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บทคัดย่อ
การศึกษาปญั หาและแนวทางเพื่อกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจนํ้ าอัดลม กรณีศกึ ษา บริษทั เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
เนื่องด้วยเป็ นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนมาก ดังนัน้ การดําเนินการและการบริหารจัดการย่อมมี
ความเกี่ยวพันกับภาครัฐในด้านการกําหนดราคา การขึ้นอัตราภาษีอากร จําเป็ นที่ธุรกิจต้อง
ศึกษาถึงปญั หาและแนวทางเพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงานตามกรอบของกระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมแิ ละข้อมูลปฐมภูมิ
รวมถึงศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มทางด้านการตลาดในอนาคต เพื่อมาเป็ นแนวทางในการ
กําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปญั หาที่เกิดขึ้นและวิเคราะห์ปจั จัยต่าง ๆ ที่มผี ลกระทบต่อยอดขายที่ลดลงใน
ผลิตภัณฑ์น้ําอัดลมของ บริษทั เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษาปจั จัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ํ าอัดลมของ บริษัทเสริมสุข จํากัด
(มหาชน)
3. เพื่อศึกษาและกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันในธุรกิจนํ้าอัดลม ของบริษทั เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
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บทนํา
บริษัท เสริม สุ ข จํ า กัด ประกอบธุ ร กิจ เครื่อ งดื่ม โดยเป็ น ทัง้ ผู้ผ ลิต และจัด (มหาชน )
จําหน่ าย หรือ เป็ นเพียงผูจ้ ดั จําหน่ ายเพียงอย่างเดียว และยังมีบริษทั ในเครือคือ บริษทั เสริม
ดําเนินธุรกิจ เป็ นผูผ้ ลิตและรับจ้างผลิตเครื่องดื่ (บริษทั ย่อยทางอ้อม) สุข เบเวอร์เรจ จํากัดม
ชาลิปตัน เครื่องดื่มเกเตอเรด และนํ้ าผลไม้ทรอปิ คานา ทวิสเตอร์ และจําหน่ ายให้บริษทั เสริม
สุข จํากัด เทรด (ไทย) โคล่า-เป็ นผูจ้ ดั จําหน่ ายโดยตรงหรือจําหน่ ายให้บริษทั เป๊ปซี่ (มหาชน)
เป็ นผูจ้ ดั จําหน่ ายให้อกี ต่อ (มหาชน) ดิง้ จํากัด ซึ่งจะจําหน่ ายต่อให้บริษทั เสริมสุข จํากัดหนึ่ง
ปจั จุบนั หุน้ ของบริษทั เสริมสุข เบเวอร์เรจ จํากัด (99.99 ร้อยละ)ถือโดยบริษทั เสริมสุข โฮล
ดิ้ ง ส์ จํ า กั ด ซึ่ ง จัด ตั ง้ ขึ้ น เมื่ อ วัน ที่ ( บริษั ท ย่ อ ยทางตรง ) 23 พฤศจิ ก ายน โดยมี 2549
วัตถุประสงค์เพือ่ ถือหุน้ และบริหารการลงทุนของบริษทั ในเครือของเสริมสุข
นอกจากนี้ บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) ยังถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ในบริษัท
เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จํากัด ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายหลอดพลาสติกเพือ่ ใช้ในการผลิตขวดพี
อีที ขวดพีอที ี และฝาพลาสติก
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 265,900,484 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 265,900,484 หุน้ มูลค่าหุน้
ละ 1 บาท และมีทุนเรียกชําระแล้ว 265,900,484 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 265,900,484 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ที่ต ัง้ สํานั ก งานใหญ่ อาคารเมือ งไทย-ภัท ร คอมเพล็ก ซ์ อาคาร 1 ชัน้ 27-28 เลขที่
252/35-36 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2693-2255-65 โทรสาร
0-2693-2266 เว็บไซต์ : http://www.sermsukplc.com
บริษัทมีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 9,024 คน ผลตอบแทนรวมทัง้
บริษทั 2,142 ล้านบาท
บริษทั ฯ มีโรงงานผลิตสินค้าเพือ่ จําหน่าย 5 แห่ง ดังนี้
1) โรงงานปทุมธานี ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 63 ถนนนนทบุร-ี ปทุมธานี ตําบลบางแขยง อําเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี
2) โรงงานนครราชสีมา ตัง้ อยู่เลขที่ 211 หมู่ท่ี 4 ถนนนครราชสีมา-กบินทร์บุรี อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
3) โรงงานนครสวรรค์ ตัง้ อยู่เลขที่ 72 ถนนพหลโยธิน ตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์
4) โรงงานสุราษฎร์ธานี ตัง้ อยู่เลขที่ 11 หมู่ 5 ถนนเอเซีย 41 ตําบลท่าโรงช้าง อําเภอพุนพิน
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
5) โรงงานชลบุรี ตัง้ อยู่เลขที่ 700/369 หมู่ท่ี 6 ตําบลหนองไม้แดง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี
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ปัญหาและลักษณะปัญหาที่สาํ คัญของบริ ษทั
ปจั จุบนั อุตสาหกรรมนํ้าอัดลมมีแนวโน้มชะลอตัวลง เนื่องจากปญั หาด้านต้นทุนการผลิต
ที่เพิม่ สูงขึน้ การบริโภคที่ซบเซาลงจากปญั หาเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ ตลาดมีการ
แข่งขันรุนแรงทัง้ จากผูป้ ระกอบการทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะเครือ่ งดื่มทีเ่ น้นจุดขายทางด้านสุขภาพ ซึง่ ตลอดช่วง 5 ปีทผ่ี า่ นมา การ
ผลิตนํ้ าอัดลมของไทยค่อนข้างผันผวน ปริมาณการผลิตต่อปี อยู่ในช่วง 2,000-2,300 ล้านลิตร
ยอดขายภายในประเทศในช่วง 1-2 ปีทผ่ี า่ นมาขยายตัวในอัตราทีล่ ดลง ในปี 2551 มีมลู ค่าตลาด
รวมประมาณ 35,000 ล้านบาท อัตราขยายตัวร้อยละ 2.0 ปจั จุบนั อุตสาหกรรมนํ้ าอัดลมเป็ น
อุต สาหกรรมการผลิต เพื่อบริโภคภายในประเทศเป็ น ส่ว นใหญ่ และเนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรม
นํ้าอัดลมในประเทศไทยมีลกั ษณะเป็ นตลาดผูข้ ายน้อยราย (Oligopoly) ประกอบไปด้วยโรงงาน
ผู้ผ ลิต ประมาณ 17 โรง มีการจ้างงานประมาณ 5,000 คน แต่ มีผู้ผลิต รายใหญ่ เพียง 2 ราย
เท่านัน้ ที่ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าชื่อดังจากต่างประเทศ โดยในช่วงที่ผ่านมามี
ผูป้ ระกอบการรายใหม่เกิดขึน้ ไม่มาก เนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งลงทุนสูง สินค้าในตลาดมี
ลักษณะไม่ต่างกันทําให้เกิดการทดแทนกันได้งา่ ยในมุมมองของผูบ้ ริโภค
แนวโน้ ม อุ ต สาหกรรมนํ้ าอัด ลมในปี 2552 คาดว่ า จะไม่ ข ยายตัว ไปมากกว่ า ปี ก่ อ น
เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ การเพิม่ ขึน้ ของค่าจ้าง
แรงงาน ต้นทุนบรรจุภณ
ั ฑ์ ราคานํ้ าตาลและสารให้ความหวาน ส่งผลทําให้ต้นทุนในการผลิต
สูงขึ้น ผู้ประกอบการต้องแข่งขันกันมากขึ้นเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด อีกทัง้ ยังต้อง
รักษาฐานลูกค้ากลุ่มเดิมไม่ให้เปลีย่ นไปบริโภคเครือ่ งดื่มสุขภาพ ซึง่ ปจั จุบนั กระแสสุขภาพทําให้
คนหัน มาดูแ ลสุข ภาพกัน มากขึ้น และลดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ที่เป็ น อัน ตรายต่ อ
สุขภาพ จึงทําให้อุตสาหกรรมนํ้าอัดลมทีถ่ ูกมองว่าไม่มปี ระโยชน์ต่อสุขภาพได้รบั ผลกระทบไป
ด้วย
จากสภาวะการในปจั จุบนั ทีม่ กี ารแข่งขันรุนแรงและปญั หาทางด้านเศรษฐกิจ ทีเ่ กิดขึน้
ทําให้ส่วนแบ่งตลาดของบริษทั ฯ ในปี 2552 ลดลงจากปี 2550 จากเดิมทีม่ สี ่วนแบ่งตลาดอยู่ท่ี
50 % ลดลงไปเหลือ 49% เพราะฉะนัน้ บริษทั ฯ จะทําอย่างไรเพื่อทีจ่ ะทําให้บริษทั ฯ กลับกลาย
มาเป็ นผูน้ ําตลาดอีกครัง้ และจะทําอย่างไรให้บริษทั ฯ สามารถรักษาความเป็ นผูน้ ําตลาดทางด้าน
นํ้าอัดลมไว้ได้
แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาค้นคว้าเรื่องกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันของธุรกิจนํ้าอัดลม : กรณีศกึ ษา บริษทั เสริมสุข จํากัด (มหาชน) ได้มงุ่ ศึกษาทฤษฎี
เกีย่ วกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องมาทํา
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การวิเคราะห์เพื่อทีจ่ ะนําไปใช้ในการกําหนดกลยุทธ์เพือ่ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
บริษทั ฯ ได้แก่
การวิ เคราะห์ PEST Analysis
PEST Analysis เป็ นเครื่องมือที่ใช้สําหรับวิเคราะห์สงิ่ แวดล้อมภายนอกทางการตลาด
ระดับมหภาค (Macro Environment) โดยเฉพาะ ประกอบไปด้วย
1. P – Political วิเคราะห์ผลกระทบจากการเมือง การปกครอง รวมถึงกฎหมายต่างๆ
2. E– Economics วิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ และปจั จัยทางเศรษฐศาสตร์
3. S – Social เป็ นการวิเคราะห์ผลกระทบจากสังคม วัฒ นธรรม สภาพความเป็ นอยู่
4. T – Technology วิเคราะห์ผลกระทบจาก Technology หรือ Innovation อื่นๆ
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของ Michael E. Porter
1. กลยุทธ์การเป็ นผูน้ ําด้านต้นทุน (Overall Cost Leadership)
2. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiate Strategy)
3. กลยุทธ์มงุ่ เน้นตลาดเฉพาะส่วน (Niche Focus Strategy)
การวิ เคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม (Five Forces Model)
พลัง ผลัก ดัน ทั ง้ 5 ของ Michael E. Porter ซึ่ ง เป็ นเครื่อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์ ท่ี มี
ประโยชน์ ในการสํารวจสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน แนวทางการวิเคราะห์ของ Michael E.
Porter มีดงั นี้
1. ข้อจํากัดในการเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมของคูแ่ ข่งขันใหม่
การเข้าสูอ่ ุตสาหกรรมของคูแ่ ข่งรายใหม่จะทําให้เกิดการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ ใน
อุตสาหกรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ผทู้ อ่ี ยู่ในอุตสาหกรรมรายเดิมประสบปญั หาได้ ดังนัน้ ยิง่ มี
ข้อจํากัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่มากเท่ าใดก็จะยิ่งเป็ น ผลดีต่ อผู้ท่ีอยู่ใน
อุตสาหกรรมอยูแ่ ล้วมากเท่านัน้
2. ความรุนแรงของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
การแข่งขันทีร่ นุ แรง ไม่เป็ นผลดีตอ้ ผูป้ ระกอบการทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรม เพราะนัน่
หมายถึง ส่วนแบ่งตลาดทีล่ ดลง นอกจากนี้การแข่งกันลดราคาก็จะนําไปสูก่ ารลดลงของ margin
และผลกําไรทีจ่ ะต้องหดหายไปในทีส่ ดุ
3. ความเสีย่ งจากสินค้าทดแทน
ต้นทุนราคาสินค้าทีต่ ่าํ กว่า คุณภาพสินค้าทีผ่ ลิตได้มปี ระสิทธิภาพมากกว่า และ
สามารถให้ผ ลตอบแทนที่สูงขึ้น หรือ สามารถตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของลู ก ค้าที่อ าจ
แปรเปลีย่ นไปจากความต้องการแบบเดิม ดังนัน้ จึงก่อให้เกิดการแข่งขันในด้านการตัดราคาหรือ
เป็ นการแข่งขันด้านการปรับปรุงคุณภาพสินค้าหรือบริการให้เหนือกว่าเพื่อสนองความต้องการ
ของลูกค้า
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4. อํานาจต่อรองของผูซ้ อ้ื
ผูซ้ อ้ื จะสร้างแรงกดดันให้ผขู้ ายจนทําให้ตอ้ งลดราคาให้ถูกลง ปรับคุณภาพสินค้า
หรือบริการให้ดขี น้ึ ซึง่ ผูซ้ อ้ื จะมีอทิ ธิพลเหนือผูข้ าย
5. อํานาจต่อรองของผูข้ ายวัตถุดบิ
ผูค้ า้ วัตถุดบิ สามารถสร้างแรงกดดันต่อผูป้ ระกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมด้านการปรับ
ระดับราคาให้สูงขึน้ หรือปรับลดคุณภาพสินค้าหรือบริการให้ต่ําลง ซึ่งจะทําให้ผูป้ ระกอบธุรกิจ
ต้องเสียกําไรไปจากการทีว่ ตั ถุดบิ มีราคาสูงขึน้
กรอบแนวคิ ดของแมคคิ นซีย์ (McKinsey 7 s Framework)
แนวคิดนี้ได้รบั การเผยแพร่เป็ น ครัง้ แรกในปี ค.ศ.1980 โดย Robert Waterman, Tom Peter
and Julien Phillips แนวคิ ด นี้ ต้ อ งการนํ า เสนอว่ า ประสิท ธิภ าพขององค์ ก รธุ ร กิ จ เกิ ด จาก
ความสัมพันธ์ ของปจั จัยต่างๆ 7 ประการ ของธุรกิจว่ามีลกั ษณะและมีสภาพอย่างไร
1. กลยุ ท ธ์ (Strategy) หมายถึง การวางแผนเพื่อ ตอบสนองการเปลี่ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อม การพิจารณา จุดแข็ง จุดอ่อน ของกิจการ
2. โครงสร้าง (Structure) เป็ น โครงสร้างขององค์ก ารที่แ สดงความสัม พัน ธ์ร ะหว่า ง
อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงขนาดการควบคุม การรวมอํานาจ และการกระจาย
อํานาจ ของผูบ้ ริหาร การแบ่งโครงสร้างงานตามหน้าที่ ตามผลิตภัณฑ์ ตามลูกค้า ตามภูมภิ าค
ได้อย่างเหมาะสม
3. ระบบ (System) หมายถึงกระบวนการและลําดับขัน้ การปฎิบตั ิงานทุกอย่างที่เป็ น
ระบบทีต่ ่อเนื่อง สอดคล้องประสานกันทุกระดับ
4. รูปแบบ (Style) หมายถึง การจัดการที่มรี ูปแบบวิธที ่เี หมาะสมกับลักษณะองค์การ
่ การควบคุม การจูงใจ สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์การ
เช่น การสังการ
5. การจัดการบุคคลเข้าทํางาน (Staff) หมายถึง การคัดเลือกบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ
การพัฒนาบุคคลกรอย่างต่อเนื่อง
6. ทัก ษะ (Skill) หมายถึง ความโดดเด่น ความเชี่ย วชาญในการผลิต การขาย การ
ให้บริการ
7. ค่านิยมร่วม (Shared value) หมายถึง ค่านิยมร่วมกันระหว่างคนในองค์การ ความ
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ตัวแบบของกลุ่มที่ปรึกษาแห่งเมืองบอสตัน (BCG portfolio model)
1.
ดวงดาว Starแสดงว่าฐานะหรือตํ าแหน่ งของ SBU เป็ น ผู้นํ า ในตลาดมีส่ว น
ครองตลาดสูง high market shareอยู่ในอุตสาหกรรมซึ่งกําลังขยายตัวสูง high growthซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า SBU นัน้ จะสามารถทํากําไรได้มาก จึงควรกําหนดเป้าหมายทีจ่ ะรักษาจุดเด่น เหนือคู่
แข่งขัน differential advantageของบริษทั เอาไว้เป็ นประการสําคัญ เพื่อเผชิญกับคู่แข่งซึง่ กําลัง
จะเกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว
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2.
โคนม (Cash cow) แสดงว่าฐานะหรือตําแหน่ งของ SBU เป็ นผู้นําในตลาดมี
ส่วนครองตลาดสูง (high market share) แต่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ขยายตัวตํ่า หรือ อิม่ ตัวแล้ว
(low growth) โดยปกติ SBU ทีอ่ ยูใ่ นตําแหน่งนี้จะมีลูกค้าขาประจํา หรือ ลูกค้าทีม่ คี วามภักดีต่อ
ผลิตภัณฑ์ทอ่ี ยูใ่ นความรับผิดชอบของ SBU นี้ปริมาณมากยากทีค่ แู่ ข่งขันจะแย่งชิงไปได้ ดังนัน้
ขึงทําให้มยี อดขายและกําไรได้สงู อีกด้วย
3.
เด็กมีปญั หา (Problem child) หรือ เครือ่ งหมายคําถาม (question mark) แสดง
ว่าฐานะหรือตําแหน่ งของ SBU ของบริษทั มีส่วนครองตลาดตํ่า (low market share) เมื่อเทียบ
กับส่วนครองตลาดของคู่แข่งขัน แต่อยูใ่ นอุตสาหกรรมทีก่ ําลังขยายตัวสูง (high growth) ดังนัน้
บริษทั จําเป็ นต้องใช้เงินมากเพือ่ รักษาหรือเพิม่ ส่วนครองตลาดให้สงู ขึน้
4.
สุ นั ข เผ้ า บ้ า น (dog) แสดงว่ า สถานะหรือ ตํ า แหน่ ง ของ SBU ของบริษั ท มี
ยอดขายจํากัดเพรามีส่วนครองตลาดตํ่า (low market share) เมื่อเปรียบเทีย บกับ ส่วนครอง
ตลาดของคู่แข่งขัน และอยู่ในอุตสาหกรรมที่อมิ่ ตัวหรือลดลง (low growth) SBU จะมีกําไรตํ่า
หรือขาดทุน การลงทุนต่อไปไม่คมุ้ ค่า โอกาสก้าวหน้ามีน้อย
ทฤษฎีการวิ เคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค SWOT Analysis
การประเมิ น ป ัจ จั ย ต่ า งๆ ที่ มี ผ ลต่ อ องค์ ก รและอุ ต สาหกรรม การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ประกอบด้วย S – Strengths หรือ จุดแข็ง เป็ นการวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนาประเด็นทีเ่ ป็ นจุดแข็งหรือจุดเด่นภายในองค์กร W – Weaknesses หรือ จุดอ่อน เป็ นการ
ั หาภายในองค์ ก ร การวิ เ คราะห์
วิ เ คราะห์ ค้ น หาประเด็ น ที่ เ ป็ นจุ ด อ่ อ นหรือ ที่ เ ป็ นป ญ
สภาพแวดล้ อ มภายนอกองค์ ก ร ประกอบด้ ว ย O – Opportunities หรือ โอกาส เป็ น การ
วิเคราะห์เพื่อค้นหาประเด็นทีเ่ ป็ นประโยชน์มโี อกาสทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตจากภายนอกองค์กร
T – Threats หรือ ข้อจํากัด เป็ นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาประเด็นที่เป็ นข้อจํากัด ขัดขวาง ที่มา
จากภายนอกองค์กร
TOWS Matrix
TOWS Matrix เป็ น ตารางการวิเคราะห์ ท่ีนํ า ข้อ มู ล ที่ไ ด้ จ ากการวิเคราะห์ จุ ด แข็ง
จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัด มาวิเคราะห์เพื่อกําหนดออกมาเป็ นยุทธศาสตร์หรือกยุทธ์ประเภท
ต่าง ๆ 4 ประเภท คือ
1. กลยุทธ์เชิงรุก (S - O Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็ นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพือ่ ทีจ่ ะนํามากําหนดเป็ นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ใน
เชิงรุก
2. กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง ป้ องกั น (S - T Strategy) ได้ ม าจากการนํ าข้ อ มู ล การป ระเมิ น
สภาพแวดล้อมที่เป็ นจุดแข็งและข้อจํากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนํ ามากําหนดเป็ นยุทธ์
ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน ทัง้ นี้เนื่องจากองค์การมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค์การก็เจอกับ
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สภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นข้อจํากัดจากภายนอกทีอ่ งค์การควบคุมไม่ได้ แต่องค์การสามารถใช้จุดแข็ง
ทีม่ อี ยูใ่ นการป้องกันข้อจํากัดทีม่ าจากภายนอกได้
3. กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง แก้ ไ ข (W - O Strategy) ได้ ม าจากการนํ าข้ อ มู ล การป ระเมิ น
สภาพแวดล้อมที่เป็ นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนํ ามากําหนดเป็ น ยุท ธ์
ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ทัง้ นี้เนื่องจากองค์การมีโอกาสทีจ่ ะนํ าแนวคิดหรือวิธใี หม่ ๆ มา
ใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนทีอ่ งค์การมีอยูไ่ ด้
4. กลยุทธ์เชิงรับ (W - T Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็ นจุดอ่อนและข้อจํากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อทีจ่ ะนํ ามากําหนดเป็ นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์
ในเชิงรับ ทัง้ นี้เนื่องจากองค์การเผชิญกับทัง้ จุดอ่อนและข้อจํากัดภายนอกทีอ่ งค์การไม่สามารถ
ควบคุมได้
แนวคิ ดและทฤษฎีการกําหนดกลยุทธ์ 3 ระดับ
กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
เป็ น กลยุท ธ์ท่ีพิจารณาถึงภาพรวมขององค์กร ตลอดจนแนวโน้ ม การดําเนิ น งานใน
อนาคต เพื่อบรรลุ เป้าหมายที่องค์กรต้องการ การขยายตัว หรือดําเนิ นการในรูปต่างๆ ของ
ลักษณะ ซึง่ โดยทัวไปกลยุ
่
ทธ์ระดับองค์กรแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. กลยุทธ์เติบโต (Growth Strategies) ) ผูบ้ ริหารจะพิจารณาใช้กลยุทธ์น้ีในการ
ดําเนินงานเพือ่ สร้างการเจริญเติบโตให้กบั ธุรกิจ
2. กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ (Stability Strategy) องค์กรทีม่ กี ารเจริญเติบโตระดับ
ปานกลาง และสภาพแวดล้อมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงน้อย
3. กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment Strategy) เป็ นทางออกของการแก้ปญั หาของ
องค์กรทีไ่ ม่ประสบผลสําเร็จหรือสําหรับธุรกิจทีเ่ ข้าสูช่ ว่ งตกตํ่าของวงจรชีวติ
กลยุทธ์ระดับธุรกิ จ (Business Strategy)
1. กลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่าง (differentiation) เป็ นกลยุทธ์ทอ่ี งค์การสร้าง
ความแตกต่างในสินค้าหรือผลผลิตขององค์การกับองค์การอื่นหรือคู่แข่งเพื่อสร้างเอกลักษณ์ใน
ผลิตภัณฑ์ของตน
2. กลยุทธ์ในการเป็ นผู้นําด้ านราคา (cost leadership) เป็ นกลยุทธ์ท่อี งค์การใช้
เพื่อลดราคาและพยายามสร้างประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค์การเพื่อให้สนิ ค้าหรือ
บริการของหน่วยงานมีราคาถูกว่าคูแ่ ข่ง
3. กลยุทธ์ในการมุ่งเน้ น (focus) กลยุทธ์น้ีองค์การจะมุง่ เน้นในเรือ่ งใดเรื่องหนึ่ง เช่น
เน้นการมีการดําเนินการในพืน้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึ่ง หรือเน้นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างเป็ นพิเศษ
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กลยุทธ์ระดับหน้ าที่ (Functional Strategy)
กลยุทธ์การตลาดตามเป้ าหมาย (STP Strategy)
การแบ่งส่วนตลาด ( Segmentation) คือ การจําแนกตลาดออกเป็ นส่วนๆ(Segments)
โดยยึดหลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด 4 เกณฑ์ ดังนี้
- เกณฑ์ดา้ นภูมศิ าสตร์ (Geographic Factors)
- เกณฑ์ดา้ นประชากรศาสตร์ (Demographic Factors)
- เกณฑ์ดา้ นจิตวิทยา (Psychographic Factors)
- เกณฑ์ดา้ นพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Factors)
กําหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting ) การประเมิน และเลือกส่วนของตลาดเพียงหนึ่ง
ส่วนหรือหลายส่วน เพือ่ ให้บริษทั สามารถทําการตลาดได้อย่างมีประสิทธิ ์ภาพสูงสุด
การวางตําแหน่งทางการตลาด (Positioning) เป็ นการวางตําแหน่งสินค้าหรือบริการของ
เราในใจของลูกค้า ให้มคี วามแตกต่างอย่างชัดเจนจากของคูแ่ ข่ง ตรงกับความต้องการของลูกค้า
ทัง้ นี้เพือ่ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy)
สิง่ ที่จะสนองความต้องการของลูกค้าได้ มีอยู่ 4 ประการ คือ ผลิต ภัณ ฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจําหน่ าย การส่งเสริมการตลาด ทัง้ 4 ประการจะต้องสอดคล้องเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันเพือ่ ให้สนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างกลมกลืน
1.
ผลิตภัณฑ์(Product) สิง่ ทีจ่ ะสนองความต้องการของลูกค้า อาจมีตวั ตนหรือไม่
มีตวั ตนก็ได้
2. ราคา (Price) วิธกี ารกําหนดราคา มี 3 ประเภท คือ
1) พิจารณาจากต้นทุน
2) พิจารณาจากลูกค้า
3) พิจารณาจากคูแ่ ข่งขัน
3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place or Distribution Channel) ครอบคลุมในเรือ่ ง การนํา
สินค้าจากผูผ้ ลิตไปถึงมือผูบ้ ริโภค การควบคุมปริมาณสินค้า การขนส่ง การติดต่อสือ่ สาร
จนกระทังเรื
่ อ่ งประเภทของร้านจํานวนของร้าน โกดัง การกระจายทางกายภาพ วิธกี ารกระจาย
สินค้า
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมให้การตลาดบรรลุเป้าหมายได้ ทําให้
ลูกค้ามาซือ้ สินค้า สนใจสินค้าของเรา ลูกค้าเปลีย่ นพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสินค้าและรักษาไว้
ไม่ให้เปลีย่ นแปลง

9

การบริ ห ารลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ (Customer Relationship Management) การสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและการใช้บุคลากรอย่างมีหลักการจะช่วยให้เกิด
การบริการลูกค้าทีด่ ขี น้ึ
Above – the – Line Marketing ; ATL
เป็ นการสื่อสารด้วยการโฆษณาผ่านสื่อ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ โรงภาพยนตร์ ป้ายแบน
เนอร์ สื่อกลางแจ้ง (Out – of- Home Media or OHM) Search Engines หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
เป็ นต้น
ใช้ในกรณีทก่ี ลุ่มเป้าหมายมีขนาดใหญ่ ระบุชดั เจนได้ยาก หรือเป็ นกรณีทส่ี นิ ค้าต้องการ
สร้างการรับรู้ (Brand Awareness) ในวงกว้าง
Below – the – Line Marketing ; BTL
เป็ นการสื่อสารการตลาดโดยไม่ใช้ส่อื (Non – Media Communication) หรือเป็ นการ
โฆษณาโดยไม่ ใช้ส่ือ (Non – Media Advertising) ซึ่งป จั จุ บ ัน ถู ก นํ ามาใช้อ ย่างมากในกลุ่ ม
สินค้าผูบ้ ริโภค และสินค้าอุตสาหกรรม
ระเบียบวิ ธีการศึกษาและผลการศึกษา
การศึกษาในครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาตามกรอบของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้
ได้ผลการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1. การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ )Primary Research) โดยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
บริษทั เสริมสุข จํากัด ในระดับบริหาร อาทิ คุณพิบูรณ์ วรวัฒน์ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทัวไป
่ (มหาชน)
ฝ่ายขายในรูปแบบของการสัมภาษณ์ เชิงลึก และทําการสอบถามความคิดเห็นจากลูกค้าของ
บริษทั เสริมสุข จํากัด (มหาชน) จํานวน 10 คน เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก แนวโน้มของตลาด
สภาวะการแข่งขัน อัตราการเติบโต รวมถึงปญั หาและอุปสรรคทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจ
นํ้าอัดลม
2. การศึ ก ษาข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Research) โดยการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
รายละเอียดต่างๆ จากเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องและเว็บไซด์ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดสินค้า
นํ้ า อัด ลม ตลอดจนศึก ษากลยุ ท ธ์แ ละการตลาดของคู่ แ ข่ง ขัน รวมถึง ศึก ษาข้อ มู ล สภาวะ
เศรษฐกิจ แนวโน้มของธุรกิจ วิเคราะห์สภาพตลาดและการแข่งขันของธุรกิจ จากบทความ สิง่
ตีพมิ พ์ทเ่ี กีย่ วข้อง และข้อมูลจากศูนย์ธุรกิจ
จากผลการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ผูศ้ กึ ษาได้นํามาวิเคราะห์เพื่อนํามาเป็ นแนวทาง
ในการกําหนดกลยุทธ์ของบริษทั เสริมสุข จํากัด (มหาชน) ดังนี้
1. กลยุทธ์ระดับองค์กร ผูบ้ ริหารตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การเติบโตโดยการสร้างพันธมิตร
ทางธุรกิจ (Strategy Alliance) โดยอาศัยจุดแข็งและโอกาสของบริษทั ฯ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
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ให้เพิม่ มากขึน้ โดยการขายผูกขาดควบคู่กบั อาหารในร้านอาหารทัวไปทั
่
ง้ ในฝงั ่ TT (traditional
trade) เช่น ร้านอาหารใหญ่ ๆ ทัว่ ไป หรือ เข้าไปเป็ น คู่ค้า และขายผลิต ภัณ ฑ์รวมกับ QSR
(quick service restaurant) และร้านค้าต่างๆ ในระดับ Global Brand อาทิ KFC , Pizza Hut
เป็ นต้น เพื่อขยายฐานตลาดให้กว้างมากขึน้ และเป็ นการเพิม่ ยอดขายและส่วนแบ่งตลาดของ
บริษัทฯให้เพิม่ มากเพราะบริษัทฯ มีปญั หาในเรื่องของยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดที่
ลดลง จึงต้องการทีจ่ ะกลับมาเป็ นผูน้ ําตลาดอีกครัง้ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงต้องทําการตลาดเพิม่ มาก
ขึน้ และต้องขยายฐานลูกค้าให้เพิม่ มากขึน้
2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) จากการศึกษาผลิตภัณฑ์ประเภทนํ้ าอัดลม
โดยเลื อ กศึ ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ์ Pepsi ผู้ บ ริห ารตั ด สิ น ใจเลื อ กกลยุ ท ธ์ ส ร้ า งความแตกต่ า ง
(Differentiation Strategy) เพราะจะทําให้เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรที่มตี ลาด
กว้างโดยการสร้างประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ทําให้องค์กรมียอดขายและกําไรเพิม่ ขึน้ และ
สามารถขยายส่วนแบ่งตลาดเพิม่ ขึน้ รวมถึงสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ในสถานการณ์ปจั จุบนั ที่
มีการแข่งขันรุนแรง โดยบริษทั ฯ จะทําการพัฒนาเทคโนโลยีในการนําเสนอข้อมูลสินค้าและการ
ให้บริการทีร่ วดเร็วเพื่อทําให้สามารถอยูเ่ หนือคู่แข่งได้ และเป็ นการกีดกันการเข้าสูอ่ ุตสาหกรรม
ของผูเ้ ข้าตลาดรายใหม่ได้ดว้ ย การสร้างมูลค่าต่างๆ ให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง เช่น คุณภาพของ
สินค้า เทคโนโลยีทช่ี ่วยในการให้ขอ้ มูลของสินค้าและการบริหารงาน รวมไปถึงการให้บริการที่
รวดเร็ว เป็ นต้น
3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Function Strategy) บริษทั ฯ ใช้กลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมาย
(STP Strategy) การจัดการส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) กลยุทธ์ Pull-Push Strategy กล
ยุ ท ธ์ CRM, Above-the-Line Marketing แ ล ะ Below- the-Line Marketing เพ ร า ะ เป็ น
ปจั จัยพืน้ ฐานแห่งความสําเร็จทางการตลาดของการประกอบธุรกิจ ส่วนทางด้านการดําเนินงาน
การจัด การ รวมถึงทางด้านการเงิน บริษัท ฯ ได้มีก ารวางแผนโดยคํานึ งถึงป จั จัย ต่ าง ๆ ที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ให้แผนการปฏิบตั งิ านในระดับหน้าทีส่ ามารถดําเนินและสอดคล้องกับกลยุทธ์ดา้ น
การเงินของโครงการ
สรุปผลการศึกษา อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ในการดําเนินธุรกิจจะต้องศึกษาสภาพตลาดและปจั จัย
ต่าง ๆ ทีม่ ผี ลต่อการดําเนินธุรกิจอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยการวางแผนกล
ยุทธ์ในระดับต่าง ๆ ให้มคี วามสอดคล้องกันในการดําเนินงาน ธุรกิจควรเลือกกลยุทธ์การตลาดที่
เหมาะสม เพื่อกําหนดกลยุทธ์ไปสูค่ วามเจริญเติบโตและการขยายฐานลูกค้าของธุรกิจ โดยเน้น
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มคี ุณภาพสูงตรงกับความชํานาญทางธุรกิจและตรงกับความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลาในสภาวะการปจั จุบนั ทีม่ กี ารแข่งขันค่อนข้างรุนแรง
ในธุรกิจนํ้าอัดลม การศึกษาในครัง้ นี้ทาํ ให้ธุรกิจทราบถึงปจั จัยเสีย่ งและปจั จัยแห่งความสําเร็จที่
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จะนํ าไปใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจให้ผ่านพ้นความเสีย่ งและก้าวไปสู่ความสําเร็จและ
กลับมาเป็ นผูน้ ําตลาดอีกครัง้
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