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บทคัดยอ
การศึ ก ษาค น คว าด ว ยตนเอง เรื่อ ง การสร า งมู ล ค า ตราสิน ค า ที่ มีผ ลต อ พฤติ ก รรมการซื้ อ :
กรณี ศึ ก ษาน้ํ า อั ด ลมบรรจุ ข วดพลาสติ ก “เป ป ซี่ ” บริ ษั ท เสริ ม สุ ข จํ า กั ด (มหาชน) นี้ มี
วัตถุประสงค คือ 1. เพื่อศึกษาวิเคราะหสถานการณปญหาที่เกี่ยวของมูลคาตรายี่หอของบริษทั ฯ
รวมทั้งปญหาที่เกี่ยวของในระดับองคกร ระดับหนวยธุรกิจ และระดับหนาที่ดานการตลาดของ
บริษัทฯ 2. เพื่อกําหนดกลยุทธในการแกปญหาทั้งในระดับองคกร ระดับหนวยธุรกิจ และระดับ
หนาที่ดานการตลาดของน้ําอัดลมตรา “เปปซี่” รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามกลยุทธ และ
ควบคุมประเมินผล โดยไดออกแบบการวิจัยเปนการศึกษาเรื่อง ปญหาการจัดการเชิงกลยุทธ
และกลยุทธตลาดผูศึกษาไดออกแบบการวิจัยแบบบูรณาการเปนการศึกษาคนควาดวยตนเองใน
เชิงคุณภาพ วิธีการศึกษามีการเก็บรวบรวมขอมูลจากสองแหลงคือขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐม
ภูมิ จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งสองสวนมาทําการวิเคราะหโดยใชทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกล
ยุทธในการสรุปและประมวลผล โดยมีการใชเครื่องมือตาง ๆ ในการวิเคราะหเพื่อสรุปเลือกใชกล
ยุทธทั้งสามระดับ คือ กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับหนวยธุรกิจ และ กลยุทธระดับหนาที่
โดยไดออกแบบการวิจัยเปนแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เปนการสัมภาษณเชิงลึกและ
แบบสอบถาม โดยใชการสัมภาษณผูคบคุมสาขา บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) จํานวน 1
คน และใชแบบสอบถามกับลูกคาอีก 120 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา เปนลูกคาที่ดื่ม

น้ําอัดลมในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาขอมูลทุติยภูมิ จากขอมูลที่เกี่ยวของไดแก นิตยสาร
ทางธุรกิจ, หนังสือพิมพ, ขอมูลออนไลน รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาทําการ
วิเคราะห โดยสรุปนั้นปจจัยของความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจน้ําอัดลม ไดแก การมีสินคาที่มี
คุณภาพไดมาตรฐาน, การใหบริการที่ดีและการตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยาง
รวดเร็ว ในสวนของโอกาสสําหรับการดําเนินธุรกิจเครื่องดื่มนั้นจะขึ้นอยูกับการมีชองทางการ
จําหนายเพื่อเขาถึงผูบริโภคเพิ่มขึ้น การขยายตัวทางธุรกิจของลูกคา อันไดแก หางตลาดคาสง
คาปลีกขนาดใหญ, ซุปเปอรมารเก็ต รานคาสะดวกซื้อ รานอาหารฟาสตฟูด เปนตน อัตรา
เจริญเติบโตของธุรกิจดังกลาวขึ้นอยูกับ ปจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจภายในประเทศเปนสําคัญ
แนวโนมการเจริญเติบโต และการพัฒนาของอุตสาหกรรมน้ําอัดลม เปนผลจากการสงเสริมและ
ขยายกิจกรรมทางดานการตลาดเปนเกณฑโดยรวมถึง การโฆษณา, การจัดการสงเสริมการขาย
,การพัฒนาผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑใหมๆหรือการแนะนําสินคารสชาติใหมเพื่อดึงดูดใจ
ผูบริโภคเปนผลใหการขยายตัวของอุตสาหกรรมมีอยูอยางตอเนื่อง
ผลการสํารวจพบวามูลคาตราสินคา (Brand Equity) ของ “เปปซี่” นั้นอยูในเกณฑสูง
ทั้งหมด ยกเวนในสวนของเกณฑดานความจงรักภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) นั้นมี
เกณฑที่ต่ํากวาดานอื่นผูบริโภคจะหันมาบริโภคสินคาทดแทนทันทีถาตราสินคา “เปปซี่” หมด
หรือไมมี ในการศึกษาไดกําหนดเครื่องมือในการวิเคราะห ไดแก Five Forces Model , SWOT
Analysis, TOWS Matrix เพื่อกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมไดแก กลยุทธระดับองคกร จากการ
วิเคราะหสรุปคือ กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) เนื่องจากองคกรเปนองคกรขนาดใหญ
และไดรับความเชื่อถือจากผูประกอบการ และผูบริโภคอยางแพรหลาย ดังนั้นจึงเปนโอกาสดีที่
องคกรจะขยายธุรกิจ เพื่อจะตอบสนองความตองการของผูบริโภค และเปนการสรางรายได
สรางความมั่นคงใหกับธุรกิจ ประกอบกับโอกาสในการตอยอดธุรกิจเครื่องดื่ม ดังนั้นการที่บริษัท
จะดําเนินการขยายธุรกิจจึงเปนการดีที่จะเพิ่มการลงทุนในรูปแบบใหมๆ เพื่อตอกย้ําภาพลักษณ
ความแข็งแกรง และสามารถทําใหองคกรสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องในระยะยาว ตลอดจน
สงผลใหธุรกิจใหมๆขององคกรไดรับความเชื่อถือและความไววางใจ ในการกําหนดกลยุทธใน
ระดับองคกรนั้น บริษัทตองเทียบกับแนวโนมการตลาดกลยุทธระดับหนวยธุรกิจ – จาก
การศึกษาไดเลือกธุรกิจบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมาศึกษาในครั้งนี้ จากการวิเคราะหแลว จึงควรเลือก
กลยุทธสรางความแตกตาง โดยจากจุดแข็งของบริษัทฯ คือการสรางนวัตกรรมใหมๆ และการ
สนับสนุนตราสินคา โดยการสราง (Product Differentiation) ออกมาอยางตอเนื่องเพื่อตอบ
โจทยของลูกคาที่มีความตองการที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อสรางความไดเปรียบในการ
แขงขัน และกลยุทธระดับหนาที่ จากสภาวะการแขงขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมน้ําอัดลม
จาการศึกษาในครั้งนี้ เลือกกลยุทธกลยุทธสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix
Strategy) เปนกลยุทธที่ใชในการสรางยอดขายและใชในการแกไขปญหาในระดับ Function
รวมกับกลยุทธเพิ่มเติม คือกลยุทธการจัดการความสัมพันธกับลูกคา CRM เพื่อใหบริษัท
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

1. บทนํา
บริษัท เสริมสุข จํากัด ไดกอตั้งโรงงานขนาดยอมแหงแรกขึ้นบนเนือ้ ที่ประมาณ 4 ไร ณ
ถนนสีลม และเริ่มเปดดําเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2496 เครื่องดื่ม (น้ําอัดลม)
“เปปซี”่ ไดเริ่มทยอยออกสูตลาดในประเทศไทยไทยเปนครั้งแรก ดวยขวดขนาด 10 ออนซ
ภายใตคําขวัญโฆษณา “ดีมาก มากดี” (Quality Quantity) ปจจุบัน “เสริมสุข” คือบริษัท
ผูผลิตและจําหนายเครื่องดื่มที่นําความสดชื่นครบวงจร มาสูชาวไทยทั่วประเทศ และครองความ
เปนผูนําในตลาดน้ําอัดลมมาถึง 5 ทศวรรษ นับตั้งแตวันแรกที่ "เปปซี่" ขวดแรกไดผลิตออกสู
ตลาดจากโรงงานสีลม โดยมีกําลังการผลิต เพียงวันละ 20,000 ขวด จนถึงวันนี้ที่ เปปซี่,
มิรินดา, เซเวนอัพ และเครือ่ งดื่มแหงความสดชื่นอีกมากมาย ถูกผลิตออกจากโรงงานของ
เสริมสุข 5 แหง สูคลังสินคาในจังหวัดใหญๆมากมาย เพื่อกระจายไปยังรานคาทุกระดับทั่ว
ประเทศกวา 300,000 แหง
สวนแบงทางการตลาดน้ําอัดลม ป พ.ศ. 2553 โดยมูลคารวมทั้งหมดที่ 36,000 ลาน
บาท ทั้งนี้ไดแบงประเภทของน้ําอัดลมไดดังนี้ น้ําดํา (โคลา) มีสวนแบงทางการตลาดอยูที่
รอยละ 60 จากมูลคาทั้งหมด คิดเปนมูลคา 21,600 ลานบาท, น้ําสี (น้ําอัดลมสี) มีสว นแบงทาง
การตลาดอยูท ี่รอยละ 25 จากมูลคาทั้งหมด คิดเปน มูลคา 9,000 ลานบาท, น้ําขาว (เลมอน
ไลม) มีสวนแบงทางการตลาดอยูที่รอยละ 15 จากมูลคาทั้งหมด คิดเปนมูลคา 5,400 ลานบาท
การศึกษานี้จะทําการศึกษาในสวนของสวนแบงทางการตลาดน้ําดํา เนื่องจากมูลคา
เฉพาะน้ําอัดลมสีดํา (โคลา) หรือตลาดน้ําดํานั้นมีมูลคาสูงที่สุด อีกทั้งในปจจุบันมีการแขงขันที่
สูง โดยสวนแบงทางการตลาดน้ําดํา ป พ.ศ. 2553 มีมูลคารวมทั้งหมดที่ 21,600 ลานบาท
แบงเปน เจาหลัก ไดแกตราสินคาดังนี้ เปบซี,่ โคก, บิ๊กโคลา และอืน่ ๆ (คาดการณเปนตรา
สินคา อารซี) โดยตราสินคา “เปปซี่” นั้นเปนสินคาของ บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) มี
สวนแบงทางการตลาดมากที่สุดมาเปนอับดับที่ 1 ถึงรอยละ 40 คิดเปนมูลคาประมาณ
8,640 ลานบาท, ตราสินคา “โคก” นั้นเปนสินคาของ บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด มีสวนแบงทาง
การตลาดเปนอันดับ 2 รอยละ 35 คิดเปนมูลคาประมาณ 7,560 ลานบาท, ตราสินคา “บิ๊กโคลา”
นั้นเปนสินคาของ บริษัท อาเจไทย จํากัด มีสว นแบงทางการตลาดเปนอันดับ 3 รอยละ 22 คิด
เปนมูลคาประมาณ 4,752 ลานบาท
ในสภาวะการแขงขันในตลาดน้ําอัดลมที่รุนแรงนั้น ปจจุบันไมไดมีเพียงแคสองบริษัท
หลักอีกตอไป แตยังมีคูแขงรายใหมที่มีศกั ยภาพสูงมาแบงสวนแบงทางการตลาดไดอยาง
รวดเร็วและตัง้ เปาจะเปนเจาตลาดใหมภายในชวงเวลาไมนาน ดวยคูแขงรายเกาและรายใหมจะ
สงผลกระทบตอยอดขายและสวนแบงทางการตลาดของบริษัทตลอดจนสรางปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินธุรกิจตอไป โดยผูประกอบการรายใหมที่ใชตราสินคา “บิ๊กโคลา” แมจะทําตลาดใน
ไทยเพียง 5 ป แตมีอัตราเติบโตของยอดขายที่สูง บริษัท อาเจไทย จํากัด เขาสูตลาดดวยการ

ผลิตและจําหนายน้ําอัดลมไมมีคาเฟอีน ภายใตยี่หอ “บิ๊กโคลา (Big Cola)” เขาสูตลาดในป พ.ศ.
2549 โดยเริ่มจากปแรกที่ อาเจ กรุป (AJE GROUP) เจาของน้ําดําตราสินคา “บิ๊กโคลา (Big
Cola)” เขามาแบงสวนแบงทางการตลาด ในขณะนั้น มีสวนแบงทางการตลาดประมาณ 10-15%
เทานั้น แตในระยะ 5 ปผานมา และภายในป พ.ศ. 2552 ถึงป พ.ศ. 2553 สวนแบงทาง
การตลาดของของ “บิ๊กโคลา” ขยับขึ้นมากจาก 15% ภายในป พ.ศ. 2552 เปน 22% ในป พ.ศ.
2553 ทั้งนี้ยังแบงสวนแบงทางการตลาดของ “โคก” และ “เปปซี่”
การเสียสวนแบงทางการตลาดใหกับคูแขงรายใหมในตลาดอยางตอเนื่อง ดวยการ
สูญเสียดังกลาวจะสงผลกระทบไปถึงอัตราการเจริญเติบโตของบริษัท กระทบไปถึงยอดขาย
และรายไดของบริษัท ตลอดจนกําไรขององคกรที่ลดลง หมายรวมไปถึงเงินปนผลที่จะปนใหผู
ถือหุน มูลคาหุนที่ตกลง อีกทั้งมีโอกาสที่จะเสียตําแหนงผูนําในตลาดในอนาคต
2. ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้ มีลักษณะของปญหาทั้งในระดับองคกร ระดับธุรกิจ
และระดับผลิตภัณฑหรือหนาที่ทางธุรกิจ ดังนั้นผูศึกษาไดหาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของมาทําการวิเคราะหและวิจัยปญหาเพื่อใหทราบถึงลักษณะของปญหาอยางมีหลักการ
และหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาบริษัทฯ ใหดํารงอยูตอไปได โดยใชแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของในการศึกษาครั้งนี้
1. แนวคิด ทฤษฎี ที่เกีย่ วของกับการจัดการเชิงกลยุทธ
2. แนวคิด ทฤษฎี ที่เกีย่ วของกับการจัดการการตลาด และกลยุทธการตลาด
3. แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการสรางมูลคาตราสินคา
3. วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่อง กลยุทธระดับองคกร กลยุทธการตลาด และปจจัยในการสรางมูลคาตรา
สินคาที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ : กรณีศึกษาน้ําอัดลมบรรจุขวดพลาสติก “เปปซี่” ผูศึกษาได
ดําเนินการศึกษา โดยการวิเคราะห สถานการณปจจัยสิ่งแวดลอมและกําหนดปญหา โดยกําหนด
วัตถุประสงคในการวิจัย เพื่อศึกษาแนวทางแกปญหา, การจัดการเชิงกลยุทธ รวมถึงกําหนดกล
ยุทธธุรกิจ, กลยุทธการตลาด, บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) โดยที่กระบวนการ และระเบียบวิธี
ศึกษา ไดดําเนินการตามขัน้ ตอนกระบวนการวิจัย ดังรายละเอียดของรายงานเรียงลําดับตาม
ประเด็นตางๆ ดังนี้ การเก็บขอมูลทุติยภูมิ จากแหลงขอมูลตางๆเชน ตํารา เอกสารบทความตางๆ
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจน้ําอัดลม ขอมูลจากเว็บไซต และจากงานวิจัยที่เกี่ยวของอุตสาหกรรม
น้ําอัดลม ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคน้ําอัดลม, การเก็บขอมูลปฐมภูมิ จากการเก็บขอมูลจาก
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธสี ัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยการสัมภาษณผูบริหารที่
มีสวนเกี่ยวของ

4. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
อุตสาหกรรมน้ําอัดลมเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในแงของการ
จางงานโดยตรง และเปนอุตสาหกรรมทีก่ อใหเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมเชื่อมโยงอื่นๆ
ปจจุบันอุตสาหกรรมน้ําอัดลมมีแนวโนมชะลอตัวลง เนื่องจากปญหาดานตนทุนการผลิตทีเ่ พิ่ม
สูงขึ้น การบริโภคที่ซบเซาลงจากปญหาเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ ตลาดมีการแขงขัน
รุนแรงทั้งจากผูประกอบการที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งอุตสาหกรรมเครื่องดื่มประเภท
อื่นๆ โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่เนนจุดขายทางดานสุขภาพ ซึ่งตลอดชวง 5 ปที่ผานมา การผลิต
น้ําอัดลมของไทยคอนขางผันผวน ปริมาณการผลิตตอปอยูในชวง 2,000-2,300 ลานลิตร
ยอดขายภายในประเทศในชวง 1-2 ปที่ผานมาขยายตัวในอัตราที่ลดลง ในป 2553 มีมูลคาตลาด
รวมประมาณ 36,000 ลานบาท อัตราขยายตัวรอยละ 2.0 ปจจุบันอุตสาหกรรมน้ําอัดลมเปน
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศเปนสวนใหญ การสงออกเริ่มมีอัตราขยายตัวดี
แตยังมีสัดสวนนอยมากเพียงไมถึง 1% ของยอดการผลิต
อุตสาหกรรมน้ําอัดลมในประเทศไทยมีลกั ษณะเปนตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly)
ประกอบไปดวยโรงงานผูผลิตประมาณ 17 โรง มีการจางงานประมาณ 10,000 คน แตมีผูผลิต
รายใหญเพียง 2 รายเทานั้น ที่ผลิตสินคาภายใตเครื่องหมายการคาชื่อดังจากตางประเทศ โดย
ในชวงที่ผานมามีผูประกอบการรายใหมเกิดขึ้นไมมาก เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่ตองลงทุนสูง
สินคาในตลาดมีลักษณะไมตางกันทําใหเกิดการทดแทนกันไดงายในมุมมองของผูบริโภค
น้ําอัดลมโดยทั่วไปแบงออกเปน 2 ประเภท คือ พวกที่ไมมีการผสมน้ําหวาน เรียกวา โซดา
สวนอีกประเภทมีการผสมน้ําหวาน ปรุงแตงกลิ่นสีและรสชาติ ไดแก น้ําดํา (Cola) มีมูลคาตลาด
ประมาณรอยละ 75 ของตลาดน้ําอัดลมโดยรวม และทีเ่ หลือประมาณรอยละ 25 คือ น้ําอัดลม
ประเภทน้ําสี เชน น้ําสม น้ําแดง น้ําเขียว และน้ําอัดลมที่มีสีขาว (Lemonade/lime) เปนตน
ในแตละปผูประกอบการมักนํากลยุทธการผลิตสินคาตัวใหมออกสูตลาดอยูเสมอ เพื่อ
ครองสวนแบงการตลาดและกระตุนการบริโภคน้ําอัดลมใหกลับมาคึกคัก โดยน้ําอัดลมประเภท
น้ําสีมักนิยมออกผลิตภัณฑใหมเพื่อกระตุน ยอดขายอยูเปน ระยะโดยเฉพาะชวงหนารอนซึ่งเปน
High season ของตลาดน้ําอัดลม โดยการนําเสนอน้ําอัดลมที่มีกลิ่นและรสชาติใหมๆ คลายกลิ่น
ผลไม เชน กลิ่นสับปะรด มะนาว องุน บลูเบอรรี่ เปนตน เพิ่มเติมจากน้ําสม น้ําแดง น้ําเขียว
และน้ําขาว ซึ่งเปนสินคารสชาติดั้งเดิมทีม่ ีประจําอยูในทองตลาด ขณะที่กลุมน้ําอัดลมประเภท
น้ําดําใชกลยุทธในการปรับเปลี่ยนไปผลิตน้ําอัดลม ที่ปราศจากน้าํ ตาล หรือมีแคลลอรีต่ ่ํา
(No sugar / Zero sugar / Low calories) มาเปนจุดขายมากขึ้น เพื่อแขงขันกับเครื่องดื่ม
สุขภาพโดยเฉพาะ ตลอดจนเปนทางเลือกใหกับผูรักสุขภาพและยังคงชื่นชอบการดื่มน้ําอัดลม
อีก ดวย

แนวโนมอุตสาหกรรมน้ําอัดลมในปน 2555 คาดวาจะไมขยายตัวไปมากกวาปกอน
เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ การเพิ่มขึน้ ของคาจาง
แรงงาน ตนทุนบรรจุภัณฑ ราคาน้ําตาลและสารใหความหวาน สงผลทําใหตนทุนในการผลิตสูงขึ้น
ผูประกอบการตองแขงขันกันมากขึ้นเพื่อแยงชิงสวนแบงทางการตลาด อีกทั้งยังตองรักษาฐาน
ลูกคากลุมเดิมไมใหเปลี่ยนไปบริโภคเครือ่ งดื่มสุขภาพ โดยปจจุบันกระแสสุขภาพทําใหคนหันมา
ดูแลสุขภาพกันมากขึ้น และลดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จึงทําให
อุตสาหกรรมน้ําอัดลมที่ถูกมองวาไมมีประโยชนตอสุขภาพไดรับผลกระทบไปดวย และที่สําคัญ
ขณะนี้กรมสรรพสามิตอยูระหวางการพิจารณาปรับโครงสรางภาษีทั้งระบบ โดยน้ําอัดลมเปนหนึ่ง
ในบัญชีสินคาที่คาดวาจะถูกปรับภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นดวย
ดวยปจจุบันบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) นั้นสูญเสียสวนแบงทางการตลาดอยาง
ตอเนื่อง การศึกษาในครั้งนี้ เพื่อนําไปใชแกไขปญหาที่ทําใหสว นแบงทางการตลาดลดลง
ตลอดจนแนวโนมยอดขายต่ําลง ไมเปนไปตามที่คาดหมาย และการสรางมูลคาตราสินคา
เพื่อใหเกิดความจงรักภักดีแกลูกคา (Channel Customer) และผูบริโภค (End User) โดยผู
ศึกษาไดวิเคราะหพรอมทั้งนํามาสรุปกลยุทธเพื่อนําไปแกไขปญหาดังนี้
กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategies) จากการวิเคราะหสรุปคือ กลยุทธการ
เติบโต (Growth Strategy) เนื่องจากองคกรเปนองคกรขนาดใหญและไดรับความเชื่อถือจาก
ผูประกอบการ และผูบริโภคอยางแพรหลาย ดังนั้นจึงเปนโอกาสดีที่องคกรจะขยายธุรกิจ เพื่อจะ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค และเปนการสรางรายได สรางความมั่นคงใหกับธุรกิจ
ประกอบกับโอกาสในการตอยอดธุรกิจเครื่องดื่ม โดยองคกรมีความถนัดในหลายดานอยูแลว
ดังนั้นการที่บริษัทจะดําเนินการขยายธุรกิจจึงเปนการดีที่จะเพิ่มการลงทุนในรูปแบบใหมๆ เพือ่
ตอกย้ําภาพลักษณ ความแข็งแกรง และสามารถทําใหองคกรสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องใน
ระยะยาว ตลอดจนสงผลใหธุรกิจใหมๆขององคกรไดรับความเชื่อถือและความไววางใจ
กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Level Strategies) การศึกษาในครั้งนี้เลือกศึกษา
ธุรกิจสายการผลิตและจัดจําหนาย น้ําอัดลม “เปปซี”่ ไดแกกลยุทธการสรางความแตกตาง
(Differentiation Strategies) มีจุดมุงหมายที่จะมุงเนนที่การสรางความแตกตางในระดับธุรกิจ ใน
ดานผลิตภัณฑ และกระบวนการทํางาน ที่สามารถทําใหนักธุรกิจหรือตัวแทนสามารถทํางานได
งายขึ้น และทีส่ ําคัญทําใหธรุ กิจสามารถแยกและจดจําจุดเดนจนกลายเปนแข็งของธุรกิจ และ
เลือกที่จะทําธุรกิจรวมกับองคกรได
กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategies) มุงเนนการพัฒนาสวนผสมทาง
การตลาด และพัฒนาความสัมพันธลูกคาตอไป
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