรรมสํงเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพและ
เข๎ า ถึ ง ผู๎ บ ริ โ ภคเป็ น อยํ า งดี ทั้ ง นี้ ร ายได๎ จ ากการขายน้้ า ดื่ ม คริ ส ตั ล มี อั ต รากา รเติ บ โตเฉลี่ ย
ประมาณร๎อยละ 17.5 ตํอในชํวงปี 2549 ถึงปี 2553
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู๎จัดจ้าหนําย: บริษัทเริ่มเป็นผู๎จัดจ้าหนํายให๎แกํเครื่องดื่มชูก้าลัง
“คาราบาวแดง” และเครื่องดื่มชาเขียวพร๎อมดื่ม “โออิชิ” ตั้งแตํปี 2545 และ ปี 2548 ตามล้าดับ
โดยรายได๎จากการขาย เครื่องดื่มชูก้าลัง “คาราบาวแดง” และเครื่องดื่มชาเขียวพร๎อมดื่ม “โออิชิ”
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มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณร๎อยละ 13.4 และ ร๎อยละ 22.3 ตํอปีตามล้าดับ ตั้งแตํในชํวงปี
2549 ถึงปี 2553,
ที่มา : รายงานประจ้าปี [ออนไลน์]. เข๎าถึงได๎จาก
http://www.sermsuk.com/investor/img/pdf/2011/110127_Annex2_001_TH.pdf
ด๎ว ยรายละเอีย ดด๎ า นบนสํ ง ผลให๎ รายได๎ ที่เ ป็น ภาพรวมของ บริ ษั ท เสริม สุ ข จ้า กั ด
(มหาชน) ยังคงเติบโต แตํจากการวิเคราะห์นั้นถ๎าสํวนแบํงทางการตลาดของน้้าอัดลม “เป๊ปซี่”
ไมํถู ก แบํงไป บริษัท เสริมสุ ข จ้ากัด (มหาชน) มีโอกาสกํอ ให๎เ กิดรายได๎สู งกวํารายได๎ที่งบ
การเงินได๎แจ๎งไว๎
ทั้งนี้จากแผนภูมิที่ 1.7 แนวโน๎มสํวนแบํงทางการตลาด น้้าอัดลม “เป๊บซี่” แสดงถึงสํวน
แบํงทางการตลาดที่ถูก ผู๎ประกอบการรายใหมํได๎เบียดและกินสํวนแบํงทางการตลาด ดังนั้น
ปัญหาส้าคัญคือ เมื่อผู๎ประกอบการรายใหมํนั้นสามารถเข๎าสูํตลาดและสามารถแยํงสํวนแบํงทาง
การตลาดจะสํงผลกับยอดขายน้้าอัดลม “เป๊บซี่” ให๎ลดลง และเมื่อยอดขายลดลงนั้นจะสํงผลไป
ยังรายได๎ตลอดจนถึงก้าไร
จากการวิเคราะห์จะเห็นได๎วํา ผู๎ประกอบการรายใหมํที่ใช๎ตราสินค๎า “บิ๊กโคลํา” แม๎จะท้า
ตลาดในไทยเพียง 5 ปี แตํมีอัตราเติบโตของยอดขายที่สูง ด๎วยข๎อมูลทุติยภูมิที่ค๎นคว๎าเพิ่มเติม
นั้นเป้าหมายของ
“บิ๊กโคลํา” มุํงจะเป็นผู๎น้าตลาดภายในระยะเวลา 4 ปีข๎างหน๎า
ความส้าคัญและความเรํงดํวนของปัญหานั้นคือการสูญเสียสํวนแบํงทางการตลาดให๎กับ
คูํแขํง อยํางตํอเนื่องนั้นเป็นสิ่งที่ต๎องรีบในการแก๎ไข รักษาสํวนแบํงทางการตลาดอยํางเรํงดํวน
ในปัจจุบัน รวมถึงการเพิ่มสํวนแบํงทางการตลาดในอนาคต เพื่อเพิ่มผลประกอบการ การสร๎าง
ความภักดีในตราสินค๎าตํอไป
การศึกษาจะระบุปัญหาโดยการก้าหนดเป็นปัญหาในแตํละระดับมีรายละเอียดดังนี้
ปัญหาระดับองค์กร คือสํวนแบํงทางการตลาดลงลง การเสียสํวนแบํงทางการตลาดให๎กับคูํแขํง
รายใหมํ ใ นตลาดอยํ า งตํ อ เนื่ อ ง ด๎ ว ยการสู ญ เสี ย ดั ง กลํ า วจะสํ ง ผลกระทบไปถึ ง อั ต ราการ
เจริญเติบโตของบริษัท กระทบไปถึงยอดขาย และรายได๎ของบริษัท ตลอดจนก้าไรขององค์กรที่
ลดลง หมายรวมไปถึงเงินปันผลที่จะปันให๎ผู๎ถือหุ๎น มูลคําหุ๎นที่ตกลง อีกทั้งมีโอกาสที่จะเสีย
ต้าแหนํงผู๎น้าในตลาดในอนาคตตํอไป (ข๎อมูลจากแผนภูมิที่ 1.6 แสดงแนวโน๎มสํวนแบํงทาง
การตลาด น้้าอัดลม “เป๊บซี่” เปรียบเทียบกับข๎อมูลจากแผนภูมิที่ 1.8 แสดงแนวโน๎มสํวนแบํง
ทางการตลาด น้้าอัดลม “บิ๊ก โคลํา”)
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ส่วนแบ่งทางการตลาด Big Cola
ปี 2553, 22%
ปี 2552, 15%

ปี 2552

ปี 2553

ส่วนแบ่งทางการตลาด (ร้อยละ)

แนวโน้มส่วนแบ่งทางการตลาด น้าอัดลม "เป๊บซี"่
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ปี พ.ศ.

แผนภูมิ 1.9 แสดงการเปรียบเทียบแนวโน๎มสํวนแบํงทางการตลาด
น้้าอัดลม “เป๊ปซี่” และ“บิ๊ก โคลํา”
ปัญหาระดับธุรกิจ คือ สายธุรกิจหลั ก ของบริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) นั้น
แบํงเป็น 2 สายธุรกิจได๎แกํ สายผลิตและจัดจ้าหนําย, สายรับจ๎างจัดจ้าหนําย จากปัญหาระดับ
องค์ กรด๎านบนนั้น จะสํงผลตํอ หนํว ยสายธุ รกิจในรูปแบบสายผลิต และจัดจ้าหนําย โดยสาย
ดังกลําวนั้นเป็นสายธุรกิ จหลั กที่สร๎างรายได๎ให๎แกํบริษัท ในภาวะที่เกิดการสูญ เสียสํวนแบํง
การตลาด ท้าให๎ยอดขายของสายธุรกิจนี้ลด, รายได๎รวมของสายธุรกิจลดลงได๎แกํ
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี พ.ศ.2553 ร๎อยละ 3.4 เปรียบเทียบพ.ศ. 2552
ร๎อยละ 3.6 ลดลงไปร๎อยละ 0.2
 อัตราผลตอบแทนของผู๎ถือหุ๎นในปี พ.ศ.2553 ร๎อยละ 4.7 เปรียบเทียบพ.ศ. 2552 ร๎อย
ละ 5.5 ลดลงไปร๎อยละ 0.8
 เงินปันผลตํอหุ๎นในปี พ.ศ.2553, 1.25 บาทตํอหุ๎น เปรียบเทียบพ.ศ. 2552, 2.0 บาทตํอ
หุ๎น ลดลงไป 0.75 บาท
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ตารางที่ 1.4 แสดงข๎อมูลทางการเงินเปรียบเทียบปี พ.ศ. 2553, 2552)

ที่มา : www.sermsukplc.com/ ข๎อมูลนักลงทุน
ปัญหาระดับสายผลิตภัณฑ์ คือ ด๎วยกลยุทธ์ของคูํแขํงขันนั้นสํงผลกระทบตํอสาย
ผลิตภัณฑ์อยํางชัดเจน กลําวคือผลิตภัณฑ์ของคูํแขํงนั้นใช๎กลยุทธ์ Sizing & Pricing ปริมาณ
เยอะกวํ า , ราคาถู ก กวํ า ด๎ ว ยปั จ จั ย ดั ง กลํ า วสํ ง ผลกระทบตํ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข ององค์ ก ร ท้ า ให๎
ผลิตภัณฑ์ขนาด 500 มล., 2 ลิตร และแบบขวดแก๎นชนิดคืนขวด ขององค์กรได๎รับผลกระทบ
ตารางที่ 1.5 แสดงข๎อมูลเปรียบเทียบบรรจุภัณฑ์ เทียบกับปริมาตรเทียบกับ
ราคาปลีก ของแตํละตราสินค๎า ปีพ.ศ. 2554
รูปแบบบรรจุภัณฑ์
ขวดแก๎วคืนขวด
ขวดแก๎ววันเวย์
ขวดพลาสติก
ขวดพลาสติก
ขวดพลาสติก
ขวดพลาสติก
ขวดพลาสติก
ขวดพลาสติก
ขวดพลาสติก
กระป๋อง
กระป๋อง

ปริมาตร (มล.)
422, 280
250
500, 460
620, 535
360
1.25, 1.5, 2ลิตร
1.5 ลิตร
1.5 ลิตร
3.1 ลิตร
325
240

ราคาปลีก (บาท)
12, 10
10
14, 12
14, 10
10
22 - 35
25
24
40
14
10

ตราสินค้า
Pepsi, Mirinda, Coke, Fanta, Sprite
Pepsi, Mirinda, Coke, Fanta, Sprite
Pepsi, Mirinda, Coke, Fanta, Sprite
Big Cola
Big Cola
Pepsi, Mirinda, Coke, Fanta, Sprite
Pepsi, Coke
Big Cola
Big Cola
Pepsi, Mirinda, Coke, Fanta, Sprite
Pepsi, Mirinda, Coke, Fanta, Sprite
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ตารางที่ 1.6 แสดงข๎อมูลเปรียบเทียบยอดขายสินค๎า น้้าอัดลมประเภทขวดแก๎ว RB
(Return Bottle) ระหวํางปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
ขนาดน้้า (ออนซ์)

ยอดขายเปรียบเทียบ (ลัง)
เดือน ม.ค.-ส.ค.(2554) เดือน ม.ค.-ส.ค.(2553)

เปรียบเทียบ

6.5

118,268.00

145,825.00

ลดลง 18.90%

10

901,110.00

961,142.00

ลดลง 6.25%

15

4,623,457.00

5,008,983.00

ลดลง 7.70%

21

206,905.00

245,035.00

ลดลง 15.56%

35

345,796.00

380,876.00

ลดลง 9.21%

ตารางที่ 1.7 แสดงข๎อมูลเปรียบเทียบยอดขายสินค๎า น้้าอัดลมประเภทขวดพลาสติกแบํงตาม
ขนาดบรรจุภัณฑ์ ระหวํางปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
ขนาดบรรจุภัณฑ์

ยอดขายรวมเปรียบเทียบ (ลัง)
เดือน ม.ค.-ส.ค.(2554) เดือน ม.ค.-ส.ค.(2553)

เปรียบเทียบ

460 มิลลิลิตร

172,490

76,331

เพิ่มขึ้น 125.98%

500 มิลลิลิตร

18,436

21,894

ลดลง 15.79%

1.25 ลิตร

236,086

193,109

เพิ่มขึ้น 22.26%

1.50 ลิตร

ยกเลิกการจัดจ้าหนําย

2.00 ลิตร

17,564

19,028

ลดลง 7.69%

ที่มา : บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน), โดยจากยอดขายในแตํละตารางนั้นเป็นของภาคการ
ขายที่ประกอบไปด๎วยสาขาธนบุรี, นนทบุรี, พระราม 2, นครปฐม
การก้าหนด STP (Segmentation, Targeting and Positioning)
การก้าหนด, การแบํงสํ วนตลาด, การเลือกตลาดเป้าหมาย และการก้าหนดต้าแหนํง
ผลิตภัณฑ์ เพื่อก้าหนดกลยุทธ์ระดับผลิตภัณฑ์และสํวนประสมทางการตลาด ในสํวนของการ

25

วิเคราะห์ STP ผู๎ศึกษาเลือกสินค๎าของบริษัทฯ คือ น้้าอัดลม “เป๊ปซี่” บรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติก
มาใช๎ในการวิเคราะห์, หากลุํมลูกค๎าเป้าหมาย รวมถึงการก้าหนดกลยุทธ์ โดยใช๎เกณฑ์การแบํง
สํวนทางการตลาดในรูปแบบ Segment Marketing (การตลาดแบบแบํงสํวน) เป็นการแบํงตลาด
ออกเป็นสํวนๆ ตามความ ต๎องการของผู๎บริโภคที่แตกตํางกัน เพื่อผลิตสิน ค๎าตอบสนองความ
ต๎องการของผู๎บริโภคแตํละกลุํม ตัวอยํางเชํน ขนาดบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติก 460 มิลลิลิตร ใน
ราคาปลีกที่ 17 บาท ส้าหรับกลุํมลูกค๎าร๎านสะดวกซื้อ , ขนาดบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติก 1.25 มิ
ลิตร ในราคาปลีกที่ 37 บาท ส้าหรับกลุํมลูกค๎า Modern Trade ส้าหรับซื้อกลับไปรับประทานที่
บ๎านเป็นต๎น โดยแบํงออกเป็น 3 สํวนได๎แกํ
1. Market Segmentation (การแบ่งส่วนตลาด)
การแบํงสํวนตลาดโดยการแบํงลูกค๎าออกเป็นกลุํมยํอยที่แตกตํางกัน ประกอบกับการใช๎
เกณฑ์ความต๎องการ บุคลิกลักษณะ หรือพฤติกรรมผู๎บริโภค เพื่อก้าหนดกลยุทธ์ระดับ
ผลิตภัณฑ์และสํวนประสมทางการตลาด ตลอดจนการตอบสนองความต๎องการของตลาด
ตัวแปรส้าคัญที่ใช๎ในการแบํงสํวนตลาด
ด้านประชากรศาสตร์ (Demographic)
1.1 ตัวแปรทางด้านอายุ ทั้งนี้ใช๎ตัวแปรทางด๎านอายุที่สัมพันธ์กับจ้านวนประชากร
เพื่อต๎องการหากลุํมชํวงอายุใด มีจ้านวนประชากรจ้านวนเทําใด และใช๎ข๎อมูลดังกลําววิเคราะห์
ถึงขนาดของตลาดและศักยภาพของตลาด
ตารางที่ 1.8 แสดงระดับชํวงอายุ และจ้านวนประชากรไทย ปี พ.ศ.2553
ที่มา : ส้านักงานสถิติแหํงชาติ [ออนไลน์]. เข๎าถึงได๎จาก http://popcensus.nso.go.th
ระดับชํวงอายุ
13-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49

จ้านวนประชากร (คน)
2,060,353
5,287,033
5,262,141
5,407,796
5,525,944
5,259,357
4,685,044
3,719,822
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ด้านจิตวิทยา (Psychographic)
1.2 ตัวแปรบุคลิกภาพ ในสํวนของการแบํงตามคุณลักษณะทางด๎าน Psychographic
โดยปัจจัยที่เกี่ยวข๎องเพิ่มจากปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์ โดยใช๎ “VALS Framework” ในการ
แบํงตามบุคลิกภาพ “VALS Framework” สร๎างขึ้นจาก SRI Consulting Business Intelligence
มีกรอบที่เป็นตัวจัดกลุํมคน หรือผู๎บริโภคด๎วยการวัดจาก “การถูกกระตุ๎น” Motivation ดังนี้
กรอบที่หนึ่ง “แนวความคิด” มุํงเรื่องการมีความรอบรู๎และใช๎หลักการ
กรอบที่สอง “ความส้าเร็จ” มุํงการเลือกสินค๎าที่สะท๎อนความส้าเร็จมากกวําคนรอบข๎าง
กรอบที่สาม “การแสดงตัวตน” มุํงเรื่องการแสดงออก มีความหลากหลาย กล๎าเสี่ยง
เรียนรู๎ มีสํวนรํวม
“VALS Segmentation System” ประกอบด๎วย 8 กลุํมหลักๆด๎วยกัน ได๎แกํ
1.2.1. กลุ่มผู้บริโภคที่เน้นสินค้าด้านนวัตกรรม (Innovators) โดย
บุคลิกภาพเป็นคนทันสมัย, เชื่อมั่นตนเองสูง (High Self-esteem), เปิดใจรับสิ่งใหมํๆ ชอบ
เทคโนโลยี ชอบซื้อสินค๎าเฉพาะกลุํม ไมํเหมือนใคร, ให๎ความส้าคัญเรื่อง “ภาพพจน์” (Image,
Personality)
เป็นกลุํมผู๎บริโภคที่มีก้าลังซื้อสูงที่สุด
1.2.2 กลุ่มผู้บริโภคที่ชอบสินค้าแนวความคิด (Thinkers) เป็นกลุํมผู๎บริโภค
ที่ชอบสินค๎าที่กระตุ๎นความคิดและอารมณ์ ให๎เห็นด๎านอุดมคติ, ความรอบรู๎, ความรับผิดชอบ,
สินค๎าที่มีคุณคําในตัวเอง, มีการศึกษามาก จะเลือกสินค๎าก็ต๎องดูรายละเอียดเยอะหนํอย
กระบวนการเลือกซื้อจะพิจารณาหลายประเด็น, การใช๎งานต๎องได๎ประโยชน์จริง (Functionality)
ใช๎งานได๎ทนทาน (Durability)
1.2.3 กลุ่มผู้บริโภคที่ชอบสินค้าเน้นสะท้อนความส้าเร็จ (Achievers)
เป็นคนที่ชอบสินค๎าที่สะท๎อนภาพความส้าเร็จ หรือสะท๎อนฐานะทางสังคมที่สูงกวําคนทั่วไป
เรื่องภาพพจน์ก็เป็นเรื่องส้าคัญส้าหรับผู๎บริโภคกลุํมนี้ (Image) เป็นคนที่เน๎นด๎านความส้าเร็จ
เป็นที่ตั้ง
1.2.4 กลุ่มผู้บริโภคที่ชอบสินค้าที่เน้นการมีประสบการณ์ร่วม
(Experiences)
เป็นกลุํมที่ชอบสินค๎าที่เน๎นด๎านอารมณ์ เชํน แฟชั่น บันเทิง หรือ การรํวมกิจกรรมสังคม
ชอบสินค๎าที่ต๎องได๎ลอง ท๎าทาย มีสํวนรํวมในสินค๎า สินค๎าที่เลือกต๎องมีภาพ “ตรงใจ”
1.2.5 กลุ่มผู้บริโภคที่ชอบสินค้าแบบเดิมที่ตนเชื่อถือ (Believers) เป็นคนที่
ชอบสินค๎าที่ตนเองพิสูจน์แล๎วมาอยํางยาวนาน รักแบรนด์ ไมํเปลี่ยนใจงํายๆ การเลือกมัก
เกี่ยวข๎องกับ ครอบครัว ชุมชน ศาสนา หรือ ชาตินิยม เชํน บุหรี่, น้้าอัดลม
1.2.6 กลุ่มผู้บริโภคที่ชอบสินค้าตามกระแสสังคม (Strivers)
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เป็นคนที่ใช๎สินค๎าตามกระแสสังคม โดยเฉพาะที่มีโมเดลตํางๆใช๎(เชํน ดารา นักร๎อง) จะใช๎ตาม
โมเดลนั้นๆ คนกลุํมนี้จะให๎ความสนใจกับสังคมที่ตนอยูํมาก สนใจวําเพื่อนคิดอยํางไรกับตัวเขา
เองเวลาเลือกใช๎สินค๎า ท้าให๎มักใช๎สินค๎าตามที่กลุํมเลือกใช๎(จะได๎เข๎ากลุํมได๎เนียน)
แตํเนื่องจากเงินมีน๎อย จะมักใช๎ของถูกหรือของเลียนแบบ
1.2.7 กลุ่มผู้บริโภคที่ชอบสินค้าที่เน้นใช้งานจริงๆเท่านั้น (Makers) เป็น
คนที่ไมํคํอยออกไปไหน มักอยูํที่บ๎านหรือที่ท้างานเทํานั้น ใช๎ชีวิตแบบเรียบงําย จึงเป็นคนที่ไมํ
คํอยซื้อของ จะซื้อเทําที่จ้าเป็น
1.2.8 กลุ่มคนที่ไม่ชอบเปลี่ยนแปลงการใช้สินค้า (Survivors)
เป็นคนที่มองวําโลกเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว จนพวกเขาเองอาจจะตามไมํทัน คนกลุํมนี้จึง
มุํงหวังทางด๎านความปลอดภัยและไมํเสี่ยง(Safety and security)

แผนภาพที่ 1.5 แสดงกรอบแนวคิด VALS Framework
ที่มา : VALS Framework [ออนไลน์]. เข๎าถึงได๎จาก http://strategicbusinessinsights.com
1.3 ตัวแปรด้านรูปแบบการด้ารงชีวิต แบํงตามรูปแบบการใช๎ชีวิต ได๎แกํ รักอิสระ,
ชอบทํองเที่ยว, ใสํใจสุขภาพ, ชอบดื่มเครื่องดื่ม, ชอบเลํนกีฬา ออกก้าลังกาย, เดินทางบํอย
ด้านพฤติกรรม (Behavioral)
1.4 ระดับความจงรักภักดี Hard Core Loyal, Split Loyal, Shifty Loyal, Switchers
โดยทั้ง 4 ระดับนั้นมีความจงรักภักดีที่แตกตํางกัน
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2. Market Targeting (การเลือกตลาดเป้าหมาย)
ก้าหนดกลุํมลูกค๎าเป้าหมายจากการแบํงสํวนตลาดโดยแบํงลูกค๎าออกเป็นกลุํมยํอยที่
แตกตํางกัน ประกอบกับการใช๎เกณฑ์ความต๎องการ บุคลิกลักษณะ หรือพฤติกรรมผู๎บริโภค
เพื่อก้าหนดกลยุทธ์ระดับผลิตภัณฑ์และสํวนประสมทางการตลาด ตลอดจนการตอบสนองความ
ต๎องการของตลาด กลุํมลูกค๎าเป้าหมายคือ
กลุํมลูกค๎าที่มีอายุตั้งแตํ 15 – 29 ปี โดยมีจ้านวนทั้งหมด 15,956,970 คน โดยเลือก
กลุํมเป้าหมายที่มีปัจจัยทางด๎านจิตวิทยาในลักษณะบุคลิกภาพแบบ กลุํมผู๎บริโภคที่ชอบสินค๎าที่
เน๎นการมี ประสบการณ์ รํว ม (Experiences) คื อ กลุํ มผู๎ บริโภคที่ชอบสิ น ค๎ าที่เ น๎นด๎ านอารมณ์
(Emotional Value) เชํน แฟชั่น, บันเทิง, กีฬา, ดนตรี หรือ การรํวมกิจกรรมสังคม เพราะเป็น
กลุํมที่มีลักษณะบุคลิกภาพตรงกับบุคลิกภาพของตราสินค๎า “เป๊ปซี่” ที่เน๎นดนตรี, กีฬา และ
ความเป็นวั ยรุํนท๎าทาย ทั้งนี้ยังครอบคลุมถึงกลุํ มผู๎บริโภคที่ชอบสิ นค๎ าแบบเดิมที่ตนเชื่อถื อ
(Believers) กลําวคือ กลุํมที่มีบุคลิกภาพที่ชอบสินค๎าที่ตนเองพิสูจน์แล๎วมาอยํางยาวนาน รักแบ
รนด์ ไมํเปลี่ยนใจงํายๆ ทั้งในระดับ (Hard Core Loyal) เชื่อมั่นในตราสินค๎าอยํางเหนียวแนํน
และ (Split Loyal) คือเชื่อมั่นในตราสินค๎าพอสมควร แตํยังเชื่อถือตราสินค๎าอื่นอีก 2-3 ตรา
สินค๎า รวมไปถึงกลุํมลูกค๎าที่เน๎นการใช๎ชีวิตที่ชอบชอบดื่มเครื่องดื่ม, ชอบเลํนกีฬา
ออกก้าลังกาย, เดินทางบํอย
3. Market Positioning (การก้าหนดต้าแหน่งผลิตภัณฑ์)
ราคาสูง

รสชาติไม่ดี

รสชาติดี

ราคาต่้า
แผนภาพที่ 1.6 การวางต้าแหนํงทางการตลาดของน้้าอัดลมขวดพลาสติก “เป๊ปซี่”
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จากแผนภาพที่ 1.6 เป็นการวางต้าแหนํงทางการตลาดของน้้าอัดลมขวดพลาสติก “เป๊ป
ซี”่ โดยวางปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้ออันดับต๎นๆ ได๎แกํ เรื่องรสชาติของสินค๎า และราคา
ของสินค๎า จะเห็นได๎วําต้าแหนํงของ “เป๊ปซี่” นั้นอยูํในระดับรสชาติที่ดีและมีราคาที่สูง
การศึกษาในครั้งนี้ ผู๎ศึกษาเลือกท้าการศึกษาในสํวนของ น้้าอัดลม “เป๊ปซี่” ประเภท
บรรจุภณ
ั ฑ์ขวดพลาสติก โดยสาเหตุที่เลือก น้้าอัดลม “เป๊ปซี่” ประเภทบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติก
เพราะคูํ แ ขํ งขัน ที่มี ศัก ยภาพรายใหมํนั้ นคื อ บริษั ท อาเจไทย จ้ากั ด ใช๎สิ นค๎ าตราสิ นค๎ า “บิ๊
กโคลํ า” แขํงขันในอุต สาหกรรม และประสบความส้าเร็จ อีกทั้งยังสามารถแบํงสํว นแบํงทาง
การตลาดของตราสินค๎า “เป๊ปซี่” ได๎ โดยไมํใช๎บรรจุภัณฑ์ประเภทขวดแก๎วทั้งสิ้น ดังนั้นจึงถือ
เป็ น ประเด็ น ที่ ต๎ อ งท้ า การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ใดที่ ท้ า ให๎ ไ ด๎ เ ปรี ย บการแขํ ง ขั น อี ก ทั้ ง เพื่ อ
น้าไปใช๎ในการก้าหนดกลยุทธ์ทั้งในระดับหนํวยธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน๎าที่ (กลยุทธ์ระดับ
ผลิตภัณฑ์) แก๎ไขปัญหาและแยํงชิงสํวนแบํงทางการตลาดกลับมา

1.3 ความส้าคัญและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร
บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) นั้น มีโครงสร๎างรายได๎ในสํวนของการขายมาจาก การ
ขายน้้าอัดลม “เป๊บซี่” มาเป็นอันดับ 1 ทั้งนี้รายได๎และก้าไรหลักมาจากการขายน้้าอัดลม “เป๊ป
ซี”่ เชํนกัน กลําวคือจะเห็นได๎จากสํวนแบํงทางการตลาดที่ถูกผู๎ประกอบการรายใหมํได๎เบียดและ
กินสํวนแบํงทางการตลาด ดังนั้นปัญหาส้าคัญคือ เมื่อผู๎ประกอบการรายใหมํนั้นสามารถเข๎าสูํ
ตลาดและสามารถแยํงสํวนแบํงทางการตลาดจะสํงผลกับยอดขายน้้าอัดลม “เป๊บซี่” ให๎ลดลง
และเมื่อยอดขายลดลงนั้นจะสํงผลไปยังรายได๎ตลอดจนถึงก้าไร จากการวิเคราะห์จะเห็นได๎วํา
ผู๎ประกอบการรายใหมํที่ใช๎ตราสินค๎า
“บิ๊กโคลํา” แม๎จะท้าตลาดในไทยเพียง 5 ปี แตํมีอัตราเติบโตของยอดขายที่สูง จากข๎อมูลทุติย
ภูมิที่หามาได๎นั้นเป้าหมายของ “บิ๊กโคลํา” นั้นมุํงจะเป็นผู๎น้าตลาดภายในระยะเวลา 4 ปีข๎างหน๎า
ความส้าคัญและความเรํงดํวนของปัญหานั้นคือการสูญเสียสํวนแบํงทางการตลาดให๎กับ
คูํแขํง อยํางตํอเนื่องนั้นเป็นสิ่งที่ต๎องรีบในการแก๎ไข รักษาสํวนแบํงทางการตลาดอยํางเรํงดํวน
ในปัจจุบัน รวมถึงการเพิ่มสํวนบํงทางการตลาดในอนาคต เพื่ อรักษารายได๎ เพิ่มผลประกอบ
รวมถึงสร๎างความภักดีในตราสินค๎า ตํอไป
จากรายละเอียดด๎านบนนั้นถ๎าได๎รับการแก๎ไขหรือศึกษานั้นจะมีผลดีในด๎านการหาแนว
ทางการรักษาสํวนแบํงทางการตลาด การรักษาความภักดีในตราสินค๎า รวมไปถึงการเพิ่มสํวน
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แบํงทางการตลาดในอนาคต ในทางกลับกันถ๎ าไมํได๎รับการแก๎ไขจะมีผลเสียตํอองค์กรโดยมี
ความส้าคัญดังนี้
ความส้าคั ญระดับองค์ก ร คื อการเสี ยสํว นแบํงทางการตลาด โดยสํงผลกระทบไปถึ ง
ยอดขาย และรายได๎ ตลอดจนก้า ไรขององค์ กรที่ล ดลง โดยเฉพาะ บริ ษัท เสริม สุ ข จ้า กั ด
(มหาชน) ที่ต๎องการรักษา สํวนแบํงทางการตลาด(Market share) ให๎เป็น อันดับ 1 รวมไปถึง
เงินปันผลที่จะปันให๎ผู๎ถือหุ๎น มูลคําหุ๎นที่ตกลง
ความส้ าคัญ ระดับธุ รกิ จ เมื่อ การเสี ยสํ วนแบํงทางการตลาด โดยสํ งผลกระทบไปถึ ง
ยอดขาย และรายได๎ ตลอดจนก้าไรขององค์กรที่ลดลง หมายรวมไปถึงเงินปันผลที่จะปันให๎ผู๎ถือ
หุ๎น มูลคําหุ๎นที่ตกลง เมื่อเกิดเหตุดังกลําว อาจกํอให๎เกิดการปิดสายธุรกิจบางสายที่ท้าก้าไร
ให๎กับองค์กรต่้า หรือไมํคุ๎มคํากับคําใช๎จําย โดยอาจใช๎การโยกย๎าย พนักงาน หรือ เครื่องจักร
เพื่อไปสนับสนุนและเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของสายธุรกิจหลัก
ความส้ าคั ญ ระดับ ผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากปัญ หาของคูํ แ ขํงขั น ท้า ให๎ ยอดขาย “เป๊ ปซี่ ” ลดลง
ดังนั้นผู๎บริหาร ผู๎จัดการด๎านการตลาด ผู๎จัดการด๎านการผลิต และผู๎ที่มีสํวนกี่ยวข๎อง จะต๎อง
ตระหนักถึงและวางแผนปัจจัยด๎านการตลาด รวมถึงการสร๎างความภักดีตํอตรายี่ห๎อ (Brand
loyalty) เพื่อให๎ผู๎บริโภคเกิดการซื้อซ้้าและแนะน้าผลิต ภัณฑ์ตํอไปยังเพื่อน ญาติ หรือ คนรู๎จัก
เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายและเพิ่มสํวนครองตลาด

1.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข๎องมูลคําตรายี่ห๎อของบริษัทฯ รวมทั้ง
ปัญหาที่เกี่ยวข๎องในระดับองค์กร ระดับหนํวยธุรกิจ และระดับหน๎าที่ด๎านการตลาดของบริษัทฯ
2. เพื่อก้าหนดกลยุทธ์ในการแก๎ปัญหาทั้งในระดับองค์กร ระดับหนํวยธุรกิจ และระดับ
หน๎าที่ด๎านการตลาดของน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ระยะสั้น
เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการรักษาสํวนแบํงทางการตลาดไมํให๎ลดลงอันเนื่องมาจากสภาพ
การแขํงขันที่รุนแรงในปัจจุบัน และสามารถใช๎เป็นแนวทางในการเพิ่มสํวนแบํงทางการตลาดให๎
เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อเพิ่มยอดขายรวมไปถึงรายได๎ ตลอดจนก้าไรขององค์กร

31

ประโยชน์ระยะกลาง
1. องค์กรสามารถใช๎การศึกษานี้ไปประยุกต์เพื่อก้าหนดแนวทางการรักษา รวมถึงการ
เพิ่มสํวนแบํงทางการตลาดให๎แกํสายธุรกิจอื่นๆตํอไป
2. องค์กรสามารถน้าข๎อมูลจากการศึกษานี้ไปใช๎ในการหาปัจจัยที่สํงผลในเรื่องการสร๎าง
มูลคําตรายี่ห๎อที่มีผลพฤติกรรมในด๎านตํางๆ
ประโยชน์ระยะยาว
1. องค์กรสามารถน้าการศึกษานี้ใช๎เป็นข๎อมูลในการก้าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร เพื่อ
เพิ่มความสามารถทางการแขํงขัน กลยุทธ์การสร๎างความภักดีในตราสินค๎า ตลอดจนการเพิ่ม
สํวนแบํงทางการตลาดตํอไป
2. สามารถใช๎ในการประยุกต์รูปแบบการศึกษาให๎เข๎ากับองค์กรอื่นในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
โดยเป็นประโยชน์ตํอสาธารณะ

1.6 ค้านิยามศัพท์
ผู๎ศึกษาได๎ให๎ค้านิยามศัพท์ของตัวแปรที่ใช๎ในการศึกษา ดังตํอไปนี้
น้้าอัดลม หมายถึงเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ไมํมีสํวนผสมของแอลกอฮอล์ มีสีสันแตกตําง
กันไปน้้าอัดลมมีสํวนประกอบที่ส้าคัญ 3 สํวน คือ น้้า (น้้านี้จะต๎องเป็นน้้าสะอาด สามารถใช๎
น้้าประปา แตํสํ วนใหญํ แล๎ วจะมาจากน้้าบาดาลที่ผํานการกรองและฆําเชื้อ โรคด๎ว ยคลอรีน ),
น้้าตาล, สารปรุงแตํงที่เรียกวําหัวน้้าเชื้อ ซึ่งเป็นสํวนผสมของสารที่ให๎กลิ่นและสี , และกรดคาร์
บอนิกซึ่งถูกอัดเข๎าในภาชนะบรรจุ บางครั้งมีสํวนผสมของน้้าผลไม๎เล็กน๎อย น้้าอัดลมแตํละยี่ห๎อ
ก็มีสํวนผสมลับเฉพาะของตนเอง
น้้าอัดลมรสโคล่า น้้าอัดลมประเภทนี้ปรุงแตํงด๎วยหัวน้้าเชื้อโคลําโดยมีคาเฟอีนที่สกัด
จากใบของต๎นโคคาอยูํด๎วย ปริมาณของคาเฟอีนในน้้าอัดลมชนิดโคลําก็จะแตกตํางกันไปตาม
ยี่ห๎อ ส้าหรับสีน้าตาลเข๎มที่เป็นที่มาของสีน้าด้านั้น มาจากสีผสมอาหารที่เป็นสีของน้้าตาลเคี่ยว
ไหม๎
น้้าอัดลมที่ไม่ใช่โคล่า ได๎แกํน้าอัดลมใสไมํมีสีที่ปรุงแตํด๎วยหัวน้้าเชื้อเลมอน-ไลม์ และ
น้้าอัดลมที่ปรุงแตํงกลุํนรสเลียนแบบน้้าผลไม๎ เชํน ส๎ม องุํน มะนาว ลิ้นจี่ น้้าหวานอัดลม พวก
น้้าเขียว น้้าแดง และรูทเบียร์ เป็นต๎น น้้าอัดลมเหลํานี้สํวนใหญํแล๎วจะไมํมีคาเฟอีน เนื่องจาก
ไมํไ ด๎ปรุงแตํ ด๎ว ยหั ว น้้าเชื้ อ ชนิดโคลํ า อยํางไรก็ต ามอาจมีการเติมคาเฟอีนสกัดเล็ กน๎อ ยใน
สํวนผสม เพื่อให๎ได๎ฤทธิ์กระตุ๎นของคาเฟอีน ท้าให๎รู๎สึกสดชื่นกระปรี้กระเปรํา
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พฤติกรรมผู้บริโ ภค หมายถึ งพฤติกรรมที่บุค คลท้าการค๎ นหา การซื้อ การใช๎ การ
ประเมิน ในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเพื่อตอบสนองความต๎องการของเขา (ศิริวรรณ เสรีรัตน์.
2538:3)
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู๎บริโภค หมายถึงเป็นการค๎นหาหรือวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
การซื้อ และบริโภคเพื่ อทราบถึงลั กษณะความต๎อ งการและพฤติก รรมการซื้อและการใช๎ของ
ผู๎บริโภค
โดยค้าตอบที่ได๎จะชํวยให๎สามารถจัดกลยุทธ์ การตลาด ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู๎บริโภคได๎อยํางเหมาะสม (คอตเลอร์ 1997, หน๎า 105)
ส่ ว นประสมทางการตลาด เป็น เครื่อ งมื อ ที่ป ระกอบด๎ ว ยสิ่ ง ตํา ง ๆ ดัง ตํอ ไปนี้ (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ. 2546: 53-55) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได๎อ๎างถึงแนวคิดสํวน
ประสมทางการตลาดของ Philip Kotler ไว๎วําเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจที่ให๎บริการซึ่งจะได๎
สํ ว นประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4Ps ในการก้าหนดกลยุทธ์ การตลาดซึ่ ง
ประกอบด๎วย
ด๎านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ้าเป็นและความต๎องการของมนุษย์ได๎
คือ สิ่งที่ผู๎ขายต๎องมอบให๎แกํลูกค๎าและลูกค๎าจะได๎รับผลประโยชน์และคุณคําของผลิตภัณฑ์นั้น
ๆ โดยทั่ว ไปแล๎ ว ผลิ ต ภัณ ฑ์แ บํงเป็น 2 ลักษณะ คื อ ผลิ ตภัณฑ์ที่อาจจับต๎อ งได๎ และ
ผลิตภัณฑ์ที่จับต๎องไมํได๎
ด๎านราคา (Price) หมายถึง คุณคําผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค๎าจะเปรี ยบเทียบระหวําง
คุณคํา (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ๎าคุณคําสูงกวําราคาลูกค๎าจะ
ตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การก้าหนดราคาการให๎บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให๎บริการ
ชัดเจน และงํายตํอการจ้าแนกระดับบริการที่ตํางกัน
ด๎านชํองทางการจัดจ้าหนําย (Place) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับบรรยากาศสิ่งแวดล๎อม
ในการน้าเสนอบริการให๎แกํลูกค๎า ซึ่งมีผลตํอการรับรู๎ของลูกค๎าในคุณคําและคุณประโยชน์ของ
บริการที่น้าเสนอ ซึ่งจะต๎องพิจารณาในด๎านท้าเลที่ตั้ง (Location) และชํองทางในการน้าเสนอ
บริการ (Channels)
ด๎านสํงเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส้าคัญในการ
ติดตํอสื่อสารให๎ผู๎ใช๎บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ๎งขําวสารหรือชักจูงให๎เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรม การใช๎บริการและเป็นกุญแจส้าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์

บทที่ 2
หลัก แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และองค์ความรู้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองครั้งนี้ มีลักษณะของปัญหาทั้งในระดับองค์กร ระดับธุรกิจ
และระดับผลิ ตภัณฑ์ห รือหน๎าที่ทางธุรกิจ ดังนั้นผู๎ศึกษาได๎หาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องมาท้าการวิเคราะห์และวิจัยปัญหาเพื่อให๎ทราบถึงลักษณะของปัญหาอยํางมีหลักการ
และหาแนวทางแก๎ไ ขปัญหาที่เ กิดขึ้นเพื่อ พัฒนาบริษัทฯ ให๎ด้ารงอยูํตํอไปได๎ โดยใช๎แนวคิ ด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องในการศึกษาครั้งนี้
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และองค์ความรู๎ ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง แบํงเป็น
2.1 การจัดการเชิงกลยุทธ์
2.1.1 ทฤษฎีการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
2.1.2 วิเคราะห์การแขํงขันภายในอุตสาหกรรม ด๎วยแบบจ้าลอง Five Force Model
2.1.3 แมททริกซ์อุปสรรค-โอกาส-จุดอํอน-จุดแข็ง (TOWS Matrix)
2.1.4 การวิเคราะห์สถานการณ์ (PEST Analysis)
2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีการก้าหนดกลยุทธ์ 3 ระดับ
2.2 การจัดการการตลาด และกลยุทธ์การตลาด
2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีการสร๎างมูลคําตรายี่ห๎อ
2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู๎บริโภค
2.2.3 วิเคราะห์สํวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2.1 การจัดการเชิงกลยุทธ์
2.1.1 ทฤษฎี ก ารวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรค (SWOT
Analysis)

แผนภาพที่ 2.1 SWOT Analysis
ที่มา : SWOT Analysis [ออนไลน์]. เข๎าถึงได๎จาก http://en.wikipedia.org
การวิเคราะห์สวอต (SWOT Analysis) หรือ การวิเคราะห์สภาพแวดล๎ อมและ
ศักยภาพ โดยการวิเคราะห์สภาวะแวดล๎อม เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส้าหรับ
องค์กร หรือโครงการ โดยชํวยให๎ผู๎บริหารก้าหนดจุดแข็งและจุดอํอนจากสภาพแวดล๎อมภายใน
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล๎อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัย
เหลํานี้ตํอการท้างานขององค์กรเทคนิคนี้ อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) เป็นผู๎เริ่มแนวคิด
นี้โดยน้าเทคนิคนี้มาแสดงในงานสัมมนาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ความหมาย SWOT ค้าวํา
"สวอต" หรือ "SWOT" นั้นมาจากตัวยํอภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได๎แกํ
S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดํนหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น
ข๎อดีที่เกิดจากสภาพแวดล๎อมภายในบริษัท เชํน จุดแข็งด๎านสํวนประสม จุดแข็งด๎านการเงิน จุด
แข็งด๎านการผลิ ต จุดแข็งด๎านทรัพยากรบุค คล บริษัทจะต๎อ งใช๎ประโยชน์จากจุดแข็งในการ
ก้าหนดกลยุทธ์การตลาด
W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด๎อยหรือจุดอํอน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน
เป็นปัญหาหรือข๎อบกพรํองที่เกิดจากสภาพแวดล๎อมภายในตํางๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต๎องหา
วิธีในการแก๎ปัญหานั้น
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O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการ
ที่สภาพแวดล๎อมภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชน์หรือสํงเสริมการด้าเนินงานขององค์กร โอกาส
แตกตํางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล๎อมภายนอก
แตํจุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล๎อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต๎องเสาะแสวงหาโอกาส
อยูํเสมอ และใช๎ประโยชน์จากโอกาสนั้น
T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข๎อจ้ากัดที่เกิด
จากสภาพแวดล๎ อ มภายนอก ซึ่ ง ธุ ร กิ จ จ้ า เป็ น ต๎ อ งปรั บ กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดให๎ ส อดคล๎ อ งและ
พยายามขจัดอุปสรรคตํางๆ ที่เกิดขึ้นให๎ได๎จริง
2.1.2 วิเคราะห์การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ด้วยแบบจ้าลอง Five Forces Model
Analysis

แผนภาพที่ 2.2 Five Forces Model Analysis
ที่มา : Porter’s Five Force Model of Competition [ออนไลน์]. เข๎าถึงได๎จาก
www.marketeer.co.th/ Porter, M.E. (1980) "Competitive Strategy”
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Michael E. Porter เสนอวํา “สภาวะการด้าเนินงานขององค์กรธุรกิจขึ้นอยูํกับสภาวะ
การแขํ งขั นในอุต สาหกรรมที่อ งค์ กรธุ รกิ จนั้ นอยูํ และสภาวะการแขํงขั นในอุ ต สาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึ่งยํอมขึ้นอยูํกับปัจจัยที่ส้าคัญ 5 ประการ ความเข๎มแข็งของปัจจัยทั้ง 5 ประการ
นี้บํงบอกถึงโอกาสในการได๎ก้าไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ ยิ่งปัจจัยเหลํานี้มีความเข๎มแข็ง
มากเทําใดยํอมสํงผลเสียตํอการขึ้นราคาซึ่งน้าไปสูํการได๎ก้าไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่ง
ถือเป็นข๎อจ้ากัดของธุรกิจ ในขณะเดียวกันถ๎าปัจจัยนั้นๆ มีความอํอนแอยํอมเป็นโอกาสอันดีตํอ
ธุ ร กิ จ ในอุ ต สาหกรรมนั้ นๆ เนื่ อ งจากธุ ร กิ จสามารถได๎ ก้า ไรได๎ม ากขึ้ น แตํ เ นื่อ งจากสภาวะ
อุตสาหกรรมมีการพัฒนาอยูํเสมอ ดังนั้นความเข๎มแข็งหรือผลของปัจจัยทั้ง 5 ประการนี้สามารถ
ที่จะเปลี่ยนแปลงได๎เสมอ
ปัจจัยส้าคั ญที่ธุรกิจจะต๎องท้าเพื่อให๎ได๎ผลตอบแทนสูงที่สุด ได๎แกํการหาต้าแหนํงใน
อุตสาหกรรมที่จะสามารถมีอิทธิพลเหนือปัจจัยทั้ง 5 ประการเพื่อที่จะหาความได๎เปรียบออกมา
หรือป้องกันตนเอง ซึ่งลักษณะที่ส้าคัญของปัจจัยทั้ง 5 ประการประกอบด๎วย (รูปข๎างต๎น)
1. ข้อจ้ากัด ในการเข้ าสู่ อุตสาหกรรมของคู่ แข่งขันใหม่ คูํแขํงขันใหมํๆ ได๎แกํ
องค์กรธุรกิจอื่นที่ในขณะนั้นอยูํภายนอกอุตสาหกรรมแตํมีความสามารถและแนวโน๎มที่จะเข๎ามา
ในอุตสาหกรรม โดยปรกติแล๎วองค์กรธุรกิจเดิมที่อยูํภายในอุตสาหกรรมจะพยายามป้องกัน
ไมํให๎องค์กรใหมํๆ เข๎ามาในอุตสาหกรรม เนื่องจากองค์กรใหมํๆ ที่จะเข๎ามาในอุตสาหกรรมจะ
สํงผลกระทบตํอสภาวะในการแงขันในอุตสาหกรรมอันเป็นข๎อจ้ากัดที่ส้าคัญตํอการด้าเนินงาน
และการแขํงขันขององค์กรธุรกิจเดิมในอุตสาหกรรมเนื่องจากองค์กรใหมํที่เข๎ามายํอมต๎องการ
สํวนแบํงตลาด ซึ่งเป็นผลเสียตํอองค์กรเดิมที่มีอยูํแล๎วยกเว๎นในกรณีที่ตลาดมีการขยายตัวอยําง
รวดเร็ว การเข๎ามาของธุรกิจใหมํๆ กํอให๎เกิดการแขํงขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น อาจมีการลดราคาสินค๎า
และบริการลง โดยในการตัดสินใจเข๎าสูํอุตสาหกรรมขององค์กรธุรกิจใหมํจะขึ้นอยูํกับปัจจัยที่
ส้าคัญสองประการได๎แกํ ต๎นทุนในการเข๎าสูํอุตสาหกรรมและการโต๎ตอบจากองค์กรธุรกิจเดิม
2. ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกันสภาวะการแขํงขันของระหวํางธุรกิจตํางๆ จะทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อองค์กรธุรกิจหนึ่ง
มองเห็ นชํองทางในการได๎ก้าไรมากขึ้น หรือถูกคุ กคามากการกระท้าขององค์ก รธุรกิจอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน เชํน การลดราคา การตํอสู๎ทางด๎านการตลาด การแนะน้าสินค๎าใหมํเข๎าสูํ
ตลาด หรือ การเพิ่มการให๎บริการหลังการขายแกํลูกค๎า ถ๎าสภาวะการแขํงขันในอุตสาหกรรมไมํ
รุนแรง โอกาสที่องค์กรธุรกิจตํางๆ จะขึ้นราคาสินค๎าและบริการ เพื่อให๎ได๎มาซึ่งก้า ไรที่มากขึ้นก็
จะมีมาก
3. การมีสินค้าหรือบริการที่สามารถทดแทนกันได้ ธุรกิจในอุตสาหกรรมหนึ่งอาจจะ
มีการแขํงขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นที่ผลิตสินค๎าที่มีลักษณะที่ทดแทนกันได๎ ซึ่งอาจเป็น
สินค๎าคนละชนิดกัน แตํสามารถตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎เหมือนกัน การมีสินค๎า
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ทดแทนในอุตสาหกรรมอื่นยํอมกํอให๎เกิดข๎อจ้ากัดในการตั้งราคาสินค๎าไมํให๎สูงเกินไปเนื่องจาก
ลูกค๎าอาจจะหันไปใช๎สินค๎าที่ทดแทนกันได๎ และถ๎าคําใช๎จํายในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ (Switching
Cost) ต่้า ปัจจัยในด๎านการใช๎สินค๎าทดแทนก็จะมีผลตํออุตสาหกรรมมากขึ้น เชํ น ชาอาจเป็น
สินค๎าทดแทนของกาแฟ ถ๎ากาแฟมีราคาสูงขึ้นมากลูกค๎าอาจจะเปลี่ยนหันมาดื่มชาแทน ธุรกิจที่
สามารถผลิตสินค๎าที่ไมํมีสินค๎าทดแทนได๎ยํอมมีผลตอบแทนที่สูงเพื่อสามารถตั้งราคาของสินค๎า
ได๎สูงโดยที่ไมํต๎องกลัวสินค๎าทดแทน ถ๎าอุตสาหกรรมใดมีสินค๎าทดแทนได๎งําย ยํอ มไมํสามารถ
หาก้าไรได๎มากเนื่องจากลูกค๎าจะหันไปใช๎สินค๎าทดแทนแทน
4. อ้านาจต่อรองของผู้ซื้อผู้ซื้อจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ถ๎าผู๎ซื้อมีอ้านาจ
ตํอรองหรือมีอิทธิพลตํอการก้าหนดราคาของสินค๎าและบริการให๎ต่้า หรือมีอิทธิพลในการตํอรอง
ให๎องค์กรธุรกิจเพิ่มคุณภาพของสินค๎าและบริการให๎มากขึ้น ซึ่งสํงผลตํอองค์กรธุรกิจในแงํต๎นทุน
การด้าเนินงานที่สูงขึ้น ในขณะที่ผู๎ซื้อที่ไมํมีความเข๎มแข็งหรือไมํมีอ้านาจตํอรองยํอมเปิดโอกาส
ให๎องค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมสามารถขึ้นราคาสินค๎าได๎โดยงําย การที่ผู๎ซื้อจะมีอ้านาจมากหรือ
น๎อยยํอมขึ้นอยูํกับอ้านาจตํอรองที่ผู๎ซื้อมีตํอองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรม
5. อ้านาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบผู้ขายวัตถุดิบ จะมีอิทธิพลตํอ อุตสาหกรรม
เนื่องจากสามารถก้าหนดให๎สินค๎ามีราคาสูงหรือต่้าได๎หรือเพิ่มหรือลดคุณภาพของสินค๎าได๎ ซึ่ง
สํงผลตํอต๎นทุนและก้าไรขององค์กรธุรกิจ ในกรณีที่ผู๎ขายมี ความอํอนแอหรือมีอ้านาจในการ
ตํอรองต่้ายํอมถูกผู๎ซื้อกดราคา และเรียกร๎องสินค๎าที่มีคุณภาพที่สูงขึ้นได๎ (ผศ.ดร. พักตร์พจง
วัฒนสินธุ์ และดร.พสุ เดชะรินทร์, 2542: 125)
2.1.3 แมททริกซ์อุปสรรค-โอกาส-จุดอ่อน-จุดแข็ง (TOWS Matrix)
TOWS Matrix คือการก้าหนดกลยุทธ์หรือเลือกใช๎กลยุทธ์ที่เหมาะสมปัจจัยแวดล๎อมทั้ง
ภายใน และภายนอกจากการวิเคราะห์ SWOT โดยข๎อมูลทั้งหมดจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใน
รูปแบบแมทริกซ์ มาเป็นการก้าหนดกลยุทธ์ตํางๆ
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ตารางที่ 2.1 TOWS Strategic Alternative Matrix

ที่มา : TOWS Strategic Alternative Matrix, Harold Koontz, Heinz Weihrich, Essentials of
Management, p.104, 2006
การประเมินสภาพแวดล๎ อมโดยการวิเคราะห์ให๎เ ห็นถึ งจุดแข็ง จุดอํอ น โอกาส และ
ข๎อจ้ากัดแล๎ว ก็จะน้ามาข๎อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์โดยใช๎
ตารางที่เรียกวํา TOWS Matrix โดย TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะห์ที่น้าข๎อมูลที่ได๎
จากการวิเคราะห์จุ ดแข็ง จุดอํอ น โอกาส และข๎อ จ้ากัด มาวิเ คราะห์เพื่อก้าหนดออกมาเป็น
ยุทธศาสตร์หรือกยุทธ์ประเภทตําง ๆ
ในการน้าเทคนิคที่เรียกวํา TOWS Matrix มาใช๎ในการวิเคราะห์เพื่อก้าหนดยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์นั้น จะมีขั้นตอนการด้าเนินการที่ส้าคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ้ากัด โดยที่การประเมินสภาพแวดล๎อมที่
เป็นการระบุให๎เห็นถึงจุดแข็งและจุดอํอนจะเป็นการประเมินภายในองค์การ สํวนการประเมิน
สภาพแวดล๎ อ มที่ เ ป็น โอกาสและข๎อ จ้า กั ดจะเป็ นการประเมิ น ภายนอกองค์ ก าร กลํ าวได๎ วํ า
ประสิทธิผลของการก้าหนดกลยุทธ์ที่ใช๎เทคนิค TOWS Matrix นี้จะขึ้นอยูํกับความสามารถใน
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และข๎อจ้ากัด ที่ละเอียดในทุกแงํมุม เพราะถ๎าวิเคราะห์ไมํ
ละเอียดหรือมองไมํทุกแงํมุม จะสํงผลท้าให๎การก้าหนดกลยุทธ์ที่ออกมาจะขาดความแหลมคม
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2. การวิเคราะห์ค วามสัมพันธ์ระหว่างจุด แข็งกับโอกาส จุด แข็ง กับข้อจ้ากัด
จุดอํอนกับโอกาส และจุดอํอนกับข๎อจ้ากัด ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข๎อมูลแตํละคูํ
ดังกลําว ท้าให๎เกิดยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์สามารถแบํงออกได๎เป็น 4 ประเภท คือ
1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได๎มาจากการน้าข๎อมูลการประเมินสภาพแวดล๎อมที่
เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณารํวมกัน เพื่อที่จะน้ามาก้าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ใน
เชิงรุก
2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได๎มาจากการน้าข๎อมูลการประเมินสภาพแวดล๎อม
ที่เป็นจุดแข็งและข๎อจ้ากัดมาพิจารณารํวมกัน เพื่อที่จะน้ามาก้าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์
ในเชิงป้องกัน ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค์การก็เจอกับสภาพแวดล๎อมที่
เป็นข๎อจ้ากัดจากภายนอกที่องค์การควบคุมไมํได๎ แตํองค์การสามารถใช๎จุดแข็งที่มีอยูํในการ
ป้องกันข๎อจ้ากัดที่มาจากภายนอกได๎
3) กลยุทธ์เชิงแก๎ไข (WO Strategy) ได๎มาจากการน้าข๎อมูลการประเมินสภาพแวดล๎อม
ที่เป็นจุดอํอนและโอกาสมาพิจารณารํวมกัน เพื่อที่จะน้ามาก้าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์
ในเชิงแก๎ ไข ทั้งนี้เ นื่องจากองค์การมีโอกาสที่จะน้าแนวคิดหรือ วิธี ใหมํ ๆ มาใช๎ในการแก๎ไข
จุดอํอนที่องค์การมีอยูํได๎
4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได๎มาจากการน้าข๎อมูลการประเมินสภาพแวดล๎อมที่
เป็นจุดอํอนและข๎อจ้ากัดมาพิจารณารํวมกัน เพื่อที่จะน้ามาก้าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์
ในเชิงรับ ทั้งนี้เนื่องจากองค์การเผชิญกับทั้งจุดอํอนและข๎อจ้ากัดภายนอกที่องค์การไมํสามารถ
ควบคุมได๎
2.1.4 การวิเคราะห์สถานการณ์ (PEST Analysis)
เครื่อ งมือ PEST Analysis มีชื่อ เรียกอีกหลายชื่อ เชํน PESTLE, PESTEL,
PESTLIED, STEEPLE & SLEPT การวิเคราะห์ด๎วย PEST Analysis เป็นเครื่องมือที่ส้าคัญ
และมี ก ารใช๎ ส้ า หรั บ การวิ เ คราะห์ ใ นภาพรวมอยํ า งกว๎ า งขวางท้ า ให๎ เ ข๎ า ใจภาพรวมของ
P-Political, E-Economic, S-Social, T-Technology ดังนั้นจึงเป็นที่มาของค้าวํา PEST โดย
สํวนมากการวางแผนกลยุทธ์จะนิยมใช๎ PEST Analysis ในการวิเคราะห์ภาพรวมในอนาคตของ
ธุรกิ จ แนวโน๎มด๎านการตลาด ปัจจัยที่จะมีผลตํอ การเปลี่ยนแปลงขนานใหญํใ นโลกธุ รกิจใน
อนาคต
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ตารางที่ 2.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (PEST Analysis)

ที่มา : Stephen P. Osborne and Kerry Brown 2005. Managing Change and Innovation
in Public Service Organizations. New York: Routledge.
การน้ามูลที่จะน้ามาใช๎ในการวิเคราะห์จะต๎องมีประสิทธิภาพมีความนําเชื่อถือสามารถ
อ๎างอิงได๎และใช๎ PEST Analysis เพื่อให๎มั่นใจถึงการจัดการแนวคิดในเชิงบวกกับปัจจัยที่มีผล
ตํอการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจทั้งระดับท๎องถิ่นหรือระดับโลก โดยการที่ใช๎ข๎อมูลเพื่อวิเคราะห์
ความเปลี่ ย นแปลงและหาประโยชน์ จ ากการเปลี่ ย นแปลงนั้ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ โอกาสที่ จ ะประสบ
ความส้าเร็จมากกวําการตัดสินจากทัศนคติภายในใจ หรือด๎วยประสบการณ์ที่ยาวนานในธุรกิจ
แตํปัจจุบันนั้นมี “การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวัน ” และการเปลี่ยนแปลงนั้นจะสํงผลกระทบที่
รุนแรงกับนักธุรกิจที่ไมํมีการวางแผนการตลาดที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลง แตํอยํางไรเสีย
การเปลี่ ยนแปลงทุกชนิดต๎องใช๎เ วลา ต๎องมีการสร๎างคุณประโยชน์อ ยํางมหาศาลให๎กับกลุํ ม
ผู๎ใช๎บริการ หรือ สินค๎า เพื่อให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอยํางขึ้นและขยายวงอยําง
กว๎างขวาง
การใช๎ PEST Analysis ในการวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ และคูํแขํงรายใหญํที่ครอบครอง
ตลาดเกินกวํา 50-70% เพื่อจะชํวยให๎หลีกเลี่ยงการด้าเนินการทั้งด๎านการตลาดและการวาง
กลยุทธ์ ทางธุรกิจที่ผิดพลาดและถูกลงโทษจากวงการธุรกิจด๎วยการท้าให๎บริการหรือ สินค๎ า
ล๎มเหลว ด๎วยเหตุผลที่นอกเหนือจากการควบคุม
การใช๎ PEST Analysis ในการวิเคราะห์จะมีประโยชน์เมื่อเริ่มต๎นการด้าเนินงานใน
ประเทศใหมํ หรือภูมิภาคใหมํที่ยังไมํเคยท้าธุรกิจมากํอน ดังนั้นการใช๎ PEST Analysis จะชํวย
ให๎เราตัดสมมุติฐานที่ผิดพลาด หรือปัจจัยที่น้ามาใช๎ไมํมีน้าหนักเพียงพอที่จะท้าให๎การตั ดสินใจ
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ของเราถูกต๎อง นอกจากนี้จะชํวยให๎คุณเข๎าใจกับสภาพความเป็นจริงของสภาพแวดล๎อมใหมํได๎
อยํางถูกต๎อง
วิธีการใช้เครื่องมือ : PEST Analysis
การใช๎ PEST Analysis เป็นเครื่องมือที่งํายแกํการแบํงแยกปัจจัยพื้นฐานที่ส้าคัญ เชํน
Political, Economic, Socio-Cultural และ Technological
ตารางที่ 2.3 การวิเคราะห์สถานการณ์ PEST Analysis (ตํอ)

ที่มา : Stephen P. Osborne and Kerry Brown 2005. Managing Change and Innovation
in Public Service Organizations. New York: Routledge.
การใช้ PEST Analysis มีกระบวนการ 3 ขั้นตอน
ประการแรก : ระดมนักวางแผนกลยุทธ์ในองค์กรอาจรวมถึงตัวผู๎ท้าการประเมินเพื่อ
ก้าหนดปัจจัยตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องและน้าไปใสํในตารางเครื่องมือ PEST Analysis
ประการที่สอง : ก้าหนดความส้าคัญของข๎อมูล ความนําเชื่อถือของข๎อมูล และก้าหนด
น้้าหนักของปัจจัยที่จะมีผลกระทบตํอธุรกิจในแตํละล้าดับชั้น
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ประการที่สาม : สรุปผลจากข๎อมูลที่ได๎กรอกในตารางและท้าการวิเคราะห์ผลกระทบ
ตํอธุรกิจตามน้้าหนักที่ได๎ก้าหนดไว๎ตั้งแตํตอนแรก เพื่อป้องกันการเข๎าข๎างตัวเองของผู๎กรอก
จุดส้าคัญ คือ การย๎ายจากขั้นตอนที่สองไปยังขั้นตอนที่สามเพราะขั้นตอนนี้จ้าเป็นที่
จะต๎องใช๎ประสบการณ์ของผู๎กรอกข๎อมูลและวิสัยทัศน์ของนักวิเคราะห์ ที่จะก้าหนดความส้าคัญ
ของแตํละปัจจัยได๎อยํางถูกต๎องแมํนย้า เพราะการวางข๎อมูลในตารางเพียงเพื่อให๎มันครบทุกชํอง
จะไมํเกิดประโยชน์อะไรเลยและจะเป็นการเสียเวลา ดังนั้นจ้าเป็นที่จะต๎องคิดและวิเคราะห์ด๎วย
ข๎อมูลที่มีอยูํทั้งหมดวําต้าแหนํงข๎อมูลในแตํละบรรทัด และแตํละปัจจัยมีการก้าหนดน้้าหนักของ
ความส้าคัญแตํละปัจจัยชัดเจน วิเคราะห์ผลกระทบและความรุนแรงของการผิดพลาดในกรณีที่มี
การวางสินค๎าและบริการในตลาด แตํโชคร๎ายเกิดความล๎มเหลวขึ้นของสินค๎าและบริการเหลํานั้น
ในตลาด
แนวทางการวิเคราะห์ :แนวทางการวิเคราะห์เพื่อก้าหนดข๎อมูลตํางๆ และปัจจัยตํางๆ ที่
จะน้ามาใช๎ในการกรอกในตาราง ดังนี้
ทางการเมือง : สถานะความมั่นคงของรัฐบาล และรูปแบบของรัฐบาล, เสรีภาพของ
สื่อสารตามหลักนิติธรรมและระบบการด้าเนินการของราชการในแตํละท๎องถิ่น , แนวโน๎มของกฏ
ระเบียบข๎อบังคับที่จะออกมาใหมํ และกฎระเบียบข๎อบังคับที่ใช๎อยูํในปัจจุบัน, ลักษณะของสังคม
และกฎหมายการจ๎างงานของท๎องถิ่น, นโยบายภาษีและการค๎า และการควบคุมอัตราคําไฟฟ้า ,
การออกกฎหมายคุ๎มครองผู๎บริโภคและสิ่งแวดล๎อม, การเปลี่ยนแปลงที่บํอยๆ ในสภาพแวดล๎อม
ทางการเมือง
ทางเศรษฐกิจ : ขั้นตอนของวัฎจักรธุรกิจ, สถานการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย, การวํางงานและอุปทานของแรงงาน,
ต๎นทุนคําแรงงาน (ทั้งแรงงานขั้นต่้า และ คําแรงพนักงานระดับฝีมือแรงงาน), ระดับรายได๎และ
การกระจายระดับชั้นของรายได๎ของคนท้างาน, ผลกระทบของการค๎าแบบโลกาภิวัตน์, แนวโน๎ม
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรืออื่นๆ ที่มีผลตํอเศรษฐกิจ
ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม : อัต ราการเติบ โตของจ้ านวนประชากรและอายุ เ ฉลี่ ย ,
สุขภาพของประชากร และการเคลื่อนย๎ายถิ่นฐานของประชากร, สังคมวิถีชีวิตของสังคมเมือง
และสังคมชนบท, ระดับการศึก ษาเฉลี่ย และทัศนคติตํอ การติดตํอ การค๎ ากับประเทศตํางๆ,
ประชากรที่ใช๎แรงงานในตลาดแรงงาน, ทัศนคติในการท้างาน, การรักความอิสระ, ทัศนคติตํอ
การท้างานกับบริษัทตํางชาติ , ความคิดเห็นหรือทัศนคติของประชาชนทางสังคม และข๎อห๎าม
ทางสังคมตํางๆ, รูปแบบของประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตท๎องถิ่น , การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมที่ก้าลังเกิดขึ้นในท๎องถิ่นนั้นๆ
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เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม : ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมํๆ , ผลกระทบของระบบ
อินเตอร์เน็ต และระบบการติดตํ อสื่อสารแบบมีสายและแบบไร๎สาย รวมถึงระยะทางที่ไกลจาก
ส้านักงานใหญํ, กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา, ผลกระทบของการถํายทอดด๎านเทคโนโลยี
หมายเหตุ
รูปแบบอื่นของ PEST ได๎แกํ PESTLE, PESTLIED, STEEPLE และ SLEPT:
นักวิเคราะห์ บางคนจะชอบรูปแบบอื่น ที่มีค วามแตกตํางและหลากหลายกวําในรูปแบบของ
PEST Analysis เชํน
PESTLE/PESTEL: Political, Economic, Sociological, Technological, Legal, and
Environmental
PESTLIED: Political, Economic, Social, Technological, Legal, International,
Environmental, and Demographic
STEEPLE: Social/Demographic, Technological, Economic, Environmental,
Political, Legal, and Ethical
SLEPT: Social, Legal, Economic, Political, Technological
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์. การบริหารการตลาดยุคใหมํ, กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2546.
สรุป PEST Analysis คือ เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และท้าความเข๎าใจ
” ภาพรวม” ของสภาพแวดล๎อมในพื้นที่ที่ก้าลังจะเข๎าไปด้าเนินงานด๎านธุรกิจและคิดเกี่ยวกับ
โอกาสและภัยคุกคามที่อยูํภายในพื้นที่ธุรกิจใหมํ คุณจะต๎องท้าการค๎นคว๎าข๎อมูลตํางๆ เพื่อท้า
ความเข๎าใจเกี่ ยวกั บสภาพแวดล๎ อ มของคุ ณในพื้นที่ใ หมํ และคุ ณจะต๎อ งคิ ดวางแผนเพื่อ หา
ประโยชน์จากโอกาสและพยามลดภัยคุกคามลงให๎ได๎
PEST Analysis จะชํวยคุณในด๎านการวิเคราะห์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
โดยหั ว ข๎ อ เหลํ านี้ จ ะใช๎ใ นขั้ นตอนแรก เพื่อ ระดมความคิ ดในลั กษณะระดั บของภูมิ ภาคและ
ระดับประเทศ หลังจากนั้นน้าข๎อมูลที่ได๎ผํานการวิเคราะห์แล๎วมาสรุปผล เพื่อใช๎ประกอบการ
ตัดสินใจที่ส้าคัญของการเปลี่ยนแปลงการด้าเนินงานภายในองค์กร ส้าหรับการที่จะเข๎าไปเปิด
ตลาดใหมํในพื้นที่ยังไมํท้าธุรกิจมากํอน
2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีการก้าหนดกลยุทธ์ 3 ระดับ
Corporate level Strategy
แนวคิดและทฤษฎีการก้าหนดกลยุทธ์ 3 ระดับ “กลยุทธ์เป็นแผนของแนวทางการ
จัดการพื้นฐานที่จะท้าให๎บรรลุวัตถุประสงค์ หรือการวางแผนที่จะจัดการให๎บรรลุเจตจ้านงของ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว๎ ” กลยุทธ์ในแตํละระดับสามารถที่จะก้าหนดทิศทางของแตํละองค์กรใน
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อนาคตได๎ ดังนั้นการแขํงขันในธุรกิจการผลิตที่ควรใช๎เ ป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อ ให๎อ งค์กร
ประสบความส้าเร็จ อ๎างถึง เลสลี่ และลอยด์ (Leslie W.Rue and Lloyd L. Byar, 2000, p. 151)
การวิเคราะห์ทั้งสิ่งแวดล๎อมภายใน (Internal Environment) และสิ่งแวดล๎อมภายนอก
(External Environment) รํวมไปด๎วยกันจะสามารถท้าให๎เห็นภาพแนวโน๎มการปรับกลยุทธ์เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถและมีความพร๎อมที่จะแขํงขันซึ่งจะน้าไปสูํการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic
Planning) ตามทิศทางขององค์กรได๎
โดยทั้งผลกระทบสิ่งแวดล๎อมจากภายนอก และสิ่งแวดล๎อมจากภายใน องค์กรสามารถที่
จะน้ามาก้าหนดเป็นกลยุทธ์หรือแผนส้าหรับด้าเนินธุรกิจขององค์กรได๎ รูปแบบกลยุทธ์สามารถ
ที่จะก้าหนดและแบํงออกได๎ตามล้าดับขององค์กรดังนี้

แผนภาพที่ 2.3 ระดับของกลยุทธ์
ที่มา : ริชาร์ด ลูเอด. กลยุทธ์ : ระดับของกลยุทธ์. แปลโดย จักร ติงศภัทย์. กรุงเทพมหานคร
ธรรกมลการพิมพ์, 2005.
1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
กลยุทธ์ ระดับองค์ก ร (Corporate Strategy) หมายถึ งทิศทางรวมของธุรกิจซึ่งเป็น
ทิศทางที่ใช๎อธิบายแนวทางรํวมกันในการพัฒนา ธุรกิจบนพื้นฐานความหลากหลายของสาย
ผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรม หรือเป็นการก้าหนดทิศทางที่เป็นเอกภาพของธุรกิจโดยรวมของ
บริษัทโดยก้าหนดวํา องค์กรจะมีการแขํงขันที่ด้าเนินไปในทิศทางใด เป็นวิสัยทั ศน์ (Vision) ที่
ผู๎บริหารใช๎ในการก้าหนดทิศทางขององค์กร อาจจะมีการก้าหนดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่
เป็นทางการหรือไมํก็ได๎ แตํสามารถสื่อวิสัยทัศน์ ไปในแนวทางขององค์กรที่ให๎บุคลากรภายใน
และบุคลากรภายนอกสามารถรับรู๎ได๎
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กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) เป็นกลยุทธ์รวมขององค์กรที่จะแสดงถึง
แนวทางการด้าเนินธุรกิจทุกอยํางในอนาคตขององค์กรได๎ และสามารถแยกได๎เป็น 4 แนวทาง
ตามลักษณะของการด้าเนินธุรกิจ
1.1 Growth Strategies โดยทั่วไปทุกองค์กรนิยมที่จะเลือกกลยุทธ์นี้ในการด้าเนินธุรกิจ
เพื่อที่จะให๎ธุรกิจมีการขยายตัวหรื อมีสํวนแบํงทางการตลาดมากขึ้น อาจเป็นการหาตลาดใหมํ
หรือกลุํมเป้าหมายที่วางไว๎ กลําวคือกลยุทธ์ที่องค์กรสามารถปรับและจัดสรรทรัพยากรภายในที่
มีอยูํให๎สามารถฉกฉวยโอกาสจากสถานการณ์ภายนอกได๎อยํางมีประสิทธิภาพเพื่อกํอให๎เกิด
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นหรือการตลาดที่มากขึ้น
1.2 Stability Strategies เป็นกลยุทธ์ที่ตลาดและสินค๎าไมํคํอยมีการเปลี่ยนแปลง ไมํมี
การ ลงทุนเพิ่ มเติม และยังคงโครงสร๎างบริหารไว๎ดังเดิม กลําวโดยสรุปกลยุทธ์ ที่อ งค์กรไมํ
สามารถปรับหรือจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูํเพื่อแสวงหาโอกาสจากภายนอกได๎ หรือสถานการณ์
ภายนอกไมํเอื้ออ้านวยตํอการเติบโตขององค์กร
1.3 Retrenchment Strategies เป็นกลยุทธ์การหดตัวที่เกิดจากแรงกดดันจาก
สิ่ งแวดล๎ อ ม ภายในและสิ่ ง แวดล๎ อ มภายนอก เชํนเทคโนโลยีที่ ต ายแล๎ ว ยํอ มจะต๎อ งมีค วาม
ต๎องการในตลาดลดลง ดังนั้นควรจะพิจารณาวําควรด้าเนินงานตํอไปได๎หรือไมํ
1.4 Combination Strategies เป็นการผสมผสานกลยุทธ์ตามแนวทางทั้งสามข๎างต๎น มี
การ ใช๎กลยุทธ์ที่คูํขนานกัน โดยเฉพาะอยํางยิ่งส้าหรับองค์กรที่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายต๎องมี
การผสมผสานกัน
2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) หมายถึง แนวทางหรือกลยุทธ์ที่ใช๎ในการ
บรรลุแผนทิศทางรวมของบริษัท กลําวคือกลยุทธ์ธุรกิจเป็นกลยุทธ์ที่องค์กรใช๎ในการแขํงขันใน
แตํละอุตสาหกรรมในระดับนี้ กลยุทธ์ที่ใช๎อาจหมายถึงกลยุทธ์ในการขยายการตลาด (Market
Expansion) กลยุทธ์ในการขยายสํวนแบํงทางการตลาด (Market Penetration) กลยุทธ์ในการ
พั ฒ นาการตลาด (Market Development) กลยุ ท ธ์ ใ นการพัฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product
Development) และกลยุทธ์ในการขยายไปสูํธุรกิจอื่น (Diversification) เป็นการคัดเลือกกลยุทธ์
ทางธุรกิจที่จะเหมาะสมเพื่อก้าหนดวําจะท้าอยํางไรในระดับกลยุทธ์นี้ ซึ่งจะถือวําเป็น (Mission)
ที่ส้าคัญขององค์กรแสดงถึงขอบเขตของการด้าเนินกิจการ
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) เป็นกลยุทธ์ระดับที่สองขององค์กรซึ่งสามารถที่จะแยก
พิจารณาได๎ 3 แนวทาง
2.1 กลยุทธ์การเป็นผู๎น้าด๎านต๎นทุน (Cost-Leadership Strategies)
2.2 กลยุทธ์การสร๎างความแตกตําง (Differentiation Strategies) เป็นการใช๎ความ
แตกตําง ของสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์เป็นกลยุทธ์ในการแขํงขัน โดยสามารถสนองตอบตํอความ
ต๎องการของผู๎บริโภคได๎ในรูปแบบที่คูํแขํงไมํสามารถท้าได๎
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2.3 กลยุทธ์การมุํงเน๎นลูกค๎าเฉพาะกลุํม (Focus Strategy) เป็นการมุํงตอบสนองลูกค๎า
เฉพาะกลุํมในจ้านวนจ้ากัด โดยอาจจะเป็นเฉพาะภูมิภาค สามารถที่จะตอบสนองลูกค๎าในกลุํม
ได๎ดีกวําผู๎อื่น
Cost Focus เป็นการมุํงเน๎นการท้าต๎นทุนต่้าแตํมุํงเจาะกลุํมลูกค๎าเฉพาะสถานที่โดยไมํ
สนลูกค๎ากลุํมอื่นเลย
Differentiation Focus เป็นกลยุทธ์ที่มุํงเน๎นเฉพาะกลุํมหรือสินค๎าเฉพาะอยําง และมีการ
เสนอสินค๎าหรือบริการที่แตกตํางจากคูํแขํง
3. กลยุทธ์ระดับสายงาน (Functional Strategy)
กลยุทธ์ระดับสายงาน (Functional Strategy) หมายถึงแนวนโยบายตามสายการแบํง
งาน เป็นการน้ากลยุทธ์มาใช๎ในระดับปฏิบัติการเพื่อให๎บรรลุได๎ซึ่งวัตถุประสงค์ (Objective) ของ
องค์กรที่สามารถประเมินคําออกมาได๎อยํางชัดเจน และจะเป็นกลยุทธ์ที่จะต๎องครอบคลุมทุก
หนํวยงานภายในองค์กรให๎มีการสอดประสานกันเพื่อความส้าเร็จของกลยุทธ์ระดับธุรกิจและ
ระดับองค์กร โดยมุํงเน๎นไปที่หนํวยปฏิบัติงาน เชํน ด๎านการผลิต การตลาด การเงิน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยและการพัฒนา เป็นต๎น

2.2 การจัดการการตลาด และกลยุทธ์การตลาด
2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีการสร้างมูลค่าตรายี่ห้อ (Brand Equity)
คุณคําของตราสินค๎า (Brand Equity) หมายถึง ตราหรือยี่ห๎อของสินค๎าที่ผู๎บริโภค
มองเห็นวํามีคุณคํา เป็นตราที่ผู๎บริโภคมีทัศนคติที่ดีตํอคุณสมบัติของสินค๎า และชื่นชอบตรา
สินค๎านั้น การสร๎างตราสินค๎าให๎มีคุณคําท้าได๎โดยสร๎างความประทับใจในตราสินค๎า
ระดับความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Degree of Brand Familiarity)
เอเคอร์(Aaker. 1991) ได๎แบํงระดับความภักดีตํอตราสินค๎าออกเป็น 5 ระดับ
1. กลุํมผู๎ที่ไมํมีความภักดีตํอตราสินค๎า (Nonloyal buyer) คือ กลุํมของผู๎บริโภคที่มอง
สินค๎าแตํละตราวําไมํมีความแตกตํางกันอยํางสิ้นเชิง เป็นกลุํมที่มองวําสินค๎าแตํละตรามีความ
เทําเทียมกันหมด ชื่อตราสินค๎าจึงมีบทบาทตํอการตัดสินใจซื้อคํอนข๎างน๎อย มักจะให๎ความสนใจ
กับสินค๎าที่หาซื้อได๎งําย หรือสินค๎าที่ลดราคามากกวํา ท้าให๎บางครั้งถูกเรียกวําเป็นพวกจอม
เปลี่ยนตรา (Switcher) หรือผู๎มีความอํอนไหวตํอราคา (Price sensitive buyer)
2. กลุํมผู๎ซื้อตามความเคยชิน (Habitual buyer) เป็นกลุํมผู๎บริโภคที่มีความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรืออยํางน๎อยก็ไมํได๎รังเกียจหรือไมํพอใจอะไรในตราสินค๎านั้นๆ มากพอที่จะ
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ไปกระตุ๎นให๎เ ขาเปลี่ ยนไปใช๎ตราสิ นค๎ าอื่น ซึ่งนับเป็นกลุํ มที่ คูํแขํงขันจะเข๎าถึ งคํ อ นข๎างยาก
เพราะผู๎บริโภคจะรู๎สึกวําไมํมีเหตุผลอะไรที่เขาจะต๎องไปมองหาทางเลือกอื่นๆ อีก
3. กลุํมผู๎ภักดีที่ค้านึงต๎นทุนในการเปลี่ยนตราสินค๎า (Switching-cost loyal) เป็นกลุํม
ผู๎ บ ริ โ ภคที่ มี ค วามพึ ง พอใจในสิ นค๎ า นั้ น ๆ และมั กจะพิ จ ารณาถึ ง ต๎น ทุ น ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น หากจะ
เปลี่ยนไปใช๎ตราสินค๎าอื่น ไมํวําจะเป็นต๎นทุนในเรื่องเวลา เงินที่ต๎องเสียไปกับการเรียนรู๎ในตรา
สินค๎าปัจจุบันหรือต๎นทุนเรื่องของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่เขาจะเปลี่ยนไปใช๎สินค๎าตรา
ยี่ห๎อใหมํ ซึ่งอาจไมํดีเทํากับตราสินค๎าเกําก็ได๎ดังนั้น หากต๎องการที่จะเข๎าถึงคนกลุํมนี้ คูํแขํงขัน
ก็จะต๎องเอาชนะด๎วยการเสนอสิ่งจูงใจ หรือผลตอบแทนที่มากพอที่จะดึงดูดใจให๎ผู๎บริโภคเปลี่ยน
ใจได๎
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แผนภาพที่ 2.4 โมเดลในการสร๎างมูลคําตรายี่ห๎อ
ที่มา: Aaker, David. (2009).Branding Strategies in USA. “Brand Equity”, Journal of
Marketing.
4. กลุํมเพื่อนของตราสินค๎า (Friends of the brand) เป็นกลุํมผู๎บริโภคที่มีความชอบใน
ตราสิ น ค๎ า อยํ า งแท๎ จ ริ ง ไมํ วํ า จะชอบในสั ญ ลั ก ษณ์ ข องตราสิ น ค๎ า ความชอบที่ เ กิ ด จาก
ประสบการณ์ในการใช๎สินค๎า หรือชอบในคุณภาพ หรือแม๎แตํความชอบที่เ กิดจากความผูกพัน
กั น มานานระหวํ า งตั ว ผู๎ บ ริ โ ภคกั บ ตราสิ น ค๎ า เป็ น เรื่ อ งของอารมณ์ ห รื อ ความรู๎ สึ ก ผู ก พั น ที่
ผู๎บริโภคมีตํอตราสินค๎านั้นๆ
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5. กลุํมลูกค๎าผู๎มีความผูกพันตํอตราสินค๎า (Committed customer) เป็นกลุํมผู๎ที่มีความ
ภักดีตํอตราสิ นค๎ามากที่สุ ด มั่นคงที่สุด เป็น กลุํมผู๎ บริโภคที่มีความภาคภูมิใ จในการที่เขาได๎
ค๎นพบและเป็นผู๎ใช๎สินค๎าตรานั้นๆอยํางเปิดเผย ตราสินค๎านั้นๆมีความส้าคัญตํอเขาอยํางมาก
ทั้งในแงํของการใช๎งานและการแสดงถึงความเป็นตัวตนของเขา เป็นผู๎ที่มีความเชื่อมั่นในตรา
สินค๎านั้นๆและพร๎อมที่จะแนะน้าสินค๎าตํอไปให๎กับบุคคลอื่นๆ ด๎วย
คอตเลอร์ (Kotler.1991:274) กลําววําผู๎บริโภคมีระดับความจงรักภักดีตํอตราสินค๎า
ตํางกัน สมมุติตราสินค๎า 5 ตราสินค๎า คือ A, B, C, D และ E สามารถแบํงกลุํมผู๎ซื้อที่มีความ
จงรักภักดีตํอตราสินค๎าออกเป็น 4 กลุํม ดังนี้
1. Hard-core loyal ผู๎บริโภคซื้อตราสินค๎าเดียวตลอดเวลา แบบแผนการซื้อคือ A, A,
A,A, A ผู๎บริโภคที่จงรักภักดีตํอตราสินค๎า A เพียงตราสินค๎าเดียว
2. Soft-core loyal ผู๎บริโภคที่ซื้อตราสินค๎าสองหรือสามตราสินค๎า แบบแผนการซื้อคือ
A, A, B, B, A, B ผู๎บริโภคที่จงรักภักดีตํอตราสินค๎าทั้ง A และ B
3. Shifting loyal ผู๎บริโภคที่เปลี่ยนความชอบจากการซื้อตราสินค๎าหนึ่งไปอีกตราสินค๎า
หนึ่ง แบบแผนการซื้อคือ A, A, A, B, B, B ผู๎บริโภคที่เปลี่ยนความจงรักภักดีตํอตราสินค๎า A
เป็น B
4. Switchers’ ผู๎บริโภคที่ไมํแสดงความจงรักภักดีตํอตราสินค๎าใดเลย แบบแผนการซื้อ
คือA, C, E, B, D, B แบํงเป็น Deal prone คือ ซื้อตราสินค๎าที่ลดราคา, Variety prone คือ
ต๎องการบางอยํางที่แตกตํางไปจากเดิมที่เคยซื้อ
เกรก เทงเลา (Geok Theng Lau.1999:25) กลําววํา “นักการตลาดมีความสนใจใน
แนวคิดด๎านความจงรักภักดีเพราะความจงรักภักดีในตราสินค๎าเป็นตัววัดในการดึงดูดลูกค๎ามา
ใช๎บริการ และตราสินค๎าเป็นสิ่งที่สร๎างประโยชน์ให๎บริษัท การซื้อซ๎ า และบอกตํอไปยังบุคคล
อื่น” การบริหารตราสินค๎าเป็นสิ่งส้าคัญตํอความจงรักภักดีแตํหากแนวคิ ดไมํชัดเจนจะท้าให๎เกิด
ปัญหา การศึกษาค๎นคว๎าและการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ความได๎เปรียบของความจงรักภักดีของลูกค๎า
ได๎แกํ
1. การเพิ่มก้าไร ลูกค๎าที่จงรักภักดีจะเพิ่มก้าไรเนื่องจาก ลูกค๎าจะซื้อสินค๎าของบริษัท
และซื้อเป็นระยะเวลานาน ลู กค๎าที่จงรักภักดีมีแนวโน๎มที่จะซื้อมากขึ้นตามวันเวลาที่ผํานไป
เพราะได๎เรียนรู๎มากขึ้นเกี่ยวกับสินค๎าอื่นๆ ในสายผลิตภัณฑ์หรือแบํงงบประมาณมาซื้อมากขึ้น
ริชเฮล และ แซสเซอร์ (Reichheld & Sasser. 1990: 89) ศึกษาพบวํา ร๎านค๎าที่มีสัดสํวนในการ
ซื้อสินค๎าของลูกค๎าที่จงรักภักดีสูงจะท้าก้าไรเพิ่มขึ้ นเนื่องจากจะดึงดูดการใช๎จํายของลูกค๎าได๎
เพิ่มขึ้น หากอัตราการได๎ลูกค๎าใหมํคงที่แตํรักษาลูกค๎าเกําได๎มากขึ้น ผลลัพธ์ก็คือจ้านวนลูกค๎า
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เพิ่มมากขึ้น ก้าไรที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นไปตามความสัมพันธ์ระหวํางความจงรักภักดีและ ก้าไรตํอหัว
คือต๎นทุนในการดึงดูดลูกค๎าใหมํสูงกวํา 5 เทําของในการรักษาลูกค๎าที่พึงพอใจ
2. ลดการสํงเสริมการตลาดและท้าให๎คูํแขํงเข๎าตลาดยาก คอตเลอร์ (Kotler. 2003: 3)
ได๎อธิบายวํา ความจงรักภักดีที่มากขึ้น จะท้าให๎สามารถลดคําใช๎จํายในการโฆษณาได๎ ลูกค๎า
สํวนใหญํจะกลับมาอีกโดยไมํต๎องโฆษณา ลูกค๎าที่มีความพึงพอใจสูงและจงรักภักดีจะท้าหน๎าที่
ในการโฆษณาแทน
3. ลดต๎นทุนการขาย การตลาดและต๎นทุนที่จํายเพื่อหาลูกค๎าใหมํลดลง ลูกค๎าที่ซื้อซ้้า
จะมีต๎นทุนในการบริการลดลง ลูกค๎าที่จงรักภักดีนั้นบริการได๎งํายกวํา ต๎นทุนต่้ากวํา เนื่องจาก
พวกเขาคุ๎นเคยกับสินค๎ าและบริการอยูํแล๎ว จึง ไมํคํอยมีค้าถามมากมาย บริษัทยํอมมีโอกาส
ผิดพลาดน๎อยลงพวกเขายังสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให๎เข๎ากันได๎กับผู๎ขาย
4. ป้องกันคูํแขํงขันหรือท้าให๎คูํแขํงขันอํอนแอ ความสัมพันธ์ระหวํางความจงรักภักดี
ของลูกค๎ากับคุณภาพการบริการในธุรกิจโทรคมนาคม ในการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
บริษัทต๎องตัดสินใจในการสํงสิ่งที่ดีที่สุดให๎แกํลูกค๎า ความจงรักภักดีของลูกค๎าเป็นสินค๎าที่ดีเยี่ยม
เบื้องต๎น และความจงรักภักดีของลูกค๎าจะเป็นสิ่งตํอต๎านคูํแขํงขันที่ดีที่สุด ท้าให๎บริษัทได๎ผล
ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
สร๎างความประทับใจในคุณภาพของตราสินค๎า (Appreciation of Quality) หมายถึง การ
ที่ผู๎บริโภครับรู๎ถึงคุณภาพทุกประการของสินค๎าหรือบริการ แล๎วเกิดความประทับใจในสินค๎าหรือ
บริการนั้น การสร๎างความประทับใจ (Appreciation) มีความแตกตํางจากการสร๎างความพึงพอใจ
(Satisfaction) เมื่อผู๎บริโภครับรู๎ถึงมูลคําเพิ่มที่สํงมอบได๎นั้น จะท้าให๎สินค๎าได๎รับประโยชน์ ดังนี้
 ท้าให๎ลูกค๎าหันมาซื้อสินค๎า (Reason-to-Buy)
 ท้าให๎สินค๎ามีต้าแหนํงทางการตลาดที่มั่นคง (Strong Position)
 สินค๎าอยูํในระดับสูง (A Price Premium)
 ชํองทางการจัดจ้าหนํายนําสนใจ (Channel Member Interest)
 ท้าให๎สามารถขยายสายผลิตภัณฑ์ (Brand Extension)
ปัจจัยข๎อที่เป็นข๎อบํงชี้คุณภาพของสินค๎า มีรายละเอียดดังนี้
คุณภาพของสินค๎า (Product Quality) ในการรับรู๎ของผู๎บริโภค ปัจจัยเหลํานี้เป็นข๎อบํงชี้
วําสินค๎านั้นมีคุณภาพ คือ
การท้างานของสินค๎า (Performance) หมายถึง สินค๎านั้นต๎องท้างานได๎ตามคุณสมบัติ
ของสินค๎า เชํน เครื่องซักผ๎าสามารถซักผ๎าได๎สะอาด
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รูปลักษณ์ (Feature) หมายถึง การออกแบบรูปรํางลักษณะของสินค๎าให๎สะดวกในการ
ใช๎
ความนําเชื่อถือ (Reliability) หมายถึ ง สินค๎านั้นใช๎ได๎ดีทุกครั้ง ไมํใชํบางครั้งใช๎ได๎
บางครั้งใช๎ไมํได๎
ความคงทน (Durability) สินค๎าไมํแตกหักหรือเสียงําย มีอายุการใช๎งานยาวนาน
ความสามารถของการบริการ (Service ability) สินค๎าที่ต๎องการการบริการกํอนหรือหลัง
การขาย บริการนั้นจะมีประสิทธิภาพ
ภาพลักษณ์โดยรวมดูดี (Fit and Finish) สินค๎าที่ดูมีคุณภาพเมื่อพิจารณาทุกปัจจัย
โดยรวมของสินค๎านั้นจะต๎องดูวําเป็นสินค๎าที่มีคุณภาพดี
การสร้างปัจจัยเชื่อมโยงกับตรายี่ห้อ (Brand Association)
การที่ นั ก การตลาดพยายามสร๎ า งสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เชํ น คุ ณ ลั ก ษณะ
คุณสมบัติ หรือคุณประโยชน์ แล๎วเชื่อมโยงสิ่งนั้นให๎ผู๎บริโภครับรู๎วําเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใด
เมื่อ เชื่อมโยงแล๎วจะท้าให๎ผู๎ บริโภคเกิดภาพลักษณ์ (Image) ของผลิ ตภัณฑ์ และทราบถึ ง
ต้าแหนํงหรือจุดยืน (Brand Position) ของผลิตภัณฑ์นั้น อาจกลําวได๎วําการสร๎างปัจจัย
เชื่อมโยงกับตรายี่ห๎ อคื อ การก้าหนดต้าแหนํงผลิต ภัณฑ์นั่นเอง การสร๎างสิ่ งเชื่อมโยงท้าให๎
ผู๎บริโภคเข๎าใจในผลิตภัณฑ์ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะกํอให๎เกิดประโยชน์หลายประการ ดังนี้ ความโดดเดํน
(Differentiation), เหตุผลที่ท้าให๎ผู๎บริโภคซื้อสินค๎า (Reason-to-Buy), ท้าให๎เกิดทัศนคติหรือ
ความรู๎สึกที่ดี (Positive Attitudes/Feeling) จุดเริ่มต๎นของการขยายตรายี่ห๎อ (Basis for
Extensions) เอเคอร์ (Aaker. 1991)
ส้าหรับวิธีการสร๎างปัจจัยเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ (Brand Association) หรือวิธีการ
ก้าหนดต้าแหนํงของตรายี่ห๎อ (Brand Positioning) มีวิธีการดังตํอไปนี้
1. คุณลักษณะของสินค๎า (Product Attributes) เป็นการน้าเอาคุณลักษณะของสินค๎ามา
เป็นปัจจัยในการก้าหนดต้าแหนํง หรือจุดยืนของผลิตภัณฑ์ โดยคุณลักษณะเหลํานี้ต๎องเป็น
คุณสมบัติที่พิเศษกวําคูํแขํงขัน
2. ผลประโยชน์ที่ลูกค๎าได๎รับ (Customer Benefits) เป็นการน้าเอาผลจากการใช๎สินค๎า
หรือบริการนั้น มาเป็นปัจจัยในการก้าหนดต้าแหนํงผลิตภัณฑ์
3. ราคาของผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับคูํแขํงขัน (Relative Price) เป็นการน้าเอาราคาของ
สินค๎ าหรือ บริก ารของบริษัท ที่ไ ด๎เปรียบกวําคูํแขํงขันโดยทั่ว ไปมาเป็นปัจจัยในการก้าหนด
ต้าแหนํงหรือจุดยืนของผลิตภัณฑ์
4. การใช๎ (Use/Application) วิธีนี้เป็นการน้าไปใช๎งานหรือวิธีการใช๎สินค๎าหลังบริการ
นั้น มาเป็นปัจจัยในการก้าหนดหรือจุดยืนของผลิตภัณฑ์
5. ลูกค๎าหรือผู๎ใช๎ (Customer/User) เป็นการเชื่อมโยงลูกค๎ากับสินค๎าหรือบริการ วิธีนี้
เป็นการบํงบอกชัดเจนวํา กลุํมเป้าหมายเป็นใคร
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6. บุคลิกภาพ (Personality) เป็นการน้าเอาบุคลิกภาพของลูกค๎า มาก้าหนดเป็นบุคลิก
ของสินค๎า แล๎วน้าปัจจัยนี้มาก้าหนดต้าแหนํงของผลิตภัณฑ์
7. คูํแขํงขัน (Competitors) วิธีนี้น้าเอาคุณสมบัติของคูํแขํงขัน มาเป็นข๎อเปรียบเทียบ
กับสินค๎าหรือบริการของบริษัท บริษัทผู๎น้าใหญํเกินไปที่จะบริการได๎ทั่วถึงและมีคุณภาพ
8. ประเทศหรือสภาพภูมิศาสตร์ (Country or Geographic Area) เป็นการน้าเอาแหลํง
ผลิตของสินค๎ามาก้าหนดต้าแหนํงของสินค๎า การก้าหนดต้าแหนํงนี้จะเหมาะสมกับสินค๎าที่มา
จากประเทศนั้น หรือแหลํงผลิตที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับกันในกลุํมเป้าหมาย
Brand Awareness
การรู๎จักตราสินค๎าหมายถึง การที่ผู๎บริโภคสามารถจ้าชื่อตรายี่ห๎อของสินค๎า และบริการ
ประเภทใดประเภทหนึ่งได๎ โดยทั่วไปผู๎บริโภคจะเริ่มต๎นจากการไมํรู๎จักตรายี่ห๎อ จนกระทั่งผู๎ขาย
ท้าการสื่ อ สารไปยังผู๎ บ ริโภค ผู๎ บริโภคจึงเริ่ม รู๎จักและเมื่อ ได๎ยินชื่อ ตรายี่ห๎อ บํอ ยๆ จนจ้าได๎
ตลอดจนจ้าได๎เป็นชื่อแรกในที่สุด ประโยชน์ของการรู๎จักตรายี่ห๎อ การรู๎จักตรายี่ห๎อท้าให๎เกิด
ประโยชน์ คือ
1. เป็นจุดเริ่มต๎นที่ท้าให๎ผู๎บริโภครับรู๎ถึงคุณลักษณะของสินค๎า (Starting for Brand
Knowledge) การที่ผู๎บริโภครู๎จักชื่อของสินค๎า เป็นบันไดขั้นแรกที่จะน้าไปสูํการรับรู๎เกี่ยวกับ
ลักษณะ รูปรําง คุณสมบัติ คุณประโยชน์ และวิธีการใช๎ของสินค๎า ท้าให๎ผู๎บริโภคเกิดความรู๎ใน
สินค๎า (Product Knowledge) ในที่สุด
2. เป็นการสร๎างความคุ๎นเคย (Familiarity) ระหวํางสินค๎าและผู๎บริโภค เมื่อผู๎บริโภคได๎
ยินชื่อยี่ห๎อใดยี่ห๎อหนึ่งบํอยๆ เขาจะเกิดความคุ๎นเคย และรู๎จักสินค๎านั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เชํนกัน
การรู๎จักตรายี่ห๎อของผู๎บริโภคแบํงออกได๎เป็น 3 ประเภท
1. การรู๎จักแบบระลึกได๎ (Brand Recall) หมายถึง การที่ผู๎บริโภคเอํยชื่อยี่ห๎อของสินค๎า
ได๎ เ อง โดยไมํต๎ อ งมี สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ งชํ ว ยให๎เ ขาระลึ ก ถึ ง ยี่ห๎ อ ที่ ผู๎ บ ริโ ภคตอบได๎ เ องเป็น ยี่ห๎ อ ที่
ผู๎บริโภคจ้าได๎แบบระลึกได๎
2. การรู๎จักแบบมีสิ่งกระตุ๎น (Brand Recognition) หมายถึง การที่ผู๎บริโภคเอํยชื่อสินค๎า
ไมํ ไ ด๎เ อง แตํจะต๎อ งมีสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งชํว ยเตือ นความทรงจ้า เชํน เห็นโฆษณา ได๎ยินเรื่อ งราว
บางอยํางเกี่ยวกับยี่ห๎อนั้น หรือสิ่งกระตุ๎นอื่นๆ เพื่อเตือนความทรงจ้าให๎กับผู๎บริโภค สิ่งกระตุ๎น
หรือตัวกระตุ๎นนั้น มุํงให๎ผู๎บริโภคระลึกถึงยี่ห๎อ เป็นสิ่งแสดงวําผู๎บริโภคมีความคุ๎นเคยกับสินค๎า
นั้น
3. การรู๎จักตรายี่ห๎อท้าให๎ผู๎บริโภคซื้อสินค๎า (Brand to be Consider) สินค๎าที่ผู๎บริโภค
ซื้อจะต๎องเป็นสินค๎าที่เขารู๎จักเทํานั้น เพราะฉะนั้นการที่ผู๎บริโภครู๎จักยี่ห๎อใดยี่ห๎อหนึ่งเป็นอยํางดี
สินค๎ายี่ห๎อนั้นจะมีโอกาสที่ผู๎บริโภคเลือกซื้อในที่สุด
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วิธีท้าให้ตรายี่ห้อเป็นที่รู้จัก (Brand Awareness Strategies)
วิธีท้าให๎ตรายี่ห๎อเป็นที่รู๎จักเพื่อให๎ผู๎บริโภครู๎จักสินค๎าทั้งแบบระลึกได๎เองและมีตัวกระตุ๎น
มีวิธีการสร๎างความรู๎จัก ดังนี้
1. สร๎างความเดํนในสินค๎าหรือตรายี่ห๎อ (Be Different) เพื่อให๎เป็นที่สนใจของผู๎บริโภค
การท้าสินค๎าให๎แตกตํางจากคูํแขํงขันจะท้าให๎ผู๎บริโภครู๎จักสินค๎านั้นได๎เร็วขึ้น
2. ใช๎ค้าขวัญหรือเสียงเพลง (Involve Slogan or Jingle) การสร๎างค้าขวัญหรือเพลงที่
ประทับใจ จะท้าให๎ผู๎บริโภครู๎จักสินค๎านั้นเร็วขึ้น
3. การใช๎สัญลักษณ์ (Symbol Exposure) ผู๎บริโภคจะเชื่อมโยงสัญลักษณ์กับตรายี่ห๎อ
ของสินค๎า
4. การสื่อสารถึงผู๎บริโภค (Communication) การสื่อสารถึงผู๎บริโภคท้าให๎ผู๎บริโภคได๎รับ
ทราบรายละเอียดของสินค๎า ท้าให๎ลูกค๎ารู๎จักและจ้าตรายี่ห๎อของสินค๎าได๎ โดยสามารถจะใช๎วิธี
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือการสื่อสารในรูปแบบตํางๆ
5. การเป็นสปอนเซอร์ในกิจกรรมตํางๆ (Event Sponsorship) กิจกรรมที่เกิดขึ้น เชํน
การแขํงขันเทนนิส วิ่งการกุศล การจัดคอนเสิร์ต เป็นต๎น กิจกรรมเหลํานี้เป็นกิจกรรมที่อยูํใน
ความสนใจของกลุํ ม เป้า หมายตํางๆ ดั งนั้น การเป็น สปอนเซอร์ใ นกิจกรรมเหลํ า นี้จะท้าให๎
ผู๎บริโภครู๎จักตรายี่ห๎อของสินค๎าได๎เร็วขึ้น
6. การใช๎กลยุทธ์ขยายตรายี่ห๎อ (Consider Brand Extension) หมายถึงการใช๎ตรายี่ห๎อ
ของสินค๎ากับสินค๎าอื่นๆ อีก เพื่อให๎เกิดการตอกย้้าในตรายี่ห๎อ และเมื่อผู๎บริโภคเห็นสินค๎าแตํละ
ชนิด จะท้าให๎เกิดการระลึกถึงยี่ห๎อนั้น เชํน การที่น้าอัดลมยี่ห๎อ “เป๊ปซี่” ผลิตเสื้อ กางเกง หมวก
รํม แก๎ ว น้้ า จานรองแก๎ ว เครื่ อ งเขีย น เป็น ต๎ น โดยมีต รายี่ ห๎ อ โค๎ กอยูํ บนสิ น ค๎ าเหลํ า นี้ เมื่ อ
ผู๎บริโภคเห็นสินค๎าแตํละชนิด จะเป็นการตอกย้้าให๎เขาระลึกถึงยี่ห๎อ "เป๊ปซี่" อยูํเสมอ
7. การสํ งเสริมการขาย (Sale Promotion) การสํงเสริมการขายเป็นวิธี หนึ่งที่มี
ประสิ ทธิภาพมากในการสร๎างความรู๎จักตรายี่ห๎อ เพราะผู๎บริโภคมักจะให๎ค วามสนใจตํอการ
สํงเสริมการขาย
หลักการพื้นฐานของการสร้าง (Brand management)
การสร๎างคุณคําให๎ตรายี่ห๎อจะมีประสิทธิภาพดีนั้น บริษัทควรสร๎างปัจจัยตํางๆ ให๎ครบ
ทุก ปัจจัย ถ๎ าขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง ตรายี่ห๎อ อาจมีคุณคํ า ไมํอ ยูํในระดับที่ชนะใจ ลูกค๎ า
ตลอดไป แตํถ๎าสินค๎ามีคุ ณคํ าจะท้าให๎ผู๎ บริโภคเกิดความศรัทธา และสํงผลให๎บริษัทได๎รับ
ประโยชน์หลายประการ
(ที่มา: Brand Management [ออนไลน์].เข๎าถึงได๎จาก www.cm-mba.bus.ku.ac.th/ Brand
Management In 1988, on Stephen King's, published writings spanning 1967-1985.)
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1. ต้าแหน่งของตราสินค้า ตราสินค๎าในผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันอาจจะมีหลายยี่ห๎อ
โดยวางต้าแหนํงในด๎านความนิยมของผู๎บริโภคในการยอมรับ การจดจ้า และล้าดับการเลือกซื้อ
ซึ่งสามารถจ้าแนกได๎ดังนี้
1.1 Bench-Mark หรือ Primary Brand คือ ตราหรือยี่ห๎อผู๎น้าในสินค๎าชนิดนั้น
อาจจะเป็นสินค๎าที่ต๎องน้าด๎วยคุณภาพ ราคา และติดตลาดเป็นที่รู๎จักกันเป็นอยํางดี
1.2 Secondary Brand คือสินค๎าที่ได๎รับการยอมรับในฐานะตัวเลือกแม๎วํา
คุณภาพจะใกล๎กับผู๎น้า แตํก็ดูเหมือนจะเป็นสินค๎าที่เป็นข๎อเลือกที่จะไปตัดสินใจกันที่ราคา หรือ
องค์ประกอบอื่น สินค๎าแบบนี้มักถูกเรียกวํา Me-too Brand คือท้าเสนอคล๎ายคลึงกับ Brand
ผู๎น้า และพยายามชูข๎อเดํนของตนเองให๎ได๎อยูํเสมอ
1.3 Tertiary Brand หรือ Cheap Brand เป็น ตรายี่ห๎อสินค๎าที่ไมํสามารถวาง
ต้าแหนํงในฐานะการแขํงขันคุณภาพและความนิยมได๎ ก็จะวางเป็นสินค๎าราคาถูก มักจะสร๎าง
สีสันประเภท ลด แลก แจก แถม แตํถ๎าไมํพยายามสร๎างคุณภาพให๎ดีขึ้นเป็นสินค๎าประเภท Metoo มีแตํลดคุณภาพลง เพื่อให๎ราคาถูก จนบางทีเป็นตราที่ไมํมีความหมายในตนเองเลย เป็น
ประเภท Product with name จะต๎องเลี่ยงภาวะอันตรายแบบนี้ให๎ได๎ วิธีเดียวคือ คุณภาพที่
จะต๎องพัฒนาอยํางตํอเนื่อง จะเป็นตัวสร๎างความนําเชื่อถือให๎ได๎
2. ความซื่อสัตย์ต่อตรายี่ห้อ ( Brand Loyalty) ความซื่อสัตย์ตํอตรายี่ห๎อ หมายถึง
การที่ผู๎บริโภครักและศรัทธาในสินค๎ายี่ห๎อหนึ่งจนยากที่จะเปลี่ยนใจไปใช๎สินค๎ายี่ห๎ออื่น ผู๎บริโภค
จะมีความรู๎สึกคุ๎นเคยกับตรายี่ห๎อนั้น ความซื่อสัตย์ตํอตรายี่ห๎อมีหลายระดับ ผู๎บริโภคมีความ
พอใจตํอสินค๎ายี่ห๎อใดยี่ห๎อหนึ่ง และซื้อสินค๎านั้นด๎วยความเคยชิน
การเปลี่ยนการใช๎สินค๎ายี่ห๎อหนึ่งไปยังอีกยี่ห๎อหนึ่ง มีความเสี่ยงเกิดขึ้น เสี่ยงที่จะไป
พบสินค๎าที่ด๎อยกวําสินค๎าเกํา เขาคิดวํานั่นเป็นต๎นทุนของการเปลี่ยนยี่ห๎อ (Switching Cost)
แตํอยํางไรก็ตามก็ยังมีโอกาสเป็นไปได๎ที่เขาจะเปลี่ยนยี่ห๎อ
ถ๎ายี่ห๎อใหมํมีเหตุผลที่ดีมากจนท้าให๎เขาคิดวํานําจะลองใช๎ยี่ห๎อใหมํ ในระดับสูงขึ้นที่
เรียกวําระดับชอบ ความซื่อสัตย์ในระดับนี้ ผู๎บริโภคจะชื่นชอบสินค๎ายี่ห๎อนั้น และนับวําเป็น
เสมือนเพื่อน หมายความวํา มีความคุ๎นเคย รักใครํชอบพอ โอกาสที่เขาจะเปลี่ยนไปใช๎ยี่ห๎ออื่น
เป็ น ไปได๎ ย ากมาก ในระดั บ นี้ ค วามพอใจที่ ผู๎ บ ริ โ ภคมี ตํ อ ยี่ ห๎ อ นั้ น มี ค วามรู๎ สึ ก และอารมณ์
(Feeling and Emotion) เข๎ามาเกี่ยวข๎อง
ดังนั้นแม๎ยี่ห๎ออื่นมีเหตุผลที่จะชักจูงให๎เปลี่ยนยี่ห๎อก็ตาม แตํถ๎าไมํประทับใจความรัก
และศรัทธาที่ผู๎บริโภคมีตํอสินค๎ายี่ห๎อหนึ่งอยํางมาก เป็นความซื่อสัตย์ที่แนํนแฟ้น เขาจะซื้อ
ยี่ห๎อนั้นอยํางสม่้าเสมอ ปกป้องยี่ห๎อนั้น และรอคอยถ๎ายี่ห๎อนั้นยังไมํผลิตสินค๎าใหมํ
การที่ผู๎บริโภคมีความซื่อสัตย์ตํอตรายี่ห๎อใดยี่ห๎อหนึ่งมีประโยชน์ตํอตรายี่ห๎อนั้น ดังนี้
1. ท้าให๎ลดต๎นทุนทางการตลาด (Reduced Marketing Costs)
2. ท้าให๎คนกลางทางการตลาดชื่นชอบ (Trade Leverage)

55

3. สามารถดึงดูดลูกค๎าใหมํ (Attracting New Customers)
4. เป็นอุปสรรคตํอคูํแขํงขัน (Competitor's Threats)
วิธีการสร้างความซื่อสัตย์ต่อตรายี่ห้อ (Brand Loyalty Strategies)
Aaker and Keller แนะน้าปัจจัยในการสร๎างความภักดีตํอตรายี่ห๎อประกอบด๎วย
1. ปฏิบัติตํอลูกค๎าอยํางถูกต๎อง (Treat the Customer Right)
2. ใกล๎ชิดลูกค๎า (Stay Close to The Customers) โดยการจัดตั้งฝ่ายบริการลูกค๎า
(Customer Service) ขึ้น เพื่อท้าหน๎าที่ในการสร๎ างความสัมพันธ์กับลูกค๎า ทั้งเพื่อรักษาฐาน
ลูกค๎าเดิมให๎ซื่อสัตย์ตํอบริษัทตลอดไป โดยทั่วไปหน๎าที่งานสร๎างความสัมพันธ์มีดังนี้
 ติดตามการใช๎งานของสินค๎า
 รับฟังข๎อร๎องทุกข์หรือข๎อเสนอแนะที่ลูกค๎ามีตํอสินค๎าหรือบริการ
 ติดตามผลการตัดสินใจในเรื่องที่ลูกค๎าร๎องทุ กข์หรือเสนอแนะ และแจ๎งให๎ลูกค๎า
ทราบ
 ติดตามผลของการตัดสิ นใจในเรื่อ งที่ลู กค๎ าร๎อ งทุกข์หรือ เสนอแนะ และแจ๎งให๎
ลูกค๎าทราบ
 ก้าหนดกลยุทธ์การตลาดหรือจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดี
ลูกค๎า
การใกล๎ชิดลูกค๎านี้ท้าให๎ลูกค๎าซื่อสัตย์ตํอบริษัทและยากที่ จะเปลี่ยนใจไปสินค๎าหรือบริการยี่ห๎อ
อื่น
3. ตรวจสอบระดับความพึงพอใจของลูกค๎า (Measure Customer Satisfaction) อยูํ
เสมอ
4. ท้าให๎ลูกค๎ารับรู๎ถึงต๎นทุนในการเปลี่ยนยี่ห๎อ (Create Switching Cost)
5. สร๎างปัจจัยอื่นๆ ที่ท้าให๎ตรายี่ห๎อมีคุณคํา (Other Propriety Brand Assets)
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2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคพฤติกรรม
แนนซี อี ชวาร์ตช์ (Schwartz, 1987 อ๎างถึงใน อวรรณ ปิลัมธน์โอวาท, 2542:39)
กลําวถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนวํามีความสัมพันธ์ระหวํางความรู๎ ทัศนคติ และการ
ปฏิบัติ ในรูปแบบ 4 ประการ ดังนี้
1. ทัศ นคติเป็นตัว กลางที่ท้าให๎เ กิดการเรียนรู๎ และการปฏิบัติ ดังนั้นความรู๎มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติ และมีผลตํอการปฏิบัติ
2. ความรู๎ และทัศนคติมีความสัมพันธ์กัน และท้าให๎เกิดการปฏิบัติตามมา
3. ความรู๎ และทัศนคติตํางท้าให๎เกิดการปฏิบัติได๎ โดยที่ความรู๎และทัศนคติไมํ
จ้าเป็นต๎องมีความสัมพันธ์กัน
4. ความรู๎มีผลตํอการปฏิบัติทั้งทางตรง และทางอ๎อม
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533: 121, 123-125) กลําววํา พฤติกรรมคือ การกระท้าหรือ
การแสดงออกของบุคคล หรือ พฤติกรรมใด ๆ ของคนเรา สํวนใหญํเป็นการแสดงออกของ
บุคคล โดยมีพื้นฐานที่มาจากความรู๎และทัศนคติของบุคคลที่แตกตํางกัน การที่บุคคลมี
พฤติกรรมแตกตํางกัน ก็เนื่องมาจากการมีความรู๎และทัศนคติที่แตกตํางกัน ซึ่งเกิดขึ้นได๎ก็
เพราะ ความแตกตํางอันเนื่องมาจากการเปิดรับสื่อ และความแตกตํางในการแปลความสารที่
ตนเองได๎รับ จึงกํอให๎เกิดประสบการณ์สั่งสมที่แตกตํางกัน อันที่จะสํงผลกระทบตํอพฤติกรรม
ของบุคคล การกระท้าหรือพฤติกรรมใด ๆ ของคนเราสํวนใหญํ ตามปกติมักเกิดจากทัศนคติ
ของบุคคลผู๎นั้น ทัศนคติจึงเป็นเสมือนเครื่องควบคุมการกระท้าของบุคคล พฤติกรรมสํวนใหญํ
ของคนถูกควบคุมด๎วยทัศนคติของเขา ถ๎าเราต๎องการพยากรณ์ และควบคุมพฤติกรรมของคน
เราต๎องศึกษาเรื่อง “ทัศนคติ” อยํางกว๎างขวางลึกซึ้ง
องค์ประกอบพฤติกรรม
ครอนบาช (Cronbach, 1998 อ้างถึงใน ปกิจ พรหมายน, 2531:29-30) อธิบายถึง
พฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ้นเพราะองค์ประกอบ 7 ประการดังนี้
1. ความมุํงหมาย (Goal) เป็นความต๎องการหรือวัตถุประสงค์ที่ท้าให๎เกิดกิจกรรมเพื่อ
สนองความต๎องการที่เกิดขึ้น กิจกรรมบางอยํางก็ให๎ความพอใจ หรือสนองความต๎องการได๎ทันที
แตํความต๎องการ หรือวัตถุประสงค์บางอยํางก็ต๎องใช๎เวลานาน จึงสามารถบรรลุความต๎องการที่
รีบดํวนกํอนและสนองความต๎องการที่หํางออกไปในภายหลัง
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2. ความพร๎อม (Readiness) หมายถึง ระดับวุฒิภาวะหรือความสามารถที่จ้าเป็นในการ
ท้ากิจกรรมเพื่อสนองความต๎องการ คนเราไมํสามารถสนองความต๎องการได๎หมดทุกอยําง
เพราะความต๎องการบางอยํางก็อยูํนอกเหนือความสามารถ
3. สถานการณ์ (Situation) เป็นเหตุการณ์ที่เปิดโอกาสให๎เลือกท้ากิจกรรมเพื่อสนอง
ความต๎องการ
4. การแปลความหมาย (Interpretation) กํอนที่คนเราจะท้ากิจกรรมใดลงไปเขาต๎อง
พิจารณาสถานการณ์เสียกํอน แล๎วตัดสินใจเลือกวิธีการที่คาดวําจะให๎ความพอใจมากที่สุด
5. การตอบสนอง (Response) เป็นกิจกรรมเพื่อสนองความต๎องการ โดยวิธีการที่เลือก
แล๎วในขั้นการแปลความหมาย
6. ผลที่ได๎รับหรือผลที่ตามมา (Consequence) อาจจะเป็นผลตรงตามกับที่คาดคิดหรือ
ตรงข๎ามกับความคาดหมายก็ได๎
7. ปฏิกิริยาตํอความผิดหวัง (Reaction to Frustration) หากคนเราไมํสามารถสนอง
ความต๎องการได๎ หรือประสบกับความผิดหวัง กรณีเชํนนี้อาจจะย๎อนกลับไปแปลความหมาย
ของสถานะเสียใหมํ และเลือกวิธีการตอบสนองใหมํได๎
เครื่องมือส้าคัญของกลยุทธ์การตลาด คือ การพัฒนา 4 P’s หรือสํวนประสมการตลาด
(Marketing Mix) ให๎สอดคล๎องกับตลาดเป้าหมาย เพื่อสร๎างความพึงพอใจให๎กับผู๎บริโภคเหนือคูํ
แขํงขัน ประกอบด๎วย
2.2.3 วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)

แผนภาพที่ 2.5 สํวนประสมทางการตลาด
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2541 ข: 197 – 200)
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ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่น้าเสนอแกํตลาดเพื่อให๎เกิดความสนใจ การซื้อ
การใช๎ หรือการบริโภค ซึ่งสามารถตอบสนองความจ้าเป็นและความต๎องการได๎ องค์ประกอบ
ของผลิตภัณฑ์ ประกอบด๎วย 5 ระดับ ได๎แกํ
ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ประโยชน์พื้นฐานส้าหรับผลิตภัณฑ์ที่ผู๎บริโภคจะได๎รับจากการซื้อ
สินค๎านั้นโดยตรง
รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ คือ ลักษณะทางกายภาพที่ผู๎บริโภคสามารถสัมผัสหรือรับรู๎ได๎
ประกอบด๎วย ระดับของคุณภาพ รูปรํางลักษณะ การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ ชื่อตราสินค๎า
ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง คือ คุณสมบัติหรือเงื่อนไขที่ผู๎ซื้อคาดหวังวําจะได๎รับจากการซื้อ
สินค๎า หรือเป็นข๎อตกลงในการซื้อสินค๎า
ผลิตภัณฑ์ควบ คือ ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่ผู๎ซื้อจะได๎รับควบคูํไปกับการซื้อสินค๎านั้นๆ
ตัวอยํางเชํน การให๎บริการติดตั้ง การขนสํง การรับประกัน การให๎สินเชื่อ
ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คือ สํวนของผลิตภัณฑ์ควบที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ
พัฒนาไป เพื่อสนองความต๎องการของลูกค๎าในอนาคต
ราคา (Price) หมายถึง จ้านวนเงินที่ต๎องจํายไปเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสินค๎าหรือบริการ หรือ
หมายถึง ผลรวมของมูลคําที่ผู๎บริโภคใช๎แลกเปลี่ยน เพื่อผลประโยชน์ในการมีหรือการใช๎สินค๎า
หรือบริการ กลยุทธ์การตั้งราคาประกอบด๎วย
การตั้งราคาตามแนวภูมิศาสตร์ เชํน การตั้งราคาสินค๎าแบบสินค๎าที่จัดสํงหน๎าโรงงาน
การตั้งราคาสํงมอบราคาเดียว (การตั้งราคาแบบแสตมป์ไปรษณีย์) การตั้งราคาตามเขต การตั้ง
ราคาแบบผู๎ขายรับภาระคําขนสํง การตั้งราคาจากจุดฐานที่ก้าหนด
นโยบายการให๎สํวนลดและสํวนยอมให๎ เชํน สํวนลดปริมาณสํวนลดการค๎าหรือสํวนลด
ตามหน๎าที่ สํวนลดเงินสด สํวนลดตามฤดูกาล สํวนยอมให๎จากการน้า สินค๎าเกํามาแลก สํวน
ยอมให๎ส้าหรับการสํงเสริมการตลาด สํวนยอมให๎จากการผลักดันสินค๎า
การตั้งราคาเพื่อการสํงเสริมการตลาด เชํน การตั้งราคาลํอใจการตั้งราคาเหยื่อลํอ การ
ตั้งราคาในเทศกาลพิเศษ การขายเชื่อแบบคิดดอกเบี้ยต่้า สัญญาการรับประกันและการ
ให๎บริการ การลดราคาเพื่อ สํงเสริมการขาย การคืนเงิน
การตั้งราคาให๎แตกตํางกัน เชํนการตั้งราคาตามกลุํมลู กค๎าการตั้งราคาตามรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ การตั้งราคาตามภาพลักษณ์ การตั้งราคาตามเวลา การตั้งราคาตามคูํแขํง
การตั้งราคาตามหลักจิตวิทยา เชํน การตั้งราคาตามความเคยชินการตั้งราคาเลขคี่และ
เลขคูํ การตั้งราคาสินค๎าที่มีชื่อเสียง
การตั้งราคาส้าหรับสินค๎าใหมํ เชํน การตั้งราคาระดับสูงการตั้งราคาต่้าหรือการตั้งราคา
เพื่อเจาะตลาด
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ช่องทางการจัดจ้าหน่าย (Channel) หมายถึง กลุํมของบุคคลหรือองค์กรธุรกิจที่
เกี่ยวข๎องกับกระบวนการในการเคลื่อนย๎ายกรรมสิทธิ์ในตัวสินค๎าหรือบริการ จากผู๎ผลิตไปยัง
ผู๎ บริโภคคนสุ ดท๎าย หรื อ ผู๎ ใ ช๎ทางอุต สาหกรรม ประเภทของชํอ งทางการจัดจ้าหนํา ย
ประกอบด๎วย
ชํองทางการตลาดทางตรง หมายถึง การจัดจ้าหนํายผลิตภัณฑ์จากผู๎ผลิตไปยังผู๎บริโภค
หรือผู๎ใช๎ทางอุตสาหกรรมโดยไมํผํานคนกลาง
ชํองทางการตลาดทางอ๎อม หมายถึง การจัดจ้าหนํายผลิตภัณฑ์จากผู๎ผลิตไปยัง
ผู๎บริโภค หรือผู๎ใช๎ทางอุตสาหกรรม ที่ต๎องผํานคนกลางหนึ่งรายหรือมากกวําหนึ่งราย

การส่งเสริมการขาย (Promotion) หมายถึงกระบวนการทางด๎านการติดตํอสื่อสาร
ทางการตลาด ระหวํางผู๎ซื้อ ผู๎ขาย และผู๎เกี่ยวข๎องในกระบวนการซื้อ เพื่อเป็นการให๎ข๎อมูลชักจูง
ใจหรือตอกย้้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และตรายี่ห๎อ รวมทั้งเพื่อให๎เกิดอิทธิพลตํอการเปลี่ยนแปลง
ความเชื่อทัศนคติ ความรู๎สึก และพฤติกรรมของกลุํมเป้าหมายประกอบด๎วย การโฆษณา การ
สํงเสริมการขายพนักงานขาย และ การประชาสัมพันธ์ ในอดีตแตํละกิจกรรมตํางคน ตํางท้า คน
ท้าโฆษณา ก็ท้าไปคนที่คิดจะสํงเสริมการขาย ก็ท้าไป คนที่จะอบรมพนักงานขายก็ท้าไป และ
คนที่ท้าประชาสัมพันธ์ก็ท้าไป โดยที่แตํละคนหรือแตํละสํวนไมํเคยมีการประสานงานหรือพูดคุย
กันเทําไหรํ หลังจากที่โลกได๎วิวัฒนาการด๎านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะด๎าน Internet ท้าให๎ระบบ
การสื่อสารในโลกนี้ ปรับเปลี่ยนไปอยํางหน๎ามือเป็นหลังมือ ธุรกิจตํางๆ ได๎เปลี่ยนโฉมหน๎าไป
ในทันที ใครที่อยูํในกระแส และได๎ปรับตัวน้าเอาเทคโนโลยีของ Internet มาใช๎กํอน ก็ได๎เปรียบ
กํอน เพราะมันชํวยประหยัดคําใช๎จํายด๎านการสื่อสารไปได๎อยํางมหาศาล (ศิริวรรณ เสรีรัตน์
และคณะ. 2541 ข: 197 – 200)

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อดุลย์ คล้ายพุฒ. (2550). ได๎ท้าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อ
น้้าอัดลมของผู๎บริโภคบริษัท ไทยน้้าทิพย์ จ้ากัด ในเขตทุํงครุ กรุงเทพมหานคร. ภาคนิพนธ์
บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. กรรมการ
ควบคุม : ดร.ไพศาล มะระพฤกวรรณ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ตํ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ น้้ า อั ด ลมของผู๎ บ ริ โ ภคบริ ษั ท ไทยน้้ า ทิ พ ย์ จ้ า กั ด ในเขตทุํ ง ครุ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยมีจ้านวน 400 คน สุํมตัวอยําง การวิเคราะห์
ข๎อ มู ล ใช๎ ส ถิ ติ เ ชิง พรรณา ได๎ แ กํ การแจกแจงความถี่ คํ า ร๎อ ยละ คํ าเฉลี่ ย และคํ าเบี่ ยงเบน
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มาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได๎แกํ t - test และ One Way Analysis of Variance ผลการวิจัย
พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิงมีอายุน๎อยกวําหรือเทํากับ 19 ปี การศึกษาอยูํ
ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวํา โดยสํวนใหญํเป็นนักเรีย น/นักศึกษา มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนน๎อย
กวําหรือเทํากับ 5,000 บาท ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํให๎ความส้าคัญตํอปัจจัยสํวนผสมทาง
การตลาดโดยรวมในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด๎ า น พบวํ า ผู๎ ต อบแบบสอบถามให๎
ความส้ า คั ญ ตํ อ ปั จ จั ย ด๎ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการสํ ง เสริ ม การตลาดในระดั บ มาก ในขณะที่ ใ ห๎
ความส้ า คั ญ ตํอ ปัจ จัยด๎านราคาและด๎านชํอ งทางการจัดจ้า หนํายในระดับปานกลาง ผลการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวํา ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได๎แกํ เพศ อาชีพ และรายได๎ ที่
แตกตํางกันให๎ความส้าคัญตํอปัจจัยสํวนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการเลือกซื้อน้้าอัดลม
ไมํตํางกัน ในขณะที่อายุ ที่แตกตํางกันให๎ความส้าคัญตํอปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์ และชํองทางการ
จัดจ้าหนํายแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีระดับ
การศึกษาแตกตํางให๎ความส้าคัญตํอปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์ ราคา และชํองการจัดจ้าหนํายตํางกัน
อยํ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 ข๎ อ เสนอแนะ ควรมี พัฒ นาผลิ ต ภั ณฑ์ ใ ห๎ มีค วาม
หลากหลายตรงตามความต๎องการของลูกค๎า และรักษาความสะอาดของบรรจุภัณฑ์ และสํวน
การสํงเสริมการตลาดนั้นควรเน๎น การตลาดเพื่อสังคม
ณัฐรินทร์ เพ็ชรโยธิน. (2549). ได๎ท้าการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์โครงสร๎างตลาดและ
พฤติกรรมของผู๎ผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้้าอัดลมในประเทศไทย โดยสรุปวําอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มน้้าอัดลมในประเทศไทย มีการวางจ้าหนํายมากวํา 50 ปี ซึ่งในปัจจุบันสภาวะการ
แขํงขันของตลาดน้้าอัดลมในประเทศไทยคํอนข๎างรุนแรง โดยสํวนมากเป็นการแขํงขันที่มุํงเน๎น
ทางด๎านกลยุทธ์ทางการตลาดในแงํของผลิตภัณฑ์และการสํงเสริมการขาย รวมทั้งอาศัยการจัด
จ้ า หนํ า ยและกระจายสิ น ค๎ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ตอบสนองความต๎ อ งการของผู๎ บ ริ โ ภค
วัต ถุ ประสงค์ ข องการศึก ษาในครั้งนี้ เพื่อ ศึ กษาโครงสร๎ างตลาดของอุ ต สาหกรรมเครื่อ งดื่ ม
น้้าอัดลมในประเทศไทย และศึกษาถึ งพฤติกรรมของผู๎ผลิตเครื่องดื่มน้้าอัดลมรายใหญํ 2 ราย
คือ บริษัท ไทยน้้าทิพย์ จ้ากัด และบริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) ซึ่งมีสํวนแบํงตลาดสูง และ
ใช๎ข๎อมูลระหวําง ปี พ.ศ. 2542-2549 เพื่อท้าการหาคําการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมโดยหาคํา
ดัชนีเฮอร์ฟินดัล โดยใช๎ข๎อมูลสํวนแบํงการตลาดและมูลคําการจ้าหนํายของแตํละผู๎ผลิต จากนั้น
จะวิเคราะห์เชิงพรรณนาในเรื่องอุปสรรคในการเข๎ามาของผู๎ประกอบการรายใหมํ ความแตกตําง
ของสินค๎าที่ผลิต และกลยุทธ์ทางการ ตลาดของผู๎ผลิต จากการศึกษา พบวํา ตลาดเครื่องดื่ม
น้้าอัดลมมีโครงสร๎างตลาดแบบผู๎ขายน๎อยรายในลักษณะที่เป็น Differentiated Oligopoly สินค๎า
มีลักษณะแตกตํางกัน แตํทดแทนกันได๎ดี โดยความแตกตํางที่เกิดขึ้นเป็นความแตกตํางที่เกิด
จากการโฆษณาและความเชื่อถือของผู๎ซื้อ โครงสร๎า งตลาดมีการกระจุกตัวสูง เนื่องจากไมํมี
ผู๎ผลิตรายใหมํที่สามารถเข๎ามาแขํงขันกับผู๎ผลิตรายใหญํทั้ง 2 รายได๎ โดยมีอุปสรรคในการเข๎าสูํ
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ตลาดที่ส้าคัญหลายประการ ได๎แกํ การสร๎างตราสินค๎าที่ผู๎ผลิตสามารถท้าให๎ผู๎บริโภคมีความ
จงรักภักดีตํอตราผลิตภัณฑ์ของผู๎ผลิตได๎มาเป็นเวลานาน การประหยัดตํอขนาดที่เกิดจากการมี
ปริมาณการผลิ ต สู งท้าให๎ เ กิ ดต๎นทุนตํอ หนํว ยลดลง มีการขยายโรงงานเพิ่มขึ้น และมีค วาม
แตกตํางของสินค๎าที่เกิดจากกลยุทธ์ทางการตลาดของผู๎ผลิต โดยพบวํา กลยุทธ์ทางการตลาดที่
ส้าคัญและใช๎กันมากในอุต- สาหกรรม ได๎แกํ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และลักษณะบรรจุภัณฑ์ การ
สํ งเสริมการตลาด ส้ าหรับการแขํงขันทางด๎านผลิ ต ภัณฑ์ ผู๎ ผ ลิ ต ทั้งสองรายจะเน๎ นการออก
ผลิตภัณฑ์รสชาติ ใหมํ ๆ เป็นชํวง ๆ และมีการวางต้าแหนํงผลิตภัณฑ์เ พื่อให๎สินค๎าของตน
สามารถเข๎ าถึ ง กลุํ ม ลู ก ค๎ าเป้ า - หมาย มากขึ้ น ส้ า หรั บ การแขํ ง ขัน ทางด๎ า นชํ อ งทางการจั ด
จ้าหนําย จะเห็นวํา ผู๎ผลิตรายใหญํจะมีรูปแบบการจัดจ้าหนํายที่คล๎ายคลึงกัน โดยจะเป็นการ
ลงทุนรํวมกันระหวํางผู๎ผลิตและตัวแทนจ้าหนํายในแตํละพื้นที่ในการตั้งคลังเก็บและกระจาย
สินค๎า ทางด๎านผู๎ผลิตจะชํวยเหลือทางด๎านเทคโนโลยีและการบริหารการจัดการ หรือผู๎ผลิตอาจ
มีการตั้งศูนย์กระจายสินค๎าในตํางจังหวัดเอง ทั้งนี้เพื่อให๎สินค๎าของตนกระจายเข๎าสูํผู๎บริโภคได๎
อยํ า งทั่ ว ถึ ง และรวดเร็ ว มากที่ สุ ด ด๎ ว ยต๎ น ทุ น ที่ ต่้ า ที่ สุ ด นั่ น เอง นอกจากนั้ น ผู๎ ผ ลิ ต ยั ง ให๎
ความส้าคัญกับการกระจายสินค๎าผํานทั้งร๎านค๎าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และร๎านค๎า
สมัยใหมํ (Modern Trade) เพื่อไมํให๎เสียโอกาสในการจ้าหนํายสินค๎าให๎กับผู๎บริโภคให๎ได๎มาก
ที่สุด ส้าหรับการแขํงขันทางด๎านการสํงเสริมการจ้าหนําย จะเป็นการสํงเสริมโดยมี่ใช๎ราคาใน
การแขํงขัน แตํจะเน๎นการสํงเสริมทางการตลาดเพื่อผลักดันให๎เกิดการขายสินค๎า รวมทั้งเป็น
การสร๎างภาพพจน์สินค๎าและสร๎างความจงรักภักดีในตราผลิตภัณฑ์ให๎เกิดกับผู๎บริโภค จากการ
โฆษณาประชา-สัมพันธ์ การสํงเสริมการขาย และการสร๎างภาพพจน์ให๎กับสินค๎า โดยผู๎ผลิตราย
ใหญํใช๎งบประมาณคําโฆษณาในสัดสํวนคํอนข๎างสูงเพื่อสร๎างความแตกตํางในสินค๎า เน๎นในการ
สร๎างความภักดีในตราผลิตภัณฑ์ (Brand Loyalty) และการสร๎างภาพลักษณ์ในตราผลิตภัณฑ์
สํวนการสํงเสริมการขายที่ผู๎ผลิตนิยมใช๎ คือ การแจกสินค๎าเพื่อชิม การจัดรายการชิงโชคเพื่อผัก
ดัน ให๎ เ กิ ด การขายและกระตุ๎ น การตั ดสิ น ใจของผู๎ บ ริ โภค นอกจากนั้ น ผู๎ ผ ลิ ต ยั งมี ก ารสร๎ า ง
ภาพพจน์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด๎ ว ยการจั ด กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ ตํ อ สั ง คม หรื อ โครงการเพื่ อ
สิ่งแวดล๎อม เพื่อเด็กและเยาวชน เพื่อสํงเสริมความภักดีในตราผลิตภัณฑ์กับผู๎บริโภคอีกด๎วย

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา

การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ ระดับองค์กร กลยุทธ์การตลาด และปัจจัยในการสร๎างมูลคําตรา
สินค๎าที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อ : กรณีศึกษาน้้าอัดลมบรรจุขวดพลาสติก “เป๊ปซี่” ผู๎ศึกษาได๎
ด้าเนินการศึกษา โดยการวิเคราะห์ สถานการณ์ปัจจัยสิ่งแวดล๎อมและก้าหนดปัญหา โดยก้าหนด
วัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ยืนยันปัญหา และสาเหตุปัญหาของสํวนแบํงทาง
การตลาดที่ลดลงและ เพื่อศึกษาแนวทางแก๎ปัญหา, การจัดการเชิงกลยุทธ์ รวมถึงก้าหนดกลยุทธ์
ธุรกิจ, กลยุทธ์การตลาด, บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) โดยที่กระบวนการ และระเบียบวิธี
ศึกษา ได๎ด้าเนินการตามขั้นตอนกระบวนการวิจัย ดังรายละเอียดของรายงานเรียงล้าดับตาม
ประเด็นตํางๆ ดังนี้
3.1 การออกแบบงานวิจัย
3.1.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3.1.2 การวิจัยเชิงปริมาณ
3.2 การศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูล
3.2.1 การศึกษาข๎อมูลทุติยภูมิ
3.2.2 การศึกษาข๎อมูลปฐมภูมิ
3.3 การวิเคราะห์ สรุป ประมวลผลข้อมูล
3.3.1 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์ข๎อมูลข๎อมูลทุติยภูมิ
การวิเคราะห์ข๎อมูลปฐมภูมิ
3.3.2 การสรุปประมวลข้อมูลเพื่อก้าหนดกลยุทธ์
การก้าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร
การก้าหนดกลยุทธ์ระดับหนํวยธุรกิจ
การก้าหนดกลยุทธ์ระดับหน๎าที่
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3.1 การออกแบบวิจัย (Research Design)
ในกรณี ศึ ก ษานี้ ผู๎ ศึ ก ษาได๎ ท้ า การออกแบบการวิ จั ย แบบบู ร ณาการเป็ น การศึ ก ษา
ค๎นคว๎าด๎วยตนเองในเชิงคุ ณภาพ และเชิงปริมาณ วิธี การศึกษาข๎อ มูล ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ
จากนั้นน้าข๎อ มูล ทั้งสองมาท้าการวิเ คราะห์โดยใช๎ทฤษฎีการจักการเชิงกลยุทธ์ ในการสรุป
ประมวลผลโดยใช๎เครื่องมือตํางๆ เพื่อสรุปเลือกกลยุทธ์ทั้งสามระดับ คือ กลยุทธ์ระดับองค์กร
กลยุทธ์ระดับหนํวยธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน๎าที่ โดยการออกแบบวิจัยนั้นแบํงเป็น 2 สํวนได๎
ดังนี้
3.1.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research Design)
ในสํว นของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research Design) ผู๎ศึกษาได๎ท้าการ
ออกแบบการวิ จั ย โดยการสั ม ภาษณ์ ผู๎ บ ริ ห าร บริ ษั ท เสริ ม สุ ข จ้ า กั ด (มหาชน) ด๎ ว ยแบบ
สัมภาษณ์ตามหลักการการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อน้าค้าตอบมาวิเคราะห์และก้าหนดกลยุทธ์
ระดับองค์กร, กลยุทธ์ระดับหนํวยธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน๎าที่ ในการแก๎ไขปัญหาแตํละระดับ
ตํอไป
3.1.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantity Research Design)
ในสํวนของการวิจัยปริมาณ (Quantity Research Design) ผู๎ศึกษาได๎ท้าการออกแบบ
แบบสอบถาม ปัจจัยในการสร๎างมูลคําตราสินค๎าที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อน้้าอัดลมบรรจุขวด
พลาสติก “เป๊ปซี่” ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร รวมจ้านวน 100 คน โดยการวิจัยเชิง
ส้ารวจ (Survey Research)

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)
3.2.1. การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ
จากแหลํงข๎อมูลตํางๆเชํน ต้ารา, เอกสารบทความตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจ
น้้าอัดลม, ข๎อมูลจากเว็บไซต์, นิตยสารทางธุรกิจ, หนัวงสือพิมพ์ และจากงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
อุตสาหกรรมน้้าอัดลม
3.2.2 การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ
จากการเก็ บ ข๎อ มูล จากการวิจัยเชิง คุ ณภาพ โดยใช๎วิธี สั มภาษณ์เ ชิงลึ ก (Indepth Interview) โดยการสัมภาษณ์ผู๎บริหารที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในด๎านตํางๆดังนี้
จากการสัมภาษณ์ผู๎บริหารจ้านวน 1 ทําน
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เป็ น บุ ค คลที่ มี สํ ว นเกี่ ย วข๎ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จ และกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดของบริ ษั ท ที่ มี
ความสัมพันธ์กับ ปัจจัยในการสร๎างมูลคําตราสินค๎าที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อน้้าอัดลมบรรจุ
ขวดพลาสติก “เป๊ปซี่” ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ้านวน 1 ทํานได๎แกํ
คุณนิคม สุทธิเนตร์ ผู๎ควบคุมสาขาธนบุรี บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน)
จากการเก็บข๎อมูล
โดยการเลือกใช๎วิธีการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ปัจจัยในการ
สร๎างมู ล คํ าตราสิ นค๎ าที่มีผ ลตํอ พฤติกรรมการซื้อ น้้าอั ดลมบรรจุขวดพลาสติก “เป๊ปซี่ ” ของ
ผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร รวมจ้านวน 100 คน

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
3.3.1 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ
อุตสาหกรรมน้้าอัดลมเป็นอุตสาหกรรมที่ส้าคัญตํอระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในแงํ
ของการจ๎ า งงานโดยตรง และเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ กํ อ ให๎ เ กิ ด การขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรม
เชื่อมโยงอื่นๆ ปัจจุบันอุตสาหกรรมน้้าอัดลมมีแนวโน๎มชะลอตัวลง เนื่องจากปัญหาด๎านต๎นทุน
การผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น การบริโภคที่ซบเซาลงจากปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ ตลาด
มีการแขํงขันรุนแรงทั้งจากผู๎ ประกอบการที่อยูํในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งอุต สาหกรรม
เครื่องดื่มประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่เน๎นจุดขายทางด๎านสุขภาพ ซึ่งตลอดชํวง 5 ปีที่
ผํานมา การผลิตน้้าอัดลมของไทยคํอนข๎างผันผวน ปริมาณการผลิตตํอปีอยูํในชํวง 2,000-2,300
ล๎านลิตร ยอดขายภายในประเทศในชํวง 1-2 ปีที่ผํานมาขยายตัวในอัตราที่ลดลง ในปี 2553 มี
มูล คํ าตลาดรวมประมาณ 36,000 ล๎ านบาท อัต ราขยายตัวร๎อ ยละ 2.0 ปัจจุบันอุตสาหกรรม
น้้าอัดลมเป็นอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศเป็นสํวนใหญํ การสํงออกเริ่มมี
อัตราขยายตัวดีแตํยังมีสัดสํวนน๎อยมากเพียงไมํถึง 1% ของยอดการผลิต
อุตสาหกรรมน้้าอัดลมในประเทศไทยมีลักษณะเป็นตลาดผู๎ขายน๎อยราย (Oligopoly)
ประกอบไปด๎วยโรงงานผู๎ผลิตประมาณ 17 โรง มีการจ๎างงานประมาณ 10,000 คน แตํมีผู๎ผลิต
รายใหญํเพียง 2 รายเทํานั้น ที่ผลิตสินค๎าภายใต๎เครื่องหมายการค๎าชื่อดังจากตํางประเทศ โดย
ในชํวงที่ผํานมามีผู๎ประกอบการรายใหมํเกิดขึ้นไมํมาก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ต๎องลงทุนสูง
สิ น ค๎ าในตลาดมีลั ก ษณะไมํตํ า งกัน ท้ าให๎ เ กิด การทดแทนกัน ได๎ งํา ยในมุ ม มองของผู๎ บริ โ ภค
น้้าอัดลมโดยทั่วไปแบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ พวกที่ไมํมีการผสมน้้าหวาน เรียกวํา โซดา
สํวนอีกประเภทมีการผสมน้้าหวาน ปรุงแตํงกลิ่นสีและรสชาติ ได๎แกํ น้้าด้า (Cola) มีมูลคําตลาด
ประมาณร๎อยละ 60 ของตลาดน้้าอัดลมโดยรวม และที่เหลือประมาณร๎อยละ 40 คือ น้้าอัดลม
ประเภทน้้าสี เชํน น้้าส๎ม น้้าแดง น้้าเขียว และน้้าอัดลมที่มีสีขาว (Lemonade/lime) กลําวคือ
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มูลคํารวมตลาดน้้าอัดลม 36,000 ล๎านบาท โดยเป็นน้้าด้าคิดเป็น 60% มูลคํา 21,600 ล๎านบาท
น้้าสีคิดเป็น 25% มูลคํา 9,000 ล๎านบาท และน้้าขาวคิดเป็น 15% มูลคํา 5,400 ล๎านบาท โดย
สํวนแบํงทางการตลาด น้้าด้า Brand “Pepsi” มีสํวนแบํงทางการตลาดคิดเป็น 40%
ในแตํละปีผู๎ประกอบการมักน้ากลยุทธ์การผลิตสินค๎าตัวใหมํออกสูํตลาดอยูํเสมอ เพื่อ
ครองสํวนแบํงการตลาดและกระตุ๎นการบริโภคน้้าอัดลมให๎กลับมาคึกคัก โดยน้้าอัดลมประเภท
น้้าสีมักนิยมออกผลิตภัณฑ์ใหมํเพื่อกระตุ๎นยอดขายอยูํเป็น ระยะโดยเฉพาะชํวงหน๎าร๎อนซึ่งเป็น
High season ของตลาดน้้าอัดลม โดยการน้าเสนอน้้าอัดลมที่มีกลิ่นและรสชาติใหมํๆ คล๎ายกลิ่น
ผลไม๎ เชํน กลิ่นสับปะรด มะนาว องุํน บลูเบอร์รี่ เป็นต๎น เพิ่มเติมจากน้้าส๎ม น้้าแดง น้้าเขียว
และน้้าขาว ซึ่งเป็นสินค๎ารสชาติดั้งเดิมที่มีประจ้าอยูํในท๎องตลาด ขณะที่กลุํมน้้าอัดลมประเภท
น้้าด้าใช๎กลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนไปผลิตน้้าอัดลม ที่ปราศจากน้้าตาล หรือมีแคลลอรี่ต่้า
(No sugar / Zero sugar / Low calories) มาเป็นจุดขายมากขึ้น เพื่อแขํงขันกับเครื่องดื่ม
สุขภาพโดยเฉพาะ ตลอดจนเป็นทางเลือกให๎กับผู๎รักสุขภาพและยังคงชื่นชอบการดื่มน้้าอัดลม
อีก ด๎วย
แนวโน๎มอุต สาหกรรมน้้าอัดลมในปีน 2555 คาดวําจะไมํขยายตัวไปมากกวําปีกํอ น
เนื่องจากได๎รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ การเพิ่มขึ้นของคําจ๎าง
แรงงาน ต๎นทุนบรรจุภัณฑ์ ราคาน้้าตาลและสารให๎ความหวาน สํงผลท้าให๎ต๎นทุนในการผลิต
สูงขึ้น ผู๎ประกอบการต๎องแขํงขันกันมากขึ้นเพื่อแยํงชิงสํ วนแบํงทางการตลาด อีกทั้งยังต๎อ ง
รักษาฐานลูกค๎ากลุํมเดิมไมํให๎เปลี่ยนไปบริโภคเครื่องดื่มสุขภาพ โดยปัจจุบั นกระแสสุขภาพท้า
ให๎คนหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น และลดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นอันตรายตํอ
สุขภาพ จึงท้าให๎อุตสาหกรรมน้้าอัดลมที่ถูกมองวําไมํมีประโยชน์ตํอสุขภาพได๎รับผลกระทบไป
ด๎วย และที่ส้าคัญขณะนี้กรมสรรพสามิตอยูํระหวํางการพิจารณาปรับโครงสร๎างภาษีทั้งระบบ
โดยน้้าอัดลมเป็นหนึ่งในบัญชีสินค๎าที่คาดวําจะถูกปรับภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นด๎วย
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลปฐมภูมิ
การศึกษาข๎อมูลปฐมภูมิท้าได๎โดยวิธีการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข๎องกับบริษัทในระดับ
ผู๎บริหารที่มีอ้านาจการตัดสินใจและมีสํวนรํวมในการก้าหนดกลยุทธ์ส้าหรับธุรกิจน้้าอัดลมยี่ห๎อ
“เป๊ปซี่” โดยใช๎รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จ้านวน 1 ทําน และผู๎บริโภค
น้้าอัดลมในเขตกรุงเทพมหานครจ้านวน 100 คน โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้
ขั้นตอนในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการรวบรวมข๎อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู๎บริหารจ้านวน 1 ทํานและ
ผู๎บริโภคน้้าอัดลมในเขตกรุงเทพมหานครจ้านวน 100 คน ผู๎ศึกษาได๎ก้าหนดขั้นตอนในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลดังนี้
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1. ติดตํอขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ กับบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาเพื่อ
น้ามาวิเคราะห์ก้าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ
2. นัดหมายวัน – เวลาเพื่อเข๎าพบท้าการสัมภาษณ์และเก็บข๎อมูลแบบเผชิญหน๎า (Face
to Face)
3. เตรียมข๎อมูลค้าถามที่ใช๎ในการสัมภาษณ์ ศึกษาประวัติของผู๎ที่จะท้าการสัมภาษณ์
รวมถึงการเตรียมอุปกรณ์ให๎อยูํในความพร๎อม
4. บันทึกเทปสัมภาษณ์ รวมถึงการจดประเด็นส้าคัญในระหวําการสัมภาษณ์
5. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผู๎วิจัยเลือกใช๎การวิจัยเชิงปริมาณ แบบวิจัยเชิงส้ารวจ คือ
เป็ นการเลื อ กสุํ มตั ว อยํ างตามสถานที่ ตํา งๆ ในบริ เ วณที่เ ป็น แหลํ งของกลุํ ม เป้ าหมาย โดย
ก้าหนดโควตาจ้านวนตัวอยํางจากเขตการปกครองเขตละ 25 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. เขตบางบอน
จ้านวน 25 คน ห๎างบิ๊กซี บางบอน
2. เขตบางขุนเทียน จ้านวน 25 คน ห๎างเซ็นทรัลพระราม 2
3. เขตดินแดง
จ้านวน 25 คน มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
4. เขตจอมทอง
จ้านวน 25 คน ถนนวุฒฒากาศ
เครื่องมือในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) และการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) โดยผู๎ศึกษาต๎องการใช๎ข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎จาก
การสัมภาษณ์ครบถ๎วนสมบูรณ์ ดังนั้นจึงมีเครื่องมือดังนี้
1. ผู๎ศึกษา (โดยจะเป็นผู๎รวบรวมข๎อมูล)
2. เทปบันทึกเสียง
3. ประเด็นค้าถามในการสัมภาษณ์ (ผู๎บริหาร)
4. แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยในการสร๎างมูลคําตราสินค๎าที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อ
น้้าอัดลมบรรจุขวดพลาสติก “เป๊ปซี่” ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
5. โปรแกรมการวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ SPSS (Statistical Package of Social
Science) Version 17
เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ครอบคลุมประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ผู๎ศึกษาได๎ตั้งไว๎ ผู๎
ศึกษาจะด้าเนินการสัมภาษณ์โดยเปิดค้าถามปลายเปิด (Open ended Question) และปลายปิด
(Close ended Question) เพื่อให๎ผู๎บริหารและผู๎บริโภคสมารถแสดงความคิดเห็นตํางๆได๎อยําง
ละเอียดและเกิดความยืดหยุํนในการสัมภาษณ์ ส้าหรับประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึกจะอยูํใน
ประเด็นดังตํอไปนี้
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ก. ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโดยสรุป
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) คุณนิคม สุทธิเนตร์ ผู้ควบคุม
สาขาธนบุรี บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน)
ผู้สัมภาษณ์ : ปัจจุบันแนวโน๎มตลาดอุตสาหกรรมน้้าอัดลมเป็นอยํางไร แตกตํางจะเดิม
หรือไมํ เพราะเหตุใด
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ : ปัจจุบันตลาดน้้าอัดลมนั้นมีแนวโน๎มในการเจริญเติบโต แตํ การเติบโต
นั้นคํอนข๎างชะลอตัว และคาดการณ์วําเติบโตขึ้นไมํมาก เพราะปัจจุบันนั้นพฤติกรรมผู๎บริโภค
นั้นเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยผู๎บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมในการดื่มเครื่องดื่ม กลําวคือผู๎บริโภคหัน
ไปดื่มเครื่อ งดื่มที่ดีตํอ สุ ขภาพมากขึ้น เชํน เครื่อ งดื่มชาเขียว, น้้าผลไม๎ , นม, น้้าแรํ , น้้าดื่ม
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เครื่องดื่มประเภทให๎ประโยชน์ตํอรํางกาย (Functional Beverage) ก้าลัง
เติบโตได๎เป็นอยํางดี
สภาพตลาดน้้าอัดลมเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต (2 – 4 ปี) ที่ผํานมาคํอนข๎างมาก เพราะ
ในอดีตนั้นเครื่องดื่มประเภทชาเขียวยังไมํมีในท๎องตลาด ท้าให๎เมื่อผู๎บริโภคต๎องการความสดชื่น
หือต๎องการดับกระหาย มักจะดื่มน้้าอัดลมเป็นประจ้า แตํเมื่อเครื่องดื่มชาเขียวเข๎าสูํตลาด ท้าให๎
กระแสการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเกิดขึ้น สํงผลกระทบตํอเครื่องดื่มน้้าอัดลมทันที ถึงแม๎วํา
ยอดขายขอล บริษัทฯ จะโตขึ้น แตํไมํโตเทําที่ควร
ปั จ จุ บั น อุ ต สาหกรรมน้้ า อั ด ลมนั้ น ไมํ ไ ด๎ มี แ คํ เ จ๎ า หลั ก อยํ า ง บริ ษั ท เสริ ม สุ ข จ้ า กั ด
(มหาชน) และบริษัท ไทยน้้าทิพย์ จ้ากัด อีกตํอไป แตํปัจจุบันนั้นยังมีคูํแขํงรายใหมํเข๎าสูํตลาด
นั่นคือ บริษัท อาเจไทย จ้ากัด โดยในชํวง 2 – 3 ปีที่ผํานมานั้น บริษัท อาเจไทย จ้ากั ด เจ๎าของ
ผลิตภัณฑ์ บิ๊กโคลํา มีบทบาทในตลาดอุตสาหกรรมน้้าอัดลมเป็นอยํางมาก และเติบโตอยําง
รวดเร็ว
ผู้สัมภาษณ์ : บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) มีจุดแข็งหรือจุดอํอนในเรื่องใดบ๎าง
ความสามารถหลักในการแขํงขันของบริษัทในอุตสาหกรรมคืออะไร
ผู้ให้สัมภาษณ์ : บริษัทฯ นั้นมีจุดแข็งในหลายๆด๎าน และด๎วยจุดแข็งเหลํานี้เป็นเหมือน
ความสามารถหลักในการแขํงขันของบริษัทฯ โดยจะขออธิบายจุดแข็งหลักของบริษัทฯ ได๎แกํ
ความสามารถในการสร๎างและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่อยูํภายใต๎การบริหารของบริษัทฯ
ได๎รับการตอบรับเป็นอยํางดีในตลาด โดยสามารถพิสูจน์ได๎ถึงความสามารถของบริษัทฯ ในการ
บริหารจัดการและสนับสนุนการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ ยกตัวอยํางเครื่องดื่ม(น้้าอัดลม) “เป๊ปซี่”
สามารถสร๎างสํวนแบํงการตลาดของเครื่องดื่มประเภทโคลําในประเทศไทยได๎เป็นอันดับ 1 โดย
บริษัทฯ เป็นเพี ยงหนึ่งในผู๎ ไ มํกี่ประเทศที่ส ามารถสร๎างยอดขายของ “เป๊ปซี่ ” ได๎สู งกวําเมื่อ
เปรียบเทียบกับโค๎ก
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ถ๎ายกตัว อยํางในการสร๎าง Branding ใหมํหรือ ผลิ ตภัณฑ์ใหมํๆ นั้น บริษัทฯ ประสบ
ความส้าเร็จอยํางมากในการสร๎างน้้าดื่มยี่ห๎อ “คริสตัล” ภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของบริษัทฯ
เองในประเทศไทยความส้าเร็จนั้นสามารถวัดผลได๎โดยดูจากยอดขายของน้้าดื่มคริสตัลเติบโต
ในอัต ราเติบโตเฉลี่ยร๎อ ยละ 17.5 ในชํวงปีหลายปีที่ผํานมา และยังคงมีแนวโน๎มที่จะเติบโต
พร๎อมก๎าวขึ้นสูํเบอร์หนึ่งของอุตสาหกรรมน้้าดื่ม ทั้งนี้ ความส้าเร็จของคริสตัลเกิดจากคุณภาพ
ของสินค๎า การกระจายสินค๎าที่มีประสิทธิภาพ การบริการหลังการขายที่ดี และกิจกรรมทางการ
ตลาดที่มีประสิทธิภาพ
จุดแข็งในมุมมองทางด๎านการผลิต บริษัท เสริมสุข จ้ากัด(มหาชน) นั้นมีฐานการผลิตที่คล
อบคลุ ม และก้ า ลั ง การผลิ ต ที่ เ พี ย งพอบริ ษั ท ฯ มี ฐ านการผลิ ต 5โรงงานทั่ ว ประเทศ ได๎ แ กํ
ปทุมธานี , นครราชสี มา, ชลบุรี, นครสวรรค์ และสุ ราษฎร์ธ านี สามารถผลิต ผลิ ต ภัณฑ์เ พื่อ
สนับสนุนการขายทั่วประเทศไทย ก้าลังการผลิตโดยรวมของบริษัทฯทั้งหมดเทํากับ 199.1 ล๎าน
ลังตํอปี หรือประมาณ 7 ล๎านขวดตํอวัน โรงงานของบริษัทฯสามารถใช๎ประโยชน์ให๎มีด้าเนินการ
ผลิต ณ ระดับการใช๎ก้าลังการผลิตที่สูงและมีความยืดหยุํนในการปรับปรุงขนาดของบรรจุภัณฑ์
ในสายการผลิตได๎
เครือขํายการกระจายสินค๎าที่คลอบคลุม เป็นอีกหนึ่งในจุดแข็งของบริษัทฯ คือ เครือขํ าย
การกระจายสินค๎าที่คลอบคลุม สนับสนุนโดยโครงสร๎างพื้นฐานที่ส้าคัญของบริษัทฯได๎แกํ การ
ขนสํง – บริษัทฯ มีรถขนสํ งและเรือล้าเลียงสินค๎ าเพื่อสํงผลิต ภัณฑ์จากโรงงานไปยังศูนย์
กระจายสินค๎า ศูนย์กระจายสินค๎า – บริษัทฯมีคลังสินค๎าจ้านวน 47 แหํง 9 คลังสินค๎ายํอยทั่ว
ประเทศ ซึ่งสามารถสนับสนุนการกระจายสินค๎าของบริษัทฯ ผํานชํองทางตํางๆ ทั้งร๎านค๎าปลีก
ขนาดใหญํและร๎านค๎ารายยํอยได๎เป็นอยํางดี
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ด้าเนินการเป็นผู๎จัดจ้าหนํายได๎รับการตอบรับจากตลาดเป็นอยํางดี
ยอดขายผลิตภัณฑ์คาราบาวแดงเติบโตในอัตราเติบโตเฉลี่ยร๎อยละ 13.4 ในชํวงปี 2549 – 2553
ในขณะที่ผลิตภัณฑ์พร๎อมดื่มชาเขียวของโออิชิเติบโตในอัตราเติบโตเฉลี่ยร๎อยละ 22.3 ในชํวงปี
2549 – 2553
สวัสดิการที่บริษัทมอบให๎พนักงาน พนักงานที่มีบุตรที่มีผลการเรียนดีและท้ากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ตํอสังคม จะได๎รับการจัดสรรทุนให๎กับบุตรของพนักงานบริษัท เสริมสุขมาอยําง
ตํอเนื่องทุกปี รวมถึงเมื่อยามเจ็บป่วยสามารถรักษาโรงพยาบาลหัวเฉียว
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จุดอํอนของบริษัทจะเป็นเรื่องของระบบอนุรักษ์นิยม กลําวคือในบางสายงาน หรือสาย
การบริหารจัดการยังคงยึดที่ตัวบุคคลใด บุคคลหนึ่งอยูํ แทนที่จะยึดมั่นในระบบหรือสายการ
บังคับบัญชา และปัญ ญาขาดแคลนแรงงานในปัจจุบัน ถึงแม๎วําบริษัทฯ จะมีสวัสดิการที่ดี แตํ
ด๎วยหน๎างานแล๎ว งานคํอนข๎างหนัก ประกอบกับปัจจุบันนั้นแรงงานสามารถเลือกบริษัทฯ อื่นได๎
มากมาย ด๎วยเหตุดังกลําวสํงผลให๎บริษัทฯอาจเข๎าถึงลูกค๎าได๎ทั้งหมดไมํทันความต๎องการ และ
เป็นอุปสรรคในการขยายตลาด
ผู้สัมภาษณ์ : ปัจจุบันบริษัทมีโอกาส และอุปสรรคในการด้าเนินงานอะไรบ๎าง
ผู้ให้สัมภาษณ์ : โอกาสของบริษัทฯนั้นในปัจจุบันคงต๎องมุํงสูํผลิตภัณฑ์ใหมํๆ ไมํวําจะ
เป็นการผลักดันสินค๎าเพื่อขยายตลาด ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯมุํงเน๎นผลิตภัณฑ์น้าดื่ม “คริสตัล”
เพราะได๎ก้ า ไรมากและโอกาสในการขยายตลาดยังสามารถเติบโตได๎ อีกเยอะ แตกตํา งกั บ
ผลิตภัณฑ์ “เป๊ปซี่” เองตลาดคํอนข๎างตึงตัว โอกาสเติบโตได๎ไมํเยอะ
ในสํวนของอุปสรรคนั้นมี อุปสรรคหลายๆด๎านไมํวําจะเป็นปัจจัยที่ไ มํสามารถควบคุมได๎
สภาพแวดล๎ อมภายนอก และยิ่งอนาคตอันใกล๎ เข๎ามาถึงนั้น นโยบายรัฐบาลต๎องการให๎ปรับ
คําแรงขั้นต่้าเป็นวันละ 300 บาท ด๎วยนโยบายดังกลําวนั้นสํงผลตํอต๎นทุนของบริษัทฯ อยําง
แนํนอน และยังมีอุปสรรคอีกมากเชํน
ต๎นทุนคําขนสํง ภาครัฐมีนโยบายที่จะปรับขึ้นราคาจ้าหนํายน้้ามันดีเซลให๎เป็นไปตาม
ราคาน้้ามันในตลาดโลก ภายหลังจากที่ได๎มีการตรึงราคาจ้าหนําย ปัจจัยดังกลําวมีผลกระทบ
ตํอสินค๎าน้้าอัดลมในสํวนของต๎นทุนคําขนสํงของธุรกิจน้้าอัดลมซึ่งเป็นสินค๎าที่ต๎องพึ่งพาการ
กระจายสินค๎าจากคลังสินค๎าผํานรถบรรทุกไปยังร๎านค๎าตํางๆทั่วประเทศ
ต๎นทุนด๎านคําจ๎างแรงงาน จากการที่ภาวะเงินเฟ้อมีแนวโน๎มปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะราคา
สินค๎าที่ปรับขึ้นตามต๎นทุนราคาน้้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการปรับขึ้นคําจ๎างแรงงานขั้น
ต่้าที่เพิ่มขึ้นรวมถึงปัจจุบันยัง มีการพิจารณาการปรับคําแรงขั้นต่้าเพิ่มขึ้นอีก สํงผลให๎คําจ๎าง
แรงงานภาคเอกชนมีแนวโน๎มปรับเพิ่มขึ้นให๎สอดคล๎องกับปัจจัยดังกลําวท้าให๎กระทบตํอต๎นทุน
การผลิตของผู๎ประกอบการเครื่องดื่มน้้าอัดลม
ต๎นทุนบรรจุภัณ ฑ์ ต๎นทุนการผลิ ต บรรจุภัณฑ์เ พิ่มสู งขึ้น ตามราคาวัต ถุ ดิบทั้งบรรจุ
ภัณฑ์ขวดแก๎ว บรรจุภัณฑ์พลาสติก หรือบรรจุภัณฑ์โลหะ กระป๋อง และ ฝาจุกจีบโดยเฉพาะ
บรรจุภัณฑ์พลาสติกนั้นราคาเม็ดพลาสติกประเภท PET ที่น้าไปใช๎ผลิตขวดบรรจุน้าอัดลมมีการ
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ปรับตัวสูงขึ้นมาก โดยคาดวําราคาจะยังคงตัวในระดับสูงตํอไปตามปัจจัยทางด๎านราคาน้้ามันที่
ยังคง อยูํในระดับสูง
ผู้สัมภาษณ์ : บริษัทวางนโยบายการบริหาร การจัดการระดับองค์กรไว๎อยํางไร
ผู้ให้สัมภาษณ์ : หลังจากที่ บมจ.ไทยเบฟ ได๎ Take Over บริษัท เสริมสุข จ้ากัด
(มหาชน) ไปนั้น นโยบายการบริหาร การจัดการระดับองค์กรยังคํอนข๎างไมํลงตัว แตํทางบริษัท
เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) เองนั้นมีนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการระดับองค์กร ไว๎โดย
วางแนวทางที่จะบริหารยอดขายให๎คงที่เทํากับปี 2553 ให๎ได๎ กลําวคือในปี 2554 นั้นเกิดมหา
อุทกภัยสํงผลกระทบร๎ายแรงแกํบริษัทเป็นอยํางยิ่ง เพราะโรงงานการผลิตที่ใหญํที่สุดของบริษัท
ฯ เองที่อยูํในจังหวัดปทุมธานีต๎องปิดไป และเครื่องจักรช้ารุดเสียหายบางสํวน ท้าให๎ก้าลังการ
ผลิตนั้นไมํสามารถผลิตได๎ตามความสามารถ ทั้งนี้คาดการณ์วําภายในเดือน มีนาคม โรงงานที่
ได๎รับผลกระทบจะพร๎อมกลับเข๎าสูํก้าลังการผลิตในภาวะปกติ
ผู้สัมภาษณ์ : กลยุทธ์ระดับองค์กร หรือกลยุทธ์หลักของบริษัทคืออะไร
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ส้าหรับกลยุทธ์ระดับองค์กร หรือกลยุทธ์หลักของบริษัทนั้น บริษัทฯ
ยังคงมุํงเน๎นกลยุทธ์ในการเติบโต โดยจะพยายามแยํงชิงสํวนแบํงทางการตลาดของคูํแขํง รวม
ไปถึงการควบคุมคําใช๎จํายภายในองค์กรเอง เพื่อลดต๎นทุน อีกทั้งยั งเป็นการมุํงเน๎นให๎พนักงาน
ทุกฝ่ายท้างานอยํางเต็มประสิทธิภาพ
ผู้สัมภาษณ์ : คูํแขํงขันหลักของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันคือใคร และมีกลยุทธ์ใน
การสร๎างความได๎เปรียบอะไร
ผู้ให้สั มภาษณ์ : คูํ แ ขํงขันหลั กของบริษัทนั้นแนํนอนที่สุ ดก็คื อ บริษัท ไทยน้้าทิพย์
จ้ากัด และ บริษัท อาเจไทย จ้ากัด โดยทั้ง 2 บริษัทนี้ปัจจุบันจะสังเกตได๎อยํางชัดเจถึงแนวทาง
เชํน
บริษัท ไทยน้้าทิพย์ จ้ากัด ปัจจุบันจะสังเกตได๎วําเน๎นกลยุทธ์การสํงเสริมการตลาดที่
มากในชํวงปีที่ผํานมา ไมํวําจะเป็นการเป็นสปอนเซอร์ชิพให๎แกํกิจกรรมส้าหรับกลุํมเป้าหมาย
วัยรุํน ดนตรี, กีฬา รวมถึงการสํงเสริมการสื่อสารทางการตลาดมากยิ่งขึ้น เพื่อพยายามสร๎าง
Brand Equity และมุํงเน๎นให๎กลุํมเป้าหมายเปลี่ยนจาก Branding เดิม และสร๎างให๎ภักดีกับตรา
สินค๎าของไทยน้้าทิพย์
บริษัท อาเจไทย จ้ากัด เน๎นกลยุทธ์ Sizing & Pricing เห็นได๎อยํางชัดเจน โดยเน๎น
ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณมากกวํา ในราคาที่ถูกกวํา เน๎นเจาะกลุํมตลาดตํางจังหวัด ทั้งนี้ที่ บริษัท
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อาเจไทย จ้ากั ด สามารถท้าราคาได๎ถู ก เพราะรู ปแบบการกระจายสิ นค๎ าไมํเ หมือ นกับของ
บริษัทฯ โดยบริษัท อาเจไทย จ้ากัดจะมุํงเน๎นการผลกดันสินค๎าเข๎าสูํร๎านค๎าสํง แตกตํางจาก
บริษัทฯ ที่มีหนํวยรถขายและหนํวยรถเงินสดเข๎าสู๎ทั้งร๎านค๎าสํงและร๎านค๎าปลีก
ผู้สัมภาษณ์ : กลุํมสินค๎าใดของบริษัทที่มีโอกาสได๎รับผลกระทบจากกลยุทธ์ของคูํแขํง
ผู้ให้สัมภาษณ์ : กลุํมสินค๎าใดของบริษัทที่มีโอกาสได๎รับผลกระทบจากกลยุทธ์ของ
คูํแขํงคือ กลุํมน้้าอัดลม “เป๊ปซี่” ขวดพลาสติก ที่ได๎รับผลกระทบจาก น้้าอัดลมตรา “บิ๊กโคลํา”
ขวดพลาสติกเชํนกัน ของบริ ษัท อาเจไทย จ้ากัด เน๎นกลยุทธ์ Sizing & Pricing โดยเน๎น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่มีป ริมาณมากกวํ า ในราคาที่ ถู กกวํา ท้าให๎ลู ก ค๎ าบางสํ ว นเปลี่ ย นพฤติกรรมไป
บริโภคน้้าอัดลมตรา “บิ๊กโคลํา” แทน
ข.จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคที่ดื่ มน้้าอัดลมในเขตกรุงเทพมหานคร
จ้านวน 100 คน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช๎ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข๎ อ มู ล และได๎ แ บํ ง
แบบสอบถามออกเป็น 6 สํวนโดยมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ เพศ,
อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายได๎
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู๎บริโภคที่ดื่มน้้าอัดลม (จ้านวนค้าถาม 7
ข๎อใหญํ และอีก 4 ข๎อยํอย)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู๎ตราสินค๎าน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” (จ้านวน 8 ข๎อ)
โดยมีเกรฑ์การกรอกคือ ใชํ หรือ ไมํ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค๎าน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” (จ้านวน
ค้าถาม 7 ข๎อ) โดยมีเกณฑ์การให๎คะแนนสอบถามดังนี้
เห็นด๎วยอยํางยิ่ง
ให๎คะแนน
5 คะแนน
เห็นด๎วย
ให๎คะแนน
4 คะแนน
ไมํแนํใจ
ให๎คะแนน
3 คะแนน
ไมํเห็นด๎วย
ให๎คะแนน
2 คะแนน
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง
ให๎คะแนน
1 คะแนน
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความจงรักภักดีในตราสินค๎าน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”
(จ้านวนค้าถาม 10 ข๎อ) โดยมีเกณฑ์การให๎คะแนนสอบถามดังนี้
เห็นด๎วยอยํางยิ่ง
ให๎คะแนน
5 คะแนน
เห็นด๎วย
ให๎คะแนน
4 คะแนน
ไมํแนํใจ
ให๎คะแนน
3 คะแนน
ไมํเห็นด๎วย
ให๎คะแนน
2 คะแนน
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง
ให๎คะแนน
1 คะแนน
ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู๎คุณภาพในตราสินค๎าน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”
(จ้านวนค้าถาม 3 ข๎อ) โดยมีเกณฑ์การให๎คะแนนสอบถามดังนี้
เห็นด๎วยอยํางยิ่ง
ให๎คะแนน
5 คะแนน
เห็นด๎วย
ให๎คะแนน
4 คะแนน
ไมํแนํใจ
ให๎คะแนน
3 คะแนน
ไมํเห็นด๎วย
ให๎คะแนน
2 คะแนน
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง
ให๎คะแนน
1 คะแนน
เมื่ อ รวบรวมข๎ อ มู ล และแจกแจงความถี่ แ ล๎ ว จะได๎ ค ะแนนเฉลี่ ยของกลุํ ม ตัว อยํ า งมา
พิจารณาระดับความพึงพอใจตํอการให๎บริการ ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ (ล๎วน สายยศ.
อังคณา สายยศ. 2536 : 156-157)
ระดับคําเฉลี่ย = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่้าสุด)/จ้านวนชั้น
ระดับคําเฉลี่ย = (5 – 1)/5 = 0.8
จากเกณฑ์ดังกลําว สามารถแบํงความหมายของระดับคําเฉลี่ยได๎ดังนี้
คําเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คําเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
คําเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คําเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน๎อย
คําเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน๎อยที่สุด
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 3.1 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามเพศ
เพศ
ความถี่
ร๎อยละ
ชาย
41
41.0
หญิง
59
59.0
รวม
100
100.0
จากตารางที่ 3.1 จ้าแนกกลุํมตัอยํางตามเพศพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํนั้นเป็น เพศ
หญิงคิดเป็นร๎อยละ 59 รองลงมาคือ เพศชาย คิดเป็นร๎อยละ 41
ตารางที่ 3.2 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามการศึกษา
ระดับการศึกษา
ความถี่
ร๎อยละ
ต่้ากวําปริญญาตรี
13
13.0
ปริญญาตรี
55
55.0
สูงกวําปริญญาตรี
32
32.0
รวม
100
100.0
จากตารางที่ 3.2 จ้าแนกกลุํมตัวอยํางตามระดับการศึกษาสูงสุดพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวน
ใหญํนั้นมีระดับการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 55 รองลงมาคือ ระดับการศึกษา
สูงสุดคือ สูงกวําปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 32 สํวนกลุํมตัวอยํางที่น๎อยที่สุดคือ ระดับการศึกษา
ต่้ากวําปริญญาตรีมีเพียง ระดับต่้ากวําปริญญาตรี ร๎อยละ 13
ตารางที่ 3.3 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามอายุ
อายุ
ต่้ากวําหรือเทํากับ18ปี
19-25ปี
26-32ปี
33-39ปี
40ปีขึ้นไป
รวม

ความถี่
3
27
49
11
10
100

ร๎อยละ
3.0
27.0
49.0
11.0
10.0
100.0
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จากตารางที่ 3.3 จ้าแนกกลุํมตัวอยํางตามอายุพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํนั้น มีอายุ
ระหวําง 26 – 32 ปี คิดเป็นร๎อยละ 49 รองลงมาคือ 19 – 25 ปี คิดเป็นร๎อยละ 27 รองลงมาคือ
33 – 39 ปี คิดเป็นร๎อยละ 11 รองลงมาคือ 40 ปีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 10 สํวนกลุํมตัวอยํางที่
น๎อยที่สุดคือ ต่้ากวําหรือเทํากับ 18 ปี มีเพียงร๎อยละ 3 ตามล้าดับ
ตารางที่ 3.4 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ความถี่
ร๎อยละ
นักเรียน / นักศึกษา
27
27.0
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
4
4.0
พนักงานบริษัทเอกชน
56
56.0
ค๎าขาย / ธุรกิจสํวนตัว
10
10.0
อื่นๆ
3
3.0
รวม
100
100.0
จากตารางที่ 3.4 จ้าแนกกลุํมตัวอยํางตามอาชีพพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํนั้น มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร๎อยละ 56 รองลงมาคืออาชีพ นักเรียน นักศึกษา คิดเป็น
ร๎อยละ 27 รองลงมาคืออาชีพค๎าขาย ธุรกิจสํวนตัว คิดเป็นร๎อยละ 10 รองลงมาคืออาชีพ รับ
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร๎อยละ 4 สํวนกลุํมตัวอยํางที่น๎อยที่สุดคืออาชีพที่ไมํได๎ระบุไว๎
คิดเป็นร๎อยละ 3 ได๎แกํ อาชีพแมํบ๎าน, รับจ๎าง
ตารางที่ 3.5 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน
รายได๎ตํอเดือน
ต่้ากวําหรือเทํากับ5,000บาท
5,001-10,000บาท
10,001-15,000บาท
15,001-20,000บาท
20,001-25,000บาท
25,001-30,000บาท
30,001บาทขึ้นไป
รวม

ความถี่
9
19
13
25
15
5
14
100

ร๎อยละ
9.0
19.0
13.0
25.0
15.0
5.0
14.0
100.0
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จากตารางที่ 3.5 จ้าแนกกลุํมตัวอยํางตามรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวน
ใหญํนั้นมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 25 รองลงมาคือระดับ
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนระหวําง 5,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 19 รองลงมาคือระดับรายได๎
เฉลี่ยตํอเดือนระหวําง 20,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 15 รองลงมาคือระดับรายได๎เฉลี่ย
ตํอเดือนระหวําง 30,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 14 รองลงมาคือระดับรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน
ระหวําง 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 13 สํวนกลุํมตัวอยํางที่น๎อยที่สุดคือระดับรายได๎
เฉลี่ยตํอเดือนต่้ากวํา 5,000 บาทคิดเป็นร๎อยละ 9
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ดื่มน้้าอัดลม
ตารางที่ 3.6 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภคด๎านการ
ให๎ความส้าคัญกับปัจจัยใดในการซื้อน้้าอัดลมเป็นสิ่งแรก
ปัจจัยใดในการซื้อน้้าอัดลมเป็นสิ่งแรก ความถี่ ร๎อยละ
รสชาติ
76
76.0
ราคา
7
7.0
ความนําเชื่อถือของตราสินค๎า
15
15.0
ขนาดบรรจุภัณฑ์
2
2.0
รวม
100
100.0
จากตารางที่ 3.6 จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภคด๎านการให๎ความส้าคัญปัจจัยใดใน
การซื้อน้้าอัดลมเป็นสิ่งแรกคือ รสชาติ คิดเป็นร๎อยละ 76 รองลงมาคือ ความนําเชื่อถือของตรา
สินค๎า คิดเป็นร๎อยละ 15 สํวนกลุํมตัวอยํางที่ให๎ความส้าคัญน๎อยที่สุดคือ ขนาดของบรรจุภัณฑ์
คิดเป็นร๎อยละ 2
ตารางที่ 3.7 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภคด๎าน
ความถี่ในการบริโภคน้้าอัดลมในหนึ่งสัปดาห์
ความถี่ในการบริโภคน้้าอัดลมในหนึ่งสัปดาห์ ความถี่ ร๎อยละ
1-2วันตํอสัปดาห์
59
59.0
3-4วันตํอสัปดาห์
21
21.0
5-6วันตํอสัปดาห์
4
4.0
ทุกวัน
16
16.0
รวม
100
100.0
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จากตารางที่ 3.7 จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภคด๎านความถี่ในการบริโภคน้้าอัดลม
ในหนึ่งสัปดาห์พบวําผู๎บริโภคบริโภค 1 – 2 วันตํอสัปดาห์ คิดเป็นร๎อยละ 59 รองลงมาคือ
บริโภค 3-4วันตํอสัปดาห์ คิดเป็นร๎อยละ 21 และกลุํมตัวอยํางที่บริโภค 5 – 6 วันตํอสัปดาห์เป็น
กลุํมที่น๎อยที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 4
ตารางที่ 3.8 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามพฤติกรรมของ
ผู๎บริโภคด๎านการเลือกซื้อน้้าอัดลมตามตราสินค๎า
การเลือกซื้อน้้าอัดลมตามตราสินค๎า
ความถี่ ร๎อยละ
น้้าอัดลมตราเป๊ปซี่
79 79.0
น้้าอัดลมตราบิ๊กโคลํา
1
1.0
น้้าอัดลมตราโค๎ก
18 18.0
น้้าอัดลมตราอาร์ซี
1
1.0
อื่นๆ
1
1.0
รวม
100 100.0
จากตารางที่ 3.8 จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภคด๎านการเลือกซื้อน้้าอัดลมตามตรา
สินค๎าพบวําผู๎บริโภคเลือกน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” คิดเป็นร๎อยละ 79 รองลงมาคือ น้้าอัดลมตรา
“โค๎ก” คิดเป็นร๎อยละ 18 สํวนผู๎บริโภคเลือกน้้าอัดลมตราสินค๎าที่น๎อยที่สุดนั้นคือ น้้าอัดลมตรา
“บิ๊กโคลํา” และน้้าอัดลมตรา “อาร์ซี” คิดเป็นตราสินค๎าละร๎อยละ 1
ตารางที่ 3.9 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภคด๎านการ
เลือกซื้อน้้าอัดลมตามตราสินค๎ายํอยของ “เป๊ปซี่”
การเลือกซื้อน้้าอัดลมตามตราสินค๎ายํอยของ “เป๊ปซี่” ความถี่ ร๎อยละ
เป๊ปซี่
70 88.60
เป๊ปซี่ทวิสต์
4 5.06
เป๊ปซี่แม๏กซ์
5 6.32
รวม
79 100.0
จากตารางที่ 3.9 จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภคด๎านการเลือกซื้อน้้าอัดลมตามตรา
สินค๎ายํอย พบวําผู๎บริโภคเลือกน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” คิดเป็นร๎อยละ 79 ที่เป็นตราสินค๎าหลัก
(จากตารางที่ 3.8) แบํงเป็นตราสินค๎ายํอยโดยจ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภคด๎านการเลือก
ซื้อน้้าอัดลมตามตราสินค๎ายํอย พบวํา เป็นตราสินค๎า “เป๊ปซี่” คิดเป็นร๎อยละ 88.6 รองลงมาคือ
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ตราสินค๎า “เป๊ปซี่ แม๏กซ์” คิดเป็นร๎อยละ 6.32 สํวนผู๎บริโภคเลือกน้้าอัดลมตราสินค๎ายํอยที่น๎อย
ที่สุดนั้นคือตราสินค๎า “เป๊ปซี่ ทวิสต์” คิดเป็นร๎อยละ 5.06
ตารางที่ 3.10 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภคด๎าน
การเลือกซื้อน้้าอัดลมตามตราสินค๎ายํอยของ “โค๎ก”
การเลือกซื้อน้้าอัดลมตามตราสินค๎ายํอยของ “โค๎ก”
โค๎ก
โค๎ก ซีโรํ
รวม

ความถี่
15
3
18

ร๎อยละ
83.3
16.7
100.0

จากตารางที่ 3.10 จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภคด๎านการเลือกซื้อน้้าอัดลมตามตรา
สินค๎ายํอย พบวําผู๎บริโภคเลือกน้้าอัดลมตรา “โค๎ก” คิดเป็นร๎อยละ 18 ที่เป็นตราสินค๎าหลัก
(จากตารางที่ 3.8) แบํงเป็นตราสินค๎ายํอยโดยจ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภคด๎านการเลือก
ซื้อน้้าอัดลมตามตราสินค๎ายํอย พบวํา เป็นตราสินค๎า “โค๎ก” คิดเป็นร๎อยละ 83.3 รองลงมาคือ
ตราสินค๎า “โค๎ก ซีโรํ” คิดเป็นร๎อยละ 16.7
ตารางที่ 3.11 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภคด๎าน
เหตุผลในการเลือกซื้อน้้าอัดลมตามตราสินค๎าที่ตนเองเลือก
เหตุผลในการเลือกซื้อน้้าอัดลมตามตราสินค๎าที่ตนเองเลือก ความถี่ ร๎อยละ
ชอบในรสชาติ
80 80.0
ราคา
2
2.0
หาซื้องําย
12 12.0
มีเครื่องหมาย อ.ย.
3
3.0
อื่นๆ
3
3.0
รวม
100 100.0
ตาราง
จากตารางที่ 3.11 จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภคด๎านการเลื อกซื้อ น้้าอัดลมด๎าน
เหตุผลในการเลือกซื้อน้้าอัดลมตามตราสินค๎าที่ตนเองเลือกพบวํา กลุํมตัวอยํางมีเหตุผลในการ
เลือกซื้อเพราะรสชาติ คิดเป็นร๎อยละ 80 รองลงมาเพราะหาซื้อได๎งําน คิดเป็นร๎อยละ 12 และ
ผู๎บริโภคเลือกราคาเป็นเหตุผลหลักมากที่สุด เพียงร๎อยละ 2
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ตารางที่ 3.12 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภคการ
เลือกซื้อน้้าอัดลมตามบรรจุภัณฑ์
การเลือกซื้อน้้าอัดลมตามบรรจุภัณฑ์
ความถี่ ร๎อยละ
18 18.0
41 41.0
7
7.0
36 36.0
100 100.0

บรรจุภัณฑ์ประเภทขวดแก๎วชนิดคืนขวด
บรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลาสติก
บรรจุภัณฑ์ประเภทขวดแก๎วชนิดไมํคืนขวด
บรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋อง
รวม

จากตารางที่ 3.12 จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภคด๎านการเลือกซื้อน้้าอัดลมตามบรรจุ
ภัณฑ์พบวํา กลุํมตัวอยํางเลือกบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลาสติก คิดเป็นร๎อยละ 41 รองลงมา
เลือกบรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋องคิดเป็นร๎อยละ 36 สํวนผู๎บริโภคขนาดบรรจุภัณฑ์ที่น๎อยที่สุด
นั้นคือบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดแก๎วไมํคืนขวด คิดเป็นร๎อยละ 7
ตารางที่ 3.13 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภคการ
เลือกซื้อน้้าอัดลมตามบรรจุภัณฑ์ขวดแก๎วชนิดคืนขวด
น้้าอัดลมตามบรรจุภัณฑ์ขวดแก๎วชนิดคืนขวด
ประมาณ190-200มิลลิลิตร (6.5ออนซ์)
ประมาณ295-300มิลลิลิตร (10ออนซ์)
ประมาณ440-500มิลลิลิตร (15ออนซ์)
รวม

ความถี่
7
9
2
18

ร๎อยละ
38.89
50.00
11.11
100.00

จากตารางที่ 3.13 จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภคด๎านการเลือกซื้อน้้าอัดลมตามบรรจุ
ภัณฑ์ประเภทขวดแก๎วชนิดคืนขวดพบวํา กลุํมตัวอยํางเลือกบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดชนิดคืน
ขวด ขนาด ประมาณ 295 - 300มิลลิลิตร (10ออนซ์) คิดเป็นร๎อยละ 50.00 รองลงมาคือขนาด
ประมาณ 190 - 200มิลลิลิตร (6.5ออนซ์) คิดเป็นร๎อยละ 38.89 และขนาดบรรจุภัณฑ์ขวดแก๎ว
ชนิดคืนขวดที่น๎อยที่สุดคือขนาด ประมาณ 440 - 500มิลลิลิตร (15ออนซ์) คิดเป็นร๎อยละ 11.1
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ตารางที่ 3.14 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภคการ
เลือกซื้อน้้าอัดลมตามบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติก
ขนาด
ความถี่
ร๎อยละ
ขนาดต่้ากวํา500มิลลิลิตร
9
21.95
ขนาด501มิลลิลิตร - 1ลิตร
7
17.07
ขนาด1.25ลิตร / ขนาด1.5ลิตร
23
56.10
ขนาด2ลิตร
2
4.88
รวม
41
100
จากตารางที่ 3.14 จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภคด๎านการเลือกซื้อน้้าอัดลมตามบรรจุ
ภัณฑ์ประเภทขวดพลาสติก พบวํา กลุํมตัวอยํางเลือกบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลาสติก ขนาด
ประมาณ 1.25 – 1.5 ลิตร คิดเป็นร๎อยละ 56.10 รองลงมาคือขนาดต่้ากวํา 500 มิลลิลิตร คิด
เป็นร๎อยละ 21.95 และขนาดบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกที่น๎อยที่สุดคือขนาดประมาณ 2 ลิตร คิด
เป็นร๎อยละ 4.88
ตารางที่ 3.15 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภคด๎าน
สถานที่ในการบริโภค
ดื่มที่บ๎าน
ดื่มที่ท้างาน
ดื่มที่สถานศึกษา
ดื่มที่ร๎านอาหาร
อื่นๆ
รวม

ความถี่
50
14
10
24
2
100

ร๎อยละ
50.0
14.0
10.0
24.0
2.0
100.0

จากตารางที่ 3.15 จ้าแนกตามพฤติกรรมของผู๎บริโภคด๎านสถานที่ในการบริโภค ดื่มที่
บ๎านคิดเป็นร๎อยละ 50 ดื่มที่ร๎านอาหารคิดเป็นร๎อยละ 24 และน๎อยที่สุดดื่มที่อื่นๆที่ไมํได๎ระบุไว๎
ร๎อยละ 2
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ส่วนที่ 3 การรับรู๎ตราสินค๎าน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”
ตารางที่ 3.16 แสดงจ้านวนร๎อยละของกลุํ มตัว อยําง จ้าแนกตามการรับรู๎ตราสิ นค๎ า
น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”
ประเด็นคำถำม
1. สัญลักษณ์ (Logo) ของน้าอัดลมตรา “เป๊ปซี”่ เป็นรูปวงกลมที่มีสีแดง ขาว และสีน้าเงิน
2. ค้าขวัญ (Slogan) ของน้าอัดลมตรา “เป๊ปซี”่ คือ “รสชาติของคนรุ่นใหม่”
3. สีของฝาปิดบรรจุภัณฑ์ ขวดพลาสติก ทุกขนาด ของน้าอัดลมตรา “เป๊ปซี”่ เป็นสีขาว
4. ปัจจุบันบนฉลากของบรรจุภัณฑ์ ขวดพลาสติก ทุกขนาด ของน้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” มีรูป
ศิลปินอยู่
5. บนฉลากของบรรจุภัณฑ์ ขวดพลาสติก และกระป๋อง ทุกขนาด ของน้าอัดลมตรา “เป๊ปซี”่
มีค้าขวัญ (Slogan) เขียนไว้ด้วย
6. น้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” เป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ไทยน้าทิพย์ จ้ากัด
7. บนฉลากของบรรจุภัณฑ์ ขวดพลาสติก และกระป๋อง ทุกขนาด ของน้าอัดลมตรา “เป๊ปซี”่
มีเครื่องหมายรับรองจาก อ.ย.
8. ปัจจุบันโฆษณาชุดล่าสุดของ น้าอัดลมตรา “เป๊ปซี”่ มีกลุ่มนักร้องที่มีชื่อเสียงอยู่ด้วย

ใช่
(%)
92
64
32
67

ไม่ใช่
(%)
8
36
68
33

39

61

36
87

64
13
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17

จากตารางที่ 3.16 กลุํมตัวอยํางรับรู๎วําสัญลักษณ์ (Logo) ของน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”
เป็นรูปวงกลมที่มีสี แดง ขาว และสี น้าเงิน คิ ดเป็นร๎อ ยละ 92 และกลุํมตัว อยํางไมํ รับรู๎วํา
สัญลักษณ์ (Logo) ของน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” เป็นรูปวงกลมที่มีสีแดง ขาว และสีน้าเงิน คิดเป็น
ร๎อยละ 8 โดยที่ถูกต๎องนั้นสัญลักษณ์ (Logo) ของน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” เป็นรูปวงกลมที่มีสีแดง
ขาว และสีน้าเงิน
จากตารางที่ 3.16 กลุํมตัวอยํางรับรู๎วําค้าขวัญ (Slogan) ของน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” คือ
“รสชาติของคนรุํนใหมํ” คิดเป็นร๎อยละ 64 และกลุํมตัวอยํางที่คิดวําไมํใชํ หรือไมํรับรู๎ วํา ค้าขวัญ
(Slogan) ของน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” คือ “รสชาติของคนรุํนใหมํ” คิดเป็นร๎อยละ 36 โดยที่ค้าขวัญ
(Slogan) ถูกต๎องนั้นคือ “ดนตรีเต็มที่ด๎วยกันได๎”
จากตารางที่ 3.16 กลุํมตัวอยํางรับรู๎หรือคิดวําใชํส้าหรับ สีของฝาปิดบรรจุภัณฑ์ ขวด
พลาสติก ทุกขนาด ของน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” เป็นสีขาว คิดเป็นร๎อยละ 32 และกลุํมตัวอยํางที่
คิดวําไมํใชํส้าหรับสีของฝาปิดบรรจุภัณฑ์ ขวดพลาสติก ทุกขนาด ของน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”
เป็นสีขาว คิดเป็นร๎อยละ 68 โดยสีของฝาปิดบรรจุภัณฑ์ ขวดพลาสติก ทุกขนาด ของน้้าอัดลม
ตรา “เป๊ปซี่” ทีถ่ ูกต๎องนั้นคือ “สีน้าเงิน”
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จากตารางที่ 3.16 กลุํมตัวอยํางรับรู๎หรือ คิดวําใชํส้าหรับ ปัจจุบันบนฉลากของบรรจุ
ภัณฑ์ ขวดพลาสติก ทุกขนาดของน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” มีรูปศิลปินอยูํคิดเป็นร๎อยละ 67 และ
กลุํมตัวอยํางที่คิดวําไมํใชํส้าหรับฉลากของบรรจุภัณฑ์ ขวดพลาสติก ทุกขนาดของน้้าอัดลม
ตรา “เป๊ปซี่” มีรูปศิลปินอยูํคิดเป็นร๎อยละ 33 โดยฉลากของบรรจุภัณฑ์ ขวดพลาสติก ทุก
ขนาดของน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” ทุกขนาดนั้นมีรูปศิลปินอยูํ
จากตารางที่ 3.16 กลุํมตัวอยํางรับรู๎หรือคิดวําใชํส้ าหรับ ฉลากของบรรจุภัณฑ์ ขวด
พลาสติก และกระป๋อง ทุกขนาด ของน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” มีค้าขวัญ (Slogan) เขียนไว๎ด๎วย
คิดเป็นร๎อยละ 39 และกลุํมตัวอยํางที่คิดวําไมํใชํส้าหรับฉลากของบรรจุภัณฑ์ ขวดพลาสติก
และกระป๋อง ทุกขนาด ของน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” มีค้าขวัญ (Slogan) เขียนไว๎ด๎วย คิดเป็นร๎อย
ละ 61 โดยที่ถูกต๎องนั้นคือ ฉลากของบรรจุภัณฑ์ ขวดพลาสติก และกระป๋อง ทุกขนาด ของ
น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” ไมํมีค้าขวัญ (Slogan) เขียนอยูํ
จากตารางที่ 3.16 กลุํ มตัว อยํางรับรู๎หรือ คิ ดวําใชํส้าหรับ น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” เป็น
ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ไทยน้้าทิพย์ จ้ากัด นั้นคิดเป็นร๎อยละ 36 และกลุํมตัวอยํางที่คิดวําไมํใชํ
ส้าหรับน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” เป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ไทยน้้าทิพย์ จ้ากัด คิดเป็นร๎อยละ 64
โดยที่ถูกต๎องนั้นคือน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” เป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน)
จากตารางที่ 3.16 กลุํมตัวอยํางรับรู๎หรือคิดวําใชํส้าหรับ ฉลากของบรรจุภัณฑ์ ขวด
พลาสติก และกระป๋อง ทุกขนาดของน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” มีเครื่องหมายรับรองจาก อ.ย. คิด
เป็นร๎อ ยละ 87 กลุํมตัว อยํางที่ไมํ รับรู๎หรือ คิ ดวํา ไมํใ ชํส้ าหรับ ฉลากของบรรจุภัณฑ์ ขวด
พลาสติก และกระป๋อง ทุกขนาดของน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” มีเครื่องหมายรับรองจาก อ.ย. คิด
เป็นร๎อยละ 13 โดยที่ถูกต๎องนั้นคือน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” มีเครื่องหมายรับรองจาก อ.ย. ติดอยูํ
บนฉลากของบรรจุภัณฑ์ ขวดพลาสติก และกระป๋อง ทุกขนาด
จากตารางที่ 3.16 กลุํมตัวอยํางรับรู๎หรือคิดวําใชํส้าหรับ ปัจจุบันโฆษณาชุดลําสุดของ
น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” มีกลุํมนักร๎องที่มีชื่อเสียงอยูํด๎วยคิดเป็นร๎อยละ 83 กลุํมตัวอยํางที่ไมํรับรู๎
หรือคิดวําไมํใชํส้าหรับ ปัจจุบันโฆษณาชุดลําสุดของ น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” มีกลุํมนักร๎องที่มี
ชื่อเสียงอยูํด๎วยคิดเป็นร๎อยละ 17 โดยที่ถูกต๎องนั้นคือปัจจุบันโฆษณาชุดลําสุดของ น้้าอัดลมตรา
“เป๊ปซี่” มีกลุํมนักร๎องที่มีชื่อเสียงอยูํ
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ส่วนที่ 4 ภาพลักษณ์ตราสินค๎าน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”
ตารางที่ 3.17 แสดงจ้ านวนร๎อ ยละปัจจัย ด๎านภาพลั ก ษณ์ต ราสิ นค๎ า น้้าอั ดลมตรา “เป๊ปซี่ ”
เกี่ยวกับปัจจัยด๎านภาพลักษณ์ในหัวข๎อตํางๆดังนี้
ระดับความคิดเห็นที่ตรงกับท่าน
ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่แน่ใจ

เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

2

5

12

45

36

ยี่ห๎อเกําที่มีมานานในประเทศไทย

(2%)

(5%)

(12%)

(45%)

(36%)

2. น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” เป็นผู๎น้า
ในตลาดน้้าอัดลม

6

6

12

46

30

(6%)

(6%)

(12%)

(46%)

(30%)

ภาพลักษณ์ตราสินค้า
น้้าอัดลมตรา "เป๊ปซี่"
1. น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” เป็นน้้าอัดลม

3. น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” เป็น
น้้ า อั ด ลมที่ มี คุ ณ ภาพนํ า เชื่ อ ถื อ มาก
ที่สุด

2

6

33

39

20

(2%)

(6%)

(33%)

(39%)

(20%)

4. น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” มีการจัด
กิจกรรม

2

6

33

39

20

ดนตรีและกีฬา มากที่สุด

(2%)

(6%)

(33%)

(39%)

(20%)

5. ทํานรู๎สึกวําน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”
มีสัญลักษณ์ (Logo) ที่ทันสมัย

2
(2%)

11
(11%)

15
(15%)

51
(51%)

21
(21%)

0

9

34

40

17

(0%)

(9%)

(40%)

(17%)

4

8

37

28

6. น้้าอัดลมตรา "เป๊ปซี่"
มีบรรจุภัณฑ์หลายขนาดมากที่สุด
7. น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” เป็นที่ยอมรับ
และมี ชื่อเสียงมากที่สุด

(4%)

(8%)

(34%)
23
(23%)

ด๎านภาพลักษณ์ตราสินค๎าโดยรวม

(37%)

S.D.

ความหมาย
ด้าน
ภาพลักษณ์

4.0800

0.92856

มาก

3.8800

1.09434

มาก

3.6900

0.92872

มาก

3.6900

0.92872

มาก

3.7800

0.97006

มาก

3.6500

0.86894

มาก

3.7700

1.07172

มาก

3.7900

1.09001

มาก

(28%)

จากตารางที่ 3.17 ผลการศึ ก ษาด๎ า นภาพลั ก ษณ์ ต ราสิ น ค๎ า น้้ า อั ด ลมตรา “เป๊ ป ซี่ ”
เกี่ยวกับปัจจัยด๎านภาพลักษณ์ พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ย
เลขคณิตเทํากับ 3.79 และคําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 1.09 และเมื่อท้าการศึกษาจ้าแนกยํอย
ลงไปในรายละเอียดพบวํา
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ผลการศึกษาในหัวข๎อ “น้้าอัดลมตรา“เป๊ปซี่”เป็นน้้าอัดลมยี่ห๎อเกําที่มีมานานในประเทศ
ไทย” กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเห็นด๎วย คิดเป็นร๎อยละ 45 รองลงมาคือ เห็นด๎วยอยํางยิ่ง คิดเป็น
ร๎อยละ 36 และกลุํมตัวอยํางสํวนน๎อยไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง คิดเป็นร๎อยละ 2 ภาพรวมกลุํม
ตัวอยํางมีความเห็นอยูํในระดับ มาก โดยมีคําเฉลี่ยเลขคณิตเทํากับ 4.08 และคําเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทํากับ 0.92
ผลการศึกษาในหัวข๎อ “น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” เป็นผู๎น้าในตลาดน้้าอัดลม” กลุํมตัวอยําง
สํวนใหญํเห็นด๎วย คิดเป็นร๎อยละ 46 รองลงมาคือ เห็นด๎วยอยํางยิ่ง คิดเป็นร๎อยละ 30 และกลุํม
ตัวอยํางสํวนน๎อยไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง คิดเป็นร๎อยละ 6 ภาพรวมกลุํมตัวอยํางมีความเห็นอยูํใน
ระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเลขคณิตเทํากับ 3.88 และคําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 1.09
ผลการศึกษาในหัวข๎อน้้า “อัดลมตรา “เป๊ปซี่” มีสัญลักษณ์ที่ทันสมัย กลุํมตัวอยํางสํวน
ใหญํเห็นด๎วย คิดเป็นร๎อยละ 51 รองลงมาคือ เห็นด๎วยอยํางยิ่งคิด เป็นร๎อยละ 21 และกลุํม
ตัวอยํางสํวนน๎อยไมํแนํใจ คิดเป็นร๎อยละ 15 ภาพรวมกลุํมตัวอยํางมีความเห็นอยูํในระดับมาก
โดยมีคําเฉลี่ยเลขคณิตเทํากับ 3.78 และคําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.97
ผลการศึกษาในหัว ข๎อ น้้า “อัดลมตรา “เป๊ปซี่ ” เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงมากที่สุด ”
กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเห็นด๎วย คิดเป็นร๎อยละ 37 รองลงมาคือ เห็นด๎วยอยํางยิ่ง คิดเป็นร๎อยละ
28 และกลุํมตัวอยํางสํวนน๎อยไมํเห็นด๎วย คิดเป็นร๎อยละ 4 ภาพรวมกลุํมตัวอยํางมีความเห็นอยูํ
ในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเลขคณิตเทํากับ 3.77 และคําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 1.07
ผลการศึกษาในหัวข๎อ “น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” เป็นน้้าอัดลมที่มีคุณภาพนําเชื่อถือมาก
ที่สุด” กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเห็นด๎วย คิดเป็นร๎อยละ 39 รองลงมาคือ ไมํแนํใจคิดเป็นร๎อยละ 33
และกลุํ ม ตั ว อยํ า งสํ ว นน๎ อ ยไมํ เ ห็ น ด๎ ว ยอยํ า งยิ่ ง คิ ด เป็ น ร๎ อ ยละ 2 ภาพรวมกลุํ ม ตั ว อยํ า งมี
ความเห็นอยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเลขคณิตเทํากับ 3.69 และคําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ
0.92
ผลการศึกษาในหัวข๎อ “น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” มีการจัดกิจกรรมดนตรีและกีฬามากที่สุด ”
กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเห็นด๎วย คิดเป็นร๎อยละ 39 รองลงมาคือ ไมํแนํใจคิดเป็นร๎อยละ 33 และ
กลุํมตัวอยํางสํวนน๎อยไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง คิดเป็นร๎อยละ 2 ภาพรวมกลุํมตัวอยํางมีความเห็นอยูํ
ในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเลขคณิตเทํากับ 3.69 และคําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.92
ผลการศึกษาในหัวข๎อ “น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” มีบรรจุภัณฑ์หลายขนาดมากที่สุด กลุํม
ตัวอยํางสํวนใหญํเห็นด๎วย คิดเป็นร๎อยละ 40 รองลงมาคือ ไมํแนํใจคิดเป็นร๎อยละ 34 และกลุํม
ตัวอยํางสํวนน๎อยไมํเห็นด๎วย คิดเป็นร๎อยละ 9 ภาพรวมกลุํมตัวอยํางมีความเห็นอยูํในระดับมาก
โดยมีคําเฉลี่ยเลขคณิตเทํากับ 3.65 และคําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.86
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ส่วนที่ 5 ความจงรักภักดีในตราสินค๎าน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”
ตารางที่ 3.18 แสดงจ้านวนร๎อยละปัจจัยด๎านความจงรักภักดีตํอตราสินค๎า น้้าอัดลมตรา
“เป๊ปซี่” โดยมีหัวข๎อในการทดสอบดังนี้
ระดับความคิดเห็นที่ตรงกับท่าน
ความจงรักภักดีในตราสินค้า
น้้าอัดลมตรา "เป๊ปซี่"

1. เมื่อนึกถึงน้้าอัดลม ทํานนึกถึง
น้้าอัดลมตรา "เป๊ปซี"่ เป็นอันดับแรก

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิ่ง

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่
แน่ใจ

เห็น
ด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

2

7

18

39

34

(2%)

(7%)

(18%)

(39%)

(34%)

2. ทํานดื่ม น้้าอัดลมตรา "เป๊ปซี่"
เป็นประจ้า

4

13

15

48

20

(4%)

(13%)

(15%)

(48%)

(20%)

3. กํอนการซื้อน้้าอัดลม ทํานเจาะจง
เลือกซื้อน้้าอัดลมตรา "เป๊ปซี"่ อยูํแล๎ว

8
(8%)

9
(9%)

23
(23%)

27
(27%)

33
(33%)

5

5

26

42

22

(5%)

(5%)

(26%)

(42%)

(22%)

4

9

25

37

25

(4%)

(9%)

(25%)

(37%)

(25%)

4. ทํานจะดื่มน้้าอัดลมตรา "เป๊ปซี่"
แม๎วําน้้าอัดลมยี่ห๎ออื่นมีราคาถูกกวํา
5. ถ๎ า ในกรณี ที่ ค นรู๎ จั ก หรื อ คนอื่ น
ต๎ อ งการดื่ ม น้้ า อั ด ลม ทํ า นจะแนะน้ า
น้้าอัดลมตรา"เป๊ปซี"่
6. ถ๎าน้้าอัดลมตรา "เป๊ปซี"่ หมดไปจาก
ร๎านประจ้าที่ทํานซื้อ
ทํานจะไมํซื้อน้้าอัดลมยี่ห๎ออื่น
7. ทํานมีแนวโน๎มในการดื่มน้้าอัดลม
ตรา"เป๊ปซี"่ ในครั้งตํอไป
8. ทํานมีความพึงพอใจเมื่อได๎ดื่ม
น้้าอัดลม ตรา "เป๊ปซี"่
9. ทํานไมํต๎องการทดลองดื่ม
น้้าอัดลมยี่ห๎อใหมํ
10. ทํานมีความเชื่อมั่นในตราสินค๎า
น้้าอัดลมตรา "เป๊ปซี"่

17

30

24

22

7

(17%)
1

(30%)
5

(24%)
17

(22%)
57

(7%)
20

(1%)

(5%)

(17%)

(57%)

(20%)

0

1

12

62

25

(0%)

(1%)

(12%)

(62%)

(25%)

6

19

45

24

6

(6%)

(19%)

(45%)

(24%)

(6%)

1

12

0

60

27

(1%)

(12%)

(0%)

(60%)

(27%)

ด๎านความจงรักภักดีตํอตราสินค๎าโดยรวม

S.D.

ความหมาย
ด้านความ
จงรักภักดี

3.9600 0.99412

มาก

3.6700 1.06415

มาก

3.6800 1.24625

มาก

3.7100 1.02784

มาก

3.7000 1.06837

มาก

2.7200 1.18986

ปานกลาง

3.9000 0.81029

มาก

4.1100 0.63397

มาก

3.0500 0.95743

ปานกลาง

4.1200 0.68579

มาก

3.6620 1.04415

มาก
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จากตารางที่ 3.18 ผลการศึกษาด๎านความจงรักภักดีตํอตราสินค๎า น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”
เกี่ยวกับปัจจัยด๎านความจงรักภักดีตํอตราสินค๎าพบวํา กลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นในระดับมาก
โดยมีคํ าเฉลี่ ยเลขคณิ ต เทํากั บ 3.66 และคํ าเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 1.04 และเมื่ อ
ท้าการศึกษาจ้าแนกยํอยลงไปในรายละเอียดพบวํา
ผลการศึกษาในหัวข๎อ ทํานมีความเชื่อมั่นในตราสินค๎าน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”” กลุํม
ตัวอยํางสํวนใหญํเห็นด๎วย คิดเป็นร๎อยละ 60 รองลงมาคือ เห็นด๎วยอยํางยิ่ง คิดเป็นร๎อยละ 27
และกลุํมตัวอยํางสํวนน๎อยไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งคิดเป็นร๎อยละ 1 ภาพรวมกลุํมตัวอยํางมีความเห็น
อยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเลขคณิตเทํากับ 4.12 และคําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.68
ผลการศึกษาโดยมีหัวข๎อ “ทํานมีความพึงพอใจเมื่อได๎ดื่มน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”” กลุํม
ตัวอยํางสํวนใหญํเห็นด๎วย คิดเป็นร๎อยละ 62 รองลงมาคือ เห็นด๎วยอยํางยิ่ง คิดเป็นร๎อยละ 25
และกลุํมตัวอยํางสํวนน๎อยไมํเห็นด๎วย คิดเป็นร๎อยละ 1 ภาพรวมกลุํมตัวอยํางมีความเห็นอยูํใน
ระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเลขคณิตเทํากับ 4.11 และคําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.63
ผลการศึก ษาโดยมีหั วข๎อ “เมื่อ นึกถึ งน้้าอัดลมทํา นนึกถึงน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่ ” เป็น
อันดับแรก”กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเห็นด๎วย คิดเป็นร๎อยละ 39 รองลงมาคือ เห็นด๎วยอยํางยิ่งคิด
เป็นร๎อยละ 34 และกลุํมตัวอยํางสํวนน๎อยไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง คิดเป็นร๎อยละ 2
ภาพรวมกลุํมตัวอยํางมีความเห็นอยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเลขคณิตเทํากับ 3.96 และคํา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.99
ผลการศึกษาโดยมีหัวข๎อ “ทํานมีแนวโน๎มในการดื่มน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”ในครั้งตํอไป”
กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเห็นด๎วย คิดเป็นร๎อยละ 57 รองลงมาคือ เห็นด๎วยอยํางยิ่ง คิดเป็นร๎อยละ
20 และกลุํมตัวอยํางสํวนน๎อยไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง คิดเป็นร๎อยละ 1 ภาพรวมกลุํมตัวอยํางมี
ความเห็นอยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเลขคณิตเทํากับ 3.90 และคําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ
0.81
ผลการศึกษาโดยมีหัวข๎อ “ทํานจะดื่มน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”แม๎วําน้้าอัดลมยี่ห๎ออื่นมีราคา
ถูกกวํา” กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเห็นด๎วย คิดเป็นร๎อยละ 42 รองลงมาคือ ไมํแนํใจ คิดเป็นร๎อยละ
26 และกลุํมตัวอยํางสํวนน๎อยไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง คิดเป็นร๎อยละ 5ภาพรวมกลุํมตัวอยํางมี
ความเห็นอยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเลขคณิตเทํากับ 3.71 และคําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ
1.02
ผลการศึกษาโดยมีหัวข๎อ “ถ๎าในกรณีที่คนรู๎จักหรือคนอื่นต๎องการดื่มน้้าอัดลมทํานจะ
แนะน้าน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”” กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเห็นด๎วย คิดเป็นร๎อยละ 37 รองลงมาคือ ไมํ
แนํใจ คิ ดเป็นร๎อ ยละ 25 และกลุํ มตัวอยํางสํว นน๎ อ ยไมํเ ห็นด๎วยอยํางยิ่ง คิ ดเป็นร๎อยละ 4
ภาพรวมกลุํมตัวอยํางมีความเห็นอยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเลขคณิตเทํากับ 3.70 และคํา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 1.06
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ผลการศึกษาโดยมีหัวข๎อ “กํอนการซื้อน้้าอัดลมทํานเจาะจงเลือกซื้อน้้าอัดลมตรา
“เป๊ปซี่” อยูํแล๎ว” กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง คิดเป็นร๎อยละ 33 รองลงมาคือ เห็น
ด๎ว ย คิ ดเป็นร๎อ ยละ 27 และกลุํ มตัว อยํางสํ ว นน๎อ ยไมํเ ห็นด๎ว ยอยํางยิ่ง คิ ดเป็นร๎อ ยละ 8
ภาพรวมกลุํมตัวอยํางมีความเห็นอยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเลขคณิตเทํากับ 3.68 และคํา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 1.24
ผลการศึกษาโดยมีหัวข๎อ “ทํานดื่มน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” เป็นประจ้า” กลุํมตัวอยํางสํวน
ใหญํเห็นด๎วย คิดเป็นร๎อยละ 48 รองลงมาคือ เห็นด๎วยอยํางยิ่งคิดเป็นร๎อยละ 20 และกลุํม
ตัวอยํางสํวนน๎อยไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง คิดเป็นร๎อยละ 4 ภาพรวมกลุํมตัวอยํางมีความเห็นอยูํใน
ระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเลขคณิตเทํากับ 3.67 และคําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 1.06
ผลการศึกษาโดยมีหัวข๎อ “ทํานไมํต๎องการทดลองดื่มน้้าอัดลมยี่ห๎อใหมํ ” กลุํมตัวอยําง
สํวนใหญํไมํแนํใจ คิดเป็นร๎อยละ 45 รองลงมาคือ เห็นด๎วย คิดเป็นร๎อยละ 24 และกลุํมตัวอยําง
สํวนน๎อยไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง และเห็นด๎วยอยํางยิ่ง คิดเป็นร๎อยละ 6 ภาพรวมกลุํมตัวอยํางมี
ความเห็นอยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเลขคณิตเทํากับ 3.05 และคําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ
0.95
ผลการศึกษาโดยมีหัวข๎อ “ถ๎าน้้าอัดลมตราเป๊ปซี่หมดไปจากร๎านประจ้าที่ทํานซื้อ
ทํานจะไมํซื้อน้้าอัดลมยี่ห๎ออื่น” กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํไมํเห็นด๎วย คิดเป็นร๎อยละ 30 รองลงมา
คือ ไมํแนํใจ คิดเป็นร๎อยละ 24 และกลุํมตัวอยํางสํวนน๎อยเห็นด๎วยอยํางยิ่ง คิดเป็นร๎อยละ 7
ภาพรวมกลุํมตัวอยํางมีความเห็นอยูํในระดับปานกลาง โดยมีคําเฉลี่ยเลขคณิตเทํากับ 2.72 และ
คําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 1.18
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ส่วนที่ 6 การรับรู๎คุณภาพในตราสินค๎าน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”
ตารางที่ 3.19 แสดงจ้านวนร๎อยละปัจจัยด๎านการรับรู๎คุณภาพในตราสินค๎าน้้าอัดลมตรา
“เป๊ปซี่”
ระดับความคิดเห็นที่ตรงกับท่าน

การรับรู้คุณภาพในตราสินค้า
น้้าอัดลมตรา "เป๊ปซี่"

1. บรรจุภัณฑ์น้าอัดลมตรา
“เป๊ปซี”่ ทุกประเภทสะอาด,
ปลอดภัย
2. รสชาติของน้้าอัดลมตรา
“เป๊ปซี”่ มีความเป็นมาตรฐานทุก
บรรจุภัณฑ์
3. น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”
รสชาติดีที่สุด

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่
แน่ใจ

เห็น
ด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

0
(0%)

2
(2%)

17
(17%)

59
(59%)

22
(22%)

0

0

11

57

32

S.D.

(0%)

(0%)

(11%)

(57%)

(32%)

0

1

12

57

30

(0%)

(1%)

(12%)

(57%)

(30%)

ด๎านการรับรู๎คุณภาพในตราสินค๎าโดยรวม

ความหมาย
ด๎านการรับรู๎
คุณภาพในตรา
สินค๎า

4.0100 0.68895

มาก

4.2100 0.62434

มากที่สุด

4.1600 0.66241
4.1266 0.65662

จากตารางที่ 3.19 ผลการศึกษาด๎านการรับรู๎คุณภาพในตราสินค๎า น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”
เกี่ยวกับปัจจัยด๎านการรับรู๎คุณภาพในตราสินค๎าพบวํา กลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นในระดับมาก
โดยมีคํ าเฉลี่ ยเลขคณิ ต เทํากั บ 4.12 และคํ าเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.65 และเมื่ อ
ท้าการศึกษาจ้าแนกยํอยลงไปในรายละเอียดพบวํา
ผลการศึกษาโดยมีหัวข๎อ “รสชาติของน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” มีความเป็นมาตรฐานทุก
บรรจุภัณฑ์” กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเห็นด๎วย คิดเป็นร๎อยละ 57 รองลงมาคือ เห็นด๎วยอยํางยิ่ง
คิดเป็นร๎อยละ 32 และกลุํมตัวอยํางสํวนน๎อยไมํแนํใจคิดเป็นร๎อยละ 11 ภาพรวมกลุํมตัวอยํางมี
ความเห็นอยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเลขคณิตเทํากับ 4.21 และคําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ
0.62
ผลการศึกษาโดยมีหัวข๎อ “น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” รสชาติดีที่สุด” กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํ
เห็นด๎วย คิดเป็นร๎อยละ 57 รองลงมาคือ เห็นด๎วยอยํางยิ่ง คิดเป็นร๎อยละ 30 และกลุํมตัวอยําง
สํวนน๎อยไมํเห็นด๎วยเป็นร๎อยละ 1 ภาพรวมกลุํมตัวอยํางมีความเห็นอยูํในระดับมาก โดยมี
คําเฉลี่ยเลขคณิตเทํากับ 4.16 และคําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.66

มาก
มาก
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ผลการศึ ก ษาโดยมีหั ว ข๎ อ “บรรจุ ภัณฑ์น้า อัดลมตรา “เป๊ ปซี่ ” ทุก ประเภทสะอาด
ปลอดภัย” กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเห็นด๎วย คิดเป็นร๎อยละ 59 รองลงมาคือ เห็นด๎วยอยํางยิ่ง คิด
เป็นร๎อยละ 22 และกลุํมตัวอยํางสํวนน๎อยไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง คิดเป็นร๎อยละ 2 ภาพรวมกลุํม
ตัวอยํางมีความเห็นอยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเลขคณิตเทํากับ 4.01 และคําเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทํากับ 0.68

3.4 การสรุปประมวลผลตามกระบวรการเชิงกลยุทธ์
3.4.1 การวิเคราะเชิงกลยุทธ์ จากการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิน้ามา
วิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์ Five Forces Model

แผนภาพที่ 3.1 ภาพ Five Force Model
ที่มา : Michael E.Porter, Harvard Business Review, January2008
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ปัจจัยที่1: อ้านาจการต่อรองของผู้ซื้อ (ร้านค้าและผู้บริโภค)
ทางบริษัทได๎จัดจ้าหนํายสินค๎าให๎กับลูกค๎าที่เป็นร๎านค๎า โดยอ้านาจการตํอรองจะขึ้นอยูํ
กั บ ขนาดและจ้ า นวนการซื้ อ หรื อ ข๎ อ ตกลงรํ ว มกั น วํ า มี ม ากน๎ อ ยเพี ย งไร โดยเฉพาะ
ห๎างสรรพสินค๎าประเภท Discount store หรือ Hyper Market ตัวอยํางเชํน โลตัส, คาร์ฟูร์, บิ๊กซี
เป็นต๎น จะมีอ้านาจในการตํอรองคํอนข๎างสูง รวมทั้งเครื่องดื่มน้้าอัดลมเป็นสินค๎าที่ไมํคํอยมี
ความแตกตํางจากสินค๎าของบริษัทคูํแขํงที่ส้าคัญมากนัก ท้าให๎ผู๎บริโภคมีอ้านาจในการตํอรอง
สูงเชํนกัน แตํอยํางไรก็ตามการที่มีผู๎ซื้อที่เป็นร๎านค๎าปลีกรายยํอยมีจ้านวนมากราย จึงท้าให๎
อ้านาจในการตํอรองของผู๎ซื้อมีน๎อย กลําวโดยสรุปคือ ผู๎ซื้อมีอ้านาจการตํอรองต่้า เนื่องจากตัว
สินค๎าเป็น Consumer Product จึงท้าให๎มีจ้านวนผู๎ซื้อมากราย
ปัจจัยที่2: อ้านาจการต่อรองของคู่ค้า, ผู้ขายปัจจัยการผลิต
เนื่องจากบริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) ได๎รับลิขสิทธิ์ในการผลิตและจ้าหนํายผลิตภัณฑ์
ภายใต๎เ ครื่ อ งหมายการค๎ า ของ บริ ษัท เป๊ป ซี่ -โคลา อิน เตอร์เ นชั่ นแนล จ้ า กั ด ในการผลิ ต
เครื่องดื่มน้้าอัดลมให๎มีคุณภาพตรงตามที่เจ๎าของลิขสิทธิ์เป๊ปซี่ก้าหนด จึงจ้าเป็นต๎องซื้อวัตถุดิบ
ในการผลิตบางสํวน เชํน หัวเชื้อ จากบริษัท เจ๎าของลิขสิทธิ์ และทางบริษัทยังได๎มีการถือหุ๎นใน
บริ ษั ท ยํ อ ยที่ เ ป็ น ผู๎ ผ ลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ให๎ ส ามารถซื้ อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ตํ า งๆได๎ ใ นราคาที่ ถู ก ลง
นอกจากนี้ยังมีการซื้อวัตถุดิบตํางๆกับบริษัทคูํค๎ารายอื่นๆด๎วยโดยแหลํงวัตถุดิบที่ส้าคัญ มีดังนี้
 หัวน้้าเชื้อ เป๊ปซี่ เป๊ปซี่ แม๏กซ์ เป๊ปซี่ ทวิสต์ มิรินด๎า เซเวํนอัพ เมาเทนดิว และคลับ
จัดซื้อจาก บริษัท เป๊ปซี่-โคลํา(ไทย) เทรดดิ้ง จ้ากัด ซึ่งเป็นผู๎น้าเข๎าจากตํางประเทศ
 วัตถุดิบที่ใช๎ในการผลิตอื่นเป็นวัตถุดิบที่จัดซื้อในประเทศ เชํน น้้าตาล น้้าเชื่อมเหลวไฮ
ฟรุคโตส 55% ก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ เคมีภัณฑ์
 บรรจุภัณฑ์ตํางๆ เชํน ขวดแก๎ว ฝาจุกเกลียว ฝาจุกจีบ ลังพลาสติก ขวดPET กระป๋อง
และกลํองกระดาษ จัดซื้อจากบริษัทยํอย ได๎แกํ บริษัท เพ็ทฟอร์ม ไทยแลนด์ จ้ากัด (ถือหุ๎นอยูํ
40%) บริษัท เดอะเพท จ้ากัด (ถือหุ๎นอยูํ 10%) และ บริษัท เพชรแพค จ้ากัด (ถือหุ๎นอยูํ 10%)
 นอกจากหัวน้้าเชื้อที่ใช๎ในการผลิตเครื่องดื่มแล๎ว ไมํมีการซื้อวัตถุดิบจากผู๎จ้าหนํายราย
ใดเกินกวํา 30%
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จากรายการข๎างต๎น สามารถวิเคราะห์อ้านาจตํอรองของ Supplier ได๎ดังนี้
1. เนื่องจากบริษัทจัดซื้อหัวเชื้อเป๊ปซี่จาก Supplier รายเดียว คือ บริษัท เป๊ปซี่-โคลํา
(ไทย) เทรดดิ้ง จ้ากัด ท้าให๎ Supplier มีอ้านาจตํอรองมาก
2. สํวนบรรจุภัณฑ์ตํางๆ ถึงแม๎จะซื้อจากบริษัทยํอย แตํก็ไมํได๎มีความส้าคัญเทํากับ
วัตถุดิบหลักอยํางหัวเชื้อ ดังนั้น บริษัทก็สามารถจัดซื้อกับ Supplier รายอื่นได๎ ท้าให๎ Supplier
มีอ้านาจตํอรองน๎อย
กลําวโดยสรุปแล๎ว อ้านาจตํอรองของ Supplier มีสูง เพราะต๎องอาศัยวัตถุดิบหลักอยํางหัวเชื้อ
จาก บริษัท เป๊ปซี่-โคลํา (ไทย) เทรดดิ้ง จ้ากัด ถึงกวํา 30%
ปัจจัยที่3: ภัยคุกคามจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม
การแขํงขันในอุตสาหกรรม จ้านวนผู๎ประกอบการในอุตสาหกรรมน้้าอัดลมมีอยูํน๎อยราย
โดยคูํแขํงรายใหญํได๎แกํ บริษัทไทยน้้าทิพย์จ้ากัด ซึ่งเป็นผู๎ผลิตเครื่องดื่มน้้าอัดลม และน้้าดื่ม
ภายใต๎ตรา โค๎ก แฟนต๎า สไปรท์ น้้าทิพย์ อีกทั้งยังมีคูํแขํงขันรายใหมํๆเพิ่มขึ้นเชํน บิ๊กโคลํา โค
ลาลํา และเมกกาโคลํา โดยคูํแขํงดังกลําวเน๎นจุดขายในปริมาณที่มากกวํา โดยขายในราคาที่ถูก
กวํา
ถึงแม๎วําในอุตสาหกรรมจะมีจ้านวนผู๎ประกอบการน๎อยราย แตํก็เป็นอุตสาหกรรมที่มีการ
แขํงขันสูง เนื่องจากผู๎ประกอบการแตํละรายตํางมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดสํวนของสํวนแบํงตลาด
ให๎มากขึ้น กลยุทธ์ทางการตลาดจึงเน๎นการโฆษณาและการจัดกิจกรรมสํงเสริมการขายอยําง
ตํอเนื่องตลอดทั้งปี ตลอดจนมีการออกผลิตภัณฑ์ใหมํๆ หรือการแนะน้าสินค๎ารสชาติใหมํออกสูํ
ตลาด เพื่อเป็นการกระตุ๎นความต๎องการและเพิ่มทางเลือกให๎แกํผู๎บริโภค เชํน เป็ปซี่ Max เพื่อ
รักษาและเพิ่มสํวนแบํงตลาดส้าหรับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทอยํางตํอเนื่อง
แตํ ใ นปั จจุ บั น อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตของตลาดน้้ า อั ด ลมไมํ สู งมากนั ก เนื่ อ งจากมี เ ครื่ อ งดื่ ม
ประเภทอื่นเข๎าสูํตลาดเป็นจ้านวนมาก รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงกระแสความนิยมในการบริโภค
เครื่องดื่มอื่นๆของผู๎บริโภคด๎วย เชํน เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จึงท้าให๎การแขํงขันในธุรกิจน้้าอัดลม
เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นจึงสามารถสรุปได๎วําการแขํงขันในอุตสาหกรรมสํงผลกระทบตํอ
ความสามารถในการท้าก้าไรของบริษัทสูง

91

ปัจจัยที่4: ความเสี่ยงจากสินค้าทดแทนสินค้าทดแทน
ปัจจั ยนี้ มีผ ลกระทบคํ อ นข๎า งมากตํ อ บริษั ท เนื่อ งจากสิ นค๎ าทดแทนของอุต สาหกรรม
น้้าอัดลมนั้นมีคํอนข๎างมาก อาทิเชํน น้้าดื่มบริสุทธิ์ น้้าผลไม๎ น้้าแรํ และโดยเฉพาะเครื่องดื่ม
ประเภทชาเขียว เป็นต๎น ซึ่งถือวําเป็นทางเลือกใหมํของผู๎บริโภค
ปัจจัยที่5: ภัยคุกคามจากคู่แข่งขัน หรือผู้ประกอบการรายใหม่
การที่ผู๎ประกอบการรายใหมํจะเข๎ามาในอุตสาหกรรมน้้าอัดลมนั้นท้าได๎ยาก เนื่องจาก
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มเป็นธุรกิจที่ต๎องลงทุนสูงในการกํอสร๎างโรงงาน รวมทั้งเครื่องจักร
อุปกรณ์ ที่เ กี่ ยวข๎อ งกั บ การผลิ ต รวมทั้ง ต๎อ งมีบุ ค ลากรที่มีป ระสบการณ์ เพื่อ สร๎ างระบบจั ด
จ้าหนํายทีม่ ีประสิทธิภาพ และสร๎างสินค๎าให๎เป็นที่ยอมรับในตลาดได๎ ประกอบกับบริษัทเสริมสุข
ผลิตและจัดจ้าหนํายสินค๎าจนเป็นที่รู๎จักและติดตลาดอยูํแล๎ว และยังครองสํวนแบํงตลาดเกือบ
ทั้งหมดรํวมกับบริษัทไทยน้้าทิพย์ อีกทั้งอุตสาหกรรมน้้าอัดลมต๎องอาศัยยอดการผลิตที่คํอนข๎าง
สูงจึง จะสามารถผลิตจนถึงจุดคุ๎มทุนได๎ ท้าให๎การเข๎ามาในตลาดของผู๎ประกอบการรายใหมํ
คํอนข๎างเป็นไปได๎ยาก แตํในปัจจุบันนั้นมีผู๎ประกอบการรายใหมํเข๎ามาในอุตสาหกรรมน้้าอัดลม
"บิ๊กโคลํา" แม๎จะท้าตลาดในไทยเพียง 5 ปี แตํมีอัตราเติบโตของก้าไรสุทธิสูงสุด จังหวะ
เพลี่ยงพล้้าของเสริมสุข -เป๊ปซี่ เป็นโอกาสของ'ตาอยูํ'บิ๊กโคลําเริ่มจากปีแรกที่ อาเจ กรุ๏ป (AJE
GROUP) เจ๎าของแบรนด์น้าด้า บิ๊กโคลํา (Big Cola) เข๎ามาเบียดตลาดในไทย ตอนนั้นมีมาร์
เก็ตแชร์แคํ 10-15% เทํานั้น 5 ปีผํานมา มาร์เก็ตแชร์ของบิ๊กโคลําขยับขึ้นมามากถึง 22% กิน
พื้นที่แชมป์ตลอดกาลอยํางโค๎กและเป๊ปซี่
ตารางที่ 3.20 สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล (Five Forces Model)
สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล (Five Forces Model)
อ้านาจการตํอรองของผู๎ซื้อ (ร๎านค๎าและผู๎บริโภค)
อ้านาจการตํอรองของคูํค๎า, ผู๎ขายปัจจัยการผลิต
ภัยคุกคามจากการแขํงขันในอุตสาหกรรม
ความเสี่ยงจากสินค๎าทดแทนสินค๎าทดแทน
ภัยคุกคามจากคูํแขํงขัน หรือผู๎ประกอบการรายใหมํ

น๎อย
มาก
มาก
มาก
มาก
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การวิเคราะห์ PEST Analysis
 สภาพแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)
จากเหตุการณ์ มหาอุทกภัยที่ผํานมา โรงงานการผลิ ตที่เป็นโรงงานผลิ ตใหญํ นั้นได๎รับ
ผลกระทบ ท้าให๎เกิดความเสียหายเป็นอยํางมาก ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกลําวแสดงถึงความไมํมั่งคง
ในการบริหารประเทศและไมํสามารถรู๎ได๎วําปีตํอไปจะแก๎ไขปัญหานี้ได๎หรือไมํ สํงผลให๎โรงงาน
อาจย๎ายฐานการผลิตไปอยูํจังหวัดอื่น และในชํวงเวลาดังกลําวจะต๎องปิดสายการผลิต ท้าให๎เสีย
โอกาสเป็นอยํางมาก
 สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)
ในสภาวะเศรษฐกิ จ ตกต่้ า ท้ า ให๎ ค วามเชื่ อ มั่ น ของผู๎ บ ริ โ ภคลดลง อี ก ทั้ ง ในปี ที่ ผํ า นมา
(พ.ศ.2554) ประเทศไทยเผชิญกับปัญหามหาอุทกภัย ยิ่งท้าให๎ภาพรวมของเศรษฐกิจทรุดลง
กวําเดิม ดังนั้นด๎วยเหตุผลดังกลําวจึงเป็นปัจจัยให๎ผู๎บริโภคชะลอการบริโภคสินค๎า ผลกระทบ
จากสภาพเศรษฐกิจนี้ท้าให๎อัตราการเจริญเติบโตของผลิ ตภัณฑ์ขยายตัวน๎อยมาก โดยเป็น
แนวโน๎มของการเติบโตของตลาดที่ไดรับรงผลักดันจากปัจจัยที่แตกตํางกันไปในแตํละปี
 สภาพแวดล้อมทางด้านสังคม (Sociological Environment)
ในปัจจุบันอัตราการเจริญเติบโตของตลาดน้้าอัดลมไมํสูงนัก เนื่องจากมีเครื่องดื่มประเภท
อื่นเข๎าสูํต ลาดเครื่อ งดื่มเป็นจ้านวนมาก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงกระแสความนิยมบริโภค
เครื่องดื่มอื่นๆ ของผู๎บริโภคในสังคมปัจจุบัน อาทิเชํน น้้าดื่มบริสุทธิ์ น้้าผลไม๎ น้้าแรํ และอาหาร
นม เป็นต๎น จึงท้าให๎การแขํงขันในธุรกิจน้้าอัดลมยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นอีก
 สภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี (Technology Environment)
อุตสาหกรรมการผลิตและจัดจ้าหนํายน้้าอัดลมเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญํ ซึ่งต๎องใช๎
เครื่องจักรทันสมัยในการผลิตและการควบคุมคุณภาพรวมทั้งแรงงานในด๎านการขนสํงและการ
จัดจ้าหนํายสินค๎าสูํมือผู๎บริโภค ทั้งนี้ในปัจจุบันแขํงขันกันทางด๎านเทคโนโลยีเพื่อชํวยให๎ระบบ
การจัดการภายในนั้นมีต๎นทุนที่ต่้าที่สุด เพื่อน้าต๎นทุนดังกลําวไปใช๎ในการสร๎างความได๎เปรียบ
ทางการแขํงขันตํอไป
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การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยง
การด้าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีปัจจัยความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งอาจ
สํงผลกระทบตํอผลการด้าเนินงาน ฐานะการเงินและการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ สรุปได๎ดังนี้
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ มีปัจจัยความเสี่ยงหลายด๎านที่สํงผลตํอการเติบโตของ
ธุรกิจและการสร๎างก้าไรอยํางตํอเนื่อง
 ราคาและความพอเพียงของปริมาณ วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
น้้าตาลทราย เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเครื่องดื่มของบริษัทฯ ก้ากับดูแลโดยรัฐบาล
ในเดือนพฤษภาคม 2551, มีการปรับราคาน้้าตาลทรายขึ้นกิโลกรัมละ 5 บาทท้าให๎ราคาน้้าตาล
ในประเทศสูงกวําราคาในตลาดโลก สํงผลกระทบเชิงลบตํอต๎นทุนสินค๎าและผลประกอบการของ
บริษัทฯ ตํอมาในปี 2552 ราคาน้้าตาลทรายในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณผลผลิต
น้้าตาลทรายลดลง จึงเป็นปัจจัยที่สร๎างความกังวลเกี่ยวกับภาวะการขาดแคลนน้้าตาลทรายใน
อนาคต ในปี 2553 วิกฤติการณ์ของผลผลิตทางการเกษตรทวีความรุนแรงขึ้นจากสภาพอากาศ
ที่แปรปรวน สํงผลกระทบตํอความเพียงพอของปริมาณน้้าตาลทรายในตลาดโลกอยํางตํอเนื่อง
อยํางไรก็ตาม บริษัทฯมีการยืนยันปริมาณความต๎องการน้้าตาลทรายกับผู๎ขาย เพื่อให๎เพียงพอ
กับเป้าหมายยอดขายที่บริษัทฯก้าหนดไว๎ในแตํละปี
ขวดพีอีที ผลของการเติบโตของผลิต ภัณฑ์แบบไมํคืนขวด (Non-Returnable)
โดยเฉพาะเครื่องดื่มในขวดพีอีที ท้าให๎ราคาขวดพีอีทีกลายเป็นต๎นทุนหลักอีกประเภทหนึ่งของ
บริษั ทฯ ความผั นผวนของราคาน้้า มัน เชื้อ เพลิ งสํ ง ผลกระทบโดยตรงตํอ ราคาขวดพีอี ที
นอกจากนี้ ในปี2553 ผลผลิตฝ้ายในตลาดโลกที่ไมํพอเพียง ท้าให๎อุตสาหกรรมสิ่งทอหันมาใช๎
เส๎นใยสังเคราะห์ (Polyester Fiber) ซึ่งมีวัตถุดิบหลักในการผลิตเชํนเดียวกับการผลิตเม็ด
พลาสติกที่ใช๎ในการผลิตขวดพีอีที ท้าให๎ต๎นทุนปรับสูงขึ้น
นอกจากน้้าตาลทราย และขวดพีอีทีที่กลําวข๎างต๎น ยังมีบรรจุภัณฑ์อื่น ได๎แกํ ฝาจีบ
และกระป๋อง ซึ่งราคาผันแปรตามราคาแผํนเหล็กและอลูมิเนียม อยํางไรก็ตาม บริษัทฯมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรเทาภาระต๎นทุน
 คําแรง การปรับขึ้นคําแรงขั้นต่้าตามที่รัฐบาลประกาศบังคับใช๎ ท้าให๎ต๎นทุนการผลิต
และด้าเนินการของบริษัทฯเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การ
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ขาดแคลนแรงงานในบางพื้นที่เริ่มเป็นปัญหา โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือพื้นที่
ใกล๎เคียง บริษัทฯจึงมีการพัฒนาบุคลากรและปรับเปลี่ยนวิธีการท้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 อัตราภาษีสรรพสามิต ภาษีสรรพสามิตเป็นอีกหนึ่งในต๎นทุนหลักที่เป็นปัจจัยภายนอก
โดยก้ากับดูแลโดยภาครัฐ การปรับอัตราหรือฐานภาษีเป็นปัจจัยเสี่ยงอยํางหนึ่ง บริษัทฯจึงจัดให๎
มีหนํวยงานที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้คอยติดตาม ประสานงานและให๎ข๎อมูลกับภาครัฐ
 ราคาน้้ามันเชื้อเพลิง การผันผวนของราคาน้้ามันดีเซลสํงผลกระทบโดยตรงตํอต๎นทุน
การขนสํงและการจัดจ้าหนํายสินค๎าของบริษัทฯ อีกทั้งยังสํงผลกระทบในทางอ๎อมตํอราคา
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์หลายชนิด เชํน ขวดพลาสติกพีอีที กระป๋อง และฝาจุกจีบ นอกจากนี้
สถานการณ์ความไมํแนํนอนทางการเมืองในหลายประเทศซึ่งเป็นผู๎ผ ลิตน้้ามัน กํอให๎เกิดความ
กังวลทั้งในเรื่องราคาและความเพียงพอของปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิง บริษัทฯ ได๎ด้าเนินมาตรการ
เพื่อลดความเสี่ยงดังกลําว ด๎วยการน้ามาตรการลดการใช๎น้ามันดีเซลมาตั้งเป็นดัชนีวัดผลการ
ท้างาน และมีการใช๎พลังงานทางเลือกอื่นๆ ซึ่งมีทีมพนักงานคอยติดตามดูแลอยํางใกล๎ชิด
 พฤติกรรมของผู๎บริโภค ด๎วยความหลากหลายของเครื่องดื่มที่มีมากขึ้น และความ
ต๎องการของผู๎บริโภคที่หันไปนิยมเครื่องดื่มไมํอัดลม น้้าผลไม๎ และ Functional Drinks บริษัทฯ
มีผลิตภัณฑ์น้าดื่มคริสตัล และเครื่องดื่มไมํอัดลมอื่นๆหลายชนิดซึ่งมีอัตราการเติบโตของ
ยอดขายอยํางตํอเนื่อง ท้าให๎สัดสํวนรายได๎ของเครื่องดื่มไมํอัดลมเพิ่มขึ้น
 สภาพดินฟ้าอากาศ ความแปรปรวนของอากาศในชํวงหลายปีที่ผํานมาทวีความ
รุนแรงและสํงผลกระทบในวงกว๎าง วิกฤตการณ์น้าทํวมในหลายจังหวัดชํวงเดือนกันยายน
ตํอเนื่องถึงต๎นเดือนพฤศจิกายนในปี 2553 สํงผลกระทบตํอยอดขายและคําใช๎จํายของบริษัทฯ
 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล เชํน การปรับฐานการจัดเก็บภาษี การควบคุม
ราคา รวมถึงการออกกฎข๎อบังคับในการท้าธุรกิจและอุตสาหกรรมตํางๆ เป็นต๎น
เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยข๎างต๎น บริษัทฯ ได๎ด้าเนินมาตรการในการ
ควบคุมคําใช๎จําย ปรับเปลี่ยนและพัฒนากระบวนการท้างาน เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท้างานที่ดียิ่งขึ้นทั่วทั้งองค์กร
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การวิเคราะห์จุด อ่อน, จุด แข็ ง , โอกาส และอุปสรรค ในภาพรวม (Overall SWOT
Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
ความสามารถในการสร้างและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่อยูํภายใต๎การ
บริหารของบริษัทฯได๎รับการตอบรับเป็นอยํางดีในตลาด สามารถพิสูจน์ได๎ถึงความสามารถของ
บริษัทฯ ในการบริหารและสนับสนุนการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ “เป๊ปซี่” สามารถสร๎างสํวนแบํง
การตลาดของเครื่องดื่มประเภทโคลําในประเทศไทยได๎เป็นอันดับ 1 บริษัทฯ เป็นเพียงหนึ่งในผู๎
บรรจุขวดไมํกี่บริษัทในโลกที่สามารถสร๎างยอดขายของ “เป๊ปซี่” ได๎สูงกวําเมื่อเปรียบเทียบกับ
โค๎ก
บริษัทฯ ประสบความส้าเร็จในการสร๎างน้้าดื่มยี่ห๎อคริสตัลภายใต๎เครื่องหมายการค๎าของ
บริษัทฯเองในประเทศไทยยอดขายของน้้าดื่มคริสตัลเติบโตในอัตราเติบโตเฉลี่ยร๎อยละ 17.5
ในชํวงปี 2549 – 2553 ความส้าเร็จของคริสตัลเกิดจากคุณภาพของสินค๎า การกระจายสินค๎าที่มี
ประสิทธิภาพ การบริการหลังการขายที่ดี และกิจกรรมทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
ฐานการผลิตที่คลอบคลุมและก้าลังการผลิตที่เพียงพอบริษัทฯ มีฐานการผลิต 5โรงงานทั่ว
ประเทศ ได๎แกํ ปทุมธานี นครราชสีมา ชลบุรี นครสวรรค์ และสุราษฎร์ธานี ซึ่งสามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการขายทั่วประเทศไทย ก้าลังการผลิตโดยรวมของบริษัทฯทั้งหมด
เทํากับ 199.1 ล๎านลังตํอปีโรงงานของบริษัทฯสามารถใช๎ประโยชน์ให๎มีด้าเนินการผลิต ณ ระดับ
การใช๎ก้าลังการผลิตที่สูงและมีความยืดหยุํนในการปรับปรุงขนาดของบรรจุภัณฑ์ใน
สายการผลิตได๎
เครือข่ายการกระจายสินค้าที่คลอบคลุมหนึ่งในจุดแข็งของบริษัทฯ คือ เครือขําย
การกระจายสินค๎าที่คลอบคลุมซึ่งสนับสนุนโดยโครงสร๎างพื้นฐานที่ส้าคัญของบริษัทฯได๎แกํ
การขนสํง – บริษัทฯ มีรถขนสํงและเรือล้าเลียงสินค๎าเพื่อสํงผลิตภัณฑ์จากโรงงานไปยังศูนย์
กระจายสินค๎า ศูนย์กระจายสินค๎า – บริษัทฯมีคลังสินค๎าจ้านวน 47 แหํง 9 คลังสินค๎ายํอยทั่ว
ประเทศ ซึ่งสามารถสนับสนุนการกระจายสินค๎าของบริษัทฯ ผํานชํองทางตํางๆ ทั้งร๎านค๎าปลีก
ขนาดใหญํและร๎านค๎ารายยํอยได๎เป็นอยํางดี
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ด้าเนินการเป็นผู๎จัดจ้าหนํายได๎รับการตอบรับจากตลาดเป็นอยํางดี
ยอดขายผลิตภัณฑ์คาราบาวแดงเติบโตในอัตราเติบโตเฉลี่ยร๎อยละ 13.4 ในชํวงปี 2549 – 2553
ในขณะที่ผลิตภัณฑ์พร๎อมดื่มชาเขียวของโออิชิเติบโตในอัตราเติบโตเฉลี่ยร๎อยละ 22.3 ในชํวงปี
2549 – 2553
สวัสดิการที่บริษัทมอบให้พนักงาน พนักงานที่มีบุตรที่มีผลการเรียนดีและท้า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอสังคม จะได๎รับการจัดสรรทุนให๎กับบุตรของพนักงานบริษัท เสริมสุข
มาอยํางตํอเนื่องทุกปี รวมถึงเมื่อยามเจ็บป่วยสามารถรักษาโรงพยาบาลหัวเฉียว
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จุดอ่อน (Weaknesses)
ปัจจุบันจุดอํอนหลักของบริษัทคือปัญหาทางด๎านแรงงาน กลําวคือ บริษัทนั้นหาแรงงาน
ยากสํงผลให๎เกิดความสามารถทั้งด๎านการผลิต การขนสํง ตลอดจนการขายหนํวยรถเคลื่อนที่
โอกาส (Opportunity)
ความส้าเร็จด๎านผลิตภัณฑ์ เสริมสุขประสบความส้าเร็จในการออกผลิตภัณฑ์ใหมํ ๆ ที่
หลากหลาย ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่อยูํในตลาดเดิมก็เติบโตเชํนกันเพื่อเป็นการสร๎างสีสัน และเป็น
ทางเลือกให๎กับผู๎บริโภคอยํางตํอเนื่อง ตัวอยํางสินค๎าใหมํได๎แกํ เป๊ปซี่ลาเต, ชาลิปตันฮันนี่,
คาราบาวแดง : คาราบาวเอ็กซ์โอ
ระบบ Logistic ที่เข๎มแข็งยังสามารถเป็น Out – Source ให๎กับธุรกิจเครื่องดื่มได๎ตํอไป
โดยเป็นการสร๎างรายได๎เพิ่มเติมให๎แกํบริษัท
อุปสรรค (Threat) ภาพรวมและภาคการตลาด
ในสภาวะเศรษฐกิจ ต๎นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น เชํน น้้ามันสูงขึ้น สํงผลให๎วัตถุดิบมีราคา
สูงขึ้นตามไปด๎วย และสํงผลกระทบโดยตรงกับบริษัทฯ ในด๎านการขนสํงสินค๎า และความเสี่ยง
ตําง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ๎อม สภาพการแขํงขันของอุตสาหกรรมน้้าอัดลมเกิดขึ้นตลาดทั้งปี
ซึ่งในปัจจุบัน อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมน้้าอัดลมไมํสูงนัก เนื่องจากมีเครื่องดื่ม
ประเภทอื่น เข๎าสูํตลาดเครื่องดื่มเป็นจ้านวน อาทิเชํน น้้าผลไม๎ น้้าแรํ – น้้าดื่ม ผลิตภัณฑ์ชา
ตําง โดยมีรายละเอียดดังนี้
การปรับโครงสร๎างภาษีสินค๎าในหมวดน้้าอัดลมใหมํ โดยฉุดรายรับให๎ต่้าลง
อัตราการเติบโตของตลาดน้้าอัดลมในภาพรวมมีแนวโน๎มหดตัวลง สอดคล๎องกับสถานการณ์
ของตลาดน้้าอัดลมทั่วโลก สะท๎อนจากปริมาณการดื่มของผู๎บริโภคสหรัฐฯ ในปัจจุบันอยูํที่ 120
ขวด/คน/ปี เทํานั้น จากเดิมที่ 150 ขวด/คน/ปี ในชํวงกํอนหน๎า ไมํตํางจากพฤติกรรมการดื่ม
น้้าอัดลมของผู๎บริโภคไทย ที่เริ่มหันไปเลือกดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากขึ้น
ภัยธรรมชาติที่ยังเกิดขึ้นอยํางตํอเนื่อง อาทิ วาตภัย อุทกภัย เหตุการณ์ดินถลํมในหลายจังหวัด
รวมทั้งเหตุการณ์ความไมํสงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต๎ ท้าให๎ยอดขายในพื้นที่ดังกลําวลดลง
จากปัญหาราคาน้้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นท้าให๎ผู๎ประกอบการจ้าเป็นต๎องปรับขึ้นราคาสินค๎าอุปโภค
บริโภคโดยทั่วไปซึ่งจะกํอให๎เกิดปัญหาเงินเฟ้อตามมา ก้าลังซื้อของประชาชนลดลง ประชาชน
จ้าเป็นต๎องประหยัดคําใช๎จํายด๎านอื่นที่จ้าเป็นน๎อยกวํา ท้าให๎สํงผลกระทบตํอการจ้าหนําย
น้้าอัดลมที่ดื่ม ตามสถานที่พักอาศัยรวมทั้งชํองทางการจ้าหนํายน้้าอัดลม ผํานสถานบันเทิง
ตํางๆรวมทั้งโรงภาพยนตร์ ในขณะเดียวกันหากปัญหาการเมืองรวมทั้งปัญหาความไมํสงบใน
พื้นที่ภาคใต๎ ยังคงไมํสามารถจัดการให๎เสร็จสิ้นได๎ก็ อาจจะสํงผลกระทบตํอธุรกิจด๎านทํองเที่ยว
ทั้งในสํวนของร๎านค๎า ร๎านอาหาร และฟาสต์ฟูดส์ซึ่งถือเป็นชํองทางการจัดจ้าหนํายที่ส้าคัญของ
น้้าอัดลมเชํนเดียวกัน
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อุปสรรคทางด๎านการผลิต ต๎นทุนคําขนสํง ภาครัฐมีนโยบายที่จะปรับขึ้นราคาจ้าหนําย
น้้ามันดีเซลให๎เป็นไปตามราคาน้้ามันในตลาดโลก ภายหลังจากที่ได๎มีการตรึงราคาจ้าหนําย
ปัจจัยดังกลําวมีผลกระทบตํอสินค๎าน้้าอัดลมในสํวนของต๎นทุนคําขนสํงของธุรกิจน้้าอัดลมซึ่ง
เป็นสินค๎าที่ต๎องพึ่งพาการกระจายสินค๎าจากคลังสินค๎าผํานรถบรรทุกไปยังร๎านค๎าตํางๆทั่ว
ประเทศ
ต๎นทุนด๎านคําจ๎างแรงงาน จากการที่ภาวะเงินเฟ้อมีแนวโน๎มปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะ
ราคาสินค๎าที่ปรับขึ้นตามต๎นทุนราคาน้้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการปรับขึ้นคําจ๎าง
แรงงานขั้นต่้าที่เพิ่มขึ้นรวมถึงปัจจุบันยังมีการพิจารณาการปรับคําแรงขั้นต่้าเพิ่มขึ้นอีก สํงผลให๎
คําจ๎างแรงงานภาคเอกชนมีแนวโน๎มปรับเพิ่มขึ้นให๎สอดคล๎องกับปัจจัยดังกลําวท้าให๎กระทบตํอ
ต๎นทุนการผลิตของผู๎ประกอบการเครื่องดื่มน้้าอัดลม
ต๎นทุนบรรจุภัณฑ์ ต๎นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้น ตามราคาวัตถุดิบทั้งบรรจุ
ภัณฑ์ขวดแก๎ว บรรจุภัณฑ์พลาสติก หรือบรรจุภัณฑ์โลหะ กระป๋อง และ ฝาจุกจีบโดยเฉพาะ
บรรจุภัณฑ์พลาสติกนั้นราคาเม็ดพลาสติกประเภท PET ที่น้าไปใช๎ผลิตขวดบรรจุน้าอัดลมมีการ
ปรับตัวสูงขึ้นมาก โดยคาดวําราคาจะยังคงตัวในระดับสูงตํอไปตามปัจจัยทางด๎านราคาน้้ามันที่
ยังคง อยูํในระดับสูง ทั้งนี้ ปัจจุบันผู๎บริโภคนิยมน้้าอัดลมประเภทที่ไมํต๎องคืนขวดมากขึ้น
โดยเฉพาะน้้าอัดลมประเภทขวดพลาสติก PET จะได๎รับความนิยมส้าหรับกลุํมที่ซื้อตาม
ห๎างสรรพสินค๎า ซูเปอร์มาร์เกต และร๎านสะดวกซื้อตํางๆเพื่อน้าไปดื่มที่บ๎านเป็นอยํางมาก
ฉะนั้นเมื่อต๎นทุนด๎านบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีการปรับสูงขึ้นก็ยํอมสํงผลกระทบตํอต๎นทุนการผลิต
ของผู๎ประกอบการเชํนเดียวกัน
ต๎นทุนวัตถุดิบ อันได๎แกํ ราคาน้้าตาลทรายที่ปรับตัวสูงขึ้น 5 บาทตํอกิโลกรัม ท้าให๎
ผู๎ผลิตบางรายหันไปใช๎สารที่ให๎ความหวานแทนน้้าตาล เชํน cyclamate,dulcin และ saccharin
โดยสารบางตัวยังเป็นอันตรายตํอสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุขจึงมีประกาศห๎ามใช๎
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3.4.2 การก้าหนดแนวทางในการเลือกกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
จากการสรุปประมวลผลข๎อมูลปฐมภูมิและข๎อมูลทุติยภูมิแสดงให๎เห็นวํา สาเหตุที่
ผลิตภัณฑ์น้าอัดลม “เป๊ปซี่” มียอดขายที่ลดลง อันเนื่องมากจาก สภาพแวดล๎อมภายนอกที่มี
การแขํงขันที่รุนแรงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงคูํแขํงขันรายใหมํที่เข๎ามาแยํงชิงยอดขาย
และสํวนแบํงทางการตลาด อีกทั้งจากพฤติกรรมการบริโภคของผู๎บริโภคในปัจจุบันที่หันมา
เปลี่ยนพฤติกรรมโดยหันมาดื่นเครื่องดื่มที่ดูแลสุขภาพ ตลอดจนปัจจัยตํางๆ ที่เป็นจุดอํอนของ
บริษัท เชํนการขาดแคลนแรงงาน ท้าให๎ประสิทธิภาพในการขายลดลง เกิดการตกหลํนใน
กระบวนการขาย และมีการสํงเสริมทางการตลาดน๎อยท้าให๎ผู๎บริโภคลดความภักดีในตราสินค๎า
ลง และเปลี่ยนไปบริโภคคูํแขํงแทน สาเหตุดังกลําวสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์การศึกษาดังนี้
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข๎องมูลคําตรายี่ห๎อของบริษัทฯ รวมทั้ง
ปัญหาที่เกี่ยวข๎องในระดับองค์กร ระดับหนํวยธุรกิจ และระดับหน๎าที่ด๎านการตลาดของบริษัทฯ
2. เพื่อก้าหนดกลยุทธ์ในการแก๎ปัญหาทั้งในระดับองค์กร ระดับหนํวยธุรกิจ และระดับ
หน๎าที่ด๎านการตลาดของน้้าอัดลมบรรจุขวดพลาสติกตรา “เป๊ปซี่”
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงได๎ก้าหนดทางเลือกในการก้าหนดกลยุทธ์ และข๎อเสนอใน
การท้า กลยุทธ์ เพือ่ แก๎ไขปัญหาในด๎านตํางๆดังนี้
การน้าผลการวิเคราะห์ SWOT มาประมวลผลเป็นการก้าหนด TOWS Matrix
ในการก้าหนดแนวทางเลือกกลยุทธ์ในการศึกษาจะใช๎เครื่องมือในการก้าหนดกลยุทธ์
คือการใช๎ TOWS Matrix เข๎ามาก้าหนดกลยุทธ์ทางเลือกตํางๆโดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 3.21 การก้าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร Corporate Level โดยใช๎ TOWS Matrix
จุดแข็ง (Strenght) ระดับองค์กร
ภายใน (Internal)

S1: บริษัทด้าเนินงานมาเป็นระยะ
เวลานาน มีชื่อเสียง, เป็นที่ยอมรับของ
ลูกค๎า
S2: ตราสินค๎าของบริษัทฯ เป็นที่รู๎จักและ
เป็นที่ยอมรับจากลูกค๎าวําเป็นสินค๎า
คุณภาพดี
S3: ความสามารถในการสร๎างและ
สนับสนุนตราสินค๎าในแตํละผลิตภัณฑ์
S4: ฐานการผลิตจ้านวนถึง 5 โรงงานและ
คลังสินค๎าของบริษัทฯ จ้านวน 47 แหํงทั่ว
ประเทศ
ภายนอก (External)
S5:บริษัทฯใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัย(SAP)
โอกาส (Opportunities)
SO
O1: ระบบ Logistic ที่เข๎มแข็งสามารถ กลยุทธ์เติบโต (Growth Strategy)
รับจ๎างเป็นตัวแทนจ้าหนํายให๎บริษัทอืน่
บริษัทด้าเนินงานมาเป็นระยะเวลานาน มี
ได๎
ชื่อเสียง, เป็นที่ยอมรับของลูกค๎า พร๎อม
O2: สภาพอากาศในปัจจุบันที่มีอุณหภูมิ ทั้งความสามารถในการสร๎างและ
สูงมากในฤดูร๎อน
สนับสนุนตราสินค๎า และมีฐานการผลิต
O3: ปัจจุบัน Social Media เป็นที่นิยม จ้านวนถึง 5 โรงงาน, คลังสินค๎าของ
สามารถใช๎เครื่องมือดังกลําว
บริษัทฯ จ้านวน 47 แหํงทั่วประเทศ อีก
ติดตํอสื่อสารผู๎บริโภคได๎ในต๎นทุนที่ตา่้
ทั้งยังมีระบบ Logistic ที่เข๎มแข็ง จึงควร
พัฒนาสินค๎าให๎มีรูปแบบที่หลากหลาย
หรือขยายสายสินค๎าเพื่อขยายตลาด และ
สามารถสร๎างยอดขายที่เพิ่มขึ้น
(S1). (S2). (S3). (S4). (O1)
อุปสรรค (Threat)
(ST)
T1: คูํแขํงขันมีศักยภาพในการแข็งขันที่ กลยุทธ์คงสภาพ (Stability Strategy)
สูงไมํแพ๎บริษัทฯ
ด๎วยตราสินค๎าของบริษัทฯ เป็นที่รู๎จักและ
T2: อัตราการเติบโตของตลาดน้้าอัดลม เป็นที่ยอมรับจากลูกค๎า และ
มีแนวโน๎มลดลง
ความสามารถในการสร๎าง, สนับสนุนตรา
T3: ต๎นทุนตํางๆเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง
สินค๎าในแตํละผลิตภัณฑ์ รวมถึงฐานการ
ผลิตจ้านวนถึง 5 โรงงานและคลังสินค๎า
ของบริษัทฯ จ้านวน 47 แหํงทั่วประเทศ
บริษัทฯต๎องใช๎จุดแข็งเหลํานี้ในการ
แขํงขันกับคูํแขํงขันมีศักยภาพในการแข็ง
ขันที่สูงไมํแพ๎บริษัทฯเชํนกัน (S1). (S2).
(S3). (S4). (T1)

จุดอํอน (Weaknesses) ระดับองค์กร
W1: บริษัทฯขาดแคลนเรื่อง
แรงงานคน
W2: ระบบงานยังคงใช๎แรงงานคนเป็น
หลัก
W3: การจัดการภายในยังคงเป็นแบบ
อนุรักษ์นิยม กลําวคือเน๎นที่ตวั บุคคล
มากกวําระบบ
W4: ชํวงเวลาปัจจุบันบริษัทฯ มีการใช๎
การสื่อสารโฆษณา, การ
ประชาสัมพันธ์ที่น๎อย

WO
กลยุทธ์คงสภาพ (Stability Strategy)
ชํวงเวลาปัจจุบันบริษัทฯ มีการใช๎การ
สื่อสารโฆษณา, การประชาสัมพันธ์ที่
น๎อย โดยอาจมีข๎อจ้ากัดทางด๎าน
งบประมาณ หรือต๎นทุน ทั้งนี้ปัจจุบัน
Social Media เป็นที่นิยม โดยบริษัทฯ
สามารถใช๎เครื่องมือดังกลําว
ติดตํอสื่อสารผู๎บริโภคได๎ในต๎นทุนที่ตา่้
เพื่อคงสภาพในการติอตํอสือ่ สารให๎
คงไว๎เป็นอยํางน๎อย
(W4). (O3)
(WT)
กลยุทธ์ตัดทอน (Retrenchment
Strategy) บริษัทฯขาดแคลนเรื่อง
แรงงานคน รวมถึงระบบงานบางสํวน
ยังคงใช๎แรงงานคนเป็นหลัก ตลอดจน
ต๎นทุนตํางๆเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนือ่ ง ทั้งนี้
บริษัทควรตัดทอนต๎นทุนบางสํวนที่ไมํ
เกิดให๎เกิด Productivity หรือลงทุน
เครื่องจักรทดแทนแรงงาน เนื่องจาก
ต๎นทุนตํอหนํวยมีแนวโน๎มต่้ากวํา
แรงงานคน
(W1). (W2). (T3)
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ตารางที่ 3.22 การก้าหนดกลยุทธ์ระดับหนํวยธุรกิจ Business Level โดยใช๎ TOWS Matrix
จุดแข็ง (Strenght)
ระดับหน่วยธุรกิจ
S1: บริษัทฯ มีรถจัดจ้าหนํายที่เข๎าถึงหน๎า
ภายใน (Internal)
ร๎าน Traditional Market มีจ้านวนกวํา
2,000 คัน และมีพนักงานในการบริการ
จ้านวนมาก
S2: บริษัทฯมีเครื่องจักรที่มคี วามยืดหยุํน
(Flexibility) สามารถเปลี่ยนสายการผลิตไป
ผลิตสินค๎าประเภทอื่นๆได๎
S3: ความสามารถในการสร๎างและ
สนับสนุนตราสินค๎าในแตํละผลิตภัณฑ์
S4: ฐานการผลิตจ้านวนถึง 5 โรงงานและ
ภายนอก (External)
คลังสินค๎าของบริษัทฯ จ้านวน 47 แหํงทัว่
ประเทศ
S5: บริษัทฯมีหุ๎นสํวนกับโรงงานผลิตขวด
แก๎ว, ขวดพลาสติก
โอกาส (Opportunities)
SO
O1: ระบบ Logistic ที่เ ข๎ม แข็ งสามารถ กลยุทธ์สร้างความแตกต่างๆ
รับจ๎างเป็นตัวแทนจ้าหนํายให๎บริษัทอื่นได๎ (Differentiate Strategy)
O2: สภาพอากาศในปัจจุบันที่มีอุณหภูมิสูง บริ ษั ทฯ มี ทรั พ ยากรที่ ส้ า คั ญ ได๎ แ กํ ร ถจั ด
มากในฤดูร๎อน
จ้ า หนํ า ยที่ เ ข๎ า ถึ ง หน๎ า ร๎ า น Traditional
O3: ปัจจุบัน Social Media เป็นที่นิยม Market มีจ้า นวนกวํา 2,000 คัน และมี
สามารถใช๎เครื่องมือดังกลําวติดตํอสื่อสาร พนักงานในการบริการจ้านวนมาก
ผู๎บริโภคได๎ในต๎นทุนที่ต่้า
อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ฯยั ง มี เ ครื่ อ งจั ก รที่ มี ค วาม
O4: ปั จจุบั น พฤติ ก รรมการบริ โ ภคของ ยื ด หยุํ น (Flexibility) สามารถเปลี่ ย น
ผู๎บริโภคเปลี่ยนไป เป็นโอกาสในการสร๎าง สายการผลิตไปผลิตสินค๎าประเภทอื่นๆได๎
เครื่องดื่มที่แตกตําง
รวมถึงฐานการผลิต,คลังสินค๎าและLogistic
ของบริษัทฯตลอดจนความสามารถในการ
สร๎ า งและสนั บ สนุ น ตราสิ น ค๎ า ในแตํ ล ะ
ผลิตภัณฑ์ ประกอบกับปัจจุบันพฤติกรรม
การบริโภคของผู๎บริโภคเปลี่ยนไปหันมาดื่ม
เพื่อสุขภาพเป็นโอกาสที่บริษัทฯควรสร๎าง
เครื่องดื่มที่แตกตํางเพื่อรองรับ
(S1). (S2). (S3). (S4). (O1). (O4)
อุปสรรค (Threat)
(ST)
T1: คูํแขํงขันมีศักยภาพในการแข็งขันที่สูง กลยุทธ์ผู้น้าด้านต้นทุน
ไมํแพ๎บริษัทฯ
(Cost Leadership Strategy)
T2: อัตราการเติบโตของตลาดน้้าอัดลมมี ด๎วยบริษัทฯ มีหุ๎นสํวนกับโรงงานผลิตขวด
แนวโน๎มลดลง
แก๎ว,ขวดพลาสติก ท้าให๎บริษั ทฯสามารถ
T3: ต๎นทุนตํางๆเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง
ควบคุมต๎นทุนการผลิต (Backward) สํงผล
ให๎ได๎เปรียบทางด๎านต๎นทุนการผลิต
(S5). (T3)

จุดอ่อน (Weaknesses)
ระดับ
หน่วยธุรกิจ
W1: บริษัทฯขาดแคลนเรื่องแรงงานคน
W2: ระบบงานยังคงใช๎แรงงานคนเป็นหลัก
W3: ชํวงเวลาปัจจุบันบริษัทฯ มีการใช๎การ
สื่อสารโฆษณา, การประชาสัมพันธ์ที่น๎อย
W4: สายการผลิตบางสายยังคงผลิตไมํเต็ม
Capacity

WO
กลยุทธ์มุ่งลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
(Focus Strategy)
ชํวงเวลาปัจจุบันบริษัทฯ มีการใช๎การสื่อสาร
โฆษณา, การประชาสัมพันธ์ที่น๎อย โดยอาจ
มีข๎อจ้ากัดทางด๎านงบประมาณ หรือต๎นทุน
ทั้งนี้ปัจจุบัน Social Media เป็นที่นิยม โดย
บริ ษั ท ฯสามารถใช๎ เ ครื่ อ งมื อ ดั ง กลํ า ว
ติดตํอสื่อสารผู๎บริโภคได๎ในต๎นทุนที่ต่้า เพื่อ
คงสภาพในการติ อตํ อสื่ อสารให๎ ค งไว๎ เ ป็ น
อยํา งน๎อย ทั้ง นี้บ ริษัทสามารถมุํ งสื่อสาร
ลูกค๎ าเฉพาะกลุํม ได๎ โดยไมํจ้าเป็ นต๎องท้ า
การสื่อสารเป็น Mass Communication
(W3). (O4)

(WT)
กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
(CRM Strategy) ด๎ ว ยบริ ษั ทฯขาดการ
โฆษณา,ประชาสั ม พั น ธ์ ต๎ อ งหั น มาท้ า
Below the line ประกอบกับการให๎ฝ่ายขาย
มุํ ง เน๎ น พั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค๎ า เพื่ อ
ไมํให๎เสียเปรียบทางการแขํงขัน
(W3). (T1)
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ตารางที่ 3.23 การก้าหนดกลยุทธ์ระดับหน๎าที่ Functional Level โดยใช๎ TOWS Matrix
จุดแข็ง (Strenght)
ระดับหน้าที/่ หน่วยปฏิบัติการ
ภายใน (Internal)

ภายนอก (External)

S1: “เป๊ปซี่” เป็นตราสินค๎าน้้าอัดลมที่เกําแกํมี
มานานในประเทศไทย เป็ น ที่รู๎ จักและเป็ น ที่
ยอมรับของผู๎บริโภค
S2: “เป๊ปซี่” มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่
ยอมรับของผู๎บริโภค
S3: “เป๊ปซี่” มีขนาดบรรจุภัณฑ์หลายขนาด
สามารถตอบสนองความต๎องการที่หลากหลาย
ของผู๎บริโภคได๎
S4: “เป๊ปซี่” มีนวัตกรรมสินค๎าและมีรสชาติ
ใหมํๆเสมอเชํน “เป๊ปซี่ ทวิสต์”, “เป๊ปซี่
ลาเต๎”, “เป๊ปซี่ บลู”, “เป๊ปซี่ โกลด์” เป็นต๎น

โอกาส (Opportunities)
O1: ระบบ Logistic ที่เข๎มแข็งสามารถ
รับจ๎างเป็นตัวแทนจ้าหนํายให๎บริษัทอื่นได๎
O2: สภาพอากาศในปัจจุบันที่มีอุณหภูมิ
สูงมากในฤดูร๎อน
O3: ปัจจุบัน Social Media เป็นที่นิยม
สามารถใช๎เครื่องมือดังกลําวติดตํอสื่อสาร
ผู๎บริโภคได๎ในต๎นทุนที่ต่้า
O4: ปั จจุบัน พฤติ กรรมการบริ โภคของ
ผู๎บริโภคเปลี่ยนไป เป็นโอกาสในการสร๎าง
เครื่องดื่มที่แตกตําง

SO
กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา
(Research & Develop Strategy)
บริ ษั ท ฯ มี ต ราสิ น ค๎ า ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ นั่ น คื อ
“เป๊ ป ซี่ ” ประกอบกั บ “เป๊ ป ซี่ ” ประสบ
ความส้ า เร็ จ ด๎ า นการออกนวั ต กรรมสิ น ค๎ า
ใหมํ ๆ และด๎ว ยระบบ Logistic ที่เ ข๎ม แข็ ง
บริษัทควรใช๎กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา เพื่อ
ออกนวั ต กรรมสิ น ค๎ า ใหมํ เชํ น ขนาดใหมํ ,
รสชาติ ใ หมํ , หรื อมี Functional ใหมํ เ พื่ อ
ตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคของผู๎บริโภค
เปลี่ยนไป ด๎วยการสร๎างเครื่องดื่มที่แตกตําง
(S1). (S4). (O1). (O4)

อุปสรรค (Threat)
T1: คูํแขํงขันมีศักยภาพในการแข็งขันที่สูง
ไมํแพ๎บริษัทฯ
T2: อัตราการเติบโตของตลาดน้้าอัดลมมี
แนวโน๎มลดลง
T3: ต๎นทุนตํางๆเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง
T4: ผู๎ บ ริ โ ภคหั น มาดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ
สุขภาพมากขึ้น
T5: คูํแขํงรายใหมํใช๎กลยุทธ์ Sizing &
Pricing เป็นอุปสรรคตํอการแขํงขันของ
บริษัทฯ

(ST)
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix Strategy)
ด๎ว ยบริ ษั ทฯ มี สิ นค๎ า “เป๊ ปซี่ ” ที่เ ป็ น สิน ค๎ า ที่
แข็งอยูํแล๎วทั้งในด๎านเป็นตราสินค๎าน้้าอัดลมที่
เ กํ า แ กํ , เ ป็ น ที่ รู๎ จั ก อี ก ทั้ ง ร ส ช า ติ เ ป็ น
เอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับของผู๎บริโภค และ
ด๎ ว ยขนาดบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ส ามารถตอบสนอง
ความต๎ อ งการของผู๎ บ ริ โ ภค จะเห็ น ได๎ วํ า
Product นั้นเป็นจุดแข็ง ดังนั้นบริษัทต๎องน้า
กลยุทธ์สํวนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix Strategy) มาใช๎รํวมกับกลยุทธ์ผลัก , ดึง
(Push, Pull Strategies) เพื่อแขํงขันกับคูํแขํง
ขัน(S1). (S2). (S3). (T1)

จุดอ่อน (Weaknesses)
ระดับหน้าที่/ หน่วยปฏิบัติการ
W1: “เป๊ปซี่” บางประเภทมีอายุของ
ผลิตภัณฑ์ที่สั้น เชํน “เป๊ปซี่ แม๏กซ์”
W2: การเก็บสินค๎า “เป๊ปซี่” นั้นต๎องให๎
ความส้ า คั ญ เสื่ อ มสภาพงํา ยถ๎า แตก
แดดหรืออยูํในที่ชื้น
W4: ชํวงเวลาปัจจุบันบริษัทฯ มีการใช๎
ก า ร สื่ อ ส า ร โ ฆ ษ ณ า , ก า ร
ประชาสัมพันธ์ที่น๎อย
สินค๎า “เป๊ปซี่” น๎อยอยํางเห็นได๎ชัด
WO
กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารทางการตลาด
แบบองค์รวม (IMC Strategy)
ชํวงเวลาปัจจุบันบริษัทฯ มีการใช๎การ
สื่อสารโฆษณา, การประชาสัมพันธ์ที่
น๎ อ ย โดยอาจมี ข๎ อ จ้ า กั ด ทางด๎ า น
งบประมาณ หรือ ต๎นทุน ทั้งนี้ปัจจุบัน
Social Media เป็นที่นิยม โดยบริษัทฯ
ส า ม า ร ถ ใ ช๎ เ ค รื่ อ ง มื อ ดั ง ก ลํ า ว
ติดตํอสื่อสารผู๎บริโภคได๎ในต๎นทุนที่ต่้า
บริษัทต๎องผสมผสานเครื่องมือสื่อสาร
ใ ห๎ เ ห ม า ะ ส ม เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ
ประสิทธิภาพสูงสุด (W4). (O3)
(WT)
กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
(CRM Strategy) ด๎วยบริษัทฯขาดการ
โฆษณา,ประชาสัมพันธ์ ต๎องหันมาท้า
Below the line ประกอบกับการให๎ฝ่าย
ขายมุํ ง เน๎ น พั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ กั บ
ลู ก ค๎ า เพื่ อ ไมํ ใ ห๎ เ สี ย เปรี ย บทางการ
แขํงขัน
(W3). (T1)
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การก้าหนดกลยุทธ์และการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา
การก้าหนดแนวทางเพื่ อแก๎ไขปัญ หา (Strategic Alternatives)
ทางเลือกของกลยุทธ์ได๎เป็น 3 ระดับโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กลยุทธ์ระดับองค์กร
2. กลยุทธ์ระดับหนํวยธุรกิจ
3. กลยุทธ์ระดับหน๎าที่

จะแบํงพิจารณา

ตารางที่ 3.24 สรุปผลการศึกษาตามกระบวนการก้าหนดกลยุทธ์ระดับ (Corporate Strategies)
ระดับกลยุทธ์
ทางเลือกกลยุทธ์
ข๎อดี
Corporate Level 1. Growth Strategy 1. บริ ษั ท ฯสามารถเพิ่ ม
Strategy
ขอบเขตธุร กิ จ ครอบคลุ ม
ก ลุํ ม ผู๎ บ ริ โ ภ ค ม า ก ขึ้ น
ขยายฐานลูกค๎าได๎มากขึ้ น
ด๎วยผลิตภัณฑ์ใหมํ
2. เพิ่มความสามารถใน
การแขํงขันระยะยาวได๎
3. สามารถสร๎างยอดขาย,
สํ ว นแบํ ง ทางการตลาด
และก้าไรให๎เพิ่มขึ้นได๎
2.
Stability 1. ประหยั ด คํ า ใช๎ จํ า ย
Strategy
เนื่อ งจากใช๎ทรัพ ยากรที่ มี
อยูํแล๎ว
2. ไมํเพิ่มความเสี่ยงที่จะ
แขํงขันในอุตสาหกรรม

ข๎อเสีย
1. ใช๎เงินลงทุนสูงในการ
ขยายการด้ า เนิ น งาน ,
กระ บวน การ ท้ า งาน มี
ความซับซ๎อนมากขึ้น

กลยุทธ์ที่ดีที่สุด
Growth Strategy
บ ริ ษั ท ฯ ส า ม า ร ถ
เพิ่ ม ขอบเขตธุ ร กิ จ
ค ร อ บ ค ลุ ม ก ลุํ ม
ผู๎ บ ริ โ ภ ค มา ก ขึ้ น
ข ย า ย ฐ า น ลู ก ค๎ า
ได๎มากขึ้น อีกทั้ง
เพิ่ ม ความสามารถ
ในการแขํ งขั นระยะ
ยาวได๎
1. บริ ษั ท ไ มํ ข ย าย ตั ว , ตลอดจนสามารถ
เพิ ก เฉย จะท้ า ให๎ คูํ แ ขํ ง สร๎างยอดขาย, สํวน
นั้ น แ ยํ ง สํ ว น แ บํ ง ท า ง แบํ ง ทางการตลาด
และก้าไรให๎เพิ่มขึ้น
การตลาดไป
2. ยอดขายมีแนวโน๎ ม
ลดลง เพราะสินค๎ าอิ่มตัว
และไมํมีความแปลกใหมํ
หรือแตกตําง
3.
Retrench 1. ล ด ต๎ น ทุ น ก า ร 1.ถ๎าในกรณีที่ตลาดยังคง
Strategy
ด้าเนินงาน
เติบโตท้าให๎คูํ แขํงพัฒนา
ไปอยํ า งตํ อ เนื่ อ งจนไมํ
สามารถแขํงขันได๎
2. ลดบุคลากรจะสํงผล
ตํ อ เนื่ อ งถึ ง กระบวนการ
ผลิ ต และความสามารถ
ทางการแขํงขัน
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ตารางที่ 3.25 สรุปผลการศึกษาตามกระบวนการก้าหนดกลยุทธ์ระดับ (Business Strategies)
ระดับกลยุทธ์
ทางเลือกกลยุทธ์
ข๎อดี
Business
Level 1. Cost Leadership 1.
บริ ษั ท มี ค วาม
Strategy
Strategy
ไ ด๎ เ ป รี ย บ ท า ง ด๎ า น
ต๎น ทุ น ด้า เนิ น งาน ท้ า
ให๎มีก้าไรสูงขึ้น
2. บริษัทสามารถน้า
สํ ว นตํ า งของต๎ น ทุ น ที่
ต่้ากวําไปใช๎สร๎างความ
ไ ด๎ เ ป รี ย บ ท า ง ก า ร
แขํงขันได๎
2.
Differentiation 1. นวั ต กรรมใหมํ ,
Strategy
สิ น ค๎ า ใหมํ ท้ า ให๎ เ กิ ด
ความแตกตําง ลดการ
แขํงขันทางด๎านราคา
2. สร๎างภาพลั กษณ์
และเอกลั ก ษณ์ ใ ห๎ แ กํ
องค์กร
3. ท้ า ให๎ ลู ก ค๎ า เกิ ด
ความภักดีในตราสินค๎า
3. Focus Strategy
1.สามารถเจาะกลุํ ม
ตลาดและตอบสนอง
ความต๎องการได๎ดีกวํา
คูํแขํงขัน
2.
ลู ก ค๎ า มี ค วาม
จงรักภักดีเพิ่มขึ้น

ข๎อเสีย
1. ก า ร เ ข๎ า ม า ข อ ง
คูํ แ ขํ ง ร า ย ใ ห มํ นั้ น
จ ะ ต๎ อ ง ห า วิ ธี ก า ร
จัดการเรื่ อ งต๎น ทุน จน
ในที่ สุ ด จะได๎ ก้ า ไรต่้ า
กันทั้งอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ที่ดีที่สุด
Differentiation
Strategy
เป็ น การสร๎ า ง Value
Added
อี กทั้ ง
นวัตกรรมใหมํ , สิน ค๎ า
ใหมํ ท้ า ให๎ เ กิ ด ความ
แ ต ก ตํ า ง ล ด ก า ร
แขํงขันทางด๎านราคา
สร๎ า งภาพลั ก ษณ์ แ ละ
1. ต๎องมีการลงทุนเพื่อ เอกลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ ห๎ แ กํ
องค์ กรตลอดจนท้าให๎
สร๎างความแตกตําง
2. ความแตกตํ า งนั้ น ลูกค๎าเกิดความภักดีใน
อาจลอกเลียนได๎งําย3. ตราสินค๎า
ความแตกตํ า งนั้ น อยูํ
ได๎ในระยะเวลาสั้นๆ

1. บริษัทมีคําใช๎จํายใน
การด้าเนินงานรูปแบบ
Focus
ห รื อ
Customize สูง
2.
ลู ก ค๎ า มี ค วาม
ต๎องการที่เปลี่ยนแปลง
ไปได๎อยูํเสมอ
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ตารางที่ 3.26 สรุปผลการศึกษาตามกระบวนการก้าหนดกลยุทธ์ระดับ (Function Strategies)
ระดับกลยุทธ์
Function
Strategy

ทางเลือกกลยุทธ์
ข๎อดี
1.กลยุ ทธ์ด๎านสิ น ค๎ า 1.คุ ณ ภาพของตั ว สิ น ค๎ า นั้ น
(Product Strategy) สามารถขายได๎ด๎ว ยตัว สิ น ค๎ า
เอง และท้าให๎เกิภาพลักษณ์
2.สินค๎าสามารถสร๎างความโด
เดํน หรือความแตกตํางได๎ด๎วย
ตัวสินค๎าเอง
2.กลยุ ท ธ์ ด๎ า นราคา 1.ตั้งราคาตามราคาตลาด เพื่อ
(Price Strategy)
ผลักดันให๎สินค๎าติดตลาดเร็ว

3.กลยุ ท ธ์ ด๎ า นชํ อ ง
ทางการจัดจ้าหนําย
(Distribution
Strategy)

4.ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
สํ ง เสริ ม การตลาด
(Promotion
Strategy)
5.ก ล ยุ ท ธ์ ด๎ า น
พ นั ก ง า น (People
Strategy)

6.ก ล ยุ ท ธ์ ด๎ า น
กระบวนการ
(Process Strategy)

7.กลยุ ท ธ์ ด๎ า นตรา
สิ น ค๎ า (Branding
Strategy)

ข๎อเสีย
1. สินค๎าอาจสามารถ
ลอกเลียนแบบได๎
2. ในกรณีที่สิ น ค๎ า มี
คุ ณ ภ า พ สู ง อ า จ ไ มํ
สามารถท้าราคาตลาด
เพื่อแขํงขันได๎
1. ท้าให๎ ภาพลักษณ์
ของสินค๎าดูไมํแตกตําง
จากสิ น ค๎ า ทั่ ว ๆไปใน
ท๎องตลาด
1. ผ ลั กดั น ให๎ ถึ ง ส ถ าน ที่ ที่ 1. คํ า ใช๎ จํ าย ใน กา ร
ลู ก ค๎ า สามารถเข๎ า ถึ ง สิ น ค๎ า ผ ลั ก ดั น สิ น ค๎ า เข๎ า สูํ
ได๎มากที่สุด
ชํองทางตํางๆ
2. เจาะกลุํ มตลาดร๎านอาหาร
ห รื อ ร๎ า น ค๎ า โ ด ย เ ป็ น
Partnership
1.พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร 1.คํ า ใ ช๎ จํ า ย ใ น ก า ร
ติดตํอสื่อสารกับลูกค๎า
ด้าเนินกิจกรรม
2.Sale
Promotion เพื่ อ 2. ก ร ะ บ ว น ก า ร
สํงเสริมการขาย
ด้าเนินงานยุํงยากมาก
ขึ้น
1. สร๎ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ 1.คํ า ใ ช๎ จํ า ย ใ น ก า ร
ลู ก ค๎ า รวมไปถึ ง ทราบความ ด้าเนินกิจกรรม
ต๎องการของลูกค๎า
2. พนักงานไมํดีสํงผล
2. สร๎างยอดขายที่ตํอ เนื่อ งใน ตํ อ ภา พ ลั กษ ณ์ ข อ ง
ระยะยาว
บริษัทฯ และตัวสินค๎า
1.Quick
Response 1.คํ า ใ ช๎ จํ า ย ใ น ก า ร
ตอบสนองความต๎ อ งการให๎ ด้าเนินกิจกรรม
รวดเร็ว
2. JIT สํงมอบความต๎องการ
ให๎ทันเวลา
1. เน๎นให๎เกิด Brand Royalty 1.คํ า ใ ช๎ จํ า ย ใ น ก า ร
และ Brand Equity
ด้าเนินกิจกรรม
2. ใช๎ระยะเวลานาน

กลยุทธ์ที่ดีที่สุด
กลยุ ท ธ์ สํ ว นประสม
ทางการตลาด
(Marketing
Mix
Strategy)
เป็นกลยุทธ์ที่ใช๎ในการ
สร๎างยอดขาย และใช๎
ในการแก๎ไขปัญหาใน
ร ะ ดั บ Function
รํ ว ม กั บ ก ล ยุ ท ธ์
เ พิ่ ม เ ติ ม เ ชํ น CRM
เป็นต๎น
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ตารางที่ 3.27 สรุปกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับ (Corporate, Business and Function Strategies)
ระดับกลยุทธ์
Corporate Level
Strategy

ทางเลือกกลยุทธ์
กลยุทธ์การ
เจริญเติบโต
(Growth Strategy)

Business Level
Strategy

กลยุทธ์การสร๎าง
ความแตกตําง
(Differentiation
Strategy)

Function
Strategy

1.กลยุทธ์ด๎านสินค๎า
(Product Strategy)

2.กลยุทธ์ด๎านราคา
(Price Strategy)

ข๎อดี
1. บริษัทฯสามารถเพิ่ม
ขอบเขตธุรกิจ ครอบคลุมกลุมํ
ผู๎บริโภคมากขึ้น ขยายฐาน
ลูกค๎าได๎มากขึ้นด๎วย
ผลิตภัณฑ์ใหมํ
2. เพิ่มความสามารถในการ
แขํงขันระยะยาวได๎
3. สามารถสร๎างยอดขาย,
สํวนแบํงทางการตลาด และ
ก้าไรให๎เพิ่มขึ้นได๎
1. นวัตกรรมใหมํ, สินค๎าใหมํ
ท้าให๎เกิดความแตกตําง ลด
การแขํงขันทางด๎านราคา
2. สร๎างภาพลักษณ์และ
เอกลักษณ์ให๎แกํองค์กร
3. ท้าให๎ลูกค๎าเกิดความภักดี
ในตราสินค๎า

ข๎อเสีย
1.ใช๎เงินลงทุนสูงในการ
ขยายการด้าเนินงาน,
2.กระบวนการท้างานมี
ความซับซ๎อนมากขึ้น

1.คุณภาพของตัวสินค๎านั้น
สามารถขายได๎ดว๎ ยตัวสินค๎า
เอง และท้าให๎เกิภาพลักษณ์
2.สินค๎าสามารถสร๎างความโด
เดํน หรือความแตกตํางได๎ด๎วย
ตัวสินค๎าเอง
1.ตั้งราคาตามราคาตลาด เพื่อ
ผลักดันให๎สินค๎าติดตลาดเร็ว

1. สินค๎าอาจสามารถ
ลอกเลียนแบบได๎
2. ในกรณีทสี่ ินค๎ามี
คุณภาพสูงอาจไมํ
สามารถท้าราคาตลาด
เพื่อแขํงขันได๎
1. ท้าให๎ภาพลักษณ์
ของสินค๎าดูไมํแตกตําง
จากสินค๎าทัว่ ๆไปใน
ท๎องตลาด
1. คําใช๎จํายในการ
ผลักดันสินค๎าเข๎าสูํ
ชํองทางตํางๆ

3.กลยุทธ์ด๎านชํอง
ทางการจัดจ้าหนําย
(Distribution
Strategy)

1. ผลักดันให๎ถึงสถานที่ที่
ลูกค๎าสามารถเข๎าถึงสินค๎า
ได๎มากที่สุด
2. เจาะกลุํมตลาดร๎านอาหาร
หรือร๎านค๎าโดยเป็น
Partnership

4.กลยุทธ์การสํงเสริม
การตลาด
(Promotion
Strategy)

1.พัฒนากระบวนการ
ติดตํอสื่อสารกับลูกค๎า
2.Sale Promotion เพื่อ
สํงเสริมการขาย

1. ต๎องมีการลงทุนเพื่อ
สร๎างความแตกตําง
2. ความแตกตํางนั้น
อาจลอกเลียนได๎งําย
3. ความแตกตํางนั้นอยูํ
ได๎ในระยะเวลาสั้นๆ

1.คําใช๎จํายในการ
ด้าเนินกิจกรรม
2. กระบวนการ
ด้าเนินงานยุํงยาก

กลยุทธ์ที่ดีที่สุด
Growth Strategy
บริษัทฯสามารถเพิ่มขอบเขต
ธุรกิจ ครอบคลุมกลุมํ
ผู๎บริโภคมากขึ้น ขยายฐาน
ลูกค๎าได๎มากขึ้น อีกทั้งเพิค่
วามสามารถในการแขํงขัน
ระยะยาวได๎ตลอดจนสามารถ
สร๎างยอดขาย, สํวนแบํงทาง
การตลาด และก้าไรให๎
เพิ่มขึ้น
Differentiation Strategyเป็น
การสร๎าง Value Added อีก
ทั้งนวัตกรรมใหมํ, สินค๎าใหมํ
ท้าให๎เกิดความแตกตําง ลด
กาแขํงขันทางด๎านราคา
สร๎างภาพลักษณ์และ
เอกลักษณ์ที่ดีให๎แกํองค์กร
ตลอดจนท้าให๎ลกู ค๎าเกิด
ความภักดีในตราสินค๎า

กลยุทธ์สํวนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix
Strategy)
เป็นกลยุทธ์ที่ใช๎ในการสร๎าง
ยอดขาย และใช๎ในการแก๎ไข
ปัญหาในระดับ Function
รํวมกับกลยุทธ์เพิม่ เติมเชํน
CRM เป็นต๎น
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ระดับกลยุทธ์
Function
Strategy (Cont.)

ทางเลือกกลยุทธ์
5.กลยุทธ์ด๎าน
พนักงาน (People
Strategy)

6.กลยุทธ์ด๎าน
กระบวนการ
(Process Strategy)

7.กลยุทธ์ด๎าน
ตราสินค๎า
(Branding Strategy)

ข๎อดี
1. สร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ลูกค๎า รวมไปถึงทราบความ
ต๎องการของลูกค๎า
2. สร๎างยอดขายที่ตํอเนื่องใน
ระยะยาว
1.Quick Response
ตอบสนองความต๎องการให๎
รวดเร็ว
2. JIT สํงมอบความต๎องการ
ให๎ทันเวลา
1. เน๎นให๎เกิด Brand Royalty
และ Brand Equity

ข๎อเสีย
1.คําใช๎จํายในการ
ด้าเนินกิจกรรม
2. พนักงานไมํดสี ํงผล
ตํอภาพลักษณ์ของ
บริษัทฯ และตัวสินค๎า
1.คําใช๎จํายในการ
ด้าเนินกิจกรรม

1.คําใช๎จํายในการ
ด้าเนินกิจกรรม
2. ใช๎ระยะเวลานาน

กลยุทธ์ที่ดีทสี่ ุด
กลยุทธ์สํวนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix
Strategy)
เป็นกลยุทธ์ที่ใช๎ในการสร๎าง
ยอดขาย และใช๎ในการแก๎ไข
ปัญหาในระดับ Function
รํวมกับกลยุทธ์เพิม่ เติมเชํน
CRM เป็นต๎น

บทที่ 4
สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองเรื่องกลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์การตลาด และปัจจัย
ในการสร๎างมูลคําตราสินค๎าที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อ : กรณีศึกษาน้้าอัดลมบรรจุขวดพลาสติก
“เป๊ปซี่ ” : บริษัท เสริมสุ ข จ้ากัด (มหาชน) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได๎
ท้าการศึกษาโดยใช๎วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ตามกรอบแนวทางของกระบวนการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ โดยแบํงวิธี การศึก ษาออกเป็นสองสํว น คื อการศึกษาข๎อ มูล ทุติยภูมิ โดยท้าการศึกษา
แนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง โดยจะท้าการศึกษาและค๎นคว๎าจากแหลํงข๎อมูล
ตํา งๆ ทั้ งในสํ ว นของข๎ อ มู ล บริษั ท ข๎ อ มูล ภาพนอก เศรษฐกิจ สั งคม การประมาณการทาง
เศรษฐกิจ และข๎อมูลปฐมภูมิ โดยท้าการเก็บรวบรวมข๎อมูล 2 แบบคือ การเก็บแบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อน้้าอัดลมของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-Dept Interview) โดยสัมภาษณ์ผู๎บริหารบริษัท เสริมสุ ข จ้ากัด (มหาชน) โดยก้าหนด
ประเด็นตํางๆ ในการสัมภาษณ์ จากนั้นจึงน้าข๎อมูลทุติยภูมิ และข๎อมูลปฐมภูมิ มาประมวลผล
รํวมกันโดยใช๎แนวทางกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยในบทที่ 4 นี้ จะกลําวถึงประเด็นสรุป
ตํางๆ ได๎แกํ
4.1 สรุปการด้าเนินการศึกษา และผลการศึกษา
4.2 ข๎อจ้ากัดในการศึกษาครั้งนี้
4.3 ข๎อเสนอแนะ
4.3.1. ข๎อเสนอแนะส้าหรับธุรกิจ บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน)
4.3.2. ข๎อเสนอแนะน้าในการศึกษาครั้งตํอไป
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4.1 สรุปการด้าเนินการศึกษา และผลการศึกษา
จากรายงานการศึก ษาด๎วยตนเองเรื่อง กลยุทธ์ระดับองค์ กร กลยุทธ์การตลาด และ
ปัจจัยในการสร๎างมูลคําตราสินค๎าที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อ : กรณีศึกษาน้้าอัดลมบรรจุขวด
พลาสติก “เป๊ปซี่” : บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู๎ จั ด ท้ า ได๎ ด้ า เนิ น การวบรวมข๎ อ มู ล เพื่ อ ท้ า การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล๎ อ มทั้ ง ภาย และ
ภายนอกองค์กรของอุตสาหกรรมธุรกิจน้้าอัดลม อุตสาหกรรมน้้าอัดลมเป็นอุตสาหกรรมที่ส้าคัญ
ตํอระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในแงํของการจ๎างงานโดยตรง และเป็นอุตสาหกรรมที่กํอให๎เกิดการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมเชื่อมโยงอื่นๆ ปัจจุบันอุตสาหกรรมน้้าอัดลมมีแนวโน๎มชะลอตัว ลง
เนื่องจากปัญหาด๎านต๎นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น การบริโภคที่ซบเซาลงจากปัญหาเศรษฐกิจและ
การเมื อ งในประเทศ ตลาดมี ก ารแขํ ง ขั น รุ น แรงทั้ ง จากผู๎ ป ระกอบการที่ อ ยูํ ใ นอุ ต สาหกรรม
เดียวกัน รวมทั้งอุตสาหกรรมเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่เน๎นจุดขายทางด๎าน
สุขภาพ ซึ่งตลอดชํวง 5 ปีที่ผํานมา การผลิตน้้าอัดลมของไทยคํอนข๎างผันผวน ปริมาณการผลิต
ตํอปีอยูํในชํวง 2,000-2,300 ล๎านลิตร ยอดขายภายในประเทศในชํวง 1-2 ปีที่ผํานมาขยายตัว
ในอัตราที่ลดลง ในปี 2553 มีมูลคําตลาดรวมประมาณ 36,000 ล๎านบาท อัตราขยายตัวร๎อยละ
2.0 ปัจจุบันอุตสาหกรรมน้้าอัดลมเป็นอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศเป็นสํวน
ใหญํ การสํงออกเริ่มมีอัตราขยายตัวดีแตํยังมีสัดสํวนน๎อยมากเพียงไมํถึง 1% ของยอดการผลิต
อุต สาหกรรมน้้ าอั ดลมในประเทศไทยมี ลั ก ษณะเป็ นตลาดผู๎ ขายน๎ อ ยราย (Oligopoly)
ประกอบไปด๎วยโรงงานผู๎ผลิตประมาณ 17 โรง มีการจ๎างงานประมาณ 10,000 คน แตํมีผู๎ผลิต
รายใหญํเพียง 2 รายเทํานั้น ที่ผลิตสินค๎าภายใต๎เครื่องหมายการค๎าชื่อดังจากตํางประเทศ โดย
ในชํวงที่ผํานมามีผู๎ประกอบการรายใหมํเกิดขึ้นไมํมาก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ต๎องลงทุนสูง
สิ น ค๎ าในตลาดมีลั ก ษณะไมํตํ า งกัน ท้ าให๎ เ กิด การทดแทนกัน ได๎ งํา ยในมุ ม มองของผู๎ บริ โ ภค
น้้าอัดลมโดยทั่วไปแบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ พวกที่ไมํมีการผสมน้้าหวาน เรียกวํา โซดา
สํวนอีกประเภทมีการผสมน้้าหวาน ปรุงแตํงกลิ่นสีและรสชาติ ได๎แกํ น้้าด้า (Cola) มีมูลคําตลาด
ประมาณร๎อยละ 75 ของตลาดน้้าอัดลมโดยรวม และที่เหลือประมาณร๎อยละ 25 คือ น้้าอัดลม
ประเภทน้้าสี เชํน น้้าส๎ม น้้าแดง น้้าเขียว และน้้าอัดลมที่มีสีขาว (Lemonade/lime) เป็นต๎น
ในแตํละปีผู๎ประกอบการมักน้ากลยุทธ์การผลิตสินค๎าตัวใหมํออกสูํตลาดอยูํเสมอ เพื่อ
ครองสํวนแบํงการตลาดและกระตุ๎นการบริโภคน้้าอัดลมให๎กลับมาคึกคัก โดยน้้าอัดลมประเภท
น้้าสีมักนิยมออกผลิตภัณฑ์ใหมํเพื่อกระตุ๎นยอดขายอยูํเป็น ระยะโดยเฉพาะชํวงหน๎าร๎อนที่เป็น
ชํวง High Season ของตลาดน้้าอัดลม โดยการน้าเสนอน้้าอัดลมที่มีกลิ่นและรสชาติใหมํๆ
คล๎ายกลิ่นผลไม๎ เชํน กลิ่นสับปะรด มะนาว องุํน บลูเบอร์รี่ เป็นต๎น เพิ่มเติมจากน้้าส๎ม น้้าแดง

109

น้้าเขียว และน้้าขาว ที่เป็นสินค๎ารสชาติดั้งเดิมที่มีประจ้าอยูํในท๎องตลาด ขณะที่กลุํมน้้าอัดลม
ประเภทน้้าด้าใช๎กลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนไปผลิตน้้าอัดลม ที่ปราศจากน้้าตาล หรือมีแคลลอรี่
ต่้า
(No sugar / Zero sugar / Low calories) มาเป็นจุดขายมากขึ้น เพื่อแขํงขันกับเครื่องดื่ม
สุขภาพโดยเฉพาะ ตลอดจนเป็นทางเลือกให๎กับผู๎รักสุขภาพและยังคงชื่นชอบการดื่มน้้าอัดลม
อีก ด๎วย
แนวโน๎ ม อุ ต สาหกรรมน้้ า อั ด ลมในปี น 2555 คาดวํ า จะไมํ ข ยายตั ว ไปมากกวํ า ปี กํ อ น
เนื่องจากได๎รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ การเพิ่มขึ้นของคําจ๎าง
แรงงาน ต๎นทุนบรรจุภัณฑ์ ราคาน้้าตาลและสารให๎ความหวาน สํงผลท้าให๎ต๎นทุนในการผลิต
สูงขึ้น ผู๎ประกอบการต๎องแขํงขันกันมากขึ้นเพื่อแยํงชิงสํ วนแบํงทางการตลาด อีกทั้งยังต๎อ ง
รักษาฐานลูกค๎ากลุํมเดิมไมํให๎เปลี่ยนไปบริโภคเครื่องดื่มสุขภาพ โดยปั จจุบันกระแสสุขภาพท้า
ให๎คนหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น และลดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นอันตรายตํอ
สุขภาพ จึงท้าให๎อุตสาหกรรมน้้าอัดลมที่ถูกมองวําไมํมีประโยชน์ตํอสุขภาพได๎รับผลกระทบไป
ด๎วย และที่ส้าคัญขณะนี้กรมสรรพสามิตอยูํระหวํางการพิจารณาปรับโครงสร๎างภาษีทั้ งระบบ
โดยน้้าอัดลมเป็นหนึ่งในบัญชีสินค๎าที่คาดวําจะถูกปรับภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นด๎วย
ด๎วยปัจจุบันบริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) นั้นสูญเสียสํวนแบํงทางการตลาดอยําง
ตํอ เนื่ อ ง การศึก ษาในครั้ งนี้ เพื่ อ น้า ไปใช๎ แ ก๎ไ ขปั ญ หาที่ ท้า ให๎ สํ ว นแบํง ทางการตลาดลดลง
ตลอดจนแนวโน๎ม ยอดขายต่้า ลง ไมํเ ป็ นไปตามที่ ค าดหมาย และการสร๎า งมู ล คํ าตราสิ นค๎ า
เพื่อให๎เกิดความจงรักภักดีแกํลูกค๎า (Channel Customer) และผู๎บริโภค (End User) โดยผู๎
ศึกษาได๎วิเคราะห์พร๎อมทั้งน้ามาสรุป กลยุทธ์เพื่อน้าไปแก๎ไขปัญหา

4.2 ข้อจ้ากัดในการศึกษา
1. เนื่องจากเวลาที่มีจ้ากัด จึงท้าให๎การเก็บข๎อมูลในบางสํวนเทํานั้นไมํวําจะเป็นการ
สั มภาษณ์ ผู๎ บ ริห าร การเก็ บแบบสอบถาม จึงเป็ นการเก็บ ข๎อ มูล จากกลุํ มตั ว อยํ างสํ ว นน๎อ ย
เทํานั้น
2. ข๎อมูลบางสํวนเป็นความลับของบริษัทจึงไมํสามารถที่จะเปิดเผยได๎ จึงท้าให๎ข๎อมูลไมํ
สมบูรณ์เทําที่ควร
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3. การศึกษาในครั้งนี้ผู๎ศึกษาไมํได๎เก็บข๎อมูลของคูํแขํงเชิงลึกของคูํแขํงในอุตสาหกรรม
อาจมีผลท้าให๎การวิเคราะห์บางสํวนมีความคลาดเคลื่อน

4.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
4.3.1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษากลุํมตัวอยํางเพิ่มเติม โดยเฉพาะการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู๎บริหาร
เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข๎อมูล รวมไปถึงการท้าแบบสอบถามกับผู๎บริโภคเพื่อความ
แมํนย้าของข๎อมูล
2. ควรมีการศึกษาข๎อมูลของคูํแขํงในอุต สาหกรรมเดียวกัน เพื่อเป็นข๎อมูล ในการ
วิเคราะห์ และก้าหนดกลยุทธ์ขององค์กร
4.3.2. ข้อเสนอแนะส้าหรับธุรกิจ บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน)
จากการศึกษาบริษัทควรน้าแผนกลยุทธ์จากการศึกษาด๎านการจัดการด๎านกลยุทธ์ระดับ
องค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน๎าที่ ไปประยุกต์ใช๎ทั้งการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว ตาม
ความเหมาะสม เพื่อให๎สอดคล๎องกับการตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภค ให๎เกิดความพึง
พอใจมากที่สุด รวมไปถึงการพัฒนาระบบการสื่อสารทางการตลาดให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategies) จากการวิเคราะห์สรุปคือ กลยุทธ์การ
เติบโต (Growth Strategy) เนื่องจากองค์กรเป็นองค์กรขนาดใหญํและได๎รับความเชื่อถือจาก
ผู๎ประกอบการ และผู๎บริโภคอยํางแพรํหลาย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่องค์กรจะขยายธุรกิจ เพื่อจะ
ตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภค และเป็นการสร๎างรายได๎ สร๎างความมั่นคงให๎กับธุรกิจ
ประกอบกับโอกาสในการตํอยอดธุรกิ จเครื่องดื่ม โดยองค์กรมีความถนัดในหลายด๎านอยูํแล๎ว
ดังนั้นการที่บริษัทจะด้าเนินการขยายธุรกิจจึงเป็นการดีที่จะเพิ่มการลงทุนในรูปแบบใหมํๆ เพื่อ
ตอกย้้าภาพลักษณ์ ความแข็งแกรํง และสามารถท้าให๎องค์กรสามารถเติบโตได๎อยํางตํอเนื่องใน
ระยะยาว ตลอดจนสํงผลให๎ธุรกิจใหมํๆขององค์กรได๎รับความเชื่อถือและความไว๎วางใจ ในการ
ก้าหนดกลยุทธ์ในระดับองค์กรนั้น บริษัทต๎องเทียบกับแนวโน๎มการตลาด
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategies) การศึกษาในครั้งนี้เลือกศึกษา
ธุรกิ จสายการผลิ ตและจัดจ้าหนําย น้้าอัดลม “เป๊ปซี่ ” ได๎แกํกลยุทธ์ การสร๎างความแตกตําง
(Differentiation Strategies) มีจุดมุํงหมายที่จะมุํงเน๎นที่การสร๎างความแตกตํางในระดับธุรกิจ ใน
ด๎านผลิตภัณฑ์ และกระบวนการท้างานที่สามารถท้าให๎เกิดความได๎เปรียบทางการแขํงขัน และ
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ที่ส้ า คั ญ คื อ การท้ าให๎ ธุ ร กิ จสามารถแยกและจดจ้า จุดเดํน จนกลายเป็ นแข็ งของธุ รกิ จ โดยมี
ข๎อเสนอแนะน้าดังนี้
 การออกสินค๎าตัวใหมํ โดยเฉพาะขนาดบรรจุภัณฑ์ขนาดใหมํที่สามารถตอบสนองความ
ต๎องการของผู๎บริโภคทางด๎านปริมาณและราคา ทั้งนี้จะเห็นได๎จากการที่ บริษัทฯ ได๎ออกสินค๎า
ขนาดใหมํคือ ขนาด 460 มล. และ 1.25 ลิตร ด๎วยราคาที่ถูกลง และรสชาติ ตลอดจนตราสินค๎า
ที่แข็ง สามารถแขํงขันกับคูํแขํงขันได๎
กลยุ ท ธ์ ร ะดั บ หน้ า ที่ (Functional Strategies) มุํ ง เน๎ น การพั ฒ นาสํ ว นผสมทาง
การตลาด คือ
กลยุทธ์การขยายสายผลิตภัณฑ์ (Line Extensions)
บริษัทควรเพิ่มรายการสินค๎าใหมํ โดยเป็นสินค๎าประเภทเดิมภายใต๎ชื่อตราสินค๎าเดิม
แตํบริษัทฯ ควรเพิ่มรสชาติ , รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ใหมํๆ , สี, สํวนผสมที่ใช๎ปรุงแตํงใหมํๆ
ยกตั ว อยํ า งเชํ น การออกสิ น ค๎ า ตั ว ใหมํ โดยเฉพาะขนาดบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข นาดใหมํ ที่ ส ามารถ
ตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคทางด๎านปริมาณและราคา ทั้งนี้จะเห็นได๎จากการที่ บริษัท
ฯ ได๎ออกสินค๎าขนาดใหมํคือ ขนาด 460 มล. และ 1.25 ลิตร ด๎วยราคาที่ถูกลง และรสชาติ
ตลอดจนตราสินค๎าที่แข็ง สามารถแขํงขันกับคูํแขํงขัน หรือการออกรสชาติใหมํ ยกตัวอยํางเชํน
“เป๊ปซี่ แมกซ์” ที่มีรสชาติไมํแตกตํางจากเป๊ปซี่สูตรดั้งเดิม แตํมีแคลลอรี่เพียง 0 เปอร์เซ็น โดย
มีก ลุํมเป้าหมายคื อ ผู๎บริโภคที่ใ สํใ จในเรื่องของสุ ขภาพที่มีอ ายุ 20-29 ปี นับวําประสบความ
ความส้ าเร็จกวําในสมัยกํ อ นที่ทางบริษัทเคยออก “เป๊ปซี่ ไดเอ็ท (เป๊ปซี่ไลท์ ) ” ไมํมีน้าตาล
เพราะ ค้าวําไมํมีน้าตาลนั้นผู๎บริโภคบางคนจะไมํเชื่อถือ สํวนค้าวําไดเอ็ทผู๎ชายจะรู๎สึกวําเป็น
เรื่องของผู๎หญิงและรสชาติของ เป๊ปซี่ไดเอ็ท นั้นรู๎สึกได๎ถึงน้้าตาลเทียม ท้าให๎ผลิตภัณฑ์ดังกลําว
ไมํประสบความส้าเร็จ จนกระทั่งเป๊ปซี่แม็กซ์ ได๎ออกวางจ้าหนําย ซึ่งนับเป็นการพัฒนาข๎อด๎อย
ในอดีตได๎อยํางสิ้นเชิง สํงผลให๎ตลาดของน้้าอัดลมที่ปราศจากน้้าตาลโตขึ้นอยํางมาก
กลยุทธ์การสร้างความซื่อสัตย์ต่อตรายี่ห้อ (Brand Loyalty Strategies)
จากการศึกษาพบวําปัจจัยทางด๎านความจงรักภักดี โดยเป็นหนึ่งในองค์ประกอมุลคํา
ตราสินค๎าบริษัทต๎องให๎ความใกล๎ชิดลูกค๎า (Stay Close to The Customers) โดยการจัดตั้งฝ่าย
บริการลูกค๎า (Customer Service) ขึ้นรวมถึงพัฒนาพนักงานขายที่เข๎าถึงหน๎าร๎านค๎าให๎มี
Sevice Mind มากขึ้น
เพื่ อ ท้า หน๎ าที่ ใ นการสร๎า งความสั ม พัน ธ์ กั บลู กค๎ า , รั กษาฐานลู กค๎ าเดิม ให๎ ซื่อ สั ต ย์ตํ อ บริษั ท
ตลอดไป โดยทั่วไปหน๎าที่งานสร๎างความสัมพันธ์มีดังนี้
 ติดตามการใช๎งานของสินค๎า
 รับฟังข๎อร๎องทุกข์หรือข๎อเสนอแนะที่ลูกค๎ามีตํอสินค๎าหรือบริการ
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 ติดตามผลการตัดสินใจในเรื่องที่ลูกค๎าร๎องทุกข์หรือเสนอแนะ และแจ๎งให๎ลูกค๎า

ทราบ
 ติดตามผลของการตัดสินใจในเรื่อ งที่ลูกค๎าร๎องทุกข์หรือเสนอแนะและแจ๎งให๎
ลูกค๎าทราบ
 ก้าหนดกลยุทธ์การตลาดหรือจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อรักษาสัมพันธภาพ
ที่ดีลูกค๎า
ด๎วยการใกล๎ชิดลูกค๎านี้ท้าให๎ลูกค๎าซื่อสัตย์ตํอบริษัทและยากที่จะเปลี่ย นใจไปสินค๎าหรือ
บริการยี่ห๎ออื่น, ตรวจสอบระดับความพึงพอใจของลูกค๎า (Measure Customer Satisfaction)
อยูํเสมอ, ท้าให๎ลูกค๎ารับรู๎ถึงต๎นทุนในการเปลี่ยนยี่ห๎อ (Create Switching Cost), สร๎างปัจจัย
อื่นๆ ที่ท้าให๎ตรายี่ห๎อมีคุณคํา (Other Propriety Brand Assets)
กลยุทธ์ด้านบรรจุภัณฑ์ (Packaging)
โดยทั่วไปบรรจุภัณฑ์หลักของน้้าอัดลมได๎แกํ กระป๋อง, ขวดพลาสติก โดยบริษัทฯได๎ใช๎
บรรจุภัณฑ์สีฟ้าทั้งแบบกระป๋อง รวมถึงแบบขวดที่นอกจากฉลากจะเป็นสีฟ้าแล๎ว ตัวขวดและฝา
ก็เป็นสีฟ้าดูทันสมัยขึ้น ประกอบกับรูปทรงขวดที่มีสํวนเว๎า ท้าให๎ถือจับได๎สะดวก ถนั ดมือ ให๎
ความรู๎สึกเทํ
สอดรับกับพฤติกรรมของกลุํมคนรุํนใหมํ นอกจากนี้บริษัทฯยังได๎ออกแพ็กเกจจิ้งใหมํ คือ “คูล
แฮนด์”เพื่อเจาะลูกค๎าคอนวีเนียนสโตร์ และเพื่อให๎ผู๎บริโภคสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงคอนเซ็ปต์
ใหมํทุกมิติ รวมถึงเพื่อให๎เข๎าถึง Consumer Spirit ได๎มากขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ควรโดยการน้าเอา
ไลฟ์สไตล์ หลายๆแบบที่สื่อถึงการใช๎ชีวิตแบบเต็มที่ มาใช๎เป็นลวดลายกราฟฟิกบนกระป๋อง
น้้าอัดลม “เป๊ปซี่”
กลยุทธ์การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ที่ใช๎เป็นเครื่องมือสร๎างยอดขาย สร๎างสํวนแบํงตลาด สร๎างภาพลักษณ์ให๎ตรา
สินค๎าชํวยสร๎างความรู๎จักและชํวยสร๎างคุณคําตราสินค๎า (Brand Value) ตลอดจนการชํวยขยาย
ฐานลูกค๎าใหมํและรักษาฐานลูกค๎าเกํา มีบทบาททางการตลาดกับผู๎บริโภคในสํวนของการสร๎าง
แรงจูงใจให๎ซื้อสินค๎าเป็นส้าคัญ โดยตัวอยํางกลยุทธ์นี้ที่เป๊ปซี่ได๎เคยใช๎ ได๎แกํ
 การท้าโฆษณาทางโทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ สื่ อสิ่งพิมพ์ตํางๆ รวมไปถึงสื่อบน BTS
Platform โดยเน๎นที่กระแสนิยมในแตํละชํวงเวลา เชํน
การใช๎พรีเซ็นเตอร์ที่เป็นนักกีฬา, ดารา, นักร๎องที่มีชื่อเสียง (Sport & Music
Marketing) โดยปัจจุบันจับกลุํ มศิล ปิน เชํน บอดี้แ สลม, ดา เอ็นโดฟิน รวมไปถึง เก๎า จิรายุ
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ตลอดจนออกแคมเปญ Music ตํ า งๆ ลํ า สุ ด งานเทศกาลดนตรี “มั น -ไกํ -มาก” ที่ จั ง หวั ด
กาญจนบุรี เป็นต๎น
 ออกแคมเปญตํางๆในชํว งเทศกาลเฉลิ มฉลอง ไมํวําจะเป็นฟุต บอลโลกและรํว มกับ
ภาพยนตร์ชื่อดังตํางๆ เชํน เป๊ปซี่และลูคัสฟิล์มเคยรํวมมือกั นในภาพยนตร์เรื่อง "Star Wars:
Episode I – The Phantom Menace" เพื่อสร๎างความตื่นเต๎นให๎กับผู๎บริโภค ด๎วยกระป๋องเป๊ปซี่
และขวดที่มีรูปของตัวละครในเรื่องสตาร์วอร์ส , และเมื่อเร็วๆนี้ได๎ทุํมงบ 40 ล๎านบาท จัดโก
ลบอลแคมเปญสปอร์ ต มาร์ เ ก็ ต ติ้ ง "เป๊ ป ซี่ ยู นิ เ วิ ร์ ส " ต๎ อ นรั บ เทศกาลฟุ ต บอลยู โ ร เพื่ อ จั บ
กลุํมเป้าหมายที่เป็นวัยรุํนทั้งที่เป็นลูกค๎าเกําและลูกค๎าใหมํ และเพื่อเปิดโอกาสให๎คอบอลคนรุํน
ใหมํไ ด๎ส ร๎างสรรค์ จินตนาการในการออกแบบการเลํ นฟุต บอลในสไตล์ ที่ตัว เองชื่นชอบผํ าน
ภาพยนตร์ โฆษณาชุด ใหมํ พร๎อ มโปรโมชั่ น "ลุ๎ นระทึกสนามเป๊ปซี่ ทองค้ า " โดยได๎รํว มเป็ น
พันธมิตรกับ Youniverse ในการพัฒนาออนไลน์คอมมูนิตี้บนเวบไซต์ www.pepsithai.com โดย
แคมเปญนี้จะชํวยให๎เป๊ปซี่มียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 3-5%
 รวมไปถึงการน้าไป Tie in ในรายการซิทคอม
 ด๎า นกิ จ กรรม เป๊ ปซี่ ใ ช๎พื้ น ที่เ ซ็ นเตอร์ พ อยท์ สยามสแควร์ มาเป็ นเครื่อ งมือ สื่ อ สาร
รูปแบบใหมํของเป๊ปซี่ ที่เรียกวํา Pepsi Square เพื่อเปิดโอกาสให๎กลุํมเป้าหมายดาวน์โหลดริง
โทน เพลงประกอบโฆษณา รวมถึงวอลเปเปอร์ลวดลายกราฟิกเข๎าโทรศัพท์มือถือได๎
กลยุทธ์การขายผ่านช่องทางจัดจ้าหน่าย
 เพื่อกระจายสินค๎าไปให๎ได๎ใกล๎ชิดและเข๎าถึงสินค๎าที่สุด โดยเฉพาะกลุํมร๎านอาหารที่ผู๎สั่ง
อาหารมักจะสั่งน้้าอัดลมมาดื่มคูํกันเสมอ ทางบริษัทควรเข๎ามามําวนรํวมในการใช๎ “เป๊ปซี่” ชํวย
ตกแตํงร๎านอาหารให๎ไมํวําจะเป็นเมนูราคาอาหารที่ติดตามฝาผนัง รวมไปถึงตู๎แชํขวดน้้าอัดลมที่
เป็นตราของบริษัท แตํมีข๎อก้าหนดที่ทางร๎านอาหารจะต๎องไมํน้าเครื่องดื่มของคูํแขํงมาขายใน
ร๎านอาหาร
 ในสํว นชํองทางการจัดจ้าหนํายของ เป๊ปซี่ แมกซ์ นอกจากจะเป็นชํองทางในคอนวี
เนียน
สโตร์ โมเดิร์นเทรด และซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกับ “เป๊ปซี่ เรกูรํา” แตํเป๊ปซี่แมกซ์ยังสามารถ
เจาะขยายไปยังชํองทางขายพิเศษที่เพิ่มขึ้น เชํน สถานออกก้าลังกาย สนามกีฬา สนามกอล์ฟ
โดยขณะนี้มี ฟิตเนส เฟิร์สท เป็นพันธมิตรรายแรก
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กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย(Sale Promotion)
กลยุทธ์ที่ชํวยเพิ่มยอดขายได๎อยํางดีซึ่งมักจะมีก้าหนดเวลาของการสํงเสริมการขาย
นั้นๆ ซึ่งเป๊ปซี่เ คยใช๎กลยุทธ์ก ารสํงเสริมการขาย ได๎แกํ การรํว มมือกับพันธมิต รตํางๆ เชํน
บริษัท ฟริโตเลย์ ประเทศไทย จ้ากัด ผู๎ผลิตและจัดจ้าหนํายขนม ที่สามารถซื้อเลย์คูํกับเป๊ปซี่ได๎
ในราคาที่ถูกลงที่ร๎าน 7-11 ทุกสาขา, การรํวมมือกับสวนสนุก Dream world ที่สามารถน้าฝา
เป๊ปซี่ 3ฝามาเป็นสํวนลดในการซื้อบัตรรวมเครื่องเลํนได๎ที่สวนสนุก, การแจกรางวัลชิงโชคใต๎ฝา
แม๎จะเป็นกลยุทธ์ที่ใช๎มาเป็นเวลานานแตํก็ยังคงชํวยเพิ่มยอดขายได๎, การขายปริมาณที่มากขึ้น
CSR Strategies
บมจ.เสริมสุข ได๎มีนโยบายในการชํวยเหลือ และพัฒนาสังคมโดยการริเริ่มโครงการให๎
ทุนการศึกษาแกํนักเรียน ภายใต๎โครงการตํางๆ เชํน มูลนิธิทรงบุลสุข เป็นต๎น การรุกตลาดหนัก
(กวําที่เคย) ครั้งนี้ของเป๊ปซี่ ไมํใชํแคํรักษาฐานตลาดน้้าด้าเทํานั้น หากแตํต๎องการขยายฐาน
มากขึ้น แม๎แตํวัยรุํนซึ่งเป็นกลุํมเป้าหมายหลักก็ยังไมํได๎ดื่มเป๊ปซี่ทุกคน เพราะทุกวันนี้คนไทยมี
อัตราการบริโภคเครื่องดื่มน้้าอัดลมเพียง 100-120 ขวดตํอคนตํอปี เมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกามี
อัตราการบริโภค 600-700 ขวดตํอคนตํอปี
 ระบบบ้าบัดน้้าเสีย บริษัทตระหนักถึงความส้าคัญของปัญหามลภาวะด๎านสิ่งแวดล๎อม
เป็ น อยํ า งมาก โดยน้้ า ระบบมาใช๎ ใ นโรงงานโดยเลื อ กระบบก้ า จั ด น้้ า เสี ย ให๎ เ หมาะกั บ
สภาพแวดล๎อม และภูมิประเทศของโรงงานแตํละแหํงเพื่อให๎มีประสิทธิภาพในการก้าจัดของเสีย
ได๎สูงสุด เป็นโรงงานผลิตน้้าอัดลมแหํงแรกในประเทศไทย ที่มีระบบการก้าจัดน้้าเสียที่สมบูรณ์
และทันสมัยที่สุด
 การชํวยเหลือสังคม และตอบแทนสังคม : ทางบริษัทมีการจัดตั้งมูลนิธิ ทรง บุลสุข ด๎วย
เจตนารมย์ท างด๎ านการศึก ษา ซึ่ ง ทางบริ ษัท ฯ ได๎จั ดสรรทุ นจ้ านวนหนึ่ง มอบให๎ มู ล นิ ธ ชํ ว ย
นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ชํวยนักเรียนที่
ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยม ที่เรียนดีแตํยากจน ให๎ได๎เข๎าศึกษาตํอในชั้นมหาวิทยาลัย จนกวํา
จะส้าเร็จการศึกษา นอกเหนือจากการมอบทุนให๎กับเยาวชนทั่วไป ทางคณะกรรมการ มูลนิธิ
ทรง มูลนิธิ ยังได๎ตระหนักถึงพนักงาน ที่มีบุตรที่มีผลการเรียนดีและท้ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ตํอสังคม จึงได๎มีการจัดสรรทุนให๎กับบุตรของพนักงานบริษัท เสริมสุขมาอยํางตํอเนื่องทุกปี
กลยุทธ์ด้านราคา การพัฒนาสินค๎าใหมํให๎มีความแตกตํางจากคูํแขํง และในแตํละกลุํม
สินค๎าควรมีความหลากหลายในกลุํมสินค๎า ให๎คลอบคลุมความต๎องการของผู๎บริโภค ยกตัวอยําง
เชํน น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” ในขนาดที่ท๎องตลาดยังไมํมี หรือในชํองวํางราคา (Price Point) ที่ยัง
ไมํมี เพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า และยังท้าให๎ขยายธุรกิจไปจับกลุํมลูกค๎าที่ยังเข๎าถึง
ได๎ไมํหมด
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กลยุทธ์ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management)
1. บริษัทต๎องมีการพัฒนาฐานข๎อมูลของลูกค๎า โดยฐานข๎อมูลต๎องถูกต๎องและทันสมัยอยูํ
เสมอ สามารถเรียกดูได๎จากทุกหนํวยงานในองค์การที่เกี่ยวข๎องกับลูกค๎า มีการแยกประเภท
ลูกค๎าจากฐานข๎อมูล เนื่องจากลูกค๎าแตํละรายมี Value ไมํเทํากัน
2. ปรั บ ปรุ ง เทคโนโลยี ใ นรูป แบบองค์ ร วม โดยน้ า เทคโนโลยี ที่ เ ข๎ า มาเกี่ย วข๎ อ งนั้ น
ประกอบด๎วย เทคโนโลยีที่เพิ่มชํองทางให๎ลูกค๎าสามารถติดตํอกับองค์การได๎ เชํน ระบบ Call
center,Web site,Interactive voice Response เป็นต๎น และเทคโนโลยีที่ชํวยในเรื่องของการ
วิเคราะห์วําองค์การจะใช๎ software ในการประมวลผลอยํางไร เชํน ใช๎เพื่อการแยกแยะลูกค๎า
และการจัดล้าดับความส้าคัญของลูกค๎า
3. การปฏิบัติเ พื่ อ รัก ษาลู กค๎ า เนื่อ งจากข๎อ มูล Database สามารถท้าให๎อ งค์ การ
แยกแยะลูกค๎าได๎วํากลุํมใดเป็นกลุํมที่ท้าก้าไรสูงสุดให๎ กับองค์การ หลังจากนั้นองค์การต๎องมา
ก้าหนดวิธีปฏิบัติตํอลู กค๎ าเหลํานั้น เพื่อ สร๎าง Relationship Program เพื่อให๎เข๎าถึงการ
ให๎บริการลูกค๎าแตํละรายอยํางเหมาะสม ยกตัวอยํางเชํน การจัดท้า Frequency Marketing
Program การจัดท้าโปรแกรม Loyalty Program หรือการจัดท้าโปรแกรม Community
Program เป็นต๎น
4. การประเมินผล เพื่อให๎ทราบวําองค์การสามารถรักษาลูกค๎าได๎มากขึ้นหรือไมํอยํางไร
โดยเกณฑ์ตําง ๆ จะต๎องเปลี่ยนไป จุดเน๎น หรือ Focus ขององค์การต๎องเปลี่ยนมาอยูํที่การ
รักษาลูกค๎า (Keep Relation) ในระยะยาว และ เพิ่มValue ให๎กับลูกค๎าให๎มากกวําคุณคําที่ลูกค๎า
คาดหวัง

116

ตารางที่ 4.1 แสดงแผนปฏิบัติงานทั้งปี
แผนปฏิบัติการรายปี (Action Programs/ Yearly Action Plan) บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน)
กลุํมผลิตภัณฑ์ น้้าอัดลม ผลิตภัณฑ์ น้้าอัดลม “เป๊ปซี่
โครงงาน, แผนกิจกรรม (Campaign)
1. Product
1.1 R&D Sizing & Pricing ใหมํส้าหรับสินค๎าใหมํ
1.2 ทดลองท้า Sample Product, รวมถึงการพัฒนา
1.3 Mass-Production/ Made to order
2. Price
ทดลองกลยุทธ์การตั้งราคาและเสนอราคาร๎านค๎า

ชํวงเวลา
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

3. Place
3.1 น้าเสนอสินค๎าใหมํและเก็บ Order ลํวงหน๎า
3.2 ผลักดัน Push Strategy ให๎สินค๎าใหมํเข๎าหน๎าร๎าน
4. Promotion
4.1. Advertising NPD (Below & Above the Line)
4.2.PR. (ประชาสัมพันธ์สินค๎าใหมํ)
4.3.Sales Promotion (สํวนลดการค๎าสินค๎าใหมํ/ แถม)
4.4. Event/ Grand Opening
4.5. Trade Promotion
5. People
อบรมพนักงานเกี่ยวกับสินค๎าใหมํ
6.CRM Strategies
6.1 หมุนเวียนและติดตามการเข๎าร๎านค๎าของหนํวยขาย
6.2 เก็บข๎อมูล Comment จากร๎านค๎าและติดตาม
แก๎ปัญหา
6.3 ตรวจสอบการมีอยูํของสินค๎าภายในร๎านค๎า
6.4 ติดตํอขอพื้นที่ร๎านค๎าส้าหรับลงสินค๎าใหมํ
6.5 หมุนเวียนท้ากิจกรรมสํงเสริมการขาย
7. Branding
7.1 Sponsorship ในกิจกรรมเทศกาลตํางๆ
7.2 Sponsorship จัดกิจกรรมดนตรีและกีฬา
7.3 Official Sponsorship เทศกาลดนตรี

จากตารางที่ 4.1 แสดงให๎เห็นถึงแผนการท้าการตลาดทั้งปี โดยครอบคลุมกิจกรรมทั้ง
ด๎านผลิตภัณฑ์, ราคา, ชํองทางการจัดจ้าหนําย, การสํงเสริมการตลาด, กลยุทธ์การจัดการ
ความสัมพันธ์ลูกค๎า รวมถึงการพัฒนาตราสินค๎า

หนํวยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายผลิต
ฝ่ายผลิต
ฝ่ายผลิต,ฝ่ายขาย
ฝ่ายการตลาด,
ฝ่ายขาย
ฝ่ายขาย
ฝ่ายขาย
ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายขาย, อบรม
ฝ่ายขาย
ฝ่ายขาย
ฝ่ายขาย
ฝ่ายขาย
ฝ่ายขาย
ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายการตลาด
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เลขที่แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
เรื่อง การศึกษาปัจจัยในการสร้างมูลค่าตรายี่ห้อที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
: กรณีศึกษาน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ค้าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย โดยจะศึกษาถึงกลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์การตลาด และปัจจัยในการสร๎าง
มูลคําตราสินค๎าที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อ : กรณีศึกษาน้้าอัดลมบรรจุขวดพลาสติก “เป๊ปซี่” ของผู๎บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ผู๎วิจัยจึงใครํขอความรํวมมือจากทํานในการตอบแบบสอบถามนี้ และขอขอบคุณทํานที่กรุณาเสีสละเวลาใน
การตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามแบํงออกเป็น 4 สํวนดังนี้
สํวนที่ 1 ข๎อมูลสํวนบุคคล
สํวนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู๎บริโภค
สํวนที่ 3 การรับรู๎ตราสินค๎าน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”
สํวนที่ 4 ภาพลักษณ์ตราสินค๎า น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”
สํวนที่ 5 ความจงรักภักดีในตราสินค๎า น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”
สํวนที่ 6 การรับรู๎คุณภาพในตราสินค๎าน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ค้าชี้แจง โปรดท้าเครื่องหมาย√ ลงใน
ที่ตรงกับตัวทํานมากที่สุด
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่้ากวําหรือเทํากับ 18 ปี
19 – 25 ปี
26 – 32 ปี
33 – 39 ปี
40 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่้ากวําปริญญาตรี
ปริญญาตรี

สูงกวําปริญญาตรี
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4. ปัจจุบันทํานมีอาชีพใด
นักเรียน/ นักศึกษา
พนักงานบริษัทเอกชน
อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..
5. รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน
ต่้ากวําหรือเทํากับ 5,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท

รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
ค๎าขาย/ ธุรกิจสํวนตัว

5,001 – 10,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
สูงกวํา 25,000 บาทขึ้นไป

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
ค้าชี้แจง โปรดท้าเครื่องหมาย√ ลงใน
ที่ตรงกับตัวทํานมากที่สุด
1. ในการซื้อน้้าอัดลม ทํานให๎ความส้าคัญกับสิ่งใดเป็นสิ่งแรก (กรุณาเลือกตอบเพียง 1 ข๎อ)
รสชาติ
ราคา
ความนําเชื่อถือของตรา
สินค๎า
ขนาดบรรจุภัณฑ์
อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..
2. ทํานดื่มน้้าอัดลมกี่วันในหนึ่งสัปดาห์ (กรุณาเลือกตอบเพียง 1 ข๎อ)
1 – 2 วันตํอสัปดาห์
3 – 4 วันตํอสัปดาห์
5 – 6 วันตํอสัปดาห์
ทุกวัน
ไมํดื่มเลย
3. ทํานซื้อน้้าอัดลมยี่ห๎อใดบํอยที่สุด (กรุณาเลือกตอบเพียง 1 ข๎อ)
น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”
น้้าอัดลมตรา “โค๎ก”
น้้าอัดลมตรา “บิ๊กโคลํา”
น้้าอัดลมตรา “อาร์ซี”
อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..
4. เหตุผลที่ส้าคัญที่สุดในการเลือกซื้อน้้าอัดลมยี่ห๎อดังกลําว (ตามข๎อ 3) (กรุณาเลือกตอบเพียง 1 ข๎อ)
ชอบในรสชาติ
ราคาถูก
หาซื้องําย
มีเครื่องหมาย อ.ย.
อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..
5. ประเภทของบรรจุภัณฑ์น้าอัดลมทีท่ ํานซื้อเป็นประจ้า (กรุณาเลือกตอบเพียง 1 ข๎อ)
บรรจุภัณฑ์ประเภทขวดแก๎ว ชนิดคืนขวด (กรุณาตอบตํอข๎อ 6.1)
บรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลาสติก (กรุณาตอบตํอข๎อ 6.2)
บรรจุภัณฑ์ประเภทขวดแก๎ว (ชนิดไม่คืนขวด)
บรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋อง
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6. ขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่ทํานซื้อเป็นประจ้ามากที่สุด ตามประเภทบรรจุภัณฑ์ข๎อที่ 5 (กรุณาเลือกตอบเพียง 1 ข๎อ)
6.1 บรรจุภัณฑ์ประเภทขวดแก้ว (ชนิดคืนขวด)
ประมาณ 190 – 200 มิลลิลิตร (6.5 ออนซ์)
ประมาณ 295 – 300 มิลลิลิตร (10 ออนซ์)
ประมาณ 440 – 500 มิลลิลิตร (15 ออนซ์)
ประมาณ 620 – 630 มิลลิลิตร (21 ออนซ์)
ประมาณ 1 ลิตร (35 ออนซ์)
6.2 บรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลาสติก
ขนาดต่้ากวํา 500 มิลลิลิตร
ขนาด 501 มิลลิลิตร – 1 ลิตร
ขนาด 1.25 ลิตร ขนาด 1.5 ลิตร
ขนาด 2 ลิตร
ขนาดมากกวํา 2 ลิตรขึ้นไป
7. ทํานดื่มน้้าอัดลมที่ไหนบํอยครั้งทีส่ ุด (กรุณาเลือกตอบเพียง 1 ข๎อ)
ดื่มที่บ๎าน
ดื่มที่ท้างาน
ดื่มที่สถานศึกษา
ดื่มที่ร๎านอาหาร
อื่นๆโปรดระบุ ………………………..

ส่วนที่ 3 การรับรู้ตราสินค้า น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”
ค้าชี้แจง โปรดท้าเครื่องหมาย√ ลงใน
ที่ตรงกับความเห็นของทํานมากที่สุด
ประเด็นค้าถาม
1. สัญลักษณ์ (Logo) ของน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” เป็นรูปวงกลมที่มีสีแดง ขาว และสีน้าเงิน
2. ค้าขวัญ (Slogan) ของน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” คือ “รสชาติของคนรุนํ ใหมํ”
3. สีของฝาปิดบรรจุภัณฑ์ ขวดพลาสติก ทุกขนาด ของน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” เป็นสีขาว
4. ปัจจุบันบนฉลากของบรรจุภัณฑ์ ขวดพลาสติก ทุกขนาด ของน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” มีรูปศิลปินอยูํ
5. บนฉลากของบรรจุภัณฑ์ ขวดพลาสติก และกระป๋อง ทุกขนาด ของน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”
มีค้าขวัญ (Slogan) เขียนไว๎ด๎วย
6. น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” เป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ไทยน้้าทิพย์ จ้ากัด
7. บนฉลากของบรรจุภัณฑ์ ขวดพลาสติก และกระป๋อง ทุกขนาด ของน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”
มีเครื่องหมายรับรองจาก อ.ย.
8. ปัจจุบันโฆษณาชุดลําสุดของ น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” มีกลุํมนักร๎องที่มีชื่อเสียงอยูํด๎วย

ใช่

ไม่ใช่
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ส่วนที่ 4 ภาพลักษณ์ตราสินค้า น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”
ค้าชี้แจง โปรดท้าเครื่องหมาย √ ลงใน
ที่ตรงกับความเห็นของทํานมากที่สุด
ระดับความคิดเห็นที่ตรงกับท่าน
ภาพลักษณ์ตราสินค้า
น้้าอัดลมตรา "เป๊ปซี่"
1. น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” เป็นน้้าอัดลม
ยี่ห๎อเกําที่มีมานานในประเทศไทย
2. น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” เป็นผู๎น้า
ในตลาดน้้าอัดลม
3. น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” เป็น
น้้าอัดลมที่มีคุณภาพนําเชื่อถือมากที่สุด
4. น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” มีการจัดกิจกรรม
ดนตรีและกีฬา มากที่สุด
5. ทํานรู๎สึกวําน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”
มีสัญลักษณ์ (Logo) ที่ทันสมัย
6. น้้าอัดลมตรา "เป๊ปซี่"
มีบรรจุภัณฑ์หลายขนาดมากที่สุด
7. น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” เป็นที่ยอมรับ
และมีชื่อเสียงมากที่สุด

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
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ส่วนที่ 5 ความจงรักภักดีในตราสินค้า น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”
ค้าชี้แจง โปรดท้าเครื่องหมาย√ ลงใน
ที่ตรงกับความเห็นของทํานมากที่สุด
ระดับความคิดเห็นที่ตรงกับท่าน
ความจงรักภักดีในตราสินค้า

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

น้้าอัดลมตรา "เป๊ปซี่"

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. เมื่อนึกถึงน้้าอัดลม ทํานนึกถึง
น้้าอัดลมตรา "เป๊ปซี่" เป็นอันดับแรก
2. ทํานดื่ม น้้าอัดลมตรา "เป๊ปซี่" เป็นประจ้า

3. กํอนการซื้อน้้าอัดลม ทํานเจาะจง
เลือกซื้อน้้าอัดลมตรา "เป๊ปซี่" อยูํแล๎ว
4. ทํานจะดื่มน้้าอัดลมตรา "เป๊ปซี่"
แม๎วําน้้าอัดลมยี่ห๎ออื่นมีราคาถูกกวํา
5. ถ๎าในกรณีที่คนรู๎จัก หรือคนอื่นต๎องการ
ดื่มน้้าอัดลม ทํานจะแนะน้าน้้าอัดลม
ตรา"เป๊ปซี่"
6. ถ๎าน้้าอัดลมตรา "เป๊ปซี่" หมดไปจาก
ร๎านประจ้าที่ทํานซื้อ
ทํานจะไมํซื้อน้้าอัดลมยี่ห๎ออื่น
7. ทํานมีแนวโน๎มในการดื่มน้้าอัดลม
ตรา"เป๊ปซี่" ในครั้งตํอไป
8. ทํานมีความพึงพอใจเมื่อได๎ดื่ม
น้้าอัดลม ตรา "เป๊ปซี่"
9. ทํานไมํต๎องการทดลองดื่ม
น้้าอัดลมยี่ห๎อใหมํ
10. ทํานมีความเชื่อมั่นในตราสินค๎า
น้้าอัดลมตรา "เป๊ปซี่"
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ส่วนที่ 6 การรับรู้คุณภาพในตราสินค้า น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”
ค้าชี้แจง โปรดท้าเครื่องหมาย √ ลงใน
ที่ตรงกับความเห็นของทํานมากที่สุด
ระดับความคิดเห็นที่ตรงกับท่าน
การรับรู้คุณภาพในตราสินค้า

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

น้้าอัดลมตรา "เป๊ปซี่"

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. บรรจุภัณฑ์น้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”
ทุกประเภทสะอาด, ปลอดภัย
2. รสชาติของน้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่”
มีความเป็นมาตรฐานทุกบรรจุภัณฑ์
3. น้้าอัดลมตรา “เป๊ปซี่” รสชาติดีที่สดุ
ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
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แบบสอบถามเชิงคุณภาพ
เรื่อง กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์การตลาด และปัจจัยในการสร้างมูลค่าตราสินค้าที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ: กรณีศึกษาน้้าอัดลมบรรจุขวดพลาสติก “เป๊ปซี่” ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ค้าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย โดยจะศึกษาถึงกลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์การตลาด และปัจจัยในการสร๎าง
มูลคําตราสินค๎าที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อ : กรณีศึกษาน้้าอัดลมบรรจุขวดพลาสติก “เป๊ปซี่” ของผู๎บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ผู๎วิจัยจึงใครํขอความรํวมมือจากทํานในการให๎สัมภาษณ์และขอขอบคุณทํานที่กรุณาเสียสละเวลา
ส่วนที่ 1 ส่วนการวิเคราะห์
บริษัท
 ปัจจุบันแนวโน๎มตลาดอุตสาหกรรมน้า้ อัดลมเป็นอยํางไร แตกตํางจะเดิมหรือไมํ เพราะเหตุใด
 บริษัทมีจุดแข็ง หรือจุดอํอนในเรือ่ งใดบ๎าง ความสามารถหลักในการแขํงขันของบริษัทในอุตสาหกรรมคืออะไร
 ปัจจุบันบริษัทมีโอกาส และอุปสรรคในการด้าเนินงานอะไรบ๎าง
 บริษัทวางนโยบายการบริหาร การจัดการระดับองค์กรไว๎อยํางไร
 กลยุทธ์ระดับองค์กร หรือกลยุทธ์หลักของบริษัทคืออะไร
 เป้าหมายในปัจจุบันขององค์กรคืออะไร
คู่แข่งขัน
 คูํแขํงขันหลักของบริษัท ในอุตสาหกรรมเดียวกันคือใคร และมีกลยุทธ์ในการสร๎างความได๎เปรียบอะไร และท้าไมจึง
เป็นเชํนนั้น
 คูํแขํงขันรายใหมํของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันคือใคร ท้าไมจึงเป็นเชํนนั้น
 จุดแข็งของคูํแขํงขันคืออะไร
 กลุํมสินค๎าใดของบริษัทที่มีโอกาสได๎รบั ผลกระทบจากกลยุทธ์ของคูํแขํง
ผู้บริโภค
 กลุํมลูกค๎าหลักของบริษัทเป็นใคร
 พฤติกรรมลูกค๎าของบริษัท เปลี่ยนไปจากเดิมหรือไมํ อยํางไร เพราะเหตุใด
 ทํานคิดวําปัจจัยใดมีผลตํอพฤติกรรมของลูกค๎ามากที่สุด
ส่วนที่ 2 ส่วนการวางแผน
 แผนการตลาดของบริษัทในปัจจุบัน
 แผนการขายรวมถึงการตั้งเป้าหมาย
ส่วนที่ 3 ส่วนการปฏิบัติงาน
 การปฏิบัติตามแผนงาน ทํานมีแผนการปฏิบัติการอยํางไร
ส่วนที่ 4 ส่วนการควบคุม
 การควบคุมการปฏิบัติงาน ทํานมีแผนการควบคุมอยํางไร

ประวัติผู้ศึกษา
นายพีรภาส สุทธิเนตร์ เกิดเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2530 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ฯ ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อปีการศึกษา ตั้งแตํปีการศึกษา 2551 และศึกษาตํอในระดับ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 2553 ประสบการณ์การท้างานแรกที่ บริษัท เกี๊ยกรุํ
งเรือง จ้ากัด เป็นบริษัทผลิตและน้าเข๎าของเลํ นลิขสิทธิ์แท๎ ตั้งแตํปี พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน ใน
ต้าแหนํงผู๎จัดการสายผลิตภัณฑ์

