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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจน้้าอัดลม : กรณีศึกษา บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) เป็น
การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการลดลงของส่วนแบ่งตลาดของบริษัท ฯ เพื่อที่จะท้าให้เป๊
ปซี่กลับกลายมาเป็นผู้น้าตลาดได้เหมือนเดิม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นและวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อยอดขายที่ลดลงใน
ผลิตภัณฑ์น้าอัดลมของ บริษัท เสริมสุข จ้ากัด(มหาชน)
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(มหาชน)
3. เพื่อศึกษาและก้าหนดกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันในธุรกิจน้้าอัดลม ของบริษัท เสริมสุข จ้ากัด(มหาชน)

จ

โดยท้ า การศึ ก ษาจากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ โ ดยอาศั ย ข้ อ มู ล จากเอกสาร
วิชาการ เช่น ศูนย์พยากรเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศึกษาจากหนังสือ สิ่งพิมพ์ต่าง
ๆ รวมทั้งเว็บไซด์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้บริหารระดับปฏิบัติการของบริษัท ฯ และลูกค้าของบริษัท จ้านวน 10 ท่าน
เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย PEST Analysis , การสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ของ Michael E. Porter , การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมจากแบบจ้าลองแรงผลักดัน 5 ประการ (Five Fore Model) , BCG portfolio model
, กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7 s Framework) , การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง
โอกาส อุปสรรค ขององค์กร (SWOT) , การสร้างกลยุทธ์โดย Tows Matrix , การจัดการเชิงกล
ยุทธ์อย่างละเอียด และทฤษฎีกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) ทั้งนี้เพื่อตอบค้าถาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ระดับองค์กร ที่องค์กรเลือกใช้ คือ กลยุทธ์การเติบโตโดย
การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategy Alliance) โดยเจาะลึกไปที่ตัวกลยุทธ์การเติบโตใน
แนวนอน (Horizontal Growth Strategy) คือการขยายขอบเขตการท้าธุรกิจ โดยการเจาะ
ตลาด (Market Penetration) เพื่อพยายามเพิ่มยอดขายจากผลิตภัณฑ์เดิ มในตลาดเดิม เช่น
เพิ่มช่องทางการจัดจ้าหน่าย เพิ่มจ้านวนสาขา โปรแกรมส่งเสริมการขาย การชักจูงผู้ที่ยังไม่เป็น
ลูกค้าของเรา มาเป็นลูกค้าเรา เป็นต้น และกลยุทธ์ในระดับหน่วยธุรกิจ ที่เลือกใช้ คือ กลยุทธ์
สร้างความแตกต่า ง (Differentiation Strategy) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
องค์กรที่มีตลาดกว้างโดยการสร้างประสิทธิภาพในการด้าเนินงาน เพื่อขยายส่วนแบ่งตลาด
เพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันรุนแรงเพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการให้บ ริการด้านต่าง ๆ
ทั้งงานขาย สต๊อค และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า ส้าหรับกลยุทธ์ในระดับหน้าที่ที่
เลือกใช้มีหลายวิธี อาทิ CRM คือ กระบวนการจัดการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งไม่ใช่สิ่ง
ใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่เพิ่งได้รับการกล่าวถึงและน้ามาใช้ในยุคปั จจุบันนี้ เกือบทุกองค์กรจะน้า
CRM เข้ามาใช้โดยอาจอยู่ภายในหนึ่งแผนกหรือมากกว่านั้นซึ่งอาจจะเป็นการเก็บประวัติการ
ให้บริการลูกค้าของแผนกดูแลลูกค้า โดยการบันทึกความคิดเห็นของลูกค้าหรือข้อมูลที่ลูกค้า
ต้องการเพิ่มเติม ซึ่งหากน้ากลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับมาปฏิบัติและมีการติดตามผลแล้วบริษัท ฯ มั่นใจ
ว่าปัญหาส่วนแบ่งทางการตลาดที่ลดลงจะต้องหมดไปอย่างแน่นอน บริษัท ฯ จะต้องกลับมาเป็น
ผู้น้าตลาดได้แน่นอน
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บทที่ 1
บทนา
ชื่อองค์กร และลักษณะธุรกิจขององค์กร
1.1 ภาพรวมองค์กรและข้อมูลทั่วไป
บริ ษัท เสริ มสุ ข จ ากั ด (มหาชน) ประกอบธุ รกิ จเครื่อ งดื่ ม โดยเป็ นทั้ งผู้ ผ ลิ ต และจั ด
จาหน่าย หรือ เป็นเพียงผู้จัดจาหน่ายเพียงอย่างเดียว และยังมีบริษัทในเครือคือ บริษัท เสริม
สุข เบเวอร์เรจ จากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ดาเนินธุรกิจ เป็นผู้ผลิตและรับจ้างผลิตเครื่องดื่ม
ชาลิปตัน เครื่องดื่มเกเตอเรด และน้าผลไม้ทรอปิคานา ทวิสเตอร์ และจาหน่ายให้บริษัทเสริม
สุข จากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจาหน่ายโดยตรงหรือจาหน่ายให้บริษัท เป๊ปซี่ -โคล่า (ไทย) เทรด
ดิ้ง จากัด ซึ่งจะจาหน่ายต่อให้บริษัทเสริมสุข จากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจาหน่ายให้อีกต่อหนึ่ง
ปัจจุบันหุ้นของบริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จากัด (ร้อยละ 99.99) ถือโดยบริษัท เสริมสุข โฮล
ดิ้ ง ส์ จ ากั ด (บริ ษั ท ย่ อ ยทางตรง) ซึ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2549 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อถือหุ้น และบริหารการลงทุนของบริษัทในเครือของเสริมสุข
นอกจากนี้ บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) ยังถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ในบริษัท
เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายหลอดพลาสติกเพื่อใช้ในการผลิตขวดพี
อีที ขวดพีอีที และฝาพลาสติก
วิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ ( Mision)
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) คือ บริษัทผู้ผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่มครบวงจรรายแรก ที่นา
ความสดชื่นมาสู่ ผู้บริโภคชาวไทยทั่ว ประเทศ และในการที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นผู้ นาอัน
แข็งแกร่งในตลาดเครื่องดื่ม บริษัทฯ จึงได้วางนโยบายและการดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ดังนี้
 มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด โดยการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด
 มองหาโอกาสในการเจาะตลาดและสถานที่ในการจัดจาหน่ายใหม่ ๆ อย่างสม่าเสมอ
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พัฒนาระบบปฏิบัติการ องค์กร และบุคลากรทุกคนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งผู้ ผ ลิ ต และตั ว แทนผู้ จั ด จ าหน่ า ยอย่ า งเต็ ม ที่
เนื่องจากความสาเร็จนั้น เกิดจากระบบการจัดการที่ยอดเยี่ยมของผู้จัดจาหน่ายเป็นหลัก


ที่ตั้งสานักงานใหญ่
อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร1, ชั้น 27-28 เลขที่ 252/35-36 ถนนรัชดาภิเษก
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2693-2255-65 โทรสาร 0-2693-2266
เว็บไซต์ : http://www.sermsukplc.com/
บริษัทฯ มีโรงงานผลิตสินค้าเพื่อจาหน่าย 5 แห่ง ดังนี้
1) โรงงานปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่ 63 ถนนนนทบุรี-ปทุมธานี ตาบลบางแขยง อาเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี
2) โรงงานนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 211 หมู่ที่ 4 ถนนนครราชสีมา-กบินทร์บุรี อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
3) โรงงานนครสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 72 ถนนพหลโยธิน ตาบลนครสวรรค์ออก อาเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์
4) โรงงานสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ 5 ถนนเอเซีย 41 ตาบลท่าโรงช้าง อาเภอพุนพิน
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
5) โรงงานชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 700/369 หมู่ที่ 6 ตาบลหนองไม้แดง อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี
ที่อยู่ของโรงงาน และสาขาของบริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
1.โรงงานปทุมธานี เลขที่ 63 หมู่ที่ 3 ถนนนนทบุรี-ปทุมธานี ตาบลบางขะแยง อาเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี
สาขาธนบุรี เลขที่ 721 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพฯ
สาขาคลองตัน เลขที่ 74 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 4 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวน
หลวง จังหวัดกรุงเทพฯ
สาขาบางเขน เลขที่ 15/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ
สาขาราชบุรี เลขที่ 109 ถนนเขางู-ราชบุรี ตาบลเกาะพลับพลา อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
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สาขาอู่ทอง เลขที่ 229 หมู่ที่ 6 ถนนมาลัยแมน ตาบลจรเข้สามพัน อาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
สาขาปราณบุรี เลขที่ 344 หมู่ที่ 7 ถนนชลประทานปราณบุรี ตาบลหนองตาแต้ม อาเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาขานครปฐม เลขที่ 329/2 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตาบลห้วยจรเข้ อาเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม
สาขากาญจนบุรี เลขที่ 14/24 หมู่ที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 10 ถนนแสงชูโต ตาบลแก่งเสี้ยน อาเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี
สาขากิ่งแก้ว เลขที่ 90 หมู่ที่ 15 ถนนวัดกิ่งแก้ว ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
สาขานนทบุรี เลขที่ 120/3 หมู่ที่ 7 ซอยโรงเรียนเทพศิรินทร์ ถนนกาญจนาภิเษก ตาบลบางคู
เวียง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
สาขาย่อยอยุธยา เลขที่ 31/3-4 หมู่ที่ 2 ซอยคลองสระบัว ถนนอู่ทอง ตาบลคลองสระบัว อาเภอ
เมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาขาย่อยพระประแดง เลขที่ 37/3 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ถนนสุขสวัสดิ์ ตาบลบางจาก
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2.โรงงานนครราชสีมา เลขที่ 211 หมู่ที่ 4 ถนนนครราชสีมา-กบินทร์บุรี ตาบลปรุใหญ่ อาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา
สาขาขอนแก่น เลขที่ 193 หมู่ที่ 5 ถนนเจนจบทิศ ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สาขาอุดรธานี เลขที่ 225 หมู่ที่ 4 ถนนอุดรธานี-หนองบัวลาภู ตาบลบ้านเลื่อม อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
สาขาอุบลราชธานี เลขที่ 15 หมู่ที่ 4 ถนนชยางกูร ตาบลขามใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี
สาขาสุรินทร์ เลขที่ 84 หมู่ที่ 17 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตาบลเฉนียง อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
สาขาร้อยเอ็ด เลขที่ 347/1 ถนนเทวาภิบาล ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
สาขาสกลนคร เลขที่ 312 หมู่ที่ 14 ถนนนิตโย ตาบลธาตุเชิงชม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
สาขาบุรีรัมย์ เลขที่ 40 ถนนบุลาดวน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
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สาขาเลย เลขที่ 219 หมู่ที่ 5 ถนนเลย-เชียงคาน ตาบลเมือง อาเภอเมือง จังหวัดเลย
สาขาปากช่อง เลขที่ 57 ถนนมิตรภาพ ตาบลปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
สาขาศรีสะเกษ เลขที่ 203/11 หมู่ที่ 6 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ตาบลโพนซ่า อาเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ
สาขามุกดาหาร เลขที่ 130 ถนนชยางกูร ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
สาขาชัยภูมิ เลขที่ 224 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตาบลรอบเมือง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
3.โรงงานนครสวรรค์ เลขที่ 72 ซอยวัดคีรีนาคพรต ถนนพหลโยธิน ตาบลนครสวรรค์ออก
อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
สาขาลพบุรี เลขที่ 158 หมู่ที่ 8 ถนนลพบุรี - สิงห์บุรี ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี
สาขาเชียงใหม่ เลขที่ 70 หมู่ที่ 3 ถนนโชตนา ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สาขาลาปาง เลขที่ 380 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตาบลชมภู อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
สาขาพิษณุโลก เลขที่ 815 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่ 109 หมู่ที่ 9 ตาบลน้าร้อน อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
สาขาเชียงราย เลขที่ 85 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตาบลนางแล อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สาขากาแพงเพชร เลขที่ 555/3 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร
สาขาสระบุรี เลขที่ 54-54/9 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรี ตาบลดาวเรือง อาเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี
สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่ 279 หมู่ที่ 3 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ตาบลคุ้งคะเภา อาเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์
สาขาสิงห์บุรี เลขที่ 201 หมู่ที่ 1 ถนนสายเอเชีย ตาบลบางมัญ อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
สาขาวิเชียรบุรี เลขที่ 39 หมู่ที่ 6 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตาบลสามแยก อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ 67130
สาขาย่อยฝาง เลขที่ 9 หมู่ที่ 9 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตาบลในเวียง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
สาขาย่อยน่าน เลขที่ 19/1 ถนนมหายศ ตาบลในเวียง อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
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4.โรงงานสุราษฎร์ธานี เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ถนนเอเซีย 41 ตาบลท่าโรงช้าง อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขาชุมพร เลขที่ 309/1 ถนนชุมพร-ระนอง ตาบลตากแดด อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
สาขาภูเก็ต เลขที่ 17/3 ถนนโกมารภัจจ์ ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ 383 หมู่ที่ 10 ถนนนครศรีธรรมราช-เชียรใหญ่-หัวไทร ตาบลท่าเรือ
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สาขาย่อยสมุย เลขที่ 45/23 หมู่ที่1 ถนนรอบเกาะสมุย ตาบลอ่างทอง อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
5.โรงงานชลบุรี เลขที่ 700/369 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตาบลหนองไม้แดง อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี
สาขาศรีราชา เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท ตาบลศรีราชา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สาขาระยอง เลขที่ 59/29 ถนนระยอง-บ้านค่าย ตาบลน้าคอก อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
สาขาปราจีนบุรี เลขที่ 3/1 ถนนสุวรรณศร ตาบลบ้านพระ อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
สาขาจันทบุรี เลขที่ 76/10 ถนนรักษ์ศักดิ์ชมูล ตาบลท่าช้าง อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
สาขาสระแก้ว เลขที่ 379 ถนนสุวรรณศร ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
ธุรกิจหลักขององค์กร
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) คือ บริษัทผู้ผลิตและจัดจาหน่ายเครื่องดื่มครบวงจร ราย
แรกของประเทศ ไทยโดยมีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้

6

ผลิตภัณฑ์ประเภทน้าอัดลม
เป๊ปซี่
"เต็มที่ ให้ โลกเห็น"
เป็ปซี่เครื่องดื่มโคล่า ซาบซ่าส์ สดชื่นได้ทุกวัย ครอง
ใจคนไทยทั่วประเทศนาน อันดับหนึ่ง

มิรินด้า
"กล้าสนุกไปเลย"
ทั้งรสชาติและสีสันใหม่ของมิรินด้า ที่โดนใจคนวัยมันส์

เซเว่นอัพ
"7up ใส สดชื่น"
เต็มเปี่ยมด้วยรสชาติเข้มข้น เพิ่มความสดชื่น ที่ลงตัวสาหรับคุณ
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ผลิตภัณฑ์ประเภทไม่อัดลม

คลับ
"คลับโซดา ซ่าได้ถึงใจ"
เพิ่มดีกรีความซ่า เติมรสชาติ ให้เครื่องดื่มคุณกับคลับโซดา

คริสตัลโซดา
"คริสตัลโซดา..ซ่าลงตัว"
ด้วยรสชาติกลมกล่อมไม่บาดคอ

คริสตัล
"คิดจะดื่มน้า ดื่มคริสตัล"
ใส่ใจดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ ด้วยน้าดื่มคุณภาพ
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ชาลิปตัน
"ปลดปล่อยสปิริตในตัวคุณ"
ใบชาพร้อมดื่ม อันดับ 1 ลิปตัน ไอซ์ที ที่ครองใจคนไทยมานานทั้งประเทศ

เกเตอเรด
"เมื่อคุณเสียเหงื่อคุณเสียน้ามากกว่า"
ดื่มเกเตอเรด ทดแทน เกลือแร่น้า และพลังงานที่สูญเสียไป

คาราบาวแดง
"คาราบาวแดงเชิดชูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่"
เครื่องดื่มให้พลังงานสาหรับผู้ที่เสียพลังงานมาก

ทรอปิคานา ทวิสเตอร์
"สดชื่น หวาน ซ่าห์สะใจ"
รสชาติโดนใจ พร้อมคุณค่าวิตามินเอ ซี อี
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โครงสร้างองค์กร
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) มีการจัดโครงสร้างองค์กร ดังแผนผังต่อไปนี้

โครงสร้างรายได้
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ตารางที่ 1.1 โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการขาย
หน่วย : ล้านบาท
2552

% การถือหุ้น
รายได้
สายผลิตภัณฑ์ : ผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่ม

2551
%

รายได้

92.6

19,356
92.9

100.0

19,738

สายผลิ ต ภั ณ ฑ์ : ผลิ ต รั บ จ้ า งท าการผลิ ต และจ าหน่ า ย
เครื่องดื่ม ดาเนินการโดย : บจ. เสริมสุข เบเวอร์เรจ
(เดิม บจ. เสริมสุข วายเอชเอส เบเวอร์เรจ)

99.9

558

2.6

สายผลิตภัณฑ์ : ผลิตและจาหน่ายหลอดพลาสติก เพื่อใช้
ผลิตขวดพีอีที / ขวดพีอีที / ฝาพลาสติก
ดาเนินการโดย : บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์)

40.0

1,028

4.85.0

ดาเนินการโดย : บมจ. เสริมสุข

21,324

2.1

100.0

%

20,845100.0

%

93.8
18,717

439

1,050

รายได้

1.4

4.8

284

952
19,953
100.0
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*ถือหุ้นโดยบริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จากัด ซึ่งบริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99

2550
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รายได้ของบริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จากัด ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการจาหน่ายให้กับบริษัท
เสริมสุข จากัด (มหาชน) หรือรับจ้างผลิตให้กับ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จากัด เพื่อ
จาหน่ายให้บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจาหน่าย แต่ผู้เดียวอีกต่อหนึ่ง สินค้าที่
บริษัทฯ ซื้อ จากบริษัท เสริมสุข เบเวอร์เ รจ จากัด หรือ บริษัท เป๊ปซี่ -โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง
จากัด ได้รวมเป็นต้นทุนขายของบริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) แล้วรายได้ของบริษัท เพ็ท
ฟอร์ม จากัด ส่วนหนึ่งเป็นการจาหน่ายขวดพีอีที หลอดพลาสติกเพื่อใช้ผลิตขวดพีอีที และฝา
พลาสติกให้กับบริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) และได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินค้าของ
บริษัทฯ แล้ว
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ตารางที่ 1.2 ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุน
หน่วย : ล้านบาท
2552
%การถือหุ้น
สายผลิตภัณฑ์ : ผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่ม
ดาเนินการโดย : บมจ. เสริมสุข
สายผลิตภัณฑ์ : ผลิต รับจ้างทาการผลิต และจาหน่ายเครื่องดืม่
ดาเนินการโดย : บจ. เสริมสุข เบเวอร์เรจ*
(เดิม บจ. เสริมสุข วายเอชเอส เบเวอร์เรจ)
ลงทุนในบริษทั อื่น บจ. เสริมสุข โฮลดิ้งส์
สายผลิตภัณฑ์ : ผลิตและจาหน่ายหลอดพลาสติก เพื่อใช้ผลิตขวด
พีอีที / ฝาพลาสติก
ดาเนินการโดย : บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์)

2551

2550

ส่วนแบ่งกาไร

%

ส่วนแบ่งกาไร

%

ส่วนแบ่งกาไร

%

100.0

286.2

80.9

113.4

82.2

314.5

95.1

99.9

5.5

1.6

(16.8)

(12.8)

(27.6)

(8.3)

99.9

0.1

-

0.2

0.1

(0.1)

(0.03)

40.0

61.9

17.5

42.8

30.7

43.9

13.3

353.7

100.0

139.6

100.0

330.7

100.0

* ถือหุ้นโดยบริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จากัด ซึ่งบริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99
12
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องค์กรประกอบธุรกิจ
1.
ผลิตและจาหน่าย
น้าอัดลมโดยใช้เครื่องหมายการค้า เป๊ปซี่ เป๊ปซี่ทวิสต์ เป๊ปซีแมกซ์ มิรินด้า เซเว่น
อัพ เมาเทนดิวและ คลับ
ชาพร้อมดื่มชนิดคืนขวด รสเลมอน ภายใต้เครื่องหมายการค้า ลิปตัน
น้าดื่ม และ น้าโซดาโดยใช้เครื่องหมายการค้า คริสตัล
เครื่องดื่มเกลือแร่ โดยใช้เครื่องหมายการค้า เกเตอเรด
น้าผลไม้ทรอปิคานา ทวิสเตอร์ รสส้มชนิดคืนขวด
2.
ผู้จัดจาหน่าย
เครื่องดื่ม คาราบาวแดง ให้กับ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จากัด
ชาเขียวพร้อมดื่ม โออิชิ ให้กับบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จากัด
ชาพร้อมดื่มชนิดกระป๋อง และขวดพีอีที ภายใต้เครื่องหมายการค้าลิปตันให้กับ
บริษัท เป๊ปซี่ ลิปตันอินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
น้าผลไม้ทรอปปิคานา ทวิสเตอร์ รสส้ม ชนิดไม่คืนขวดให้กับบริษัท เป๊ปซี่ -โคล่า
(ไทย) เทรดดิ้งจากัด
ทุนจดทะเบียน จานวนพนักงาน
หลักทรัพย์ของบริษัท
ทุน – หุ้นสามัญ
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2552
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 265,900,484 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 265,900,484 หุ้น มูลค่า
หุ้ น ละ 1 บาท และมี ทุ น เรี ย กช าระแล้ ว 265,900,484 บาท แบ่ ง เป็ น หุ้ น สามั ญ
265,900,484 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
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การลงทุน จากเงินทุนขั้นต้นในการก่อตั้งธุรกิจในปี 2495 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มี
การเพิ่มทุนมาเป็นลาดับดังนี้
พ.ศ. 2495
ทุนจดทะเบียน
8,000,000 บาท
พ.ศ. 2496
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 15,000,000 บาท
พ.ศ. 2509
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30,000,000 บาท
พ.ศ. 2512
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 45,000,000 บาท
พ.ศ. 2529
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 105,000,000 บาท
บริ ษั ท เป๊ ป ซี่ -โคล่ า อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จ ากั ด เข้ า ซื้ อ หุ้ น จ านวน
300,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนการ ถือหุ้นร้อยละ 28.57
พ.ศ. 2534
บริษัทฯได้เปลี่ยนมูลค่าหุ้นจาก 100 บาท เป็น 10 บาทต่อหุ้น
พ.ศ. 2537
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 260,000,000 บาท
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น
จากร้อยละ 28.57 เป็น ร้อยละ 42.49
บริษัทฯ ได้แปรสภาพจาก บริษัทจากัด เป็น บริษัทมหาชน
พ.ศ. 2540
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 265,000,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ซื้อ
หุ้นตามโครงการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกให้กับ
พนักงานในระดับบริหาร ร่วมทุนกับ YHS Singapore Pte. Ltd.
จัดตั้งบริษัท เสริมสุ ข วาย เอช เอส เบเวอร์เรจ จากัด เพื่อ ดาเนิน
ธุรกิจผลิตจาหน่ายน้านมถั่วเหลือง และน้าผลไม้ ด้วยทุนจดทะเบียน
439,586,150 บาท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51
พ.ศ. 2544
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 267,957,660 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
โครงการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานระดับบริหาร
พ.ศ. 2546

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนมูลค่าหุ้นจาก 10 บาทเป็น 1 บาทต่อหุ้น

พ.ศ. 2547

บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นในบริษัทย่อยซึ่งถือครองโดยหุ้นส่วนสิงคโปร์ เป็น
ผลให้ บ ริ ษั ท ฯเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ทั้ง หมดในบริษั ท ย่ อ ย และได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ
บริษัทย่อยเป็น “บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จากัด”
จดทะเบียนเพิ่มทุนในบริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จากัด 250 ล้านบาท
ชาระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว
จัดตั้ง บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จากัด ด้วยจุดประสงค์เพื่อถือหุ้น และ

พ.ศ. 2549
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บริหารการลงทุนของบริษัทในเครือ ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท
เรียกชาระแล้ว 350 ล้านบาท
โอนขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จากัด ให้กับ บริษัท
เสริมสุข โฮล ดิ้งส์ จากัด
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

บริษัทฯ ขายหุ้นในบริษัทน้าหวานลาว จากัด ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนการ
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 10
ลงทุนเพิ่ ม ในบริษัท บางกอกกล๊ าส จากัด โดยซื้อ หุ้นเพิ่ม ทุนจานวน
41,625 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 450 บาท รวมเป็นเงินลงทุนเพิ่มทั้งสิ้น 18.7
ล้านบาท ชาระเงินค่าหุ้นงวดแรกแล้วเป็นจานวน 9.4 ล้านบาท ในเดือน
ธันวาคม
บริษัท ฯ จดทะเบียนลดทุน จาก 267,957,660 บาท เป็น 265,900,484
บาท ซึ่งเท่ากับทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้วในเดือนเมษายน 2552
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ชาระเงินค่าหุ้นงวดที่สองในเดือนมีนาคม และงวดที่
สามในเดือนพฤษภาคม แก่บริษัท บางกอกกล๊าส จากัด เป็นจานวน
เงินงวดละ 4.7 ล้านบาท

บุคลากร
บริษัทมีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จานวน 9,024 คน ผลตอบแทนรวมทั้งบริษัท
2,142 ล้านบาท
จานวนพนักงานแต่ละสายงาน มีดังนี้
ฝ่ายผลิต
1,668
คน
ฝ่ายธุรการและการจัดการทั่วไป
700
คน
ฝ่ายยานพาหนะ
309
คน
ฝ่ายขายและคลังสินค้า
6,347
คน
ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานอย่างมีนัยสาคัญ
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กลุ่มลูกค้าหลักและส่วนแบ่งการตลาด STP ขององค์กร
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) มีการทาตลาดดังต่อไปนี้
1. ท าตลาดระหว่ า งองค์ ก รธุ ร กิ จ กั บ องค์ ก รธุ ร กิ จ (Business-to-Business,
B2B)
กลุ่ ม ลู ก ค้ า ขององค์ ก รเป็ น ลั ก ษณะโมเดิ ร์ น เทรด ได้ แ ก่
ห้างสรรพสินค้า ซูปเปอร์สโตร์ ดิสเคาน์สโตร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต คอนวีเนียนส
โตร์ จี -สโตร์ โรงพยาบาล สถาบั น การศึ ก ษา หน่ ว ยงานของรั ฐ และ
รัฐวิสาหกิจ
2. ทาตลาดระหว่าองค์กรธุรกิจกับผู้บริโภค (Business-to-Consumers, B2C)
กลุ่มลูกค้าขององค์กร คือ ผู้บริโภคทั่วไปที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าทั่วไป
เป้าหมายในการเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งตลาด
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) มีการวางเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่ง
การตลาดในแต่ละปี โดยการตั้งเป้าหมายดังกล่าวจะคานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพทั่วไปทาง
เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงรสนิยมและอุปนิสัยในการบริโภคของลูกค้า สภาพการแข่งขัน ข้อ
ได้ เ ปรี ย บเสี ย เปรี ย บของคู่ แ ข่ ง กิ จ กรรมของคู่ แ ข่ ง ขั น ในปี ที่ ผ่ า นมา เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ การ
ตั้งเป้าหมายของบริษัทจะคานึงถึงแนวโน้มในอดีตประกอบกับการคาดการณ์ในอนาคต รวมทั้ง
การประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งของบริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) เพื่อวิเคราะห์และพิจารณา
สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเสริ ให้ผลการดาเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
ในด้ า นผลิ ต และจั ด จ าหน่ า ย บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก บริ ษั ท เป๊ ป ซี่ -โคล่ า
อินเตอร์เนชั่แนล จากัด , นิวยอร์ค ให้เป็นผู้ผลิต และจาหน่ายน้าอัดลม โดยใช้เครื่องหมาย
การค้า เป๊ปซี่ เป๊ปซี่แมกซ์ เป๊ปซี่ทวิสต์ มิรินด้า เซเว่นอัพ เมาเทนดิว และ คลับ รวมทั้งหัว
น้าเชื่อม ภายใต้เครื่องหมายการค้า เป๊ปซี่ มิรินด้า เซเว่นอัพ ภายในราชอาณาจักร โดยไม่มี
การกาหนดวันสิ้นสุดของสัญญา และมีเงื่อนไขสาคัญคือจะต้องซื้อหัวน้าเชื้อซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก
ในการผลิตจากบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จากัด หรือบริษัทในเครือ รวมทั้งต้องรักษา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้อยู่ในมาตรฐานที่กาหนด อนึ่งสิทธิ์ใน
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การผลิ ตและจัดจาหน่ายดังกล่ าวไม่ส ามารถโอนมอบให้ผู้ อื่นได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็น
ผู้ผลิต และจาหน่ายน้าดื่มบริสุทธิ์ และน้าโซดา ภายใต้เครื่องหมายการค้า "คริสตัล" เป็นผู้ผลิต
และจัดจาหน่ายเครื่องดื่มชาลิปตัน ชนิดคืนขวดให้กับ บริษัท เป๊ปซี่ ลิปตัน อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด เป็นผู้ผลิต และจัดจาหน่ายน้าส้มทรอปิคานา ทวิสเตอร์ ชนิดคืนขวดให้กับ บริษัท เป๊ปซี่ โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จากัด และเป็นผู้ผลิตจาหน่าย เครื่องดื่มผสมเกลือแร่ เกเตอเรด ภายใต้
ลิขสิทธิ์ของ Strokely Van Camp Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในด้านการจัดจาหน่าย บริษัทฯ เป็นผู้จัดจาหน่ายเครื่องดื่มชูกาลัง “คาราบาวแดง”
ให้กับบริษัท คาราบาวตะวันแดง จากัด เป็นผู้จัดจาหน่ายชาเขียวพร้อมดื่ม “โออิชิ” ให้กับ
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จากัด และเป็นผู้จัดจาหน่ายชาพร้อมดื่มลิปตันที่บรรจุในกระป๋อง และ
ขวดพีอีที และน้าส้มพร้อมดื่ม ภายใต้เครื่องหมายการค้า ทรอปิคานา ทวิสเตอร์ ชนิดไม่คืน
ขวดให้ กั บบริษัท เป๊ปซี่ -โคล่ า (ไทย) เทรดดิ้ง จากัด เครื่องดื่มชาลิ ปตันในขวดพีอีที และ
น้าส้มทรอปิคานา ทวิสเตอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จากัด เป็นผู้ผลิ ต
ภายใต้สัญญารับจ้างผลิตให้กับบริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งสอง ส่วนชาพร้อมดื่มลิปตัน ชนิด
กระป๋อง บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างผลิต
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จากัด (บริษัทย่อยทางตรง) ถือหุ้นและบริหารการลงทุนในบริษัท
ในเครือ
2. บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จากัด ผลิตและจาหน่ายหลอดพลาสติกเพื่อทาขวดพีอีที
ขวดพีอีที และฝาพลาสติก
3. บริษัท เดอะเพ็ท จากัด ผลิตและจาหน่ายขวดพลาสติกและขวดพีอีที
4. บริษัท เพชรแพค จากัด ผลิตและจาหน่ายขวดพลาสติกและขวดพีอีที
5. บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่ม
สภาพการแข่งขันและคู่แข่งขันหลักขององค์กร
การตลาดและสภาพการแข่งขัน
เครื่องดื่ม ”น้าอัดลม”
อุตสาหกรรมการผลิตและจัดจาหน่ายน้าอัดลมเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้
เครื่องจักรทันสมัยในการผลิตและการควบคุมคุณภาพรวมทั้งแรงงานในด้านการขนส่งและ
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การจัดจาหน่ายสินค้าสู่มือ ผู้บริโภค ทั้งยังเป็นธุรกิจที่สนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกเช่น
อุตสาหกรรม น้าตาล ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ลังพลาสติก ฝาจุกจีบ เป็นต้น
สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้าอัดลมเกิดขึ้นตลอดทั้งปี มีผู้ประกอบการรายใหม่
ๆ เข้ า มาในตลาดเพิ่ ม ขึ้ น ในปั จ จุ บั น อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตของตลาดน้ าอั ด ลมไม่ สู ง
นั ก เนื่ อ งจากมี เ ครื่ อ งดื่ ม ประเภทอื่ น เข้ า สู่ ต ลาดเครื่ อ งดื่ ม เป็ น จ านวนมาก รวมทั้ ง การ
เปลี่ยนแปลงกระแสความนิยมบริโภคเครื่องดื่มอื่นๆ ของผู้บริโภค อาทิเช่น น้าดื่มบริสุทธิ์
น้าผลไม้ น้าแร่ และอาหารนมเป็นต้น จึงทาให้การแข่งขันในธุรกิจน้าอัดลมยิ่งเพิ่มความ
รุนแรงมากขึ้นอีก
ปัจจัยของความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจน้าอั ดลม ได้แก่ การมีสินค้าที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน การให้บริการที่ดี และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง
โอกาสสาหรับการดาเนินธุรกิจเครื่องดื่มนั้นจะขึ้นอยู่กับการมีช่องทางการจาหน่ายเพื่อเข้าถึง
ผู้บริโภคเพิ่มขึ้น การขยายตัวทางธุรกิจของลูกค้า อันได้แก่ ห้างตลาดค้าส่งค้าปลีกขนาด
ใหญ่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านอาหารฟาสฟู้ด เป็นต้น อัตราเจริญเติบโตของ
ธุรกิจดังกล่าวขึ้นอยู่กับ ปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นสาคัญ
แนวโน้มการเจริญเติบโต และการพัฒนาของอุตสาหกรรมน้าอัดลม เป็นผลจากการ
ส่งเสริมและขยายกิจกรรมทางด้านการตลาดเป็นเกณฑ์ ซึ่งรวมถึงการโฆษณา การจัดการ
ส่งเสริมการขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ หรือการแนะนาสินค้ารสชาติ
ใหม่เพื่อดึงดูดใจผู้บริโภค เป็นผลให้การขยายตัวของอุตสาหกรรมมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การแข่งขันในธุรกิจน้าอัดลมมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะ
เมื่อมีคู่แข่งขันรายใหม่ๆ เพิ่มขึ้นในตลาด โดยเน้นจุดขายด้วยปริมาณที่มากกว่า ในราคาที่
ถู ก กว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จ าหน่ า ยอยู่ ใ นตลาด ท าให้ บ ริ ษั ท ฯต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ใ นด้ า น
การตลาดและการจัดจาหน่าย และดาเนินมาตรการทุกด้านเพื่อรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
สาหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ในปี 2552 เสริมสุขวางจาหน่ายเครื่องดื่มใน
บรรจุภัณฑ์ชนิดไม่คืนขวดขนาดใหม่ ได้แก่ ขนาด 460 ม.ล. 480 ม.ล. 1.2 ลิตร และ 1.5
ลิตร ในราคาที่ดึงดูดใจผู้บริโภคและได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี
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น้าดื่ม “คริสตัล”
ปัจจัยความสาเร็จของน้าดื่มคริสตัลเน้นที่ คุณภาพของสินค้า ระบบการจัดจาหน่ายที่มี
ประสิทธิภาพ การบริการที่ดีต่อลูกค้า และกิจกรรมการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภค ปัจจัยดังกล่าว
มีความจาเป็นสาหรับการแข่งขันในตลาดน้าดื่มซึ่งเป็นตลาดที่มีผู้แข่งขันในตลาดมากราย
และไม่มีความแตกต่างทางด้านราคา ปัจจุบันนอกจากน้าดื่มคริสตัลของบริษัทฯ และน้าดื่ม
รายใหญ่อื่นๆ ในตลาดแล้ว ยังมีบริษัทน้าดื่มรายใหม่เข้ามาในตลาดเป็นจานวนมาก ส่งผลให้
พื้นที่ว างสินค้ าขายในช่อ งทางค้ าปลี กก็แออัดไปด้ว ยแบรนด์หลากหลายมากมาย ทาให้
ผู้บริโภคเกิดความสับสนในการเลือกซื้อ ซึ่งการเข้ามาทาตลาดของแบรนด์น้าดื่มรายใหม่
ได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายโดยรวมของธุรกิจน้าดื่ม อย่างไรก็ดี ถึงแม้การแข่งขันในธุรกิจน้า
ดื่มจะเข้มข้นขึ้น บริษัทฯ ก็ยังคงสามารถเพิ่มยอดขายของน้าดื่มคริส ตัลได้อ ย่างต่อเนื่อ ง
อัตราการเติบโตของยอดขายคริสตัลในปีที่ผ่านมาสูงถึงร้อยละ 16
น้าดื่มคริสตัลเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นในด้านคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า โดยเป็น
น้าดื่มเพียงรายเดียวในประเทศที่ได้รับใบรับรองคุณภาพจาก NSF ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติ
ทาหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและออกใบรับรองน้าดื่มบรรจุขวดที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน
อย่างเคร่งครัดแล้วเท่านั้น
เครื่องดื่ม “ลิปตันไอซ์ที”
จากการที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเครื่องดื่มทั้งชนิดอัดลม และไม่อัดลม ทั้งใน
ด้านการผลิต และจัดจาหน่าย เมื่อบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยโฮลดิ้งส์ จากัด ผู้ผลิตและจาหน่าย
สินค้าอุปโภคและบริโภครายใหญ่ในเมืองไทย ได้เปิดตลาดชาพร้อมดื่ม ลิปตันไอซ์ที ซึ่งมีทั้ง
ในบรรจุภัณฑ์แบบกระป๋ อง และชนิดบรรจุขวดขึ้นในประเทศ จึงได้มอบหมายให้บริษัทฯ
เป็ น ผู้ ผ ลิ ต และจั ด จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ดั ง กล่ า ว ท าให้ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น บริ ษั ท แรกของไทยที่ ผ ลิ ต
เครื่องดื่มครบวงจร มีการจัดรายการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายต่างๆ โดยความร่วมมือ
ประสานงานของทั้งสองบริษัท จนทาให้ยอดจาหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในปี 2547 เป๊ปซี่ และ ยูนิลิเวอร์ ได้ร่วมทุนจัดตั้งธุรกิจร่วมภายใต้ชื่อ บริษัท เป๊ปซี่ ลิป
ตัน อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชาลิปตันผ่านผู้ผลิตและบรรจุ
ขวดทั่วโลก ในประเทศไทยเสริมสุขยังคงเป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายชาลิปตันชนิดคืนขวดและ
บรรจุกระป๋องภายใต้การอนุมัติจาก บริษัท เป๊ปซี่ ลิปตัน อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด จึงเป็นอีก
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ก้าวหนึ่งที่เสริมสุข และเป๊ปซี่โค จะร่วมมือประสานงานกันในการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มนอกเหนือจากน้าอัดลม
ปัจจุบัน ลิปตันไอซ์ทีมีจาหน่ายในขวดแก้วชนิดคืนขวดขนาดบรรจุ 10 ออนซ์ และ 15
ออนซ์ และในขวดพีอีทีขนาดบรรจุ 350 ซีซี และ 450 ซีซี โดยในปีที่ผ่านมา ลิปตันไอซ์ทีมี
การเติบโต 19% ทั้งนี้มีการผลิตดาเนินการโดยบริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จากัด ซึ่งเป็น
บริ ษัท ในเครื อ เสริ มสุ ข ส่ ว นการจั ดจ าหน่ ายยัง คงด าเนิ น การโดยบริษั ท เสริ มสุ ข จากั ด
(มหาชน)
เครื่องดื่มเกลือแร่ “เกเตอเรด”
บริษัท Strokely Van Camp Inc. ได้แต่งตั้งให้ บริษัทเสริมสุข จากัด (มหาชน) เป็น
ผู้ดูแลการผลิต และจัดจาหน่ายเกเตอเรด (Gatorade) เครื่องดื่มเกลือแร่ อันดับหนึ่งของโลก
ในประเทศไทย เกเตอเรด เป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในรสชาติ
และคุณสมบัติที่เหนือกว่าเครื่องดื่มเกลือแร่ทั่วไปด้วยส่วนผสมของเกลือแร่และความหวานที่
เหมาะสม ทาให้ร่างกายดูดซึมได้ดี เหมาะกับผู้ที่เสียเหงื่อและนิยมการออกกาลังกาย จึงเป็น
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและอยู่ในกระแสความนิยมในขณะนี้ เกเตอเรด มีให้เลือก 2 รสชาติ คือ
รสมะนาว และรสองุ่น ในบรรจุภัณฑ์แบบขวดพีอีที ขนาด 350 มิลลิลิตร และในขวดพีอีที
ขนาด 500 มิลลิลิตร
น้าผลไม้ “ทรอปิคานา ทวิสเตอร์”
อีกก้าวหนึ่งซึ่งบริษัทฯ ดาเนินการเพื่อให้เป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายเครื่องดื่มครบวงจร
คือการเป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายน้าผลไม้ซึ่งมีส่วนผสมน้าผลไม้ 14 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้ชื่อ
“ทรอปิคานา ทวิสเตอร์” โดยการผลิตดาเนินการโดยบริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จากัด และ
จัดจาหน่ายโดยบริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) ปัจจุบันน้าผลไม้ รสส้ม ทรอปิคานา ทวิ
สเตอร์ มีให้เลือก ในภาชนะชนิดคืนขวด ขนาด 250 ซีซี ขวดแก้วชนิดไม่คืนขวดขนาด 250
ซีซี และขวดพีอีทีขนาด 350 ซีซี ในปี 2552 เสริมสุขวางตลาดทรอปิคานา ทวิสเตอร์ น้าล้ม
ผสมเนื้อส้ม เพื่อขยายฐานผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย โดยน้าผลไม้ทรอปิคานา ทวิ
สเตอร์ เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้กับผู้บริโภค เพื่อตอบสนองกระแสความนิยมเครื่องดื่ม
บารุงสุขภาพซึ่งกาลังแพร่หลายอยู่ในขณะนี้
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เครื่องดื่ม “คาราบาวแดง”
บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนจาหน่าย เครื่องดื่ม “คาราบาวแดง” ให้กับบริษัท คาราบาวตะวัน
แดง จากัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545 ทั้งนี้ ยอดขายของเครื่องดื่ม “คาราบาวแดง” ในปี 2552
ชะลอตัว เนื่องจากเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศชะลอตัว ส่งผลกระทบ
ต่อกาลังในการซื้อของผู้บริโภคหลักของผลิตภัณฑ์นี้อย่างมาก
การจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการ
วัตถุดิบสาคัญในการผลิตจัดหาจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
หัวน้าเชื้อ เป๊ปซี่ เป๊ปซี่แมกซ์ เป๊ปซี่ทวิสต์ มิรินด้า เซเว่นอัพ เมาเทนดิว และ คลับ
จัดซื้อจาก บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จากัด ซึ่งเป็นผู้นาเข้าจากต่างประเทศ
หัวน้าเชื้อ ชาลิปตัน จัดซื้อจาก บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จากัด ซึ่งเป็นผู้
นาเข้าจากต่างประเทศ
หัวน้าเชื้อ น้าผลไม้ทรอปิคานา ทวิสเตอร์ และส่วนผสมเพื่อการผลิตเครื่องดื่ม เกเต
อเรด ผู้รับจ้างผลิตจัดซื้อโดยตรงจาก บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จากัด ซึ่งเป็นผู้นาเข้า
จากต่างประเทศ
สินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจาหน่ายได้แก่ เครื่องดื่ม คาราบาว แดง และชาเขียว โออิชิ
จัดซื้อโดยตรงจากบริษัท ผู้ผลิตและเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอื่นเป็นวัตถุดิบที่จัดซื้อในประเทศ เช่น น้าตาล ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เคมีภัณฑ์ ขวดแก้ว ฝาจุกเกลียว ฝาจุกจีบ ลังพลาสติก ขวด PET กระป๋อง
และกล่องกระดาษ
นอกจากหัวน้าเชื้อที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มซึ่งจัดซื้อจากเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้ว การซื้อ
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์อื่น บริษัทฯ จัดหาจากผู้จาหน่ายประมาณ 3-4 รายเพื่อให้มีวัตถุดิบและ
บรรจุภัณฑ์ที่เพียงพอกับความต้องการในราคาที่เหมาะสม
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ตารางที่ 1.3 กาลังการผลิตและปริมาณการผลิต
ปี 2552

ปี 2551

ปี 2550

กาลังการผลิตเต็มที่ของน้าอัดลม
(หน่วย:ขวดต่อชั่วโมง)

585,202

594,350

584,816

ปริมาณการผลิตจริงของน้าอัดลม
(หน่วย:ขวดต่อชั่วโมง)

483,155

489,640

490,756

82.6%

82.4%

83.9%

+0.2%

-1.5%

-11.4%

การใช้กาลังการผลิต (%)
อัตราเพิ่มของปริมาณการผลิต
(%)

อัตราปริมาณการผลิตที่ลดลงในปี 2551 และ 2552 เกิดจากสัดส่วนการผลิตน้าอัดลมใน
ขวดที่มีปริมาตรสูงเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตน้าอัดลมในขวดที่มีปริมาตรสูงขึ้นจะให้
ผลผลิตขวดต่อชั่วโมงต่ากว่าการผลิตน้าอัดลมในขวดที่มีปริมาตรต่ากว่า
1.2 ปัญหาและลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
ปัจจุบันอุตสาหกรรมน้าอัดลมมีแนวโน้มชะลอตัวลง เนื่องจากปัญหาด้านต้นทุนการผลิต
ที่เพิ่มสูงขึ้น การบริโภคที่ซบเซาลงจากปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ ตลาดมีการ
แข่งขันรุนแรงทั้งจากผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่เน้นจุดขายทางด้านสุขภาพ ซึ่งตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การ
ผลิตน้าอัดลมของไทยค่อนข้างผันผวน ปริมาณการผลิตต่อปีอยู่ในช่วง 2,000-2,300 ล้านลิตร
ยอดขายภายในประเทศในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาขยายตัวในอัตราที่ลดลง ในปี 2551 มีมูลค่าตลาด
รวมประมาณ 35,000 ล้านบาท อัตราขยายตัวร้อยละ 2.0 ปัจจุบันอุตสาหกรรมน้าอัดลมเป็น
อุต สาหกรรมการผลิ ต เพื่ อ บริโ ภคภายในประเทศเป็น ส่ ว นใหญ่ และเนื่อ งจากอุ ต สาหกรรม
น้าอัดลมในประเทศไทยมีลักษณะเป็นตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly) ประกอบไปด้วยโรงงาน
ผู้ผลิตประมาณ 17 โรง มีการจ้างงานประมาณ 5,000 คน แต่มีผู้ผลิตรายใหญ่เพียง 2 ราย
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เท่านั้น ที่ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าชื่อดังจากต่างประเทศ โดยในช่วงที่ผ่านมามี
ผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นไม่มาก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องลงทุนสูง สินค้าในตลาดมี
ลักษณะไม่ต่างกันทาให้เกิดการทดแทนกันได้ง่ายในมุมมองของผู้บริโภค
แนวโน้มอุตสาหกรรมน้าอัดลมในปี 2552 คาดว่าจะไม่ขยายตัวไปมากกว่าปีก่อ น
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ การเพิ่มขึ้นของค่าจ้าง
แรงงาน ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ ราคาน้าตาลและสารให้ความหวาน ส่งผลทาให้ต้นทุนในการผลิต
สูงขึ้น ผู้ประกอบการต้องแข่งขันกันมากขึ้นเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด อีกทั้งยังต้อง
รักษาฐานลูกค้ากลุ่มเดิมไม่ให้เปลี่ยนไปบริโภคเครื่องดื่มสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันกระแสสุขภาพทาให้
คนหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น และลดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ จึงทาให้อุตสาหกรรมน้าอัดลมที่ถูกมองว่าไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพได้รับผลกระทบไป
ด้วย (ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร : fic.nfi.or.th)
ส่วนแบ่งตลาดน้าอัดลม (ตามค่าย/รวมน้าดา/น้าสี) ปี 2552
ตลาดรวม 35,000 ล้านบาท

ส่วนแบ่งตลาดน้าอัดลม
1%

49%
50%

เป๊ปซี่
โค้ก
อื่นๆ

ภาพที่ 1.1 แสดงส่วนแบ่งตลาดน้าอัดลม (ตามค่าย/รวมน้าดาและน้าสี) ปี 2552
อ้างอิงจาก : marketeer.co.th (เมษายน 2552)

24

ส่วนแบ่งตลาดน้าอัดลม (ตามประเภท) ปี 2552
ตลาดรวม 35,000 ล้านบาท

ส่วนแบ่งตลาดน้าอัดลม
30%
น้ำด้ำ
70%

น้ำสี

ภาพที่ 1.2 แสดงส่วนแบ่งตลาดน้าอัดลม (ตามประเภท) ปี 2552
อ้างอิงจาก : marketeer.co.th (เมษายน 2552)
ส่วนแบ่งตลาดน้าอัดลมปราศจากน้าตาล ปี 2552
ตลาดรวม 2,000 ล้านบาท

ส่วนแบ่งตลาดน้าอัดลมปราศจากน้าตาล
28%
โค้ก
72%

ภาพที่ 1.3 แสดงส่วนแบ่งตลาดน้าอัดลมปราศจากน้าตาล ปี 2552
อ้างอิงจาก : marketeer.co.th (เมษายน 2552)

เป๊ปซี่

25

ส่วนแบ่งตลาดน้าอัดลม ปี 2550
ตลาดรวม 30,000 ล้านบาท

ส่วนแบ่งตลาดน้าอัดลม
3%

47%
50%

โค้ก
เป๊ปซี่
อื่นๆ

ภาพที่ 1.4 แสดงส่วนแบ่งตลาดน้าอัดลม ปี 2550
อ้างอิงจาก : econ.tu.ac.th
จากภาพจะเห็นได้ว่าส่วนแบ่งตลาดของเป๊ปซี่นั้นมีส่วนแบ่งตลาดที่ลดลงจากปี 2550
จากเดิมที่มี 50 % ลดลงไปเหลือ 49% เพราะฉะนั้นจะทาอย่างไรเพื่อที่จะทาให้เป๊ปซี่กลับกลาย
มาเป็นผู้นาตลาดได้เหมือนเดิม
1.3 ความสาคัญและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กร
ปัญหาที่เกิดขึ้นมีความสาคัญกับองค์กรคือรายได้จากการจาหน่ายเครื่องดื่มน้าอัดลมใน
ปัจจุบันมีส่วนแบ่งทางการตลาดลดลงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขจะมีผลกระทบต่อ
องค์กรในระยะยาวคือ จะทาให้ยอดขายของบริษัทไม่สามารถสู้กับคู่แข่งได้ ทาให้บริษัทต้องเร่ง
ทากลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กลับมาเป็นผู้นา
ตลาดเหมือนเดิม มากไปกว่านี้คู่แข่งมีแผนการตลาดระดับโลกทาให้มีความได้เปรียบในเรื่อง
การจดจาแบรนด์สินค้าของลูกค้า โดยอ้างอิงจากในประเทศไทยนั้น Pepsi เป็นแบรนด์ที่ลูกค้า
จดจาได้มากกว่า แต่ในทางตรงกันข้ามนั้น ในระดับตลาดโลก Coke ถือครองส่วนแบ่งการตลาด
มากกว่า และที่สาคัญคือแนวโน้มการเจริญเติบโต และการพัฒนาของอุตสาหกรรมน้าอัดลม
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เป็นผลจากการส่งเสริมและขยายกิจกรรมทางด้านการตลาดเป็นเกณฑ์ ซึ่งรวมถึงการโฆษณา
การจัดการส่งเสริมการขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ หรือการแนะนาสินค้า
รสชาติใหม่เพื่อดึงดูดใจผู้บริโภค เป็นผลให้การขยายตัวของอุตสาหกรรมมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การแข่งขันในธุรกิจน้าอัดลมมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อ
มีคู่แข่งขันรายใหม่ๆ เพิ่มขึ้นในตลาด โดยเน้นจุดขายด้วยปริมาณที่มากกว่า ในราคาที่ถูกกว่า
ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายอยู่ในตลาด ทาให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในด้านการตลาดและการ
จัดจาหน่าย และดาเนินมาตรการทุกด้านเพื่อให้กลับมาเป็นผู้นาตลาดและเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
สาหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
1.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นและวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อยอดขายที่ลดลงใน
ผลิตภัณฑ์น้าอัดลมของ บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้าอัดลมของ บริษัท เสริมสุข จากัด
(มหาชน)
3. เพื่อศึกษาและกาหนดกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันในธุรกิจน้าอัดลม ของบริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะสั้น
1. ทราบถึงสาเหตุของยอดขายเครื่องดื่มน้าอัดลมที่ลดลงของบริษัท
2. ทราบถึงปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มน้าอัดลมของลูกค้า
ระยะกลาง
1. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มยอดขายให้แก่บริษัท
2. สามารถรักษาความเป็นผู้นาตลาดและแบ่งส่วนตลาดจากคู่แข่งขัน
ระยะยาว
1. สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดเครื่องดื่มน้าอัดลม
2. เป็นแบรนด์เครื่องดื่มน้าอัดลมซึ่งลูกค้าให้ความเชื่อมั่นในการบริโภคเป็นแบรนด์แรก

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง “ กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจน้้าอัดลม : กรณีศึกษา บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) ”
ประกอบด้วยแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
2.1.1 PEST Analysis
2.1.2 การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของ Michael E. Porter
2.1.3 การวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรมจาก Five Forces Model
2.1.4 BCG portfolio model
2.1.5 กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7 s Framework)
2.1.6 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ขององค์กร (SWOT)
2.1.7 สร้างกลยุทธ์โดย Tows Matrix
2.1.8 การก้าหนดกลยุทธ์อย่างละเอียด
2.2 ทฤษฎีกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
2.1.1 กลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมาย (STP Strategy)
2.1.2 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
2.1.3 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)
2.1.4 Above – the – Line Marketing ; ATL
2.1.5 Below – the – Line Marketing ; BTL
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
2.1.1 PEST Analysis
PEST Analysis เป็นเครื่องมือที่ใช้ส้าหรับวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกทางการตลาด
ระดับมหภาค (Macro Environment) โดยเฉพาะ ประกอบไปด้วย
1. P – Political วิเคราะห์ผลกระทบจากการเมือง การปกครอง รวมถึงกฎหมายต่างๆ
2. E– Economics วิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ และปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์
3. S – Social เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบจากสังคม วัฒนธรรม สภาพความเป็น อยู่
4. T – Technology วิเคราะห์ผลกระทบจาก Technology หรือ Innovation อื่นๆ
การวิเคราะห์ PEST ของธุรกิจระหว่างประเทศนั้นมักจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยทั้ง 4
ข้างต้นที่มีค วามหลากหลายมากกว่าและแตกต่างจากการวิเ คราะห์ PEST ของกิจการที่
ประกอบการเฉพาะภายในประเทศเพราะเป็นการวิเคราะห์เพื่อการแสวงหา โอกาสและอุปสรรค
ของกลุ่มประเทศเป้าหมายซึ่งมักมีความแตกต่างกันในทุกประเทศ อาทิเช่น PEST ของประเทศ
ในทวีปเอเชียและอเมริกาเป็นต้น สิ่งแวดล้อมทั่วไปเหล่านี้มักจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงศักยภาพในการ
ด้าเนินธุรกิจใน กลุ่มประเทศเป้าหมายนั้นๆ (โอกาสและอุปสรรค)
นักธุรกิจที่ท้าการส่ง ออกหรือท้าการค้าระหว่างประเทศควรคิดเสมอว่าการลงทุนข้าม
ชาติมักจะต้องมีการ คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูง (Rate of Return on Investment)
หรือให้เหมาะสมต่อความเสี่ยงจากการลงทุน และกิจการจะประสบความส้าเร็จตามเป้าหมายที่
ก้าหนดไว้จ้าเป็นที่จะต้องมีข้อมูล สนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ เพราะการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจทั่วไปของประเทศเป้าหมายอาจส่ง ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
แนวลบต่อการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจาก กิจการท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ ตัวอย่างเช่น
นักลงทุนไทยที่ประสบปัญหาในการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากกิจการท้องถิ่น ของ
สาธารณรัฐประชาชนลาวเพราะต้นทุนสินค้าที่ท้าการส่งออกจากประเทศไทยไปขายมี ราคาสูง
กว่าสินค้าที่ผู้ประกอบการชาวลาวน้าเข้าจากจีนเป็นต้น เหตุการณ์ตัวอย่างนี้เป็นการบอกถึง
อุปสรรคของธุรกิจไทยในการแข่งขันทางการ ค้าในประเทศลาวดังนั้นผู้ประกอบการไทยควร
จะต้องหาแนวทางในการปฏิบัติเพื่อ เอาชนะอุปสรรคครั้งนี้ด้วยยุทธศาสตร์ต่างๆ เช่น
ยุทธศาสตร์การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงกว่าของประเทศจีนประกอบกับ ยุทธศาสตร์การ
ลดต้นทุนในการขนส่งวัตถุดิบเป็นต้น
อ้างอิงจาก www.businessthai.co.th
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2.1.2 การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของ Michael E. Porter
Michael E. Porter ได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาระดับความสามารถทางการ
แข่งขันของอุตสาหกรรม โดยมีแนวความคิดว่า ภาวการณ์แข่งขันในการค้าของโลกปัจจุบัน
องค์ ก รทุก องค์ ก รย่อ มพยายามเลื อ กยุทธวิธี ที่ ดีที่สุ ด ที่จะท้าให้เ กิดความได้เ ปรียบทางการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมของตน จึงจ้าเป็นจะต้องประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งทั้งอุตสาหกรรมและ
คู่แข่ง เพื่อให้สามารถหาแนวทางปรับตัวให้แข่งขันได้อย่า งมีประสิทธิภาพในตลาดโลกที่มีการ
แข่งขันที่รุนแรงขึ้นทุกขณะ การสร้างกลยุทธ์ที่ส้าคัญของการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ประกอบด้วย
1.
กลยุทธ์การเป็นผู้น้าด้านต้นทุน (Overall Cost Leadership) ธุรกิจที่เน้นการ
ท้างานเพื่อให้บรรลุต้นทุนการผลิตและการจัดจ้าหน่ายที่ต่้าที่ สุด เพื่อสามารถก้าหนดราคาต่้า
กว่าคู่แข่งและได้ส่วนแบ่งทางการตลาดที่ใหญ่กว่า มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ
การผลิต และการจัดจ้าหน่ายเชิงกายภาพ องค์กรต่าง ๆ ต้องพยายามลดต้นทุนต่าง ๆ จนท้าให้
สร้างความได้เปรียบกว่าคู่แข่งขัน
2.
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiate Strategy) ธุรกิจต้องเน้นการ
บรรลุถึงการปฏิบัติงานที่โดดเด่นที่ลูกค้าค้านึงถึงประโยชน์สูงสุด ในอดีตสินค้ามักมีการผลิตเป็น
จ้านวนมาก (Mass Production) ตามความต้องการของผู้ขาย แต่ปัจจุบันจะท้าเช่นนั้นไม่ได้อีก
แล้วเพราะกลุ่มลูกค้ามีความต้องการหลากหลาย ท้าให้ต้องมีการสร้างความแตกต่างมากกว่า
รายอื่น ๆ
3.
กลยุทธ์มุ่งเน้นตลาดเฉพาะส่วน (Niche Focus Strategy) มุ่งเน้นที่ส่วนตลาด
แคบ ๆ เพียง 1 ส่วนหรือมากกว่านั้น องค์กรต้องรู้จักส่วนตลาดนี้เป็นอย่างดีและท้าให้กลยุทธ์นี้
ไปทางเป็นผู้น้าด้านต้นทุนหรือการสร้างความแตกต่างในตลาดเป้าหมาย
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2.1.3 การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมจาก Forces Model
โดยสามารถบริหารรายละเอียดของแต่ละปัจจัยได้ดังนี้
รศ.จินตนา บุญบงการ และ ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ์ เขมจรนันท์ (2549 : 87-96)
1. การคุ กคามของผู้เ ข้ ามาใหม่ ผู้ เ ข้า มาใหม่ใ นอุต สาหกรรมท้าให้ก้าลั งการผลิ ต ใน
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น และมีความต้องการส่วนแบ่งตลาดและทรัพยากรในการาผลิต ท้า
ให้คุกคามต่อสถานะและความมั่นคงของผู้อยู่ในอุตสาหกรรมเดิม ผู้บริหารต้องพิจารณา
ถึงปัจจัยที่จะสามารถสร้างความเข้มแข็งเพื่อป้องกันการเข้าตลาดของผู้เข้ามาใหม่ ซึ่ง
ธุรกิจสามารถท้าได้โดยสร้างความเข้มแข็งในปัจจัยดังต่อไปนี้
 การประหยัดโดยขนาด
 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
 ความต้องการเงินทุน
 ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ขาย
 อุปสรรคต่อการเข้าสู่ช่องทางการจัดจ้าหน่าย
 ข้อเสียเปรียบทางต้นทุนที่ไม่ขึ้นอยู่กับขนาด
 นโยบายรัฐบาล
2. การแข่งขันระหว่างธุรกิจที่มีอยู่ ในอุตสาหกรรม การแข่งขันในอุตสาหกรรมเกิดขึ้น
โดยมีองค์การใดองค์การหนึ่งหรือหลายองค์การริเริ่มเปลี่ยนแปลงการด้าเนินงานของตน
เพื่ อ ต้ อ งการให้ ไ ด้ ค วามได้ เ ปรี ย บและผลประโยชน์ เ หนื อ กว่ า องค์ ก ารอื่ น ๆ ใน
อุตสาหกรรม ซึ่งก้อให้เกิดผลกระทบต่ อองค์การอื่นและอาจท้าให้เกิดการตอบโต้ ซึ่ง
สามารถพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของการแข่งขันได้ดังนี้
 จ้านวนคู่แข่งขัน
 อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 ปริมาณของต้นทุนคงที่
 ก้าลังการผลิต
 อุปสรรคของการออกไปสู่อุตสาหกรรมอื่น
 ความหลากหลายของคู่แข่งขัน
3. อานาจการต่อของผู้ซื้อ ลู กค้ าเป็นบุคคลส้ าคั ญต่อความอยู่รอดและเถียรภาพของ
ธุรกิจทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ศักยภาพในการต่อรองของผู้ซื้อมีส่วนในการผลักดันให้

31

ผู้ขายต้องปรับราคาต่้าลงและพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดีขึ้น โดยผู้ซื้อจะมี
อ้านาจการต่อรองสูง เนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้
 ผู้ซื้อซื้อสินค้าในสัดส่วนปริมาณมาก
 ผู้ ซื้ อ มี ศั ก ยภาพในการขยายธุ ร กิ จ แบบบู ร ณาการไปข้ า งหลั ง (Backward
Integration)
 ผู้ขายมีจ้านวนมาก
 มีสินค้าหรือบริการทดแทน
 ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ขายต่้า
4. สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารทดแทน นอกจากแต่ ล ะองค์ ก ารจะต้ อ งด้ า เนิ น งานแข่ ง ขั น กั บ
ผู้ประกอบการในอุต สาหกรรมเดียวกันแล้ว บางครั้งองค์ การอาจประสบปัญ หาการ
คุกคามของสินค้าทดแทนจากอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งการทดแทนอาจเป็นเพียงชั่วคราว
เช่น เมื่อสินค้ามีราคาแพงขึ้น ท้าให้ลูกค้าบางกลุ่มเปลี่ยนไปใช้สินค้าที่คล้ายคลึงกันเป็น
ต้น หรือการทดแทนโดยสมบูรณ์ เช่น การพัฒนาและน้าพลาสติกและไฟเบอร์เข้ามา
ทดแทนการใช้ไ ม้ เส้ นใยสั งเคราะห์ เ ข้ ามาแทนเส้ น ใยพื ช หรื อ เครื่อ งพิม พ์ ดีด ที่ ถู ก
ทดแทนโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
5. ผู้ข ายวัตถุ ดิ บ จะเห็ นว่ าความสั มพัน ธ์ ระหว่ างผู้ ผ ลิ ต และผู้ ขายวัต ถุ ดิบ จะมี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการ เพราคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบและ
ความล่าช้าของการส่งมอบล้วนก่อให้เกิดผลกระทบต้อองค์การ ดังนั้นผู้บริหารควรให้
ความส้าคัญในการวิเคราะห์อ้านาจการต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบว่ามีมากน้อยเพียงใด
ซึ่งโดยปกติผู้ขายวัตถุดิบจะมีอ้านาจการต่อราองสูงในสถานการณ์ดังต่อไปนี้
 ผู้ซื้อซื้อสินค้าในสัดส่วนปริมาณน้อย
 ผู้ ขายวั ต ถุ ดิ บมี ศักยภาพในการขยายธุ รกิจ แบบบูร ณาการตัว ไปข้ างหน้ า
(Forward Integration)
 ผู้จ้าหน่ายวัตถุดิบมีจ้านวนน้อย แต่จ้าหน่ายไปยังผู้ซื้อจ้านวนมาก
 ไม่มีสินค้าหรือบริการทดแทน
 ต้นทุนการเปลี่ยนผู้จัดจ้าหน่ายวัตถุดิบสูง
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2.1.4 กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7 s Framework)

ภาพที่ 2.1 McKinsey 7 s Framework
แนวคิดนี้ได้รับการเผยแพร่เป็น ครั้งแรกในปี ค.ศ.1980 โดย Robert Waterman, Tom Peter
and Julien Phillips แนวคิดนี้ต้องการน้าเสนอว่าประสิทธิภาพขององค์กรธุรกิจเกิดจาก
ความสัมพันธ์ ของปัจจัยต่างๆ 7 ประการ ของธุรกิจว่ามีลักษณะและมีสภาพอย่างไร
1. กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง การวางแผนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม การพิจารณา จุดแข็ง จุดอ่อน ของกิจการ
2. โครงสร้าง (Structure) เป็นโครงสร้างขององค์การที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
อ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงขนาดการควบคุม การรวมอ้านาจ และการกระจาย
อ้านาจ ของผู้บริหาร การแบ่งโครงสร้างงานตามหน้าที่ ตามผลิตภัณฑ์ ตามลูกค้า ตามภูมิภาค
ได้อย่างเหมาะสม
3. ระบบ (System) หมายถึงกระบวนการและล้าดับขั้นการปฎิบัติงานทุกอย่างที่เป็น
ระบบที่ต่อเนื่อง สอดคล้องประสานกันทุกระดับ
4. รูปแบบ (Style) หมายถึง การจัดการที่มีรูปแบบวิธีที่เหมาะสมกับ ลักษณะองค์การ
เช่น การสั่งการ การควบคุม การจูงใจ สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์การ
5. การจัดการบุคคลเข้าท้างาน (Staff) หมายถึง การคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ
การพัฒนาบุคคลกรอย่างต่อเนื่อง
6. ทักษะ (Skill) หมายถึง ความโดดเด่น ความเชี่ยวชาญในการผลิต การขาย การ
ให้บริการ
7. ค่านิยมร่วม (Shared value) หมายถึง ค่านิยมร่วมกันระหว่างคนในองค์การ ความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
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แบบจ้าลอง 7-s นี้เป็นกรอบการพิจารณาและการวางแผนเพื่อการก้าหนดกลยุทธ์ใน
องค์การโดยการ ประสานองค์ประกอบทั้ง 7 ตัวให้สอดคล้องประสานกัน ตัวแปรแต่ละตัวมี
ความส้าคัญต่อการบริหารองค์การ เริ่มตั้งแต่การก้าหนดกลยุทธ์องค์การเกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาโครงสร้าง องค์การ เป้าหมายขององค์การ ระบบการด้าเนินงาน ทักษะที่ใช้ในการ
ท้างาน บุคลากร รูปแบบพฤติกรรมของพนักงานและเป้าหมายที่ต้องการ
ที่มา : http://www.geocities.com
2.1.5
ตั ว แบบของกลุ่ ม ที่ ป รึ ก ษาแห่ ง เมื อ งบอสตัน (BCG portfolio model)
รศ.พิบูล ทีปะปาล (2549 : 55-59)
กลุ่มที่ปรึกษาแห่งเมืองบอสตัน (The Boston Consulting Group : BCG) ได้พัฒนาตัว
แบบเพื่อการวิเคราะห์เครือข่ายธุรกิจเพื่อการลงทุน (portfolio analysis)ที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
มากที่สุดตัวแบบหนึ่ง ในปี ค.ศ.1970 (ในบางต้าราใช้ช่วงปลายทศวรรษที่ 1960) โดยน้าเอา
ปัจจัย 2 อย่างคือ อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม และส่วนครองตลาดสัมพันธ์ มาจัด
แสดงในรูปของแมททริกซ์ เรียกว่า “ growth share matrix ” หรือ “ BCG matrix ”

ภาพที่ 2.2 BCG matrix
ที่มาของภาพ : http://mbatools.co.uk

34

ในสภาวะของอัต ราการขยายตัว ของอุต สาหกรรมในระดับต่าง รวมทั้ งข้อ เสนอแนะ
ส้าหรับบริษัท เพื่อก้าหนดบทบาทของแต่ละสภาพของ SBU และแนวทางในการวางแผนกล
ยุทธ์ที่เหมาะสม อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้
1. ดวงดาว (Star) แสดงว่าฐานะหรือต้าแหน่งของ SBU เป็นผู้น้าในตลาดมีส่วนครอง
ตลาดสูง (high market share)อยู่ใ นอุตสาหกรรมซึ่งก้าลั งขยายตัวสู ง (high
growth) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า SBU นั้นจะสามารถท้าก้าไรได้มาก จึงควรก้าหนด
เป้าหมายที่จะรักษาจุดเด่น เหนือคู่แข่งขัน (differential advantage) ของบริษัท
เอาไว้เป็นประการส้าคัญ เพื่อเผชิญกับคู่แข่งซึ่งก้าลังจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
2. โคนม (Cash cow) แสดงว่าฐานะหรือต้าแหน่งของ SBU เป็นผู้น้าในตลาดมีส่วน
ครองตลาดสูง (high market share)แต่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ขยายตัวต่้า หรือ อิ่มตัว
แล้ว (low growth)โดยปกติ SBU ที่อยู่ในต้าแหน่งนี้จะมีลูกค้าขาประจ้า หรือ ลูกค้า
ที่มีความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ SBU นี้ปริมาณมากยากที่
คู่แข่งขันจะแย่งชิงไปได้ ดังนั้นขึงท้าให้มียอดขายและก้าไรได้สูงอีกด้วย
3. เด็กมีปัญหา (Problem child) หรือ เครื่องหมายค้าถาม (question mark) แสดงว่า
ฐานะหรือต้าแหน่งของ SBU ของบริษัทมีส่วนครองตลาดต่้า (low market share)
เมื่อเทียบกับส่วนครองตลาดของคู่แข่งขัน แต่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ก้าลังขยายตัวสูง
(high growth) ดังนั้นบริษัทจ้าเป็นต้องใช้เงินมากเพื่อรักษาหรือเพิ่มส่วนครองตลาด
ให้สูงขึ้น
4. สุนัขเผ้าบ้าน (dog) แสดงว่าฐานะหรือต้าแหน่งของ SBU ของบริษัทมียอดขาย
จ้ากัดเพรามีส่วนครองตลาดต่้า (low market share) เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนครอง
ตลาดของคู่แข่งขัน และอยู่ในอุตสาหกรรมที่อิ่มตัวหรือลดลง(low growth) SBU จะ
มีก้าไรต่้าหรือขาดทุน การลงทุนต่อไปไม่คุ้มค่า โอกาสก้าวหน้ามีน้อย
2.1.6 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ขององค์กร (SWOT Analysis)
รศ. ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ (2547 : 865-866 ) เพื่อก้าหนดกลยุทธ์การตลาดหรือ
การวางแผนการตลาดใน 4 ประเด็น คือ
1. การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) เป็นการพิ จารณาถึงข้อดีหรือจุดแข็งของ
ผลิตภัณฑ์ หรือของบริษัทโดยการวิเคราะห์จากส่ว นประสมการตลาด (4Ps)ของบริษัท และ
สภาพแวดล้อมภายในอื่น การทราบจุดแข็งจะน้าไปใช้ในการก้าหนดกลยุทธ์การตลาด (4Ps)
2. การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ข้อเสียหรือปัญหาที่เกิด
จากส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) ซึ่งวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท การทราบถึง
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จุดอ่อน จะช่วยให้บริษัทหาวิธีการแก้ปัญหานั้นมีหลายบริษัทที่สามารถเปลี่ยนจากจุดอ่อนให้
เป็นจุดแข็งได้
3. การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ข้อได้เปรียบหรือปัจจัยที่
เอื้ออ้านวยให้แก่บริษัทโดยวิเคราะห์ จากสภาพแวดล้อมภายนอกการวิเคราะห์ถึงโอกาสจะช่วย
ให้บริษัทก้าหนดกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับโอกาสนั้นๆ
4. การวิเคราะห์อุปสรรค (Threats) เป็นการวิเคราะห์ข้อจ้ากัดซึ่งเนื่องมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกการทราบถึงอุปสรรคหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นบริษัท จะน้าไปปรับปรุงกล
ยุทธ์การาตลาดเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
2.1.7 สร้างกลยุทธ์โดย TOWS Matrix ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล (2553)
TOWS Matrix เป็นการสร้างกลยุทธ์จากข้อมูลที่ได้จากการท้า SWOT Analysis ด้วย
การน้าข้อมูลที่ประกอบด้วย Strengths, Weaknesses, Opportunities และ Treats มาสร้างกล
ยุทธ์ได้ใน 4 ลักษณะ คือ





Strengths – Opportunities (SO)
Weaknesses – Opportunities (WO)
Strengths – Treats (ST)
Weaknesses – Treats (WT)

ภาพที่ 2.3 แสดงเป้าหมายของกลยุทธ์ทั้ง 4 จาก TOWS Matrix
ที่มาของภาพ : http://www.emeraldinsight.com
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1. Strengths – Opportunities (SO)
เป็นต้าแหน่งหรือสถานการณ์ที่ต้องการของทุกองค์กร จะใช้จุดแข็งและข้อได้เปรียบ
จากโอกาสเพื่อรุกตลาดให้ได้เปรียบเหนือคู่แข่งรายอื่น ๆ
SO เป็นกลยุทธ์ที่อยู่ในต้าแหน่งรุก (Aggressive) ดังนั้นกลยุทธ์ที่ควรน้ามาใช้คือ
 การเจาะตลาด (Market Penetration)
 การพัฒนาตลาด (Market Development)
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
 การรวมตัวไปข้างหน้า (Forward Integration)
 การรวมตัวไปข้างหลัง (Backward Integration)
 การรวมตัวในแนวนอน (Horizontal Integration)
 การกระจายธุรกิจที่แตกต่างจากเดิม (Conglomerate Diversification)
 การกระจายธุรกิจสู่ศูนย์กลาง (Concentric Diversification)
 การกระจายธุรกิจในแนวนอน (Horizontal Diversification)
 กลยุทธ์ผสม (Combination)
2. Weaknesses – Opportunities (WO)
องค์ก รมีจุดอ่อ น แต่ใ นขณะเดียวกันสถานการณ์จากภายนอกมีข้อ ได้เ ปรียบ ดังนั้น
องค์กรจะต้องรีบหาทางแก้ไขจุดอ่อน พยายามพัฒนาองค์กรและใช้ข้อได้เปรียบจากโอกาสใน
การต่อสู้กับคู่แข่ง
WO เป็นกลยุทธ์ที่อยู่ในต้าแหน่งอนุรักษ์ (Conservative) กลยุทธ์ที่ควรน้ามาใช้คือ
 การเจาะตลาด (Market Penetration)
 การพัฒนาตลาด (Market Development)
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
 การกระจายธุรกิจสู่ศูนย์กลาง (Concentric Diversification)
3. Strengths – Treats (ST)
องค์กรมีจุดแข็ง แต่มีข้อจ้ากัดจากสถานการณ์ภายนอก องค์กรต้องพยายามใช้จุดแข็งที่
มีให้เกิดประโยชน์กับองค์กรสูงสุดเพื่อลดอุปสรรคให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุด
ST เป็นกลยุทธ์ที่อยู่ในต้าแหน่งการแข่งขัน (Competitive) ดังนั้น กลยุทธ์ที่ควรน้ามาใช้
คือ
 การเจาะตลาด (Market Penetration)
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การพัฒนาตลาด (Market Development)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
การรวมตัวไปข้างหน้า (Forward Integration)
การรวมตัวไปข้างหลัง (Backward Integration)
การรวมตัวในแนวนอน (Horizontal Integration)
การร่วมลงทุน (Joint Venture)

4. Weaknesses – Treats (WT)
องค์ กรมีจุดอ่อน และยังมีอุปสรรคจากสถานการณ์ภายนอก องค์ กรจะต้อ งรีบก้าจัด
จุดอ่อนที่มีโดยเร็ว และพยายามให้อุปสรรคที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อองค์กรน้อยที่สุด
WT เป็นกลยุทธ์ที่อยู่ในต้าแหน่งตั้งรับ (Defensive) ดังนั้น กลยุทธ์ที่ควรน้ามาใช้คือ
 การไม่ลงทุน (Divestiture)
 การเลิกด้าเนินงาน (Liquidation)
 การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ (Harvest)
 การปรับเปลี่ยน (Turnaround)
 การล้มละลาย (Bankruptcy)
2.1.8 การกาหนดกลยุทธ์อย่างละเอียด
กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ แบ่ ง ออกเป็ น 3 ระดั บ ดั ง ต่ อ ไปนี้ รศ.จิ น ตนา บุ ญ บงการ
และ ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ์ เขมจรนันท์ (2549 : 20-21)
1. กลยุทธ์ในระดับองค์กร (Corporate Strategy) ถูกก้าหนดโดยผู้บริหารระดับสูงของ
องค์การ เช่น กรรมการผู้จัดการ (Director) ประธานกรรมการ (President) หรือ หัวหน้าคณะ
ผู้บริหาร (Chief Executive Officer, CEO) เป็นต้น ร่วมกับ คณะผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านกล
ยุทธ์ขององค์การ โดยคาดการณ์สถานการณ์และความต้องการในอนาคต เพื่อก้าหนดวิสัยทัศน์
ภารกิจ และวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการด้าเนินงานขององค์การ โดยกลยุทธ์องค์การจะ
เป็นกลยุทธ์หลักของธุรกิจที่เป็นแม่แบบและแนวทางในการก้าหนดกลยุทธ์และการวางแผนใน
ระดับอื่นๆ
2. กลยุทธ์ในระดับธุรกิจ (Business Strategy) ถูกก้าหนดโดยผู้จัดการหรือผู้บริหารที่มี
ต้าแหน่งเป็นผู้หัวหน้าหน่วยธุรกิจ (Business Unit) หรือ BU ที่มีอิสระ และ ความรับผิดชอบใน
การด้าเนินงานของตนเอง โดยพยายามสร้างศักยภาพและความได้เปรียบในการด้าเนินงาน
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ให้แก่หน่วยธุรกิจปกติกลยุทธ์ระดับธุรกิจมักจะเกี่ยวข้องการแข่งขันจนในบางครั้งถูกเรียกว่า
“ กลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) ”
3. กลยุทธ์ในระดับหน้าที่ (Function Strategy) ถูกก้าหนดโยผู้จัดการในแต่ละหน้าที่
ทางธุรกิจ เช่น การผลิต การเงิน การตลาด และการบริหารบุคคล โดยมุ่งที่การใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีความสอดคลองกับกลยุทธ์ในระดับ
องค์การและระดับธุรกิจ
การก าหนดกลยุ ท ธ์ รศ.จิ น ตนา บุ ญ บงการ และ ผศ.ดร.ณั ฏ ฐพั น ธ์ เขมจรนั น ท์
(2549 : 149-156)
1. กลยุ ท ธ์ ใ นระดั บ องค์ ก ร เป็ น กลยุ ท ธ์ ที่ พิ จ ารณาถึ ง ภาพรวมของธุ ร กิ จ ตลอดจน
แนวโน้มการด้าเนินงานในอนาคต เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่องค์การต้องการควรขยายตัว ตัด
ทอน หรือด้าเนินการในรูปเดิมหรือไม่ ถ้าต้องการเจริญเติบโตและขยายตัว ควรใช้การพัฒนา
จากภายในหรือภายนอก ซึ่งโดยทั่วไปกลยุทธ์ระดับองค์การแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
1) กลยุทธ์การเจริญเติบโต จะมีอยู่ 2 ลักษณะหลัก ดังต่อไปนี้ คือ
A. กลยุ ท ธ์ ก ารเจริ ญ เติบ โตที่ มุ่ ง ด้ า นความเชี่ ย วชาญ (Concentration

Growth

Straregy)
 กลยุทธ์การเจริญเติบโตตามแนวนอน (Horizontal Growth Strategy)
 กลยุทธ์การเจริญเติบโตแนวดิ่ง (Vertical Growth Strategy)
B. กลยุท ธ์การเจริญเติ บโตที่มุ่งด้านการกระจายธุรกิจ (Diversification Growth
Strategy)
 กลยุทธ์การกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุ่ม (Concentric Diversification Strategy)
 กลยุทธ์การกระจายธุรกิจแบบไม่เกาะกลุ่ม (Conglomerate Diversification Strategy)
2) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ (Stability Strategy) แบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ์ ดังนี้
A. กลยุทธ์การยับยั้งหรือการด้าเนินการด้วยความระมัดระวัง (Pause of Proceed with
Caution Strategy)
B. กลยุทธ์การไม่เปลี่ยนแปลง (No Change Strategy)
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C. กลยุทธ์การท้าก้าไร (Profit Strategy)
3)
A.
B.
C.
D.

กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment Strategy) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์การฟื้นฟู (Turnaround Strategy Strategy)
กลยุทธ์บริษัทเชลย (Captive Company Strategy)
กลยุทธ์การขายทิ้งหรือการถอนการลงทุน (Sell-out or Diverstment Strategy)
กลยุทธ์การล้มละลายหรือการเลิกกิจการ (Bankruptcy or Liquidation Strategy)

2. กลยุทธ์ในระดับธุรกิจ “ กลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) ใช้ในการ
ด้าเนินงานที่มุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์หรือการบริการของแต่ละองค์การภายใน
อุตสาหกรรมหรือส่วนตลาดที่องค์การมีส่วนร่วมอยู่ ซึ่งแบ่งออกเป็นกลยุทธ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) กลยุทธ์ต้นทุนต่้า (Low Cost Strategy)
2) กลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiation Strategy)
นอกจากนี้ Michel E. Porter ได้พัฒนาตัวแบบการวางกลยุทธ์ขึ้น โดยยึดแนวความคิด
ทางด้านการวางแผนการตลาดที่ส้าคัญ 2 ประการ รวมทั้งได้เสนอแนวทางที่จะให้เลือกปฏิบัติใน
แต่ละอย่างเอาไว้ด้วย นั่นคือ (1.) แนวความคิดการวางแผนด้าน “ ขอบเขตของการแข่งขัน
(competitive scope) ” เป้าหมายกว้าง (Board Target) หรือ การมีตลาดเป้าหมายเป็นตลาด
มวลชน (Mass Market) และ เป้าหมายแคบ (Narraw Target) หรือ การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน
(Niche Market) และ (2.) แนวความคิดการวางแผนด้าน “ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ”
(competitive advantage) ต้นทุนต่้าสุ ด (lowest cost) หรือ การสร้างความแตกต่าง
(differentiation) รศ.พิบูล ทีปะปาล (2549 : 74) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
รศ.จินตนา บุญบงการ และ ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ์ เขมจรนันท์ (2549 : 157)
1) การเป็นผู้น้าด้านต้นทุน (Cost Leadership)
2) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation)
3) การมุ่งที่ต้นทุน (Cost Focus)
4) การมุ่งที่ความแตกต่าง (Focused Differentiation)
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3. กลยุทธ์ในระดับหน้าที่ จะให้ความส้าคัญกับการบรรลุเป้าหมายของหน่วยธุรกิจหรือ
ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ หรือการ
เพิ่ ม ยอดขายขององค์ ก าร โดยเฉพาะการเป็ น ผู้ น้ า หรื อ ผู้ ต ามด้ า นเทคโนโลยี ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ
ภาพลักษณ์และการด้าเนินงานขององค์การ
2.2 ทฤษฎีกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
2.2.1 กลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมาย (STP Strategy)
การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)
เป็นแนวคิดการแบ่งกลุ่มลูกค้า ซึ่งอาจจะแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่มๆ เช่น แบ่งตาม
การเลือกตลาดที่บริษัทสามารถเข้าไปท้าตลาดได้ง่าย แบ่งตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- เกณฑ์ภูมิศาสตร์ คือ อัตราการเติบโตของประชากร ลักษณะภูมิศาสตร์ ในด้านความ
หนาแน่นของประชากร เป็นต้น
- เกณฑ์ประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ
ครอบครัว เป็นต้น
- เกณฑ์จิตวิทยา คุณค่า ทัศนคติ รูปแบบการด้าเนินชีวิต เป็นต้น
- เกณฑ์พฤติก รรมศาสตร์ รูปแบบ พฤติกรรมการซื้อ ความจงรักภักดีต่อ แบรนด์
ประโยชน์ใช้สอย และการอ่อนไหวด้านราคา เป็นต้น
การเลือกตลาดเป้าหมาย (Market Targeting)
การก้าหนดตลาดเป้าหมายที่เป็นกลุ่มลูกค้า ซึ่งมีศักยภาพส้าหรับการตลาดการก้าหนด
ตลาดเป้าหมายนั้น พิจารณาดังต่อไปนี้
- การตลาดมวลชน (Mass Marketing) ใช้กลยุทธ์การผลิตผลิตภัณฑ์แบบไม่แตกต่าง
คือเน้นการผลิตจ้านวนมาก คราวละมากๆๆ และขายให้กับลูกค้าทุกคนเหมือนกัน แทบไม่มีการ
แบ่งส่วนตลาดเลย
- การตลาดแตกต่าง (Differentiated Marketing) ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มี
ทรัพยากรมากพอที่จะวางกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
- การตลาดเฉพาะส่วน (Niche Marketing) ผู้บริโภคในแต่ละส่วนของตลาดที่มีความ
แตกต่างกัน ส่วนแต่ละส่วนมีขนาดเล็กจนกลายเป็นส่วนย่อยของตลาด
- การตลาดจุลภาค (Micro marketing)
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-ตลาดเฉพาะตัว (One-to-One Marketing)
การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Market Positioning)
เป็ น การสร้ า งการรั บ รู้ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ในใจของกลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายโดยเน้ น จุ ด เด่ น ของ
ผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคู่แข่งขันประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
- การระบุชุดความได้เปรียบในการแข่งขันที่เป็นไปได้
- การเลือกความได้เปรียบในการแข่งขันที่เหมาะสม
- การสื่อสารต้าแหน่งในตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมาย
2.2.2 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) อ้างอิงถึงความพิเศษของการผสมผสานกันของ
สินค้า กลยุทธ์ด้านราคา ช่องทางการจัดจ้าหน่าย การส่งเสริมการตลาด โดยเป็นการออกแบบ
ให้ เ กิ ด การพึ ง พอใจในการแลกเปลี่ ย นของตลาดเป้ า หมาย ส่ ว นประสมทางการตลาด
ประกอบด้วย 4 P’s (Lamb,Hair and McDaniel 2000 : 44-45) คือ
1. กลยุทธ์ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Strategies) หัว ใจของส่ วนผสมทางการตลาด
จุดเริ่มต้นที่ส้าคัญคือ การเสนอผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จะไม่ใช่เพียง
คุณลักษณะทางกายภาพหรือลักษณะของบรรจุภัณฑ์ แต่หมายถึงการรับประกัน การบริการ
หลังการขาย ชื่อสินค้า ภาพลักษณ์ขององค์กร คุณค่าและอื่น ๆ อีกมากมาย
2. กลยุทธ์ด้านราคา (Pricing Strategies) ราคาคืออะไรก็ตามที่ผู้ซื้อมอบให้กับสินค้า เป็น
สิ่งที่มีความยืดหยุ่นที่สุดในส่วนผสมทางการตลาดทั้งหมด มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว นักการ
ตลาดสามารถที่จะเพิ่มหรือลดราคาได้
3. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย (Distribution (Place) Strategies) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การเสนอสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคได้ทุก ๆ แห่ง เมื่อผู้บริโภคต้องการ สถานที่คือส่วนหนึ่งของ
ช่องทางการจัดจ้าหน่ายเกี่ยวพันในกิจกรรมของทุกธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การบรรจุ ระบบการขนส่ง
วัตถุดิบ จนสิ้นสุดเป็นสินค้า เป้าหมายของช่องทางการจัดจ้าหน่ายคือความมั่นใจในการที่จะ
สามารถหาซื้อสินค้าได้ที่ใดก็ได้เมื่อผู้บริโภคต้องการ
4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategies) การส่งเสริมการตลาด
รวมถึง การขายโดยพนักงานขาย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์
บทบาทของส่วนผสมทางการตลาด การน้ามาซึ่งความพึงพอใจในการแลกเปลี่ยนของตลาด
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เป้าหมายโดยต้องสามารถให้ข้อมูล การแจ้งบอกกล่าว โน้มนาวใจ และระลึกถึงคุณประโยชน์
ของสินค้าและองค์กรได้
2.2.3 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและการใช้บุคลากรอย่างมีหลักการจะช่วยให้ เกิด
การบริการลูกค้าที่ดีขึ้น
2.2.4 Above – the – Line Marketing ; ATL
เป็นการสื่อสารด้วยการโฆษณาผ่านสื่อ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ โรงภาพยนตร์ ป้ายแบน
เนอร์ สื่อกลางแจ้ง (Out – of- Home Media or OHM) Search Engines หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
เป็นต้น
ใช้ในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายมีขนาดใหญ่ ระบุชัดเจนได้ยาก หรือเป็นกรณีที่สินค้าต้องการ
สร้างการรับรู้ (Brand Awareness) ในวงกว้าง
2.2.5 Below – the – Line Marketing ; BTL
เป็นการสื่อสารการตลาดโดยไม่ใช้สื่อ (Non – Media Communication) หรือเป็นการ
โฆษณาโดยไม่ใช้สื่อ (Non – Media Advertising) ซึ่งปัจจุบันถูกน้ามาใช้อย่างมากในกลุ่ม
สินค้าผู้บริโภค และสินค้าอุตสาหกรรม
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มีผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ผู้วิจัยจึงขอยกตัวอย่างผลงานที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
กมลทิพย์ ศักดิ์สมานชัย (2547: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคและปัจจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคน้้าอัดลมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามจ้านวน 400 คน เป็นเพศชายร้อยละ 47.00 และเพศหญิงร้อยละ 53.00
ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 18-20 ปี มากที่สุด รองลงมาได้แก่ช่วงอายุ 21-23 ปี และมีช่วงอายุ 15-17
ปี น้ อ ยที่ สุ ด ซึ่ ง มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม ากที่ สุ ด โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี อ าชี พ นั ก เรี ย น /
นัก ศึก ษามากที่ สุ ด มีรายได้ ต่อ เดื อ นน้ อ ยกว่า 5,000 บาท มากที่ สุ ด และมีร ายได้ต่อ เดือ น
มากกว่า 15,000 บาทน้อยที่สุด
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ส้าหรับพฤติกรรมการบริโภคน้้าอัดลมนั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นทั้งเพศชายและเพศ
หญิงมีความถี่ในการดื่มน้้าอัดลม 2-3 วันต่อสัปดาห์ มากที่สุด มีการดื่มน้้าอัดลมที่ร้านอาหาร
ทั่วไปมากที่สุด โดยจะรับประทานอาหารในขณะดื่มน้้าอัดลมมากที่สุด ส้าหรับเหตุผลที่ชอบดื่ม
น้้าอัดลมมากที่สุด คือ ท้าให้รู้สึกสดชื่น ส่วนเหตุผลที่ชอบดื่มน้้าอัดลมน้อยที่สุด คือ ไม่หวาน
เกินไป ยี่ห้อน้้าอัดลมที่ดื่มเป็นประจ้ามากที่สุด คือ เป็ปซี่ ส่วนรสชาติของน้้าอัดลมที่ชอบดื่มมาก
ที่สุด คือ รสโคล่า ชอบดื่ มน้้าอัดลมชนิดขวดแก้วแบบคืนขวดมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นที่มี
เพศชายและเพศหญิงซื้อน้้าอัดลมด้วยตนเองมากที่สุ ด โดยจะซื้อ น้้าอัดลมครั้งละ 1-2 ขวด/
กระป๋องมากที่สุด ส่วนใหญ่จะเจาะจงยี่ห้อในการซื้อน้้าอัดลม และถ้าน้้าอัดลมยี่ห้อที่ต้องการซื้อ
หมดจะซื้อยี่ห้ออื่นแทนมากที่สุด ส้าหรับกรณีที่ไม่มีน้าอัดลมที่ต้องการนั้น กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นจะ
ซื้อชาเขียวแทนมากที่สุด
จุไรภร เพิ่มพูน (2545: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการสื่อสารและการรับรู้ตราสินค้าของ
เครื่องดื่มเป็ปซี่ในประเทศไทย พบว่า
1. เครื่องดื่มเป็ปซี่มีการใช้นโยบายทางการตลาดแบบระดับโลก (Gobal Marketing) ซึ่งจะ
เป็นการรับนโยบายจากบริษัทแม่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และจะมีการร่วมมือกับสาขาประเทศ
ไทยเพื่อก้าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ทางการตลาดร่วมกัน และบางครั้งอาจมีการปรับเปลี่ยน
บ้างเพื่ อให้เ หมาะสมกับพฤติก รรมของผู้ บริโภคในประเทศไทย โดยใช้การตลาดด้านดนตรี
(Music Marketing) และการตลาดด้านการกีฬา (Sport Marketing) เป็นหลักในการสื่อสารตรา
สินค้ากับผู้บริโภคเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นนั้น ผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาดซึ่งแต่ละเครื่องมือจะมี
ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
2. ในเรื่องของการรับรู้เกี่ยวกับ บุคลิกภาพตราสินค้า (Brand Personality) และส่วนขยาย
เอกลักษณ์ (Extension Identity) ผลการส้ารวจมีแนวโน้มไปในทิศทางที่เครื่องดื่มเป็ปซี่ใน
ประเทศไทยท้าการสื่อสารตราสินค้าออกไป กล่าวคือ ผลของการรับรู้จากกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย
มีก ารรับรู้ ใ นเรื่อ งของต้าแหน่ง และบุค ลิ กภาพตราสิ นค้ า ตลอดจนสามารถจดจ้า ส่ ว นขยาย
เอกลักษณ์ตราสินค้าทั้ง สโลแกน สี ตราสินค้าเป็ปซี่ได้ นึกถึงเป็ปซี่เป็นเครื่องดื่มตราสินค้าแรก
(Top-of-mind) ส่วนใหญ่เห็นว่าเครื่องดื่มเป็ปซี่เป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับวัยรุ่นและเหมาะกับ
ตนเอง

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
การศึก ษาเรื่อ ง “ กลยุทธ์ ธุ รกิจและกลยุทธ์ การตลาดเพื่อ สร้างความได้เ ปรียบในการ
แข่งขันของธุรกิจน้้าอัดลม : กรณีศึกษา บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) ” เป็นการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองตามกรอบแนวคิดของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย การ
วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การก้าหนดทางเลือก การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และการควบคุม โดยมี
ระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้
3.1 การออกแบบการวิจัย
การศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) ตามกรอบแนวคิดของกระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Research) โดยท้าการสัมภาษณ์บุคคลที่
เกี่ ยวข้อ งกั บบริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) ในระดับบริหาร อาทิ คุณพิบูรณ์
วรวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย ในรูปแบบของการสัมภาษณ์เชิงลึก และท้า
การสอบถามความคิดเห็นจากลูกค้าของบริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) จ้านวน
10 คน
2. การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
รายละเอียดต่างๆ จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเว็บไซด์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาดสินค้าน้้าอัดลม ตลอดจนศึกษากลยุทธ์และการตลาดของคู่แข่งขัน
จากการศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและน้าเสนอผลการศึกษา
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูล
2. การก้าหนดแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
3. การตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหา
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3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Research)
การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ จากผู้บริหารระดับปฏิบัติการของบริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน)
จากการสัมภาษณ์ คุ ณพิบูรณ์ วรวัฒน์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่ วไปฝ่ายขาย
ของ บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) พบว่า
ยอดขายในปี 2551 กับปี 2552 นั้น ปี 2551 จะค่อนข้างยากเพราะปัจจัยหลาย ๆ อย่าง
เช่น ปัญหาทางด้านการเมือง ส่งผลกระทบทางด้านจิตวิทยาของผู้บริโภคท้าให้ยอดของตลาด
น้้าอัดลมไม่ไ ปเท่าที่ค วร เพราะนักท่อ งเที่ยวรับรู้ข่าวสารจากสื่ อ ว่าประเทศไทยเรามีปัญ หา
ทางด้านการเมือง ท้าให้การเติบโตของตลาดน้้าอัดลมไม่เป็นไปตามแผนที่บริษัทได้วางเอาไว้
แต่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็มีน้าอัดลมเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ในสภาพที่ตลาดไม่ขยายตัวทางบริษัท
จึงต้องรักษาความเป็นผู้น้าตลาดเอาไว้ และเราก็ยังคงความเป็นที่หนึ่งเอาไว้ได้ ส่วนในปี 2552
นั้น ในบางควอเตอร์ก็ ยังมีปัญ หาทางด้านการเมือ งอยู่ เช่น ที่ ราชประสงค์ ก็ส่ งผลต่อ ระบบ
เศรษฐกิจ เพราะขายสินค้าไม่ได้ แล้วในปี 2552 นั้นก็มีปัญหาอย่างอื่นอีกด้วย เช่น ปัญหาการ
มีคู่แข่งรายใหม่ อาทิเช่น Big Cola ซึ่งในอดีตมีแค่ Pepsi กับ Coke ที่เป็นคู่แข่งรายใหญ่ แต่
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา Big Cola เข้ามาในตลาดและมาแชร์ส่วนแบ่งตลาด โดยการใช้กลยุทธ์
ทางด้านราคา ที่ต่้ากว่าราคาที่ทุกบริษัทเคยจ้าหน่าย ท้าให้การเติบโตทางด้านตลาดน้้าอัดลม
ของ 2 ค่ายใหญ่ ถูก แบ่งส่ วนแบ่งทางด้านตลาดไปอย่างรวดเร็ว และในเวลาอันสั้ น เพราะ
ผู้บริโภคมีความต้องการอยากทดลองสินค้าใหม่ที่มีราคาถูก ประกอบกับเศรษฐกิ จที่ไม่ดีท้าให้
ตลาดล่างทางด้าน CD ที่ไม่มีความจงรักภักดีกับแบรนด์ใหญ่เพราะคิดว่าราคาเป็นปัจจัยในการ
เลือกซื้อ ราคาเป็นตัวก้าหนดในการตัดสินใจของผู้บริโภคท้าให้ตลาดถูกแชร์ไปในช่วง 3 ปีแรก
ถึง 10 % อย่างรวดเร็ว ท้าให้ในปี 2552 ตลาดของ Pepsi ถูกแชร์ไปแต่ในสัดส่วนที่น้อยกว่า
ของคู่แข่ง และก็ยังรักษาความเป็นผู้น้าตลาดไว้ได้
ถ้าสินค้าไม่ไปตามเทรนด์ เราก็ต้องท้าการรีไวน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ดูจากต้นทุนกับก้าไรที่
จะได้รับ และใช้กลยุทธ์อื่นไปผลักดันสินค้าที่ไม่ใช่น้าอัดลมเพื่อให้มาช่วยยอดขายแต่จะท้าให้เรา
ต้องท้างานหนักมากขึ้นเพราะตลาดในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเร็ว คู่ต่อสู้ในตลาดเปลี่ยนแปลงเร็ว
มากไม่ว่าจะเป็น CSD หรือ NON CSD ก็ตาม เพราะฉะนั้นเราต้องเคลื่อนไหวให้รวดเร็วในการ
คิด เราต้องก้าหนดตัวเองให้แม่นย้าต้องปรับเปลี่ยนแผนการด้าเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์ที่
จะเกิดขึ้น และดูรายได้ว่าได้ตามเป้ าหมายไหม ต้องคอยดูยอดขายตลอดเวลา ต้องมีทีมวิจัยที่
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คอยนั่งดูยอดขายอยู่ตลอด ถ้ารายได้ไม่เข้ามาเราจะท้าอย่างไรเพื่อลดต้นทุนเพื่อให้รายได้คงที่
หรือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางแผนไว้ และเราจะเอารายได้จากส่วนไหนมาทดแทนรายได้
ที่สูญเสียไป
การตั้งเป้าหมายการเติบโตของตัว CSD กับ NON CSD มีการตั้งเป้าหมาย คือ ตัว
น้้ า อั ด ลมทางบริ ษั ท เสริ ม สุ ข จ้ า กั ด (มหาชน) ก็ ไ ด้ จั ด จ้ า หน่ า ยมาเป็ น เวลา 56 ปี แ ล้ ว
เพราะฉะนั้นในความต่อเนื่องของธุรกิจทางบริษัทก็จะมีข้อมูล Data Bas ที่จะสามารถประเมิน
ผู้บริโภคได้ว่าผู้บริโภคมีความต้องการไปในทิศทางใด แล้วอะไรที่ทางบริษัทเรามีเป็นจุดแข็งที่
ท้าให้เราประสบความส้าเร็จมาถึง 56 ปี การที่เราสามารถเป็นผู้น้าตลาดได้นั้นเราต้องรู้ตลาด
มากกว่าคู่ แ ข่ งส่ ว นใช้ก ารศึก ษาตลาดอย่างไรนั้นเป็ นเคล็ ดลั บของทางบริ ษัทซึ่ งไม่ส ามารถ
เปิดเผยได้
จากข้อสรุปการสัมภาษณ์ สอดคล้องกับปัญหาและวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ คือ จะเห็นได้
ชัดถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและหลักการทางการตลาด จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาส และ
แนวคิ ด ต่ า ง ๆ ของธุ ร กิ จ น้้ า อั ด ลม รวมถึ ง ทราบความเป็ น มาของบริ ษั ท ฯ และช่ ว งการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาของตลาดน้้าอัดลม รวมถึงกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา
จากการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้า พบว่า
จากการสอบถามความคิดเห็นและผลตอบรับจากลูกค้าของบริษัท ฯ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ของบริษัท ฯ ท้าให้ทราบว่าลูกค้าทั้ง 10 คน ของบริษัท ฯ ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มน้้าอัดลมของบริษัท ฯ เป็นที่ต้องการของตลาดอยู่แล้ว โดย
เฉพาะเป๊ปซี่ ที่ลู ก ค้ านิยมบริโภคมากที่สุ ด เพราะความซ่าห์ของเป๊ปซี่จะท้าให้ ส ดชื่นเมื่อ ได้
บริโภคในช่วงที่ก้าลังรู้สึกอ่อนเพลียจากการท้างาน หรือจากอากาศที่ร้ อนในปัจจุบัน หรือเมื่อ
บริโภคร่ว มกับอาการก็ จะท้าให้เ พิ่มรสชาดอาหารให้อ ร่อยมากขึ้นอีกด้วย ลูกค้าบางคนที่รัก
สุขภาพหรือกลัวอ้วนก็จะหันไปดื่มน้้าผลไม้ ทรอปปริคาน่า ทวิสเตอร์ ของบริษัท ฯ หรือไม่ก็ดื่ม
เป๊ปซี่แม็ก เพราะไม่มีส่วนผสมของน้้าตาล ลูกค้าบางคนก็ชอบดื่ม ลิปตันไอซ์ที ลูกค้าผู้ชายบาง
คนที่มีการออกก้าลังกาย ฟิตเนต ก็จะนิยมดื่ม เกเตอร์เรด ซึ่งเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ที่ท้าให้รู้สึก
สดชื่น เป็นต้น
ด้ า นราคา ลู ก ค้ า ของบริ ษัท ฯ ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่า ราคาของผลิ ต ภั ณฑ์ แ บบ
ขวดคลูแฮนด์อยู่ที่ราคา 10 บาท แบบกระป๋องอยู่ที่ 15 บาท ก็ยังเป็นราคาที่ลูกค้ายอมรับได้
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เพราะลูกค้าส่วนใหญ่มีหเกณฑ์ที่ลูกค้ายอมรับได้หรือเท่ากับคู่แข่ง ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ไม่มีเหตุผล
อะไรที่จะต้องเลิกดื่มเป๊ปซี่ไปดื่มยี่ห้ออื่น
ด้านการจัดจาหน่าย ลูกค้าให้ความเห็นว่าเป็ปซี่เป็นเครื่องดื่มที่หาซื้อได้ง่าย มี ขาย
ทั่วไปทั้งร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า เซเว่นอีเลฟเว่น เป็นต้น มีการจัดจ้าหน่ายอย่างทั่วถึงทั่ว
ประเทศจึงท้าให้ผู้บริโภคนิยมบริโภคมากกว่ายี่ห้ออื่น
ด้านโปรโมชั่น ลูกค้าให้ความเห็นว่า เป็ปซี่ไม่ค่อยมีโปรโมชั่นตามร้านทั่วไป หรือใน
ห้างสรรพสินค้า แต่อาจมีจัดรายการบ้างตาม บิ๊กซี คาร์ฟูร์ โลตัส เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ ลูกค้าให้ค้าแนะน้าเพิ่มเติมว่า อยากให้เป๊ปซี่มีการจัดโปรโมชั่นให้กับ
ลูกค้าบ้าง แล้วก็อยากให้เป๊ปซี่ราคาอยู่แบบนี้ไม่อยากให้ราคาเพิ่มขึ้น อีกทั้งอยากให้เป๊ปซี่มีการ
จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมเพิ่มขึ้นด้วย
3.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Research)
การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิประกอบด้วยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยท้าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลรายละเอียดจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดสินค้า
น้้าอัดลม ตลอดจนศึกษากลยุทธ์และการตลาดของคู่แข่งขัน
ข้อมูลจากอุตสาหกรรมน้าอัดลม (http://fic.nfi.or.th)
อุตสาหกรรมน้้าอัดลม เป็นอุตสาหกรรมที่ส้าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยในการจ้างงาน
โดยตรง และเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมเชื่อมโยงอื่นๆ ปัจจุบัน
อุตสาหกรรมน้้าอัดลมมีแนวโน้มชะลอตัวลง เนื่องจากปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น
การบริโภคที่ซบเซาลงจากปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ ตลาดมีการแข่งขันรุนแรง
ทั้งจากผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งอุตสาหกรรมเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ
โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่เน้นจุดขายทางด้านสุขภาพ ซึ่งตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การผลิตน้้าอัดลม
ของไทยค่อนข้างผันผวน ปริมาณการผลิ ตต่อปีอยู่ในช่วง 2,000-2,300 ล้านลิตร ยอดขาย
ภายในประเทศในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาขยายตัวในอัตราที่ลดลง ในปี 2551 มีมูลค่าตลาดรวม
ประมาณ 35,000 ล้านบาท อัตราขยายตัวร้อยละ 2.0 ปัจจุบันอุตสาหกรรมน้้าอัดลมเป็น
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ การส่งออกเริ่มมีอัตราขยายตัวดี
แต่ยังมีสัดส่วนน้อยมากเพียงไม่ถึง 1% ของยอดการผลิต
อุตสาหกรรมน้้าอัดลมในประเทศไทยมีลักษณะเป็นตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly)
ประกอบไปด้วยโรงงานผู้ผลิตประมาณ 17 โรงงาน มีการจ้างงานประมาณ 5,000 คน แต่มี
ผู้ผลิตรายใหญ่เพียง 2 รายเท่านั้น ที่ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าชื่อดังจากต่างประเทศ
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โดยในช่วงที่ผ่านมามีผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นไม่มาก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ต้อง
ลงทุนสูง สินค้าในตลาดมีลักษณะไม่ต่างกันท้าให้เกิดการทดแทนกันได้ง่ายในมุมมองของ
ผู้บริโภค น้้าอัดลมโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พวกที่ไม่มีการผสมน้้าหวาน เรียกว่า
โซดา ส่วนอีกประเภทมีการผสมน้้าหวาน ปรุงแต่งกลิ่นสีและรสชาติ ได้แก่ น้้าด้า (Cola) มี
มูลค่าตลาดประมาณร้อยละ 75 ของตลาดน้้าอัดลมโดยรวม และที่เหลือประมาณร้อยละ 25 คือ
น้้าอัดลมประเภทน้้าสี เช่น น้้าส้ม น้้าแดง น้้าเขียว และน้้าอัดลมที่มีสีขาว (Lemonade/lime)
เป็นต้น
ตารางที่ 3.1 เครื่องชี้ภาวะอุตสาหกรรมน้้าอัดลมของไทย ปี 2547-2551

ปริมาณการผลิต 1/

มูลค่าตลาดภายในประเทศ 2/

การส่งออก 3/

2547

2548

2549

2550

2551

ล้านลิตร

2,050

2,272

2,271

2,094

2,199

อัตราเปลี่ยนแปลง(%)

6.1

10.8

0.0

-7.8

5.0

ล้านบาท

30,331

31,437

33,070

34,298

35,000

อัตราเปลี่ยนแปลง(%)

5.7

3.6

5.2

3.7

2.0

ล้านลิตร

3.0

0.6

1.5

6.2

5.4

อัตราเปลี่ยนแปลง(%)

136.4

-79.5

144.0

315.2

-12.7

ล้านบาท

26.1

14.4

31.0

108.0

105.5

อัตราเปลี่ยนแปลง(%)

-2.0

-44.8

114.8

248.6

-2.3

ที่มา : 1/ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2/ ฝ่ายวิจัยและบริการข้อมูล สถาบันอาหาร (ประมาณการ)
3/ ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

ในแต่ละปีผู้ประกอบการมักน้ากลยุทธ์การผลิตสินค้าตัวใหม่ออกสู่ตลาดอยู่เสมอ เพื่อ
ครองส่วนแบ่งการตลาดและกระตุ้นการบริโภคน้้าอัดลมให้กลับมาคึกคัก โดยน้้าอัดลมประเภท
น้้าสีมักนิยมออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อกระตุ้นยอดขายอยู่เป็นระยะ โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนซึ่งเป็น
High season ของตลาดน้้าอัดลม โดยการน้าเสนอน้้าอัดลมที่มีกลิ่นและรสชาติใหม่ๆ คล้ายกลิ่น
ผลไม้ เช่น กลิ่นสับปะรด มะนาว องุ่น บลูเบอร์รี่ เป็นต้น เพิ่มเติมจากน้้าส้ม น้้าแดง น้้าเขียว
และน้้าขาว ซึ่งเป็นสินค้ารสชาติดั้งเดิมที่มีประจ้าอยู่ในท้องตลาด ขณะที่กลุ่มน้้าอัดลมประเภท
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น้้าด้าใช้กลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนไปผลิตน้้าอัดลมที่ปราศจากน้้าตาล หรือมีแคลอรี่ต่้า (No
sugar / Zero sugar / Low calories) มาเป็นจุดขายมากขึ้น เพื่อแข่งขันกับเครื่องดื่มสุขภาพ
โดยเฉพาะ ตลอดจนเป็นทางเลือกให้กับผู้รักสุขภาพและยังคงชื่นชอบการดื่มน้้าอัดลมอีกด้วย
แนวโน้มอุตสาหกรรมน้้าอัดลมในปี 2552 คาดว่าจะไม่ขยายตัวไปมากกว่าปี 2551
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ การเพิ่มขึ้นของค่าจ้าง
แรงงาน ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ ราคาน้้าตาลและสารให้ความหวาน ส่งผลท้าให้ต้นทุนในการผลิต
สูงขึ้น ผู้ประกอบการต้องแข่งขันกันมากขึ้นเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด อีกทั้งยังต้อง
รักษาฐานลูกค้ากลุ่มเดิมไม่ให้เปลี่ยนไปบริโภคเครื่องดื่มสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันกระแสสุขภาพท้าให้
คนหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น และลดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
จึงท้าให้อุตสาหกรรมน้้าอัดลมที่ถูกมองว่าไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพได้รับผลกระทบไปด้วย และ
ที่ส้ าคั ญ ขณะนี้ก รมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบ โดย
น้้าอัดลมเป็นหนึ่งในบัญชีสินค้าที่คาดว่าจะถูกปรับภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นด้วย
ข้อมูลข่าวจากผู้จัดการรายสัปดาห์ 2 มิถุนายน (http://www.gotomanager.com)
เสริมสุข ฝ่ากระแสวิกฤติน้าอัดลมขาลง เปิดกลยุทธ์ " FOCUS " 5 มิติ
เสริมสุข ยึดกลยุทธ์ FOCUS 5 มิติ ฝ่ากระแสความท้าทายของตลาดน้้าอัดลมที่นับวันจะเริ่มมี
การเติบโตแบบคงที่ เทงบกว่า 600 ล้านบาท เดินหน้าต่อยอดธุรกิจในปีที่ 55 รวมพลังกับเป๊ป
ซี่-โค และพันธมิตรอื่นๆ เพื่อสร้างแต้มต่อทั่วทุกระบบ ขับเคลื่อนสู่การเป็นบริษัทเครื่องดื่ม
อันดับ 1 ทั้งตลาดน้้าอัดลม และเครื่อ งดื่มไม่อัดลม (Non carbornat soft Drink)
สภาพตลาดน้้าอัดลมที่มีแนวโน้มอัตราการขยายตัวของตลาดลดลง นั่นเป็นเพราะว่าต้องเผชิญ
กับตัวแปรที่เป็นปัจจัยลบนานาประการทั้งปัญหาราคาน้้ามันที่พุ่งสูงขึ้นที่ส่งผลกระทบถึงตลาด
น้้าอัดลมจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และคู่แข่งที่เครื่องดื่มเซกเมนต์ใหม่ๆเข้ามาตามกระแส
สุขภาพซึ่งจากเดิมที่การแข่งขันเพื่อกระตุ้นยอดขายจะเน้นเฉพาะ โพรดัคส์อินโนเวชั่น ขยับขึ้น
ไปเป็น แพ็กเก็ตจิ้งอินโนเวชั่น รวมทั้งการเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่มีมากขึ้น ไม่เว้นแม้รายใหม่ บิ๊ก
โคล่า ที่วางเป้าหมายเข้ามากวาดยอดขายในตลาด"น้้าด้า" โดยเฉพาะ แม้มองดูแล้วเป็นกระดูก
คนละเบอร์กับ 2 แบรนด์ยักษ์ใหญ่ โค้ก กับ เป็ปซี่ ที่ไล่ถล่มกันมาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยการท้า
ตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งการสื่อสารการตลาดผ่านรายการวิทยุ และจุดเด่นที่ส้าคัญการชูจุดขายที่มี
ราคาถูกกว่าเจ้าตลาดเดิม การเผชิญหน้ากับปัจจัยลบนานาประการก่อนหน้านี้ เป็นเหตุผลที่ท้า
ให้ผลประกอบการของเสริมสุขในไตรมาสแรก มีรายได้จากการขาย 5,055 ล้านบาท เติบโตจาก
ช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 3.6% ทว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงรายรับ เพราะหากเปรียบเทียบ
รายจ่ายในปีนี้มีที่รายจ่าย 4,934 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีทีผ่านมา 200 ล้านบาท ที่มีรายจ่าย
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4,734 ล้านบาท ขณะที่รายรับมีก้าไรภายในไตรมาสแรก 92 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมามีก้าไร 10
ล้านบาท ลดลง 13 ล้านบาท นับว่า การเปิดกลยุทธ์ FOCUS 5 มิติ ที่เสริมสุขวางแนวทางเพื่อ
จะเป็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กรในปีนี้จึง เป็นหัวรบส้าคัญในการบุกไปในทุกๆรูปแบบ
การท้าธุรกิจ มิติที่ 1 เจาะให้ครบทุกกระแสความต้องการของตลาด (Focus on Market Need)
ขับเคลื่อนตลาดน้้าอัดลม ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงบริษัทด้วย 3 แบรนด์หลัก - เป๊ปซี่ มิ
รินด้า เซเว่นอัพ พร้อมทั้งการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และแคมเปญใหม่สู่ตลาด ควบคู่ไปกับ
การเร่งอัตราการเติบโตของเครื่องดื่มไม่อัดลม ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง ไม่ว่าจะเป็น น้้าดื่ม
คริสตัล น้้าส้มทวิสเตอร์ เครื่องดื่มเกลือแร่เกเตอเรด ชาลิปตัน เครื่องดื่มชูก้าลังคาราบาวแดง
และ โออิชิ ด้วยการขยายฐานให้หลากหลายและครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภคทุก
กลุ่ม ทั้งนี้ น้้าดื่มคริสตัลเป็นแบรนด์ที่มีการเติบโตสูงสุดของเสริมสุขและมียอดขายเป็น อันดับ 2
ทั่วประเทศ ทั้งยังมีแบรนด์ดาวเด่นที่โตวันโตคืนคือ คาราบาวแดง
มิติที่ 2 การสร้างความเป็นเลิศทั่วทั้งระบบการด้าเนินงาน (Operational Excellence) เพิ่มแต้ม
ต่อในการแข่งขันโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพคนซึ่งเป็นต้นทุนทางธุรกิจ ที่ส้าคัญด้วยการผสาน
ประสบการณ์ของผู้ช้านาญงานกับแนวความคิดใหม่ๆ ของคนรุ่นใหม่เพื่อให้เป็นทีมงานที่
แข็งแกร่งพร้อ มรับมือ กั บความท้า ทายของ ตลาด ตลอดจนสร้างระบบลอจิส ติกส์ ที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้การจัดส่งและกระจาย สินค้าครอบคลุมและเพียงพอต่อทุกความต้องการซื้อ
ในทุกช่องทาง
มิติที่ 3 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ในฐานะที่เสริมสุขอยู่คู่คน
ไทยมานานถึง 55 ปี และมีส่วนร่วมตอบแทนสังคมด้วยความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ด้วย
การสร้างพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยมีนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์และดูแล
คุณภาพน้้า เล็งเห็นความส้าคัญในการลด การใช้น้าในกระบวนการผลิตและน้าน้้ากลับมาใช้ใหม่
โดยในปี 2550 บริษัทสามารถลดปริมาณการใช้น้าลดลง 10% โดยในปี 2551 ตั้งเป้าที่จะลดการ
ใช้น้าเป็น 20% นอกจากนี้ ยังด้าเนินโครงการขยายโอกาสทางสังคมเพื่อการพัฒนาเยาวชนและ
การศึกษา ผ่านกิจกรรมกีฬาในโครงการเด็กไทยกายใจแข็งแรง เช่น การจัดฟุตบอลคลินิก
ให้กับเยาวชน และกิจกรรมของมูลนิธิ ทรง บุลสุข ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี มูลนิธิฯ ได้ท้าการ
มอบทุนการศึกษารวมกว่า 2,000 ทุน รวมมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท ให้แก่เยาวชนและบุตร
พนักงานอีกด้วย
มิติที่ 4 รวมพลังเพื่อความเต็มที่สุดๆ ไม่หยุดยั้ง (United for a Greater Tomorrow) เตรียม
ความพร้อมที่จะรับมือกับทุกๆ สถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคหลากหลายรูปแบบ
ทั้ ง การท้ า งานร่ ว มกั น กั บ เป๊ ป ซี่ -โค
ซั พ พลายเออร์ ตลอดจนลู ก ค้ า อย่ า งใกล้ ชิ ด
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มิติที่ 5 สร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น (Shareholder Value Creation) สร้างบริษัทให้แข็งแกร่ง เพื่อ
ความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมุ่งบริหารจัดการอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงของ ตลาด และมองหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ
" ที่มาของการเปิดกลยุทธ์ FOCUS 5 มิติ เพราะความท้าทายในวันนี้เรื่องใหญ่ คือ ราคาน้้ามัน
แต่ในอนาคตที่จะเพิ่มขึ้นคือน้้าตาล ดังนั้นโจทย์ใหญ่ในเวลานี้คือ การท้าให้รายจ่ายลดลง และ
จากเดิมที่โหมทั้ง มาร์เก็ตติ้ง และการท้าโปรโมชั่น แต่จะดูว่าอะไรที่ตลาดต้องการและมีข้อจ้ากัด
แบบไหน เนื่องจากสถานการณ์การแข่งขันเปลี่ยนไป จากเดิมเน้นเรื่องมาร์เก็ตติ้ง โปรโมชั่น
แพ็กเก็จจิ้ง เป็นเครื่องมือกระตุ้นตลาด แต่ปีนี้ไฮไลท์ที่มาแรงที่สุด ท้ายังไงให้บริษัทมีความ
แข็งแรงและอยู่รอดแบบถาวร โดยจะไม่มีการตัดส่วนที่มีอยู่ไป แต่จะมีการย่อส่วนพยายามไม่ท้า
ให้รายจ่ายโตมากกว่า
มาถึงวันนี้คือ การสร้างแต้มต่อในการแข่งขันคือมีการจัดระบบใช้รถขนส่งสินค้าทั้ง 1.5 พันคัน
ของบริษัท โดยจากที่มีโรงงาน 5 แห่งโรงงานจังหวัดปทุมธานี โคราช นครสวรรค์ สุราษฏร์ฐานี
และชลบุรี ที่มีไลน์ผลิตน้้าอัดลม และน้้าดื่ม โรงงานจังหวัดปทุมธานี มีสัดส่วนการใช้รถเพื่อ
กระจายสินค้า 60% และจุดกระจายสินค้า 48 สาขาทั่วประเทศ เพื่อสร้างระบบโลจิสติกใหม่เพื่อ
การจัดส่งสินค้าให้ดีขึ้น ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลา
ทั้งนี้ด้านการขายและการบริการเข้าเยี่ยมร้านค้าให้สม่้าเสมอและรวดเร็ว ทันต่อความต้องการ
ของร้านค้า เป็นจุดที่ท้าให้เสริมสุขผงาดขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ซึ่งอุปสรรคที่เป็นปัจจัยภายนอกคือ
การขึ้นราคาน้้ามันแบบไม่มีวันสิ้นสุดนั่น เอง เหตุผลดังกล่าวท้าให้เสริมสุขต้องกลับมาทบทวน
เรื่องการจัดสายรถที่เข้าร้าน ค้าสมาชิกทั่วประเทศกว่า 2 แสนรายทุก 3 วัน 6 วัน อาจจะมีการ
จัดระบบใหม่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่ที่ส้าคัญจะไม่ท้าให้สินค้าบริษัทขาดตลาด " สมชาย บุลสุข
ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) กล่าว
ไม่เฉพาะเป๊ปซี่เท่านั้นที่จะต้องเผชิญกับเรื่องที่ท้าทายจากต้นทุนที่ เพิ่มขึ้นจากราคาน้้ามัน ทาง
ฟากโค้กที่มีไทยน้้าทิพย์เป็นผู้ท้าตลาดก็ต้องเผชิญกับการเติบโตน้้าอัดลม โค้กเติบโตไม่มาก
และต้นทุนการผลิตที่สูงตามไปด้วย เนื่องจากวัตถุดิบและราคาน้้ามัน ท้าให้ช่วงที่ผ่านมาบริษัท
ไทยน้้าทิพย์มีการปรับปรุงพัฒนาช่องทางจัดจ้าหน่าย และจัดระบบการกระจายสินค้า ในร้านค้า
ตู้แช่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศประมาณ 2.5 แสนร้านค้า และสามารถกระจายสินค้าได้ครอบคลุม
ภายในเวลา 4-5 วัน
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อันที่จริงปัจจัยด้านลบที่เข้ามารุมเร้าตลาดน้้าอัดลมเริ่มมานานประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมา อย่างไร
ก็ตามสัญญาณบอกเหตุดังกล่าว นั่นเป็นเหตุผลท้าให้ 2 ค่ายยักษ์ในตลาดน้้าอัดลมทั้งเป๊ปซี่และ
โค้กต้องปรับตัวครั้งใหญ่ และค่อยๆเบนเป้าหมายมาขับเคลื่อนตลาดเครื่องดื่มไม่อัดลมเพราะ
เป็นตลาดที่มี ศักยภาพสูงมากขึ้น ซึ่งก็ท้าให้เกิดคู่ชิงรายใหม่ระหว่างสแปลช และทวิสเตอร์
ในส่วนของกลยุทธ์ด้านตัวสินค้าของเสริมสุข นอกจากมี 3 แบรนด์หลัก เป๊ปซี่ มิรินด้า และ
เซเว่นอัพ ที่เป็นน้้าอัดลมซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงบริษัทเติบโตอย่างแข็งแร็งมาถึง
ปัจจุบัน และยังมีการต่อยอดมาจาก 3 แบรนด์หลักมาเป็นเป๊ปซี่แม็กซ์ ที่สอดคล้องกับกระแส
สุขภาพ
การวางยุทธศาสตร์ของบริษัทเสริมสุขก้าวสู่การเป็นอาณาจักรเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพเพื่อความ
สดชื่นอย่างครบวงจร มีการเปลี่ยนแปลงโดยยอดขายสินค้าเพิ่มกลุ่มไม่อัดลมจาก 15% เป็น
20% และลดสัดส่วนเครื่องดื่มอัดลมลดลงเป็น 80% เริ่มขึ้นในปี 2547 ซึ่งเป็นรอยต่อที่ขยาย
ก้าลังผลิ ตโรงงานในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงงานที่ซื้อหุ้นคื นมาจากบริษัท โย เฮียบ เส็ ง
ประเทศมาเลเซีย เพื่อน้ามาผลิตเครื่องดื่มไม่อัดลม และถือว่าเป็นศูนย์กลางพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่โดยเฉพาะขยายไลน์การผลิตไปสู่ กลุ่มเครื่องดื่มเพื่อรองรับกระแสสุ ขภาพที่มาแรง ทั้งน้้า
ผลไม้ น้้าดื่มคริสตัล
ดังนั้นนโยบายของสินค้าในปีนี้คือขับเคลื่อนตลาดน้้าอัดลม ควบคู่ไปกับท้าตลาดเร่งอัตราการ
เติบโตของเครื่องดื่มไม่อัดลมที่อยู่ในพอร์ตสินค้า คือ น้้าดื่มคริสตัล น้้าส้มทวิสเตอร์ เป็นเรือธง
ตามด้วยเครื่องดื่มเกลือแร่เกเตอเรด ชาลิปตัน เครื่องดื่มชูก้าลังคาราบาวแดง และโออิชิ ด้วย
การขยายฐานให้หลากหลายและครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม โดยมีแบรนด์
ดาวเด่นที่โตวันโตคืน คือ คาราบาวแดง ขณะที่น้าดื่มคริสตัลเป็นแบรนด์ที่มีการเติบโตสูงสุดของ
เสริมสุขและมียอดขาย เป็นอันดับ 2 ทัว่ ประเทศ โคล่า วอร์ มาสู่วอเตอร์ วอร์
ในจุดนี้นอกเหนือจากการลงทุนปกติแล้วเสริมสุขยังได้จัดสรรงบอีกประมาณ 600 ล้านบาท
ส้าหรับ 4 โครงการหลัก ได้แก่ การเพิ่มไลน์การผลิตน้้าดื่มคริสตัล เพื่อป้อนตลาดในภาคใต้ ที่
ส้าคัญความพยายามเพื่อสร้างตลาดน้้าดื่มคริสตัลให้เติบโตที่ในพื้นที่ตลาด ภาคใต้ แต่ถ้าไม่
มีไลน์การผลิตนั้น ราคาน้้ามันที่พุ่งสูงขึ้นจะเป็นอุปสรรคในการเติบโต และนั่นเป็นเหตุผลที่ท้าให้
บริษัทต้องลงทุนเพื่อสร้างรายได้ และลดค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นจากราคาน้้ามันที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
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อีกทั้งการขยายสาขาในแถบชานเมื องซึ่งเป็นจุดที่ส้าคัญของระบบการขนส่ง ซึ่งเป็นหัวใจที่
ส้าคัญของเสริมสุข และการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุน และการพัฒนาระบบการขาย
ASDOS PLUS ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ที่พัฒนาโดยเป๊ปซี่ซึ่งใช้ในหลายประเทศโดยเป็น
ระบบการประมวลข้อมูลการขายของร้านค้าเพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพในการเจาะเข้าถึง ร้านค้าทั่ว
ประเทศได้แม่นย้าและครอบคลุมยิ่งขึ้น
การเคลื่อนไหวของเสริมสุขครั้งนี้ นับว่าเป็นการติดอาวุธใหม่ครั้งส้าคัญ เพราะการแข่งขันกัน
ระหว่าง บริษัทหาดทิพย์ กับบริษัทเสริมสุขในพื้นที่ภาคใต้ที่นอกจาก โคล่า วอร์ ยังคงเป็น วอ
เตอร์ วอล์ อีกด้วย นัยว่าเป็นการส่งสัญญาณเพื่ออุดช่องว่างและขยายแนวรุกการเจาะตลาดทาง
ภาคใต้ ที่มีสัดส่วนตลาดน้้าอัดลมภาคใต้คิดเป็น 10% ของตลาดทั้งประเทศมูลค่า 3 หมื่นล้าน
บาท และแม้ก่อนหน้านี้เสริมสุขจะเป็นผู้น้าตลาดยึดพื้นที่การขายในทุกภาค แต่ยกเว้นเฉพาะ
พื้นที่การขายน้้าอัดลมในภาคใต้ที่มีบริษัทหาดทิพย์คุ มเกมการท้าตลาดในเขตภาคใต้ทั้ง 14
จังหวัด
ส่วนการเคลื่อนไหวเพื่อรักษาฐานลูกค้าน้้าโคล่าของเป๊ปซี่เพื่อรักษาฐาน ลูกค้าเก่า-ใหม่ เมื่อเร็ว
นี้ทุ่มงบ 40 ล้านบาท จัดโกลบอลแคมเปญสปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง " เป๊ปซี่ ยูนิเวิร์ส"ต้อนรับเทศกาล
ฟุตบอลยูโร เพื่อจับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นทั้งที่เป็นลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ และเพื่อเปิด
โอกาสให้คอบอลคนรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์จินตนาการในการออกแบบการ เล่นฟุตบอลในสไตล์ที่
ตัวเองชื่นชอบผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ พร้อมโปรโมชั่ น "ลุ้นระทึกสนามเป๊ปซี่ทองค้า "
ให้แฟนฟุตบอลได้ลุ้นสนามเป๊ปซี่ทองค้าหนัก โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่อ
ดิจิทัล โดยได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Youniverse ในการพัฒนาออนไลน์คอมมูนิตี้บนเวบไซต์
www.pepsithai.com แคมเปญนี้จะช่วยให้เป๊ปซี่มียอดขายเติบโตเพิ่ มขึ้นประมาณ 3-5% โดย
เป๊ปซี่มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 60% จากตลาดรวมมูลค่า 35,000 ล้านบาท เติบโต 2-3%
ขณะที่การปกป้องตลาดในพื้นที่ภาคใต้ที่มีหาดทิพย์เป็นผู้คุมเกมมานานถึง 37 ปี ก่อนหน้าในปี
ที่ผ่านมานั้น เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและระบบโลจิ
สติกส์ ให้ดีขึ้น เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า และที่ส้าคัญการยึดพื้นที่ขายในตู้
แช่ทุกร้านค้าจะมีโค้ก โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมหน่วยรถ 200 กว่าคัน น้าสินค้าขึ้นรถแล้ว
เร่ขายไปตามร้านค้า ซึ่งมีจุดอ่อนหากร้านค้าเล็กๆ ที่มีการสั่งซื้อน้อยกว่า 6 ลังต่อสัปดาห์
หน่วยรถมักเข้าไปไม่ถึง
ดังนั้นจึงเปลี่ยนมาใช้ระบบการจัดจ้าหน่าย MDC หรือ MANUAL DISTRIBUTION CENTER
ระบบการกระจายสินค้าที่หาดทิพย์ดัดแปลงมาจากโคคา-โคลา SABCO ซึ่งเป็น Bottle ใน
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แอฟริกาใต้ ตะวันออก และเอเชียบางประเทศ โดยที่ 1 หน่วย MDC จะดูแลร้านค้าย่อยๆ
ประมาณ 150 ร้านโดยจะมีความถี่ในการเข้าไปเยี่ยมและลงสินค้าไม่ต่้ากว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์
และเริ่ มโครงการน้า ร่อ ง 6 จังหวัด คื อ สงขลา พั ทลุ ง สตูล และสามจั งหวัดชายแดน
วางเป้าหมายทั้งหมด 76 แห่งรวมทั้งหมด 3 หมื่นร้านทั่วประเทศ คริสตัลระเบิดศึกน้้าทิพย์
การเปิดฉากเกมการตลาดเพื่อยึดช่องทางการขายในภาคใต้ของเสริมสุข ที่วางหมากน้้าดื่ม
คริสตัลที่เป็นแบรนด์ของเสริมสุขเองมาน้าขบวนจะเป็นบันได ต่อยอดไปสู่การตลาดอีกระดับ
เพื่อต่อกรช่วงชิงมาร์เก็ตแชร์น้าทิพย์จากจากมือหาดทิพย์ ซึ่งเป็นเจ้าถิ่นตลาดน้้าอัดลมภาคใต้
ซึ่งที่ผ่านมาจะเน้นแคมเปญท้องถิ่นยึดตลาด โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์กับ
ผู้บริโภคในพื้นที่ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า
อีกทั้งเป็นการเปิดศึกระรอกที่สอง หลังจากระรอกแรกเริ่มต้นด้วยเพิ่มสาขากระจายสินค้า ซึ่ง
เป้าหมายที่ส้าคัญของการสร้างฐานทะลุทะลวงตลาดในภาคใต้ของบริษัทเสริมสุข จ้ากัด เรียกว่า
เป็นพื้นที่เดียวที่เป๊ปซี่มียอดขายต่้ากว่าคู่แข่ง เริ่มต้นตั้งแต่เข้ามาเปิดคลังสินค้าที่ชุมพร สุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และตรัง หลังจากนั้นมีการเพิ่มศักยภาพในส่วนด้านการผลิต โดย
เริ่มเปิดโรงงานผลิตแห่งที่ 4 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเริ่มเดินเครื่องผลิตน้้าอัดลมเมื่อปี 2540
ทั้งนี้เพื่อท้าให้การขยายตลาดของเป๊ปซี่ในภาคใต้คล่องตัวมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ในเขต 7
จังหวัดภาคใต้ตอนบน เช่น ระนอง ภูเก็ต ตรัง สุราษฎร์ธานี
เกมอาจเปลี่ยนไปเมื่อเสริมสุขมีไลน์การผลิ ตน้้าดื่มขวดเพ็ตที่โรงงาน สุราษฎร์ธานี เพราะ
นอกจากเพื่อตอบสองความต้องการตลาดภาคใต้เอง แต่ที่น่าสนใจ หากการวางหมากเพื่อสร้าง
แต้มต่อครั้งนี้เป็นไปได้ดี จะท้าให้น้าดื่มคริสตัลของค่ายเสริมสุข มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นแบบ
หายใจรดต้นคอ น้้าดื่มสิงห์ที่ครองความเป็นผู้น้าตลาดก็เป็นได้ พราะเป้าหมายเพื่อการเพื่อลด
ต้นทุนด้านการขนส่ง ด้วยเทงบ 70 ล้านบาท เพิ่มศักยภาพไลน์การผลิตขวดเพ็ตที่โรงงานสุราษ
ตาม จากเดิมที่มีโรงงานผลิตน้้าดื่มเป็นขวดแก้วเท่านั้น น่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพการท้าตลาดน้้า
ดื่มให้กับเสริมสุขได้เป้นอย่างดี
โดยขณะนี้โรงงานผลิตพลาสติกขึ้นรูปขวดส้าเร็จรูป และฝาขวดเกลียวคือบริษัทเพ็ทฟอร์ม (ไทย
แลนด์) จ้ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างอินโดรามาฯกับบริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) เมื่อ
ปี 2549 ได้ไปลงทุนเปิดโรงงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และบริษัทเสริมสุขจะเริ่มผลิตน้้าดื่มค
ริสตรัลในรูปแบบขวดเพ็ตเพื่อวางตลาดใน พื้นที่ภาคใต้ได้ภายในไตรมาสที่สามของปีนี้ อย่างไร
ก็ตามการเติบโตการขยายไลน์การผลิตคริสตัลขวดเพ็ตเป็นไปตามกระแสการ เติบโตของตลาด
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รวมที่น้าดื่มขวดเพ็ตเริ่มมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 60-70% ที่เหลือเป็นขวดขุ่นและขวดแก้ว จาก
ภาพรวมตลาดน้้าดื่มมูลค่า 1.3หมื่นล้านบาท
ทั้งนี้น้าดื่มคริสตัล เป็นแบรนด์ของเสริมสุข ที่วางตลาดมากว่า 10 ปี และมีการเติบโตสูงสุด ที่
ส้าคัญยังเป็นธุรกิจสร้างรายได้ขาที่สองรองจากเครื่องดื่มน้้าอัดลม โดยที่ผ่านมา ในปีที่ 2546
คริสตัลมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 25% ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2547 เติบโต 32% ในปี 2548 เติบโต
30% ขณะที่ปี 2549 ยอดขายคริสตัลขยับตัวด้วยอัตราเติบโตสูงถึง 40-45% และยังมีรายได้เป็น
สัดส่วนประมาณ 10% ของยอดขายรวมบริษัท
ปัจจุบันส่วนแบ่งตลาดของน้้าดื่มคริสตัลก้าวขึ้นเป็นเบอร์ 2 ของตลาดอย่างรวดเร็วด้วยส่วนแบ่ง
ตลาด 17% ขณะที่ผู้ครองตลาดสูงสุดคือน้้าดื่มสิงห์ มีส่วนแบ่งประมาณกว่า 20% คาดว่าการ
เปิดเกมรุกในตลาดทางภาคใต้ที่เคยเป็นจุดที่น้าดื่มคริสตรัลตามหลัง น้้าดื่มทิพย์ จากค่ายโคคาโคลา ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดในพื้นที่นี้แต่เป็นอันดับ 3 ตีคู่กันมากับน้้าดื่มเนสท์เล่ เพียวไลท์ ใน
สมรภูมิตลาดรวมน้้าดื่มทั้งประเทศ
ในส่วนในตลาดน้้าอัดลมในภาคใต้ แม้ช่วงที่ผ่านมาจะมีการเติบโตแบบคงที่ ทว่าการแข่งขันกัน
สูงมาก ระหว่างคู่ชกโค้ก กับเป๊ปซี่ เนื่องจากแต่ละค่ายต้องการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของ
ตนเองเอาไว้ ทั้งสร้างภาพลักษณ๎ที่ดีให้แบรนด์ และจัดส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้น
ตลาดทุกวิธีทางให้ยอด ขายกระเตื้องขึ้น อย่างไรก็ตามน้้าอัดลม ศูนย์แคลอรี ไร้น้าตาล เป็น
สินค้าที่จะสร้างตัวเลขยอดขายได้ต่อไป ส้าหรับโค้ กซีโร่ ในพื้นที่เ ขตภาคใต้ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบบริษัทหาดทิพย์ ในช่วงที่ผ่านมายังไม่มีการท้าตลาดมากนัก โดยในบางพื้นที่บน
เกาะสมุย ตามตู้แช่ในร้านค้าแทนที่จะเป็นโค้กซีโร่ แต่กลับเป็นการขายโค้กไลท์ ทั้งในรูปแบบ
กระป๋อง และขวดบัดดี้ อย่างไรก็ตามโค้กไลท์ เป็นสินค้าอยู่ในเซกเมนต์เดียวกับ น้้าโคล่าไร้
แคลอรีและน้้าตาล คาดว่าการท้าตลาดน้้าอัดลมในเซกเมนต์นี้ส้าหรับตลาดทางภาคใต้นั้น แม้จะ
มีขายในช่องทางร้านเซเว่นอีเลฟเว่นก็ตาม ทว่าอยู่ระหว่างการ Educated โดยการท้าตลาดของ
บริษัทหาดทิพย์จัดส่งเสริมการขายแนะน้ากับร้านค้า เมื่อลงน้้าอัดลม 1 ลังแถมโค้กซีโร่ 1
กระป๋อง ขณะที่การท้าตลาดในพื้นที่ของเป๊ปซี่ในพื้นที่ตอนล่างที่ผ่านตัวแทน จ้าหน่ายใน
ท้องถิ่นเท่านั้น ซึ่งจากการส้ารวจนั้นการกระจายสินค้าของเป๊ปซี่ที่ผ่าน ก ชัยแสง ซึ่งเป็นตัว
แทนที่กระจายการขายเป๊ปซี่รายใหญ่ในอ้าเภอหาดใหญ่ยังไม่สามารถ เข้าไปเจาะตลาดได้ นั่น
เพราะมีบริษัทคู่ แข่งที่แข็ งแกร่งคือ บริษัท หาดทิพย์ จ้ากัด (มหาชน) ผู้ผ ลิ ตและจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์โค้ก,แฟนต้า,สไปรท์ ชเวปส์ สแปลช และน้้าทิพย์ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ และครอง
ส่วนแบ่งการตลาดน้้าโคล่าในพื้นที่นี้กว่า 60%
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3.2.3 สรุปประมวลผลตามกระบวนการในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis)
การวิเคราะห์ PEST Analysis ในอุตสาหกรรมน้าอัดลม ของบริษัทเสริมสุข จากัด
(มหาชน)
การเมือง (Political) ในการผลิตการจัดส่งและการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ จ้านวน
มากอยู่ภายใต้ กฎระเบียบของรัฐบาลกลางมาก เช่น อุตสาหกรรมอาหารและยา ธุรกิจจะเป็นไป
โดยกฎระเบียบของรัฐและต่างประเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศอยู่ภายใต้ความมั่นคงทางการเมือง
ในปี 2551 กับปี 2552 นั้น ประเทศไทยประสบปัญหาทางด้านการเมือง ท้าให้การท่องเที่ยว
ชะลอตัว ส่งผลกระทบทางด้านจิตวิทยาของผู้บริโภคท้าให้ยอดขายของตลาดน้้าอัดลมไม่เป็นไป
ตามที่บริษัทตั้งไว้ แต่ในสภาพที่ตลาดไม่ขยายตัวทางบริษัทก็ยังสามารถรักษาความเป็นผู้น้า
ตลาดเอาไว้ได้
เศรษฐกิจ (Economic) บริ ษัท ฯ ได้รับ ผลกระทบจากราคาน้้า ตาลทรายที่เ พิ่มขึ้ น
กิโลกรัมละ 5 บาท ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต อีกทั้งการกระจายสินค้าทั้งหมดยังได้รับ
ผลกระทบจากราคาน้้ามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของการด้าเนินงานทั้งหมดอีกด้วย
รวมไปถึงการที่รัฐบาลจะปรับภาษีน้าอัดลมเพิ่มขึ้นอีก ด้านตลาดต่างประเทศการเปลี่ยนแปลงที่
คาดเดาไม่ไ ด้ ใ นอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศส่ ง ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ของการ
เคลื่อนไหวในตลาดน้้าอัดลมอย่างจริงจัง เพราะผลกระทบเหล่านี้ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจน้้าอัดลม
สังคม (Social) ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้น รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรง
ในอุตสาหกรรมน้้าอัดลม และ อุตสาหกรรม Non Carbonate Soft Drink ที่เพิ่มขึ้น จึงท้าให้ทาง
บริษัท ฯ ต้องหันมาสนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น บริษัท ฯ จึงออกแบรนด์
ย่อยและร่วมทุนกับ ธุรกิจ soft drink อาทิ Pepsi international ลงทุนรวมกับ Tropicana บริษัท
น้้าผลไม้รายใหญ่มีผลิตภัณฑ์ Twister ซึ่งเป็นน้้าผลไม้ออกมาจับกลุ่มตลาดลูกค้าที่รักสุขภาพ
เทคโนโลยี (Technology) จากเทคนิ ค ในการผลิ ต ที่ ทั น สมั ย ในธุ ร กิ จ น้้ าอั ด ลมของ
บริษัท ฯ ที่มีโรงงานผลิต 5 โรงงานทั่วประเทศ รวมถึงการโฆษณาทางการตลาดของบริษัท ฯ
และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ เทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตและโทรทัศน์ที่มีเทคนิคพิเศษ
ส้าหรับการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ท้าให้สินค้ามีลักษณะที่น่าสนใจมากขึ้นและเป็นที่รู้จักเพิ่ม
มากขึ้นส้าหรับผู้บริโภค บริษัทอาจมีการ Launch สินค้าบางตัว อาทิ Pepsi Blue, Pepsi Gold,
Pepsi late ซึ่งเป็นการช่วยกระตุ้นยอดขายของบริษัท ฯ ได้อีกทางหนึ่ง การโฆษณาช่วยท้าให้
ผลิ ตภัณฑ์มีความน่าสนใจมากขึ้นยิ่งถ้ าเป็นผลิต ภัณฑ์ใหม่จะช่ว ยในการสร้างการจดจ้าตรา
สินค้าให้กับผู้บริโภคมากขึ้น
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การวิเคราะห์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของ Michael E. Porter
ในการศึกษาระดับความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้้าอัดลมในภาวการณ์
แข่งขันของโลกปัจจุบัน บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) พยายามเลือกยุทธวิธีที่ดีที่สุดที่จะท้า
ให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมของตน จึงจ้าเป็นจะต้องประเมินจุดอ่อน
และจุดแข็งทั้งอุตสาหกรรมของตนและคู่แข่ง เพื่อให้สามารถหาแนวทางปรับตัวให้แข่งขันได้
อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดโลกที่มีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น การสร้างกลยุทธ์ที่ส้าคัญของการ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันประกอบด้วย
1. กลยุทธ์การเป็นผู้นาด้านต้นทุน (Overall Cost Leadership) ธุรกิจพยายามที่จะ
เน้นการท้างานเพื่ อให้บรรลุต้นทุนการผลิตและการจัดจ้าหน่ายที่ต่้าที่สุด แต่เนื่องจากธุรกิจ
น้้าอัดลมนั้นทางบริษัทไม่สามารถก้าหนดราคาเองได้รัฐบาลเป็นผู้ก้าหนดราคาให้ ดังนั้นจึงไม่
สามารถขายในราคาที่ต่้า กว่าคู่แข่งได้ อีกทั้งวัตถุดิบที่น้ามาใช้ในการผลิตก็มีราคาค่อนข้างสูง
อาทิ น้้าตาลทราย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเครื่องดื่มของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลิตผลทาง
การเกษตรที่รัฐบาลควบคุมและก้ากับดูแล การปรับราคาน้้าตาลทรายขึ้น กิโลกรัมละ 5 บาท
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551 ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าตลาดโลกมีผลกระทบอย่างมากต่อต้นทุน
สินค้าและผลประกอบการของบริษัทฯ ราคาน้้ามันดีเซล เป็นปัจจัยความเสี่ยงภายนอกอีกปัจจัย
หนึ่ ง ซึ่ ง มี ก ารผั น ผวนตามตลาดโลก ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ ต้ น ทุ น การขนส่ ง และการจั ด
จ้าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ และยังส่งผลในทางอ้อมให้ราคาวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ หลายชนิด
ขยับตัวตามขึ้นด้วย เช่น ขวดพลาสติกพีอีที กระป๋อง และฝาจุกจีบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด้าเนิน
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการน้ามาตรการลดการใช้น้ามันดีเซลมาตั้งเป็นดัชนี
วัดผลการท้างาน และมีการใช้พลังงานทางเลือกอื่นๆ ซึ่งมีทีมพนักงานคอยติดตามดูแลอย่าง
ใกล้ชิด อีกทั้งการปรับค่าครองชีพให้พนักงานตามอัตราค่าแรงขั้นต่้าที่รัฐบาลประกาศท้าให้
ต้นทุนการผลิตและด้าเนินการของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น แต่ปัจจัยความเสี่ยงที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น
ทางบริษัทคู่แข่งก็ต้องพบกับปัญหาเหล่านี้เช่นกัน
2. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiate Strategy) บริษัท เสริมสุข จ้ากัด
(มหาชน) เจาะตลาดทุกเซ็กเม้นท์เพื่อเข้าไปท้าตลาดด้วยเครื่องมือทางการตลาดเต็มรูปแบบ
ปรับกลยุทธ์ให้ตรงกับใจผู้บริโภคในเรื่องของความคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นการออกบรรจุภัณฑ์ขนาด
ใหม่ๆ เช่น เป๊ปซี่ 480 ml. ลิปตันและเกเตอร์เรด 350 ml. และ มิรินด้า 6.5 ออนซ์ ตลอดจน
ปรับรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ขนาด multi-serve ที่เน้นความประหยัดตอบกระแสตลาด
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3. กลยุทธ์มุ่งเน้นตลาดเฉพาะส่วน (Niche Focus Strategy) เห็นได้จากขนาด 1.25
ลิตรที่มีอัตราการเติบโตสูงถึง 15% ในช่องทางร้านสะดวกซื้อ จนท้าให้บริษัท เสริมสุข จ้ากัด
(มหาชน) ได้รับรางวัลจากเซเว่น -อีเลฟเว่นในฐานะที่ท้ายอดขายเติบโต มากถึง 20% ซึ่งเป็น
ส ถิ ติ ก า ร เ ติ บ โ ต สู ง สุ ด ใ น ช่ อ ง ท า ง เ ซ เ ว่ น -อี เ ล ฟ เ ว่ น เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ เ ป๊ ป ซี่ ทั่ ว โ ล ก

การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมน้าอัดลมจากแบบจาลองแรงผลักดัน 5
ประการ (Five Forces Model) ของ Michael E. Porter ซึ่งวิเคราะห์ได้ดังนี้
1. การคุกคามของผู้เข้ามาใหม่
อุตสาหกรรมน้้าอัดลมสามารถกล่าวได้ว่าเป็นตลาดที่มีการแข่งขันแบบที่มีผู้ผลิต /
ผู้ขายประมาณ 2-3 ราย ที่ครองส่วนแบ่งเกือบทั้งตลาด (Oligopoly) โดยคู่แข่งหน้าใหม่มีโอกาส
ค่อนข้างยากในการเข้ามาเล่นในอุสาหกรรมนี้ ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมน้้าอัดลมจะไม่ได้ถูกกีดกัน
หรื อ จ้ า กั ด โควตาจากภาครั ฐ แต่ ก็ ไ ม่ ค่ อ ยมี ผู้ ป ระกอบการรายใหม่ ที่ จ ะเข้ า มาแข่ ง ขั น ใน
อุตสาหกรรมนี้ เนื่องจากอุตสาหกรรมน้้าอัดลม เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินลงทุนจ้านวนมาก
ในการซื้อเครื่องจักร ด้านการผลิต และ การท้าตลาดของผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้น ผู้เล่นรายหลัก
ทั้ง Pepsi และ Coke เป็นตราผลิตภัณฑ์น้าอัดลมที่ทรงอิทธิพล เป็นที่จดจ้า และอยู่ในใจของ
ผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน จึงส่งผลให้ผู้เล่นหน้าใหม่น้อยรายนักที่จะกล้าเข้ามาในอุตสาหกรรม
นี้
2. การแข่งขันระหว่างธุรกิจที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม
ตามที่ได้กล่าวเบื้องต้น การแข่งขันระหว่างธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมน้้าอัดลมนั้น มี
บริษัทฯ 2 รายที่ครองส่วนแบ่งเกือบทั้งตลาด ซึ่งได้ แก่ Pepsi และ Coca Cola ซึ่งใน
อุตสาหกรรมดังกล่าวมีการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน เนื่องจากบริษัท
Coca Cola เป็นบริษัทฯแรกและเป็นยักษ์ใ หญ่ ใ นการจ้า หน่ายเครื่อ งดื่มจ้าพวก CSD
(carbonate soft drink) ที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่า Pepsi ในหลายประเทศ แต่
อย่างไรก็ต าม ในประเทศไทย บริษัท Pepsi สามารถครองส่วนแบ่งของตลาดน้้าอัดลมได้
มากกว่าโค้ก ซึ่งเป็นคู่แข่งที่ส้าคัญของบริษัทฯ
3. อานาจการต่อของผู้ซื้อ
ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ของ Pepsi นั้น มีหลากหลายกลุ่มซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ
ได้ 4กลุ่มคือ กลุ่มร้านอาหาร กลุ่ม Modern trade ขนาดใหญ่ ร้านสะดวกซื้อ (Convenience
Store) และ ขายตรงสู่ผู้ซื้อ โดยในสามกลุ่มแรกนั้น มีอ้านาจในการต่อรองกับบริษัทฯ ในระดับ
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ปานกลาง ซึ่งขึ้นอยู่กั บปริมาณสิ นค้าที่จะสั่ งและอาจมีการแลกเปลี่ ยนผลประโยชน์ระหว่าง
บริษัทฯ กับผู้ซื้อซึ่งจะท้าให้ทั้งสองได้ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งคู่ (Win – Win Situation) เช่น การ
ลดราคาในการจัดเรียงสินค้าในตู้ขายสินค้า การจัดกิจกรรมของบริษัทฯในห้างร้านของผู้ซื้อ แต่
ในกลุ่มสุดท้าย ที่บริษัทฯ ขายตรงสู่ผู้ซื้อนั้น ผู้ซื้อจะมีอ้านาจการต่อรองกับบริษัท ฯ ที่ต่้ามาก
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่มีนิยมในตลาด มีผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าที่มีความ
ภักดีต่อผลิตภัณฑ์ และสามารถสร้างยอดขายให้ได้อย่างต่อเนื่อง
4. สินค้าหรือบริการทดแทน
เครื่องดื่มต่างๆ อาทิ Functional Soft drink มีอยู่มากในตลาดซึ่งเป็นทางเลือกที่
ผู้บริโภคจะสามารถใช้ทดแทนได้ เช่น น้้าเปล่า น้้าผลไม้ กาแฟ ชา และอื่น ๆ แต่สิ่งที่ Pepsi ได้
น้าเสนอให้ผู้บริโภคคือ การที่ผลิตภัณฑ์สามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็นใน ร้าน
สะดวกซื้อต่าง ๆ (7-11, Family mart, 108 shop) หรือแม้กระทั่งในร้านโชห่วย นอกจากนั้น
Pepsi ได้ท้าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการดื่ม Pepsi ว่าดีกว่าเครื่องดื่ม
ชนิดอื่น ๆ อย่างไร เช่น การเพิ่มความสดชื่นในทุกเวลา การเป็นคนรุ่นใหม่ที่แสวงหาความ
สนุ ก สนาน ตื่ นเต้ น เป็ นต้ น ซึ่ ง จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว ท้ า ให้ สิ นค้ า ทดแทน ไม่ส ามารถน้ า มา
เปรียบเทียบกับ Pepsi ได้
5. ผู้ขายวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักในการผลิต Pepsi นั้นคือ หัวเชื้อของ Pepsi syrup ต้องรับมาจากบริษัทแม่
(Pepsi International) ในราคาที่ค่อนข้างสูงจึงท้าให้บริษัทฯ อยู่ในลักษณะของธุรกิจแฟรนไชส์
ที่มีอ้านาจในการต่อรองกับบริษัทฯ แม่ในอเมริกา ค่อนข้างต่้า
นอกจากนี้แล้ว วัตถุดิบอื่น ๆ ที่เป็นวัตถุดิบประกอบในการผลิตน้้าอัดลมของ Pepsi นั้น
ส่ ว นใหญ่ เ ป็นวั ต ถุ ดิบพื้ นฐานที่ ใ ช้กันทั่ ว ไป เช่น สี , กลิ่ นโค้ ก , สารคาเฟอีน , น้้าตาล, ขวด/
กระป๋องบรรจุผลิตภัณฑ์ ซึ่งวั ตถุดิบที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ จะเป็น commodity product คือ
ลักษณะของสินค้าประเภทโภคภัณฑ์ที่ไม่มีความแตกต่างของสินค้า จากสินค้าไม่ว่าจะใช้ของ
ยี่ห้อไหน ดังนั้น ผู้ขายวัตถุดิบเหล่านี้ จะไม่มีอ้านาจในการต่อรองในด้านราคากับบริษัทฯ
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การวิเคราะห์ BCG portfolio model ของ บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3.2 แสดงผลิตภัณฑ์ BCG สินค้าของ Pepsi International ที่มีจ้าหน่ายในประเทศไทย
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จากตารางจะเห็นได้ว่า
 Pepsi 1.5 lt. และ 1.25 lt. มีสถานะเป็น Star ซึ่งขายดีมากในตลาด Modern Trade
แต่อย่างไรก็ตามต้องปันงบประมาณอย่างสูงในการจัดท้า Promotion ต่างๆที่จะคงให้อยู่ใน
สถานะนี้ไว้
 Pepsi 15oz, Pepsi 10oz,Pepsi can 325cc เปรียบได้เสมือนวัวนมที่เลี้ยงดูธุรกิจ
ทั้งหมดเป็นรายได้หลักของธุรกิจเนื่องจากติดตลาดและมีวางขายอยู่นานแล้วโดยเฉพาะตลาด
Traditional Trade ซึ่งเป็นตลาดหลักของประเทศไทย
 Twister, Pepsi 460, Mirinda root beer 1.25 lt. อยู่ในสถานะ Question Mark ซึ่ง
อาจจะขึ้นเป็น Star หรืออาจล่วงไปเป็น Dog ก็ได้ดังนั้นจึงต้องจับจ้องการเติมโตของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ว่าอยู่ในลักษณะใดและเพื่อที่จะแบ่งทรัพยากรให้เหมาะสม
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 Pepsi cheer cool hand, Mirinda cream Soda เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดผลก้าไร
ซึ่งไม่มีส่วนแบ่งตลาดและไม่มีการเจริญเติบโตจึงจัดอยู่ใน Dog และไม่มีการแบ่งทรัพยากรให้
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้ว อีกทั้งยังมีการยกเลิกการผลิตอีกด้วย
การวิเคราะห์กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7 s Framework) ในอุตสาหกรรม
น้าอัดลม ของ บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
1. กลยุทธ์ (Strategy) บริษัทฯ ได้ปรับทิศทางธุรกิจให้กระชับมากขึ้น ภายใต้กลยุทธ์
P3 ได้แก่ P1 คือ Portfolio ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนธุรกิจบนฐานผลิตภัณฑ์ที่สร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับบริษัทฯ โดยจะยังคงยึดการท้าตลาดกลุ่มน้้าอัดลม ซึ่งสร้างรายได้ 75% และเครื่องดื่มไม่
อัดลม 25% ขณะที่กลยุทธ์ P2 คือ Performance โดยจะมุ่งเน้นผลการท้างานเพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืนใน 3 ด้าน ได้แก่ เรื่องของระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง , เรื่องของนวัตกรรมบรรจุ
ภัณฑ์ และเรื่องของจิตส้านึกสิ่งแวดล้อม สุดท้ายกลยุทธ์ P3 คือ People บุคลากร โดยจะเน้น
รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ และฝึกอบรมทักษะความรู้ต่างๆ ให้เพิ่มมากขึ้น
2. โครงสร้าง (Structure) บริษัทฯ ได้ก้าหนดขอบเขต อ้านาจหน้าที่ และอ้านาจการ
อนุมัติของฝ่ายบริหารไว้โดยชัดเจน โดยค้ านึงถึ งการแบ่งแยกหน้าที่ค วามรับผิดชอบในการ
อนุมัติ การบันทึกรายการ และการดูแลจัดเก็บออกจากกัน ในการท้าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการ และผู้บริหาร ได้มีมาตรการในการอนุมัติ โดยต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
และผู้อนุมัติต้องไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่ าว โดยธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุดส้าหรับบริษัทฯ ได้มีการน้าคู่มือการอนุมัติซึ่งก้าหนดระดับการอนุมัติการกระท้ารายการ
ต่าง ๆ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับตรวจนับทรัพย์สินทุกรายการให้ครบทุกรายการ ภายใน 3 ปี
โดยก้าหนดหน้าที่ของผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการตรวจนับ การจดบันทึก และการกระทบยอด และ
ก้าหนดให้มีการสุ่มตรวจนับทรัพย์สินโดยฝ่ายตรวจสอบภายในในแผนการตรวจสอบของบริษัท
3. ระบบ (System) บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิ ดชอบของแต่ล ะฝ่ ายอย่างแน่ชัด เพื่อ ประโยชน์ใ นการติดตามตรวจสอบ ในการ
ด้าเนินงาน บริษัทฯ ได้จัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานในหน่วยงานหลัก และมีการปรับปรุงระบบงาน
ย่อยเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่รัดกุม และลดการท้างานที่ซ้าซ้อน เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบั ติงานภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้ก้าหนดเป้าหมายการด้าเนินธุรกิจที่ชัดเจนในแต่ละปีโดย
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ค้านึงถึ งปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแข่งขัน และมีการตั้ง
มาตรฐานการวัดผลงานอย่างชัดเจน
4. รูปแบบ (Style) บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในรูปของการ
จ่ายเงินปันผลโดยสม่้าเสมอ ในอัตราที่เหมาะสมตามผลประกอบการในแต่ละปี โดยการสร้าง
ความเจริญ และความมั่นคงให้ กั บบริษัทฯ เพิ่มรายได้และผลก้าไรให้กับธุ รกิจด้ว ยกิจกรรม
การตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการบริโภคเครื่อ งดื่มของบริษัท
รวมทั้งการเพิ่มยอดผลิตและยอดขายให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนและผู้
ถือหุ้น
5. การจัดการบุค คลเข้าทางาน (Staff) บริษัทฯ มีการคั ดเลื อกบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสมกั บ ต้ า แหน่ ง หน้ า ที่
และมี ก ารพั ฒ นาบุ ค คลกรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
6. ทักษะ (Skill) บริษัทฯ มีเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในบริษัทฯ อย่าง
สม่้าเสมอ โดยแต่ละปีจะมีการตั้งงบประมาณส้าหรับการฝึกอบรมพนักงานในหน่วยงานต่างๆ
ตลอดจนการน้าโครงการฝึกอบรมและเทคนิคใหม่ต่างๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท้างานมา
อบรมและถ่ายทอดให้พนักงานเพื่อน้าไปใช้ในการปฏิบัติงานประจ้าวัน
7. ค่านิยมร่วม (Shared value) บริษัท ฯ มีการปลูกฝังให้พนักงานรักองค์กร โดยการ
บริโภคสินค้าของบริษัทไม่บริโภคสินค้าของคู่แข่งไม่ว่าจะในเวลางานหรือนอกเวลางานก็ตาม
การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) ของ บริษัท เสริมสุข
จากัด (มหาชน)
การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths)
1. Pepsi เป็นแบรนด์น้าอัดลมที่มีมานาน เป็นที่จดจ้า และอยู่ในใจของผู้บริโภคมา
อย่างยาวนาน
2. Pepsi มีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในด้านของความทันสมัย ตอบสนองคนรุ่นใหม่ที่
ต้องการความสดชื่นให้กับชีวิต
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3. Pepsiใช้ผู้จัดจ้าหน่ายที่มีระบบการขนส่ง รวมถึงการกระจายสินค้าที่ดีและทั่วถึงใน
ทุกระดับตลาด
4. Pepsi มีหลาย (SKU) ทั้งขนาด Size และรสชาติ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ปราศจาก
น้้าตาลท้าให้สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม
5. Pepsi ใช้การโฆษณาที่ World wide ที่ท้าให้เพิ่มการรับรู้ (Perception) การเข้าถึง
และจูงใจให้ผู้บริโภค โดยการเลือกใช้พรีเซนเตอร์ที่มีชื่อเสียงในโฆษณาของบริษัทฯ
เช่น นักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับโลก นักร้องชื่อดังของแต่ละประเทศ เป็นต้น
6. Pepsi มี ก ารน้ า เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งดื่ ม ครบวงจรในรู ป แบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่
หลากหลายยิ่งขึ้นและในราคาที่เหมาะสมอีกทั้งมัดใจผู้บริโภคด้วยผลิ ตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและคุ้มค่าเงิน
การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ผลิตภัณฑ์มีความอ่อนไหวต่อสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจก่อให้เกิดการเสียหายของ
สินค้าได้ง่าย
2. สินค้าบาง SKU ในแบรนด์ Pepsi มีอายุในการจัดเก็บสั้น อาทิ Pepsi Max มีอายุ
หลังบรรจุเพียง 4 เดือน
3. ตราผลิตภัณฑ์ของ Pepsi มีหลากหลาย สามารถส่งผลให้ความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว (Uniqueness) และ ความคลาสิก ของผลิตภัณฑ์ลดน้อยลง
4. Pepsi ถือว่าเป็นน้้าอัดลม ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีคุณค่าทางสารอาหารที่มีประโยชน์
ต่อร่างกาย อาจท้าให้เป็นที่ต่อต้านของผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพของตัวเองมาก
การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities)
1. สินค้าเป็นลักษณะ low purchase involvement ซึ่งท้าให้สามารถซื้อขายได้ง่ายและ
มีจ้าหน่ายใน ทุกๆ พื้นที่ทั่วประเทศ
2. ในสภาวะภูมิอ ากาศเขตร้อ น เช่น ประเทศไทยท้าให้น้าอัดลมเป็นเครื่อ งดื่มดั บ
กระหายอันดับต้นๆ ของผู้บริโภค
3. ผู้บริโภคนิยมสั่งน้้าอัดลมเพื่อรับประทานคู่กับอาหารซึ่งสามารถเข้ากั นได้ดี เพื่อ
เป็นการเพิ่มรสชาติให้กับอาหาร
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การวิเคราะห์อุปสรรค (Threats)
1. ปัจจุ บัน ในหลายๆ สื่ อ มัก มีก ารชี้ใ ห้ เ ห็ นโทษจากการดื่ มน้้า อัด ลมและโจมตี ว่า มี
ผลเสียต่อสุขภาพ จึงอาจท้าให้ค่านิยมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไป
2. เครื่องดื่ม Functional Soft drink เข้ารุกตลาดอย่างมาก และผู้บริโภคหันมาสนใจใน
เรื่องสุขภาพมากขึ้นจึงหันไปดื่ม Functional Soft drink อาทิ ชาเขียว หรือ Water
Plus ต่างๆแทนมากขึ้น
3. การแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมน้้าอัดลม และ ผู้เล่นหน้าใหม่ในอุตสาหกรรม
Non Carbonate Soft Drink ที่พยายามหาทุกช่องทางในแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด
ให้เพิ่มขึ้นจากเดิม
4. ต้นทุนทางการผลิตที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ส่งผล
ต่อราคาของสินค้า แต่การที่ Pepsi จะปรับขึ้นราคานั้น จะส่งผลให้ความต้องการ
ของผู้บริโภคลดลงหรืออาจท้าให้เกิดการเปลี่ยนไปบริโภคเครื่องดื่มชนิดอื่นแทนได้
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ตารางที่ 3.3 การประมวลผลการก้าหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix Model
จุดแข็ง Strengths

ปัจจัยภายใน

1. เป็นแบรนด์ที่มีมานาน เป็นที่จดจ้า และอยู่ในใจ
ของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน
2. มีภาพลักษณ์ที่ชัดเจน
3. ใช้ผู้จัดจ้าหน่ายที่มีระบบการขนส่ง รวมถึงการ
กระจายสินค้าที่ดีและทั่วถึงในทุกระดับตลาด
4. มี ห ลาย (SKU) ทั้ ง ขนาด Size และรสชาติ
รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากน้้าตาล
5. ใช้การโฆษณาที่ World wide ท้าให้เพิ่มการ
รับรู้ (Perception) การเข้าถึงและจูงใจผู้บริโภค
6. มีการน้าเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มครบวงจร

จุดอ่อน Weaknesses
1. ผลิตภัณฑ์มีความอ่อนไหวต่อสภาพภูมิอากาศ
2. สินค้าบาง SKU มีอายุในการจัดเก็บสั้น
3. ตราผลิตภัณฑ์ของ Pepsi มีหลากหลาย ส่งผลให้
ความเป็น เอกลัก ษณ์ เ ฉพาะตั วของผลิต ภั ณ ฑ์ ล ด
น้อยลง
4. Pepsi ถือว่าเป็นน้้าอัดลม ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มี
คุณค่าทางสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อาจ
ท้าให้เป็นที่ต่อต้านของผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ
ของตัวเองมาก

ปัจจัยภายนอก

โอกาส Opportunities

Strengths – Opportunities ( S4 ,O3 )
Weaknesses – Opportunities ( W1,O1 )
ทางเลื อ กที่ 1 กลยุ ท ธ์ ก ารเติ บ โตโดยการสร้ า ง ทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์การเติบโตในแนวนอน (Horizontal
1.สามารถซื้ อ ขายได้ ง่ า ยและมี พันธมิตรทางธุรกิจ (Strategy Alliance) คือการขาย Growth
Strategy)โดยการพั ฒ นาตลาด (Market
จ้าหน่ายในทุกๆ พื้นที่ทั่วประเทศ ผูกขาดควบคู่กับอาหารในร้านอาหารทั่วไป รวมถึง Development) คือ การที่ Pepsi international ส้านักงาน
2.ในสภาวะภูมิอากาศเขตร้อนท้า เข้ า ไปเป็ น คู่ ค้ า และขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร วมกั บ QSR ใหญ่อยู่ที่ New York (USA) จึงใช้ระบบเฟรนด์ไชด์ ใน
ให้ น้ า อั ด ลมเป็ น เครื่ อ งดื่ ม ดั บ (quick service restaurant) และร้านค้าต่างๆ ใน การกระจายสินค้าและถือหุ้นในบริษัทลูกต่างๆ ก่อให้เกิด
กระหายอันดับต้นๆ ของผู้บริโภค ระดับ Global Brand อาทิ KFC , Pizza Hut เป็น โอกาสในการมี สิน ค้ ากระจายอยู่ใ นทุก ภู มิภ าค และลด
3.ผู้ บ ริ โ ภคนิ ย มสั่ ง น้้ า อั ด ลมเพื่ อ ต้น
ปัญหาการขนส่ง รวมทั้งขจัดปัญหาเรื่องอายุผลิตภัณฑ์
รับประทานคู่กับอาหาร
บางตัวที่ค่อนข้างสั้นเนื่องจากสามารถผลิตและขายได้เลย

อุปสรรค Threats

Strengths – Treats ( S6,T1 )
Weaknesses – Treats ( W4,T2 )
ทางเลือกที่ 3 กลยุทธ์การเติบโตในแนวดิ่ง (Vertical ทางเลื อ กที่ 4 กลยุ ทธ์ ก ารกระจายธุ ร กิจ แบบเกาะกลุ่ ม
1. ผู้ บ ริ โ ภคหั น มาสนใจในเรื่ อ ง Growth Strategy) คือ การทีป่ ัจจุบันผู้บริโภคหันไป (Concentric Diversification Strategy) คือ การท้าตลาด
สุขภาพมากขึ้น
ดืม่ เครื่องดื่ม Functional soft drink เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ที่แตกต่างเพื่อกระตุ้นแบรนด์ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการ
2. ก า ร แ ข่ ง ขั น ที่ รุ น แ ร ง ใ น อาจจะออกแบรนด์ ย่ อ ยหรื อร่ วมทุ นกั บ ธุ รกิ จ soft รับรู้และการจดจ้าของผู้บริโภค อาทิ การ Launch สินค้า
อุ ต สาหกรรมน้้ า อั ด ลม และ drink ต่างๆ อาทิ Pepsi international ลงทุนรวมกับ บางตัว อาทิ Pepsi Blue, Pepsi Gold, Pepsi late เป็น
อุตสาหกรรม Non Carbonate Tropicana บริ ษั ท น้้ า ผลไม้ ร ายใหญ่ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้น
Soft Drink ที่เพิ่มขึ้น
Twister ซึ่งมาตีตลาดน้้าผลไม้ในเมืองไทยและปรับ
3. ต้ น ทุ น ทางการผลิ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โฉมตลาดใหม่
การที่ Pepsi จะปรั บขึ้นราคา
จะส่ ง ผลให้ ค วามต้ อ งการของ
ผู้บริโภคลดลง
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3.3 การกาหนดแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา (Strategic Alternatives)
โดยจะแบ่งการพิจารณาทางเลือกของกลยุทธ์ออกเป็น 3 ระดับได้แก่
1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Function Strategy)
จากการศึกษาเรื่อง “ กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันของธุรกิจน้้าอัดลม : กรณีศึกษา บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) ” ซึ่งในปัจจุบันใน
อุตสาหกรรมนี้มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ผลจากการใช้ทฤษฎีมาวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการ
ใช้เครื่องมือที่ช่วยในการก้าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้เป๊ปซี่กลับกลายมา
เป็นผู้น้าตลาดอีกครั้ง และเพื่อทราบถึงแนวทางในการแข้ปัญหาโดยมีทางเลือกดังนี้
กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
แนวทางเลื อ กที่ 1 กลยุ ท ธ์ ก ารเติ บ โตโดยการสร้ า งพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ (Strategy
Alliance)
เนื่องจาก Pepsi เป็นแบรนด์น้าอัดลมที่มีมานาน เป็นที่จดจ้า และอยู่ในใจของผู้บริโภค
มาอย่างยาวนาน มีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในด้านของความทันสมัย ตอบสนองคนรุ่นใหม่ที่
ต้องการความสดชื่นให้กับชีวิต และมีผู้จัดจ้าหน่ายที่มีระบบการขนส่งรวมถึงการกระจายสินค้าที่
ดีและทั่วถึ งในทุกระดับตลาดมีหลาย (SKU) ทั้งขนาด Size และรสชาติ รวมถึงผลิ ตภัณฑ์ที่
ปราศจากน้้าตาลท้าให้สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม มีการโฆษณาที่ World
wide ที่ท้าให้เพิ่มการรับรู้ (Perception) การเข้าถึงและจูงใจให้ผู้บริโภค โดยการเลือกใช้พรีเซน
เตอร์ที่มีชื่อเสียงในโฆษณาของบริษัทฯ เช่น นักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับโลก นักร้องชื่อดังของ
แต่ละประเทศ เป็นต้น อีกทั้งมีการน้าเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มครบวงจรในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่
หลากหลายและในราคาที่เหมาะสมเพื่อมัดใจผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและคุ้มค่ าเงิน
สินค้าเป็นลักษณะ low purchase involvement ซึ่งท้าให้สามารถซื้อขายได้ง่ายและมีจ้าหน่ายใน
ทุกๆ พื้นที่ทั่วประเทศ ยิ่งในสภาวะภูมิอากาศเขตร้อน เช่น ประเทศไทยท้าให้น้าอัดลมเป็น
เครื่องดื่มดับกระหายอันดับต้นๆ ของผู้บริโภค ผู้บริโภคนิยมสั่งน้้าอัดลมเพื่อรับประทานคู่กับ
อาหารซึ่งสามารถเข้ากันได้ดี เพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติให้กับอาหาร ดังนั้น ทางบริษัท ฯ จึงควร
สร้างพันธมิตรทางธุรกิจโดยการขายผูกขาดควบคู่กับอาหารในร้านอาหารทั่วไปทั้งในฝั่ง TT
(traditional trade) เช่น ร้านอาหารใหญ่ ๆ ทั่วไป หรือเข้าไปเป็นคู่ค้าและขายผลิตภัณฑ์รวมกับ
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QSR (quick service restaurant) และร้านค้าต่างๆ ในระดับ Global Brand อาทิ KFC , Pizza
Hut เป็นต้น เพื่อขยายฐานตลาดให้กว้างมากขึ้น และเป็นการเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งตลาด
ของบริษัทให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การมีพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นจะช่วยให้บริษัท ฯ ขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น
และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้มากขึ้น อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท ฯ อีกด้วย
ข้อดี
1. สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้น
2. สามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น
3. มีพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น
4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์
ข้อเสีย
1. อาจเกิดความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์
2. เกิดความเสี่ยงในกรณีที่พันธมิตรมีศักยภาพและอ้านาจการต่อรองที่เหนือกว่า
แนวทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์การเติบโตในแนวนอน (Horizontal Growth) โดยการพัฒนา
ตลาด (Market Development)
การที่ Pepsi international ส้านักงานใหญ่อยู่ที่ New York (USA) ซึ่งคงเป็นการยากที่
จะมาลงทุนในทุกภูมิภาคจึงใช้ระบบ Friend shine ในการกระจายสินค้าและถือหุ้นในบริษัทลูก
ต่างๆอาทิ บริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) ในไทย บริษัทน้้าหวานลาวใน สาธารณรัฐประชาชน
ลาว เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดโอกาสในการมีสินค้าของตัวเองกระจายอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ และจาก
การที่ผลิตในภูมิภาคนั้นๆ ยังลดปัญหาการขนส่งต่างๆ รวมทั้งขจัดปัญหาเรื่อง อายุผลิตภัณฑ์
บางตัวที่ค่อนข้างสั้นเนื่องจากสามารถผลิตและขายได้เลย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ท้าให้บริษัท ฯ ขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้มากขึ้นในทุก ๆ
ภูมิภาคทั่วโลก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ ขจัดปัญหาเรื่องค่าขนส่ง และอายุผลิตภัณฑ์
สามารถผลิตและจ้าหน่ายได้เลยไม่ต้องรอน้าเข้า
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ข้อดี
1. สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้ทั่วถึงทุกภูมิภาคทั่วโลก
2. สามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ประเทศทั่วโลก
3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์
4. ขจัดปัญหาเรื่องค่าขนส่ง และอายุผลิตภัณฑ์
ข้อเสีย
1. หัวเชื้อต้องรับจากบริษัทแม่จากอเมริกาเท่านั้นถ้าหากเกิดความขัดแย้งทางด้านธุรกิจและ
การลงทุนบริษัท ฯ อาจจะประสบปัญหา
แนวทางเลือกที่ 3 กลยุทธ์การเติบโตในแนวดิ่ง (Vertical Growth Strategy)
ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งมีเครื่องดื่ม Functional
soft drink เพิ่มขึ้นและผู้บริโภคหันไปดื่มมากขึ้น บริษัท ฯ อาจจะใช้ Know how ที่ Pepsi มีอยู่
ออกผลิตภัณฑ์บางอย่างหรือแบรนด์ย่อยที่อยู่ภายใต้แบรนด์ใหญ่ Pepsi ที่แข็งอยู่แล้วออกมาสู้
หรือแม้กระทั้งควบรวมกิจการหรือร่วมทุนกับ ธุรกิจ soft drink ต่างๆ อาทิ Pepsi international
ลงทุนรวมกับ Tropicana บริษัทน้้าผลไม้รายใหญ่มีผลิตภัณฑ์ Twister ซึ่งมาตีตลาดน้้าผลไม้ใน
เมืองไทยและปรับโฉมตลาดใหม่จากที่น้าผลไม้แบ่งเป็น 10 percent , 20 percent ,40 percent
และ 100 percent ให้กลายเป็นตลาดน้้าผลไม้ขนาด 100 percent และตลาด ไม่ 100 percent
เพื่อที่จะขาย Twister ที่มีน้าผลไม้เพียง 10 percent โดยไม่มีข้อเปรียบเทียบกับน้้าผลไม้ยี่ห้อ
อื่นๆที่มีน้าผลไม้ผสมไม่ถึง 100 percent แต่มากกว่า 10 percen เป็นต้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นการเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจที่จะช่วยให้บริษัท ฯ ขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น และ
เพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้มากขึ้น
ข้อดี
1. สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้น
2. สามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น
3. มีพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น
4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์
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ข้อเสีย
1. อาจเกิดความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์
2. เกิดความเสี่ยงในกรณีที่พันธมิตรมีศักยภาพและอ้านาจการต่อรองที่เหนือกว่า
แนวทางเลือกที่ 4 กลยุทธ์การกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุ่ม (Concentric Diversification
Strategy)
การที่ในปัจจุบันมีภัยคุกครามต่าง ๆ ที่ยากที่จะควบคุม อาทิ ภัยคุกครามจากกระแส
Functional soft Drink ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจต้องมีการท้าตลาดที่แตกต่างให้เป็นการกระตุ้นแบ
รนด์ให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดการรับรู้และการจดจ้าของผู้บริโภค อาทิ การ Launch สินค้าบางตัว
อาทิ Pepsi Blue, Pepsi Gold, Pepsi late ในประเทศไทย หรือ Launch Pepsi cucumber ใน
ญี่ปุ่น เป็นต้น รวมถึงการให้ความเข้าใจในการจัดเก็บสินค้าต่อผู้ขายปลีกและการขนส่งสินค้า
เพื่อไม่ให้เกิดการเสียหายจากการเก็บหรือขนส่งที่ผิดลักษณะ เป็นต้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ช่วยให้บริษัท ฯ สามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มส่วนแบ่ง ตลาดได้มาก
ขึ้น อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท ฯ อีกด้วย
ข้อดี
1. สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้น
2. สามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น
3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์
ข้อเสีย
1. อาจท้าให้ลูกค้าเกิดความสับสนกับผลิตภัณฑ์
2. ลู ก ค้ า บางรายอาจยึ ด ติ ด กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ออกมาใหม่ อ าจท้ า ให้ ใ นช่ ว งที่ ไ ม่ มี
ผลิตภัณฑ์นี้ลูกค้าหันไปดื่มผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ของบริษัท ฯ เป็นต้น
กลยุทธ์ในระดับธุรกิจ (Business Strategy) มี 4 กลยุทธ์ ได้แก่
 กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy)
 กลยุทธ์มุ่งเน้นธุรกิจที่เชี่ยวชาญ (Focused Different Strategy)
 กลยุทธ์ผู้น้าต้นทุนต่้า (Cost Leadership Strategy)
 กลยุทธ์มุ่งเน้นลดต้นทุน (Cost Focus Strategy)
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บริษัทเสริมสุข จำกัด (มหำชน)

ผลิตภัณฑ์ประเภทน้าอัดลม

ผลิตภัณฑ์ประเภทไม่
อัดลม

เป๊ปซี่

คลับ

มิรินด้า

คริสตัลโซดา

เซเว่นอัพ

น้าดื่มคริสตัล
ชาลิปตัน
เกเตอเรด
คาราบาวแดง
ทรอปิคานา ทวิ
สเตอร์

ภาพที่ 3.1 แสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน)
จากภาพบริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) มี 2SBU ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ประเภทน้้าอัดลม
2. ผลิตภัณฑ์ประเภทไม่อัดลม
จากการศึก ษาผลิ ต ภัณ ฑ์ประเภทน้้าอัดลม โดยเลื อ กศึกษาผลิ ต ภัณฑ์เ ป๊ปซี่ สามารถน้ามา
ก้าหนดกลยุทธ์ในระดับธุรกิจของบริษัท เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) ได้ดังนี้
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กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) ที่บริษัท ฯ เลือกใช้เพราะจะ
ท้าให้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรที่มีตลาดกว้างโดยการสร้างประสิทธิภาพใน
การด้าเนินงาน ท้าให้องค์กรมีก้าไรสูงขึ้น และสามารถอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันที่
รุนแรง โดยบริษัท ฯ จะท้าการพัฒนาเทคโนโลยีในการน้าเสนอข้อมูลสินค้าและการให้บริการที่
รวดเร็วตรงต่อเวลาเพื่อท้าให้สามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ และเป็นการกีดกันการเข้าสู่อุตสาหกรรม
ของผู้เข้าตลาดรายใหม่ได้ด้วย การสร้างมูลค่าต่าง ๆ ให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง เช่น คุณภาพของ
สินค้า เทคโนโลยีที่ช่วยในการให้ข้อมู ลของสินค้าและการบริหารงาน รวมไปถึงการให้บริการที่
รวดเร็ว เป็นต้น
กลยุทธ์มุ่งเน้นธุรกิจที่เชี่ยวชาญ (Focused Different Strategy) ท้าให้ลูกค้าที่มี
ความต้องการเฉพาะ มีความพึงพอใจ เพราะเน้นความแปลกใหม่ในผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
โดยสร้างความแตกต่างไม่เหมือนคู่แข่ง ซึ่งจะส่งผลต่อยอดขายและการต่อสัญญาของลูกค้าเก่า
กลยุทธ์ผู้นาต้นทุนต่า (Cost Leadership Strategy) เป็นการใช้ความสามารถในการ
ลดต้นทุนบางอย่างที่ไม่จ้าเป็นออกไป หรือลดต้นทุนที่จ้าเป็นให้น้อยลง เช่น การลดต้นทุนใน
เรื่องของน้้ามัน เป็นต้น อาจใช้พลังงานอย่างอื่นเข้ามาทดแทน
กลยุทธ์มุ่งเน้นลดต้นทุน (Cost Focus Strategy) บริษัทจะมุ่งเน้นต้นทุนต่้า โดยการ
ลดการวิจัยและพัฒนา การบริการที่มีค่าใช้จ่ายสูง เพื่อให้มีความได้เปรียบในตลาดล่างเพิ่มมาก
ขึ้นและจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอี กด้วย รวมถึงการได้เปรียบเนื่องจากขนาดของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือกมากขึ้น (Economic of Scale) บริษัท ฯ จะสร้างอ้านาจการต่อรองกับ
ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นและป้องกันการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่
3.4 การตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหา
3.4.1 กลยุทธ์ในระดับองค์กร (Corporate Strategy)
ในระดับนี้เป็นการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม และประเมินความสามารถใน
การแข่งขัน เพื่อใช้ในการก้าหนดทิศทางขององค์กรจากการประมวลผลการก้าหนดกลยุทธ์โดย
ใช้ TOWS Matrix Model ได้แนวทางเลือก 4 ทางเลือก ได้แก่
ทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์การเติบโตโดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategy Alliance)
ทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์การเติบโตในแนวนอน (Horizontal Growth) โดยการพัฒนา
ตลาด (Market Development)
ทางเลือกที่ 3 กลยุทธ์การเติบโตในแนวดิ่ง (Vertical Growth Strategy)
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ทางเลือกที่ 4 กลยุทธ์การกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุ่ม (Concentric Diversification
Strategy) ผู้บริหารตัดสินใจเลือก แนวทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์การเติบโตโดยการสร้างพันธมิตร
ทางธุรกิจ (Strategy Alliance) โดยอาศัยจุดแข็งและโอกาสของบริษัทฯ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
ให้เพิ่มมากขึ้นโดยการขายผูกขาดควบคู่กับอาหารในร้านอาหารทั่วไปทั้งในฝั่ง TT (traditional
trade) เช่น ร้านอาหารใหญ่ ๆ ทั่วไป หรือเข้าไปเป็นคู่ค้าและขายผลิตภัณฑ์รวมกับ QSR
(quick service restaurant) และร้านค้าต่างๆ ในระดับ Global Brand อาทิ KFC , Pizza Hut
เป็นต้น เพื่อขยายฐานตลาดให้กว้างมากขึ้น และเป็นการเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งตลาดของ
บริษัทฯให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
ส้าหรับเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกทางเลือกนี้ เพราะเป๊ปซี่มีปัญหาในเรื่องของยอดขายและ
ส่วนแบ่งทางการตลาดที่ลดลง จึงต้องการที่จะกลับมาเป็นผู้น้าตลาดอีกครั้ง ดังนั้น บริษัท ฯ จึง
ต้องท้าการตลาดเพิ่มมากขึ้นและต้องขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
3.4.2 กลยุทธ์ในระดับธุรกิจ (Business Strategy)
แนวทางเลื อกกลยุทธ์ใ นระดับธุ รกิจ มี 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ สร้างความแตกต่าง
(Differentiation Strategy) กลยุทธ์มุ่งเน้นธุรกิจที่เชี่ยวชาญ (Focused Different Strategy) กล
ยุทธ์ผู้น้าต้นทุนต่้า (Cost Leadership Strategy) กลยุทธ์มุ่งเน้นลดต้นทุน (Cost Focus
Strategy)
จากการศึกษาผลิตภัณฑ์ประเภทน้้าอัดลม โดยเลือกศึกษาผลิตภัณฑ์เป๊ปซี่ ผู้บริหาร
ตัดสินใจเลือก กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) เพราะจะท้าให้ เพิ่ม
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ขององค์ ก รที่ มี ต ลาดกว้ า งโดยการสร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ด้าเนินงาน ท้าให้องค์กรมียอดขายและก้าไรเพิ่มขึ้นและสามารถขยายส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น
รวมถึงสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันรุนแรง โดยบริษัท ฯ จะ
ท้า การพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นการน้ า เสนอข้ อ มู ล สิ น ค้ า และการให้ บ ริ ก ารที่ ร วดเร็ ว เพื่ อ ท้ า ให้
สามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ และเป็นการกีดกันการเข้าสู่อุตสาหกรรมของผู้เข้าตลาดรายใหม่ได้
ด้วย การสร้างมูลค่าต่าง ๆ ให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง เช่น คุณภาพของสินค้า เทคโนโลยีที่ช่วงใน
การให้ข้อมูลของสินค้าและการบริหารงาน รวมไปถึงการให้บริการที่รวดเร็ว เป็นต้น
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3.4.3 กลยุทธ์ในระดับหน้าที่ (Function Strategy)
กลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมาย (STP Strategy) ของผลิตภัณฑ์ Pepsi
การแบ่งส่วนตลาดของผลิตภัณฑ์ Pepsi (Market Segmentation)
บริษัท ฯ แบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่มๆ ซึ่งแบ่งตามการเลือกตลาดที่บริษัท ฯ สามารถ
เข้าไปท้าตลาดได้ง่าย แบ่งตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.เกณฑ์ประชากรศาสตร์
-ช่วงการใช้ชีวิต วัยเด็ก วัยนักเรียน วัยนักศึกษา วัยเริ่มท้างาน แต่งงานใหม่ แต่งงาน
แล้วมีลูกเล็ก แต่งงานแล้วมีลูกโต คนโสด และคนวัยเกษียณอายุ
-ระดับรายได้ต่อเดือน ต่้ากว่า 15,000 บาท ,15,000 – 30,000 บาท, 30,000 – 50,000
บาท, 50,000 – 100,000 บาท, 100,000 – 200,000 บาท และ 200,000 บาทขึ้นไป
2.เกณฑ์ภูมิศาสตร์ แบ่งตามเขตที่อยู่อาศัย ในเมือง นอกเมือง
3.เกณฑ์พฤติกรรมศาสตร์ แบ่งตามความถี่ในการซื้อ ซื้อบ่อย ซื้อปานกลาง และซื้อไม่
บ่อย
การเลือกตลาดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ Pepsi (Market Targeting)
บริษัท ฯ ก้าหนดตลาดเป้าหมายที่เป็นกลุ่มลูกค้าซึ่งมีศักยภาพส้าหรับการตลาด การ
ก้าหนดตลาดเป้าหมายนั้น พิจารณาดังต่อไปนี้
กลุ่ ม เป้า หมายหลั ก คื อ กลุ่ มวั ยรุ่น เพศชายและเพศหญิ ง อายุ 15-22 ปี ที่เ ลื อ ก
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ เพราะมีอัตราการบริโภคสินค้าสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ
กลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มคนทั่วไปที่เป็นคนรุ่นใหม่
การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ Pepsi (Market Positioning)
เป็ น การสร้ า งการรั บ รู้ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ในใจของกลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายโดยเน้ น จุ ด เด่ น ของ
ผลิตภัณฑ์ทแี่ ตกต่างจากคู่แข่งขัน คือ
บริ ษั ท ฯ วางต้ า แหน่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป๊ ป ซี่ ใ นใจของผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ ม เป้ า หมายว่ า เป็ น
“ เครื่ อ งดื่ ม ของคนรุ่ น ใหม่ ” เป็ น การวางต้ า แหน่ ง ที่ ก้ า หนดตามกลุ่ ม เป้ า หมายของตั ว
ผลิตภัณฑ์ โดยเครื่องดื่มเป๊ปซี่ได้พยายามสร้างภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ว่าเป็นเครื่องดื่มของ
คนรุ่ น ใหม่ ซึ่ ง น้ า มาเป็ น ตั ว ก้ า หนดความแตกต่ า งเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ คู่ แ ข่ ง ในใจของ
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กลุ่ ม เป้ า หมาย และท้ าการปรั บ กลยุ ท ธ์ ทางการตลาดให้ส อดคล้ อ ง โดยมีก ารปรั บ ปรุง การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มให้มีสีสันสดใสแบบวัยรุ่น ตลอดจนมีการใช้ดารา นักร้อง และ
นักกีฬายอดนิยม ซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วโลกมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ในการโฆษณาสินค้า
การจัดการส่วนประสมการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ Pepsi (Product)
บริษัท ฯ มีการวางกลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ในการ Launch สินค้าบางตัว อาทิ Pepsi
Blue, Pepsi Gold , Pepsi late เป็นต้น รวมถึงการวางกลยุทธ์ในการจ้าหน่าย Pepsi Blue
เฉพาะช่วงเวลาเพื่อ เป็นการกระตุ้นการซื้อของผู้ บริโภคกลุ่ มเป้าหมาย และเป็นการกระตุ้น
ยอดขายในระยะเวลาสั้น ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความส้าคัญกับการพัฒนาด้าน Packaging
โดยมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งแบบกระป๋องและแบบขวดให้มีสีสันสดใสแบบวัยรุ่น และมี
ขนาดให้เลือกเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
ด้านราคา (Price)
เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ น้้ า อั ด ลมนั้ น ทางบริ ษั ท ไม่ ส ามารถก้ า หนดราคาเองได้ รั ฐ บาลเป็ น ผู้
ก้าหนดราคาให้ ดังนั้นจึงไม่สามารถขายในราคาที่ต่้ากว่าคู่แข่งได้
ด้านช่องทางจัดจาหน่าย (Place)
ส้าหรับการกระจายสินค้าสู่ช่องทางการจัดจ้าหน่ายนั้น บริษัท ฯ ให้ความส้าคัญกับการ
ครอบคลุมพื้นที่ขายให้ได้มากที่สุด และยังต้องดูแลเอาใจใส่กับทุก ๆ ช่องทางอย่างเท่าเทียมกัน
นับตั้งแต่ร้านค้าปลีกขนาดย่อยที่กระจายอยู่ทุก ๆ พื้นที่ทั่วประเทศ ไปจนถึงระดับโมเดอร์นเท
รดไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม มีการขยายช่องทางในการจัดจ้าหน่ายสินค้ามากขึ้น โดยใช้ทั้ง
การหาพันธมิตรในการกระจายสินค้า และการสร้างช่องทางในการจ้าหน่ายสินค้าของตนเอง
โดยแบ่งช่องทางการจัดจ้าหน่ายสินค้าเป็นดังนี้
1. จ้าหน่ายผ่านทางพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเข้าไปเป็นคู่ค้าและขายผลิตภัณฑ์รวมกับ
QSR (quick service restaurant) และร้านค้าต่างๆ ในระดับ Global Brand อาทิ
KFC , Pizza Hut เป็นต้น
2. จ้าหน่ายสินค้าโดยรถขายของบริษัท ฯ เอง
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3. จ้าหน่ายสินค้าผ่านตู้หยอดเหรียญ
4. จ้าหน่ายสินค้าผ่านทางตัวแทนจ้าหน่ายของบริษัท ฯ ได้แก่ บริษัท ไทยวัฒนา
โดยใช้กลยุทธ์ Pull-Push Strategy ดังนี้
ตารางที่ 3.4 Pull – Push Strategy
Pull Strategy

Push Strategy

Consumer Promotion

Trade Promotion

Saleforce Promotion

1.มีการจัดท้า Packaging ทั้งแบบกระป๋อง
และแบบขวดให้มีสีสันสดใสแบบวัยรุ่น และมี
ขนาดให้เลือกเพิ่มมากขึ้น
2. ท้า In-pack & On-pack Premium
3. มีการส่งฝาชิงรางวัล
4. มีการจัด Promotion ในช่วงเวลาต่าง ๆ

1. มีก ารจัด ท้ า ป้ า ยร้า นและสนับ สนุ นอุ ป กร
ตกแต่งร้านให้กับร้านค้าที่ขายสินค้าของบริษัท
ฯ อาทิ ตู้เย็น กล่องตะเกียบ ผ้าปูโต๊ะ เป็นต้น
2. มอบส่วนลดให้ ลูกค้าที่เข้ามาเป็นลูกค้าของ
บริษัท ฯ ในครั้งแรก เช่น การให้น้าฟรี เป็นต้น

1. มี ก ารให้ ค่ า คอมมิ ช ชั่ น จากยอดขายให้ แ ก่
พนักงานขาย
2. มีการจัด Sale Contest เพื่อให้รางวัลและ
มอบต้าแหน่งให้พนักงานขายที่ได้ต้าแหน่ง
3. มีการจัดส่งพนักงานให้เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลิกภาพและสร้างความน่าเชื่อถือ

ด้านการส่งเสริมการตลาด Promotion
บริษัท ฯ ใช้การส่งเสริมการตลาดให้เกิดการรับรู้ในกลุ่มเป้าหมายโดยสร้างภาพลักษณ์
ตราสินค้าเพื่อเจาะจงสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น ด้วยการใช้กลยุทธ์การโฆษณาที่ใช้บุคคลมี
ชื่อเสียงมาโฆษณาสินค้า อาทิ นักกีฬาและนักร้องยอดนิยม มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ในการสื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมาย และมี การประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดงาน
แถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด เป็นต้น และมีการโฆษณาร่วมกับการส่งเสริมการ
ขายเป็นระยะ ๆ
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าของบริษัท ฯ ให้เกิดการยอมรับในกลุ่มเป้าหมาย
2. เพื่อการตอกย้้าตราสินค้าของบริษัท ฯ กระตุ้นให้มีปริมาณการบริโภคเพิ่มขึ้น
3. เพื่อท้าการสื่อสารถึงการส่งเสริมการขายต่างๆ ของบริษัท ฯ
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โดยใช้กลยุทธ์ CRM , Above-the-Line Marketing และ Below- the-Line Marketing
ดังนี้
ตารางที่ 3.5 Promotion mix
กลยุทธ์ที่ใช้
CRM

เครื่องมือ Promotion mix
1.Call Center

2.Internet and Website

Above-the-Line Marketing

1.การโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์

2.โรงภาพยนตร์
3. สื่อกลางแจ้ง
Below- the-Line Marketing

1. Sale Promotion

2. Personal Selling

วิธีการน้าไปใช้
- บริษัท ฯ ได้น้าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการ
ระบบฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อให้บริการเบื้องต้นกับลูกค้า
เมื่อลูกค้าพบกับปัญหา เช่น การที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้า
ตามวันและเวลาที่ก้าหนดก็สามารถโทร.เข้ามาร้องเรียน
ได้
- บริษัท ฯ จัดท้าเว็บไซด์ของบริษัท ฯ เอาไว้ เพื่อให้
ลูกค้าสามารถเข้ามาดูประวัติของบริษัท ฯ และข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา
- ใช้ดารานักร้องยอดนิยมมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ ควรท้า
การโฆษณาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการจูงใจให้เกิดความ
ต้องการซื้อและเป็นการย้้าเตือนความทรงจ้าในตรา
สินค้า

- ใช้การโฆษณาผ่านทางแก้วน้้าที่เราซื้อหน้าโรง
ภาพยนตร์ เป็นต้น
- โฆษณาผ่านสื่อกลางแจ้ง เช่น ป้ายบิวบอร์ด บนทาง
ด่วน หน้าห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
- จัดโปรแกรมส่งเสริมการขายตามเทศกาลวันส้าคัญ
ต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันตรุษจีน เป็นต้น
- จัดโปรแกรมส่งเสริมการขายกับผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งออก
ใหม่ เช่น Pepsi Blue เป็นต้น
- จัดส่งพนักขายให้อยู่ประจ้าชั้นวางขายสินค้าหรือ
ร้านค้าเพื่อให้ค้าแนะน้าแก่ลูกค้า
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ตารางที่ 3.6 Action Plan
กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

50,000,000

ฝ่ายการตลาด

4,500,000

ฝ่ายการตลาด

สื่อกลางแจ้ง

13,000,00

ฝ่ายการตลาด

Sale Promotion
- โปรแกรมส่งเสริมการ
ขายตามเทศกาล

8,000,000

ฝ่ายการตลาด

28,000,000

ฝ่ายการตลาด

2,000,000

ฝ่ายขาย

การโฆษณา
- ผ่านสื่อโทรทัศน์
- ผ่านโรงภาพยนตร์
-

-

โปรแกรมส่งเสริมการ
ขายกับผลิตภัณฑ์ที่เพิ่ง
ออกใหม่

Personal Selling

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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บทที่ 4
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
ในบทนี้กล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ จากการศึกษา ดังนี้
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.2 ข้อจากัดของการศึกษา
4.3 ข้อเสนอแนะการศึกษา
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่อง “ กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันของธุรกิจน้าอัดลม : กรณีศึกษา บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) ” ซึ่งได้ทาการศึกษา
โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพตามกรอบแนวทางของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยแบ่ง
วิธีการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร
ระดับปฏิบัติการของบริษัท ฯ และลูกค้าของบริษัท ฯ จากนั้นข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ
ที่ได้มาประมวลผลร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อตอบคาถามตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้
1. เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นและวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อยอดขายที่ลดลงใน
ผลิตภัณฑ์น้าอัดลมของ บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้าอัดลมของ บริษัท เสริมสุข จากัด
(มหาชน)
3. เพื่อศึกษาและกาหนดกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันในธุรกิจน้าอัดลม ของบริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
จากการศึกษาทาให้ทราบว่า อุตสาหกรรมน้าอัดลมมีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง ถึงจะ
มีผู้ผลิตรายใหญ่อยู่เพียง 2 ราย แต่มีการกดดันจากภาครัฐในด้านราคาและภาษี รวมถึงกระแส
รักสุขภาพที่ทาให้ตลาดน้าอัดลมมีการชะลอตัว เพราะผู้บริโภคหันไปใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้น อีก
ทั้งปัญ หาทางด้านการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท ฯ เป็นอย่างมาก และยังมี
คู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาในตลาด มาทาตลาดในราคาที่ถูกกว่าอีกด้วย
จากการวิเคราะห์หาแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) พบว่า
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- กลยุทธ์ในระดับองค์กร (Corporate Strategy) โดยการเลือกกลยุทธ์การเติบโตโดยการ
สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategy Alliance) เพื่อขยายฐานตลาดให้กว้างมากขึ้น และเป็นการ
เพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งตลาดของบริษัทให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
- กลยุทธ์ในระดับธุรกิจ (Business Strategy) บริษัท ฯ เลือกกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง
(Differentiation Strategy) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรที่มีตลาดกว้างโดย
การสร้างประสิ ท ธิ ภาพในการดาเนิน งาน เพื่อ ขยายส่ ว นแบ่งตลาดเพิ่ มขึ้น รวมถึ งสามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งได้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันรุนแรง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งงานขาย สต๊อค และ
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
- กลยุทธ์ในระดับหน้าที่ (Function Strategy) บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมาย
(STP Strategy) การจัดการส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) กลยุทธ์ Pull-Push Strategy กล
ยุทธ์ CRM, Above-the-Line Marketing และ Below- the-Line Marketing เพราะเป็น
ปัจจัยพื้นฐานแห่งความสาเร็จทางการตลาดของการประกอบธุรกิจ ส่วนทางด้านการดาเนินงาน
การจัดการ รวมถึ งทางด้ านการเงิน บริษั ทฯ ได้ มีการวางแผนโดยค านึงถึ งปัจ จัยต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผนการปฏิบัติงานในระดับหน้าที่สามารถดาเนินและสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้าน
การเงินของโครงการ
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ในการดาเนินธุรกิจจะต้องศึกษาสภาพตลาดและปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการวางแผนกล
ยุทธ์ในระดับต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกันในการดาเนินงาน ธุรกิจควรเลือกกลยุทธ์การตลาดที่
เหมาะสม เพื่อกาหนดกลยุทธ์ไปสู่ความเจริญเติบโตและการขยายฐานลูกค้าของธุรกิจ โดยเน้น
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงตรงกับความชานาญทางธุรกิจและตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในสภาวะการปัจจุบันที่มีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง
ในธุรกิจน้าอัดลม การศึกษาในครั้งนี้ทาให้ธุรกิจทราบถึงปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยแห่งความสาเร็จที่
จะนาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจให้ผ่านพ้นความเสี่ยงและก้าวไปสู่ความสาเร็จและ
กลับมาเป็นผู้นาตลาดอีกครั้ง
4.2 ข้อจากัดของการศึกษา
1. ผู้ศึกษาอาจทาการศึกษาไม่ครอบคลุมในหลาย ๆ ประเด็น อันมาจากข้อจากัดเป็น
ความลับของบริษัท ฯ ไม่สามารถเปิดเผยได้
2. ข้อจากัดของระยะเวลาที่ทาการศึกษา ทาให้อาจบกพร่องในการวิเคราะห์ข้อมูลที่
เก็บมาได้
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3. ผู้บริหารใช้วิธีตอบเลี่ยงคาถาม หรือไม่ตอบคาถามในบางประเด็น เช่น การกาหนด
กลยุทธ์ในการแข่งขัน เป็นต้น
4. กลุ่มลูกค้าที่ทาการศึกษาเป็นเพียงลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ในด้านของปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
เรื่องที่ศึกษาอาจไม่ครอบคลุมหรือบ่งบอกได้ชัดเจน
4.3 ข้อเสนอแนะการศึกษา
4.3.1 ข้อเสนอแนะสาหรับบริษัท
จากการศึกษาปัญหาและการกาหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหายอดขายที่ลดลง เพื่อมุ่งสู่
การกลับมาเป็นผู้นาตลาดในตลาดน้าอั ดลม ของบริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) โดยทาการ
เก็บข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ มีข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
1.
จากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน รวมถึงคู่แข่งขันรายใหม่ที่เข้ามาตี
ตลาดในราคาที่ถูกกว่าในปริมาณมากกว่า และอานาจการต่อรองของผู้ซื้อที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้
บริษัทต้องทาการตลาดเชิงรุก ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในทุกระดับและต้องสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลู กค้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิดโอกาสทางการแข่งขันและส่งผลให้เป็นผู้นา
ตลาดต่อไป
2.
สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันให้เหนือคู่แข่ง โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา
พนักงานให้สามารถบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ฯ ควรจัดทาแผนพัฒนาทักษะใน
การให้บริการแก่พนักงานทุกคน และฝึกอบรมทั้งพนักงานใหม่และเก่าอยู่เสมอ
3.
สร้างข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันให้เหนือคู่แข่ง โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ เพิ่มรายการส่งเสริมการขาย
มอบส่ ว นลด เป็ น ต้ น เพื่ อ ท าให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความจงรั ก ภั ก ดี ใ นแบรนด์ ไ ม่ เ ปลี่ ย นไปบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
4.
ทาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพราะความต้องการของลูกค้า
เปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา เพื่ อ ให้ส ามารถตอบสนองความต้อ งการของลูกค้ าได้อ ย่างถู กต้อ ง
แม่นยา

81

4.3.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้อ าจจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและธุรกิจน้าอัดลมในการ
ปรับตัวและการนากลยุทธ์ต่าง ๆ ไปใช้ในอนาคต จึงมีข้อเสนอแนะสาหรับผู้ที่ต้องการศึกษาการ
กาหนดกลยุทธ์ ธุ รกิจและกลยุทธ์การตลาดเพื่อ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุ รกิจ
น้าอัดลมในการเป็นผู้นาตลาด จึงมีข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปดังนี้
1.
เนื่องจากข้อจากัดทางด้านเวลาและข้อมูลที่ยังไม่เพียงพอ ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็น
ข้อมูลเบื้องต้นจากการค้นหาเอกสารและเว็บไซด์ต่าง ๆ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารและลูกค้า
ของบริษัท ฯโดยการกาหนดคาถามนาไว้จึงอาจจะไม่ครอบคลุมในบางประเด็นและไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ในทุกประเด็น การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการนาเสนอข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เพื่อ
ศึกษาแนวโน้มที่เกิดขึ้นของบริษัทฯและตลาดรวม
2.
ควรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของการแจกแบบสอบถาม
3.
ควรศึกษาในด้านกลยุทธ์ ระดับหน้าที่อื่น ๆ เช่น การเงิน การผลิต บุค ลากร
เป็นต้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
โครงคาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก กรรมการบริหารของบริษัทเสริมสุข
จากัด (มหาชน)
1. ภาพรวมของมูลค่าตลาดของตลาดน้้าอัดลมในประเทศไทย แนวโน้มอัตราการเจริญของ
ตลาด สัดส่วนของน้้าอัดลมแต่ละประเภท
2. บริษัทมีการเลือกตลาดอย่างไร เหตุผลในการเลือกท้าตลาดดังกล่าว
3. กลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทคือกลุ่มใด (อายุ) เหตุผลในการเลือกกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลัก และกลุ่มเป้าหมายรองคือกลุ่มใด
4. บริษัทมีก ารวางต้าแหน่งของเครื่อ งดื่มบริษัทอย่างไร เหตุผ ลในการเลื อ กวางต้าแหน่ง
ดังกล่าว และต้าแหน่งดังกล่าวมีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร
5. บริษัทมีการวางวัตถุประสงค์ทางการตลาดไว้อย่างไร ในฐานะที่เป็นผู้น้าตลาด
6. กลยุทธ์การท้าตลาดของบริษัทในปัจจุบัน มีการใช้กลยุทธ์อย่างไร
7. ปัจจุบันบริษัทใช้แนวคิดในการท้าตลาดแบบใด
8. ปัจจุบันสายผลิตภัณฑ์ประเภทของน้้าด้ามีกี่ชนิดอะไรบ้าง
9. ปั จ จุ บั น บริ ษั ท มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ ส่ ง เสริ ม การตลาดอย่ า งไรบ้ า ง เครื่ อ งมื อ ตั ว ใดที่ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในการช่วยสร้างยอดขาย
10. ภาวะเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บั น ตลาดประเภทเครื่ อ งดื่ ม มี ก ารแข่ ง ขั น กั น สู ง และมี ก ารออก
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบ โตของ
ตลาดน้้าอัดลมมากน้อยเพียงใด และบริษัทมีการรับมืออย่างไร
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(มหาชน) สัมภาษณ์ วันที่ 24 เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2553 เวลา 9.00-10.00 สถานที่ บริษัท
เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) สาขาบางเขน เลขที่ 15/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพฯ พบว่า ยอดขายในปี 2551 กับปี 2552 นั้น ปี 2551 จะค่อนข้างยากเพราะ
ปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ปัญหาทางด้านการเมือง ส่งผลกระทบทางด้านจิตวิทยาของผู้บริโภค
ท้าให้ยอดของตลาดน้้าอัดลมไม่ไปเท่าที่ควร เพราะนักท่องเที่ยวรับรู้ข่าวสารจากสื่อว่าประเทศ
ไทยเรามีปัญ หาทางด้านการเมือ ง ท้าให้การเติบโตของตลาดน้้าอัดลมไม่เ ป็นไปตามแผนที่
บริษัทได้วางเอาไว้ แต่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็มีน้าอัดลมเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ในสภาพที่ตลาดไม่
ขยายตัวทางบริษัทจึงต้องรักษาความเป็นผู้น้าตลาดเอาไว้ และเราก็ยังคงความเป็นที่หนึ่งเอาไว้
ได้ ส่วนในปี 2552 นั้น ในบางควอเตอร์ก็ยังมีปัญหาทางด้านการเมืองอยู่ เช่น ที่ราชประสงค์
มันก็ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะขายสินค้าไม่ได้ แล้วในปี 2552 นั้นก็มีปัญหาอย่างอื่นอีก
ด้วย เช่น ปัญหาการมีคู่แข่งรายใหม่ อาทิเช่น Big Cola ซึ่งในอดีตมีแค่ Pepsi กับ Coke ที่เป็น
คู่แข่งรายใหญ่ แต่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา Big Cola เข้ามาในตลาดและมาแชร์ส่วนแบ่งตลาด โดย
การใช้กลยุทธ์ทางด้านราคา ด้านแพ็คเก็ต ที่ต่้ากว่าราคาที่ทุกบริษัทเคยจ้าหน่าย ท้าให้การ
เติบโตทางด้านตลาดน้้าอัดลมของ 2 ค่ายใหญ่ถูกแบ่งส่วนแบ่งทางด้านตลาดไปอย่างรวดเร็ว
และในเวลาอันสั้น เพราะผู้บริโภคมีความต้องการอยากทดลองสินค้าใหม่ที่มีราคาถูก ประกอบ
กับเศรษฐกิจที่ไม่ดีท้าให้ตลาดล่างทางด้าน CD ที่ไม่มี Loyalty Program กับแบรนด์ใหญ่เพราะ
คิดว่าราคาเป็นปัจจัยในการเลื อกซื้อ ราคาเป็นตัวก้าหนดในการตัดสิ นใจของผู้บริโภคท้าให้
ตลาดถูกแชร์ไปในช่วง 3 ปีแรก ถึง 10 % อย่างรวดเร็ว ท้าให้ในปี 2552 ตลาดของเราถูกแชร์
ไปแต่ในสัดส่วนที่น้อยกว่าของคู่แข่ง และก็ยังรักษาความเป็นผูน้ ้าตลาดไว้ได้
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ทางด้านยอดขายของตัว CSD กับ NON CSD อัตราการเติบโตถ้าไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ทางบริษัทตั้งเอาไว้ อาจมีสาเหตุมาจากสินค้าไม่ไปตามเทรนด์ เราก็ต้องท้าการรีไวน์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ดูจากต้นทุนกับก้าไรที่จะได้รับ และใช้กลยุทธ์อื่นไปผลักดันสินค้าที่ไม่ใช่ น้าอัดลม
เพื่อให้มาช่วยยอดขายแต่จะท้าให้เราต้องท้างานหนักมากขึ้นเดี๋ยวนี้การตลาดเปลี่ยนแปลงเร็ว
คู่ต่อสู้ในตลาดเปลี่ยนแปลงเร็วมากไม่ว่าจะเป็น CSD หรือ NON CSD ก็ตาม เพราะฉะนั้นเรา
ต้องเคลื่อนไหวให้รวดเร็วในการคิด เราต้องก้าหนดตัวเองให้แม่นย้าต้องปรับเปลี่ยนแผนการ
ด้าเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น และดูรายได้ว่าได้ตามเป้าหมายไหม ต้องคอยดู
ยอดขายตลอดเวลา ต้องมีทีมวิจัยที่คอยนั่งดูยอดขายอยู่ต ลอด ถ้ารายได้ไม่เ ข้ามาเราจะท้า
อย่างไรเพื่อลดต้นทุนเพื่อให้รายได้คงที่หรือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางแผนไว้ และเราจะ
เอารายได้จากส่วนไหนมาทดแทนรายได้ที่สูญเสียไป
มีการตั้งเป้าหมายการเติบโตของตัว CSD กับ NON CSD คือตัวน้้าอัดลมทางบริษัท
เสริมสุข จ้ากัด (มหาชน) ก็ได้จัดจ้าหน่าย 56 ปีแล้ว เพราะฉะนั้นในความต่อเนื่องของธุรกิจทาง
บริษัทก็จะมีข้อมูล Data Bas ที่จะสามารถประเมินผู้บริโภคได้ว่าผู้บริโภคมีความต้องการไปใน
ทิศทางใด แล้วอะไรที่ทางบริษัทเรามีเป็นจุดแข็งที่ท้าให้เราประสบความส้าเร็จมาถึง 56 ปี การที่
เราสามารถเป็นผู้น้าตลาดได้นั้นเราต้องรู้ตลาดมากกว่าคู่แข่งส่วนใช้การศึกษาตลาดอย่างไรนั้น
เป็นเคล็ดลับของทางบริษัทซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้

ภาคผนวก ค.
โครงคาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกลูกค้าของบริษัทเสริมสุข จากัด
(มหาชน)
1. ความต้องการของลูกค้าในการเลือกบริโภคน้้าอัดลม
2. ประเภทของสื่อที่พบเห็นในการโฆษณาน้้าอัดลมมีผลในการตัดสินใจซื้อน้้าอัดลมมากน้อย
เพียงใด
3. พรีเซนเตอร์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคน้้าอัดลมมากน้อยเพียงใด
4. กิจกรรมการส่งเสริมการขายที่ทางบริษัท ฯ จัดขึ้นมีผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือไม่
5. แนวโน้มความต้องการบริโภคน้้าอัดลมของลูกค้าในอนาคต
6. เครื่องดื่มประเภทอื่นที่ลูกค้าเลือกซื้อถ้าไม่มีน้าอัดลมที่ต้องการ
7. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อมากน้อย
เพียงใด
8. ความคิดเห็นทางด้านราคาของน้้าอัดลมว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เมื่อเทียบกับเครื่องดื่ม
ประเภทอื่น ๆ
9. ช่องทางการจัดจ้าหน่าย (Place) น้้าอัดลมของบริษัท ฯ ที่ลูกค้าสามารถหาซื้อได้ มีความ
สะดวกมากน้อยเพียงใด
10. ความคิดเห็นด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) ที่ทางบริษัท ฯ มีในปัจจุบันลูกค้าคิดว่า
เป็นอย่างไร มีข้อเสนอแนะที่อยากให้บริษัท ฯ ท้าเพิ่มเติมหรือไม่
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ภาคผนวก ง.
บันทึกบทสัมภาษณ์เชิงลึกลูกค้าของบริษัทเสริมสุข จากัด (มหาชน)
สรุปบทสัมภาษณ์
ด้านผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มน้้าอัดลมของบริษัท ฯ เป็นที่ต้องการของตลาดอยู่แล้ว โดยเฉพาะเป๊ป
ซี่ที่ลูกค้านิยมบริโภคมากที่สุด เพราะความซ่าห์ของเป๊ปซี่จะท้าให้สดชื่นเมื่อได้บริโภคในช่วงที่
ก้าลังรู้สึกอ่อนเพลียจากการท้างาน หรือจากอากาศที่ร้อนในปัจจุบัน หรือเมื่อบริโภคร่วมกับ
อาการก็จะท้าให้เพิ่มรสชาดอาหารให้อร่อยมากขึ้นอีกด้วย ลูกค้าบางคนที่รักสุขภาพหรือกลัว
อ้วนก็จะหันไปดื่มน้้าผลไม้ ทรอปปริคาน่า ทวิสเตอร์ ของบริษัท ฯ หรือไม่ก็ดื่ม เป๊ปซี่แม็ก
เพราะไม่มีส่วนผสมของน้้าตาล ลูกค้าบางคนก็ชอบดื่ม ลิปตันไอซ์ที ลูกค้าผู้ชายบางคนที่มีการ
ออกก้าลังกาย ฟิตเนต ก็จะนิยมดื่ม เกเตอร์เรด ซึ่งเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ที่ท้าให้รู้สึกสดชื่น เป็น
ต้น
ด้านราคา ลูกค้าของบริษัท ฯ ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ราคาของผลิตภัณฑ์แบบ
ขวดคลูแฮนด์อยู่ที่ราคา 10 บาท แบบกระป๋องอยู่ที่ 15 บาท ก็ยังเป็นราคาที่ลูกค้ายอมรับได้
เพราะลูกค้าส่วนใหญ่มีหเกณฑ์ที่ลูกค้ายอมรับได้หรือเท่ากับคู่แข่ง ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ไม่มีเหตุผล
อะไรที่จะต้องเลิกดื่มเป๊ปซี่ไปดื่มยี่ห้ออื่น
ด้านการจัดจาหน่าย ลูกค้าให้ความเห็นว่าเป็ปซี่เป็นเครื่องดื่มที่หาซื้อได้ง่าย มีขาย
ทั่วไปทั้งร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า เซเว่นอีเลฟเว่น เป็นต้น มีการจัดจ้าหน่ายอย่างทั่วถึงทั่ว
ประเทศจึงท้าให้ผู้บริโภคนิยมบริโภคมากกว่ายี่ห้ออื่น
ด้านโปรโมชั่น ลูกค้าให้ความเห็นว่า เป็ปซี่ไม่ค่อยมีโปรโมชั่นตามร้านทั่วไป หรือใน
ห้างสรรพสินค้า แต่อาจมีจัดรายการบ้างตาม บิ๊กซี คาร์ฟูร์ โลตัส เป็นต้น

ประวัติผู้ศึกษา
นางสาวพรพรรณ คูประสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหาคม ปี 2526 สาเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด เมื่อปีการศึกษา
2549 และได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ขณะนี้ยังศึกษาอยู่ในหลักสูตร
ดังกล่าว

