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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบันนีม้ ีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงลักษณะและสาเหตุของ
ปญหาการลดลงของรายไดของธุรกิจเครือ่ งดื่มชาเขียว บริษัทโออิชิ จํากัด(มหาชน)และ
เพื่อศึกษาหาแนวทางการแกไขปญหาของบริษัท เพื่อนําไปกําหนดกลยุทธที่สามารถลดและ
แกไขปญหาของบริษัทโออิชิ จํากัด(มหาชน) เพื่อการเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนไดใน
อนาคต โดยมีวิธีการดําเนินงานวิจัย กลาวคือ ใชวิธีการเก็บตัวอยางแบบงาย และการเก็บ
ตัวอยางแบบสะดวก เพื่อใหไดกลุมตัวอยางแบบสอบถามจํานวน 400 ตัวอยางและการเก็บ
ขอมูลแบบทุตยิ ภูมิ จากรายงานประจําปและงบการเงินของบริษัทโออิชิ จํากัด(มหาชน) เพื่อให
ไดถึงปญหาที่ทางบริษัทเจอ และขอมูลตางๆในการเก็บรายละเอียดรวมทั้งทําการวิเคราะห
ขอมูลที่ได มาทําการประยุกตและรวมทั้งทฤษฎีตางๆจากในตํารา มาทําการกําหนดและหาทาง
ในการแกไขปญหาโดยการออกผลิตภัณฑใหมซึ่งดูแลสุขภาพและมีประโยชนตอรางกาย ภายใต
แบรนดโออิชิ ซึ่งเปนที่รูจักในตลาดซึ่งผลิตภัณฑใหมทาํ ใหรายไดของบริษัทดีขึ้นและทําให
ผลิตภัณฑของบริษัทครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายได ทําใหแบรนดโออิชิเปนที่รูจัก และสามารถ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันของบริษัทโออิชิ จํากัด(มหาชน) ได

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดดวยความชวยเหลืออยางยิ่งจาก อาจารย
ไชยพศ แจมใส อาจารยที่ปรึกษา ซึ่งทานไดใหคําปรึกษา ขอคิดเห็นตางๆ ตรวจทาน และแกไข
เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ พรอมกันนี้ขอกราบขอบพระคุณตอ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรรศนะ
บุญขวัญ ประธานกรรมการสอบการคนควาดวยตนเอง ที่เสียสละเวลาอันมีคาของทานในการ
เขารวมสอบการคนควาดวยตนเอง
ตลอดจนใหคาํ แนะนําเพิ่มเติมใหการศึกษาคนควาดวย
ตนเองฉบับนีม้ ีความสมบูรณมากที่สุด
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.นงนภัส แกวพลอย กรรมการที่ใหคําแนะนําปรึกษา
และอาจารยทา นอื่นๆ ที่กรุณาใหคําปรึกษาและคําแนะนํา รวมทั้งขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชน
ตอการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้
ขอขอบคุณเพือ่ นๆ พี่ๆ ที่ทํางานทุกคนที่ชวยเหลือในการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ และ
ขอบกราบขอบพระคุณ คุณพอ ผูซึ่งเปนกําลังใจใหกบั ผูศึกษาคนควาตลอดเวลา ทําใหผูศึกษา
คนควาประสบความสําเร็จในวันนี้
ความสําเร็จของการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เปนผลจากความชวยเหลือของ
บุคคลดังกลาวขางตน ผูศ ึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้

อภิรักษ สุขปอม
พ.ศ. 2549
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บทที่ 1
บทนํา
ในการศึกษาเรือ่ ง การกําหนดกลยุทธของการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจเครื่องดื่มชา
เขียว บริษทั โออิชิ จํากัด(มหาชน) ปญหาการลดลงของกําไรธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียว : มีขอมูล
ดังตอไปนี้
สวนที่ 1 ชื่อองคกรและลักษณะธุรกิจของบริษัท โออิชิ จํากัด(มหาชน)
สวนที่ 2 ปญหาและความสําคัญของปญหา
สวนที่ 3 วัตถุประสงคของการศึกษา
สวนที่ 4 นิยามศัพทเฉพาะ
สวนที่ 5 แนวทางการศึกษา
สวนที่ 6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

สานที่ 1 บริษัท โออิชิ จํากัด(มหาชน)
ประวัติความเปนมาของบริษัทโออิชิ
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2542 คุณตัน ภาสกรนที กรรมการผูจัดการ ไดเปดใหบริการรานอาหาร
ญี่ปุน สไตลบุฟเฟตตลอดทั้งวันแหงแรกในประเทศไทย ภายใตชอื่ “OISHI” หรือ “โออิชิ” ที่สุขุมวิท 55
(ซอยทองหลอ) ซึ่งสรางความแตกตางและความแปลกใหมใหแกผูบริโภคทั้งรูปแบบการใหบริการและ
ราคา โดยคํานึงถึงความสดใหมและความคุมคาของผูบริโภคเปนสําคัญ ทําใหไดรับกระแสตอบรับอยาง
สูงจากผูบริโภค สงผลใหชื่อ “โออิชิ” มีชื่อเสียงเปนที่รูจัก ไดรับความนิยม และความเชื่อถือจากกลุม
ลูกคาทุกเพศทุกวัยอยางรวดเร็ว ตอมาในป 2543 ไดจัดตั้ง บริษัท โออิชิ เรสเตอรรอง จํากัด ดวยทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรก 10 ลานบาท (ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษทั โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) “บริษัทฯ”)
กิจการรานอาหารไดเริ่มขยายสาขาออกไปในเขตพื้นทีก่ รุงเทพฯ เพื่อตอบรับกระแสความนิยม และ
ความตองการของลูกคา ตอมาบริษัทฯ ไดเล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจรานอาหาร
ญี่ปุนและเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ จึงไดเปดรานอาหารประเภทดังกลาว ภายใตชื่อรานคาตางๆ เพื่อ
ตอบสนองความตองการที่แตกตางกันของกลุมลูกคา ดังสามารถลําดับพัฒนาการสําคัญของธุรกิจใน
กลุมบริษทั ฯ จากอดีตถึงปจจุบัน
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พัฒนาการสําคัญของธุรกิจในกลุมบริษัทฯ
ตารางที่ 1.1 ประวัติความเปนมาของบริษัทโออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) ที่มา : จากรายงานประจําปของ
บริษัทโออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
ป 2542
ป 2544

ป 2545

ป 2546

ป 2547

ป 2548
ป 2549

- เปดดําเนินการรานอาหารญี่ปุน “โออิชิ” สาขาแรกทีส่ ุขุมวิท 55 (ซอยทองหลอ)
เปดใหบริการรานบะหมี่ญี่ปุน ดวยรสชาติที่ถูกปากคนไทยและรูปแบบการ
ตกแตงราน ที่ทันสมัยภายใตชื่อ “โออิชิ ราเมน”
- เปดใหบริการรานเบเกอรีเ่ พื่อสุขภาพ “อิน แอนด เอาท เดอะเบเกอรี่ คาเฟ”
เปดบริการรานอาหารระบบสายพานวนสไตลลบุฟเฟต ที่บริการทั้งขาวปน
หนาตางๆ และสุกี้หมอไฟญี่ปุน ภายใตชื่อ “ชาบูช”ิ
- เปดรานคาแบบสะดวกซื้อสําหรับขาวปน หนาตางๆ ภายใตชื่อ “โออิชิ ซูชิบาร”
- เปดบริการ Dining Complex ภายใตชื่อ “ล็อกโฮม”
- เปดดําเนินการครัวกลางแหงใหมที่โรงงานนวนคร หนวยผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อสนับสนุนการขายภายในรานคาของบริษัทฯ
- เริ่มการผลิตเครื่องดื่มชาเขียวออกสูตลาด ภายใตชื่อ “โออิชิ กรีนที”
- เปดใหบริการรานสุกี้และบารบีควิ ภายใตชื่อ “โอเคสุกี้แอนดบารบีคิว”
- ดําเนินธุรกิจแฟรนไชส สําหรับรานโออิชิ ราเมน และ “อิน แอนด เอาท เดอะเบเกอ
รี่ คาเฟ”
- แปรสภาพเปนบริษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2547 นําหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษทั เขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในนาม
“OISHI” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 ดําเนินธุรกิจแฟรนไชส สําหรับรานโออิชิ
บุฟเฟตเปดใหบริการ “โออิชิ แกรนด” แกรนดบุฟเฟต ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ ดวย
บรรยากาศสไตลโมเดิรนแจแปนนิส กับบริการเหนือระดับ และอาหารหลากหลาย
ชนิด เกรด A และหาทานยาก
- เริ่มผลิต และจําหนายเครื่องดื่มน้ําผลไมผสมอะมิโนภายใตชื่อ “อะมิโน โอเค”
- ประมาณไตรมาสที่ 2/2549 เปดดําเนินการโรงงาน อมตะนคร
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การประกอบธุรกิจของบริษัทโออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

ตารางภาพที่ 1.1 โครงสรางกลุมบริษัทโออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
ที่มา : จากรายงานประจําปของบริษัทโออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภทไดแก
• ธุรกิจรานอาหารญี่ปุนและรานเบเกอรี่ แบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ
รานอาหารญี่ปุน ประเภทบุฟเฟต (Buffet)
1. โออิชิ แกรนด
2. โออิชิ บุฟเฟต
3. โออิชิ เอ็กเพรส
4. ชาบูชิ
ประเภทตามสั่ง (A La Carte)
1. โออิชิ ราเมน
2. ซูชิบาร
3. ล็อกโฮม
4. โอเคสุกี้แอนดบารบีคิว
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รานเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ
1. อิน แอนด เอาท เดอะเบเกอรี่ คาเฟ
2. Cha For Tea
บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่และจัดสงถึงบาน
1. Catering 2. Home Delivery
ธุรกิจแฟรนไชสรานอาหารญี่ปุน(Franchise)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีสาขารานอาหารรวมทั้งสิ้น 86 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ และ
ตางจังหวัด ไดแก เชียงใหม พัทยา ชลบุรี จํานวนรวม 82 สาขาที่ดําเนินการโดยบริษัทฯ และอีก 4
สาขาในจังหวัดภูเก็ต เปดเปนธุรกิจแฟรนไชส
• ธุรกิจเครื่องดื่ม
บริษัทฯ เปนผูผลิตและจําหนายเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่ม ชื่อ “โออิชิ กรีนที” และเครื่องดื่มรส
น้ําผลไมผสมอะมิโน ชื่อ “อะมิโน โอเค”

ธุรกิจของกลุมบริษัทฯ สามารถแสดงเปนแผนภาพไดดังนี้

ตารางภาพที่ 1.2 กลุมธุรกิจของบริษัทโออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
ที่มา:จากรายงานประจําปของบริษัทโออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
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ตารางภาพที่ 1.3 โครงสรางรายไดกลุมบริษัทโออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
ที่มา : จากรายงานประจําปของบริษัทโออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

ตั้งแตป 2545 บริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินการเปนผูจําหนายเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่ม เพื่อ
ตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาที่เขามาใชบริการรานอาหารในเครือโออิชิ
โดยวาจางผูผลิต
ภายนอกเปนผูผลิตเครื่องดื่มชาเขียวประเภทขวดขนาด 350 มิลลิลติ ร ดวยกระบวนการผลิตระบบพาส
เจอรไลซ (Pasteurize) ซึ่งทําใหสินคาตองถูกเก็บไวในที่อุณหภูมิต่ํา และมีอายุการบริโภคสัน้ จึงเปน
ขอจํากัดในการกระจายสินคา และการเติบโตของยอดขาย โดยในป 2546 ป 2547 สัดสวนรายไดจาก
การขายเครื่องดื่มชาเขียวประเภทนี้ คิดเปนรอยละ 38 และรอยละ 2 ของรายไดจากการขายเครื่องดื่ม
ชาเขียวรวม ตามลําดับ
ตอมา ในป 2546 บริษทั ฯ ไดเล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของตลาดเครื่องดืม่ ชาเขียว จึง
ไดตัดสินใจลงทุนโรงงานผลิตเครื่องดื่มชาเขียว ในไตรมาส 4 ป 2546 ภายใตการดําเนินงานของบริษัท
โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด โดยลักษณะการประกอบธุรกิจเริม่ จากการคัดเลือกใบชาเขียวแทที่มีคุณภาพ เขาสู
กระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล ระบบสเตอรรีไลซ (Sterilize) ที่ปราศจากการใสวตั ถุกันเสียและสี
สังเคราะหโดยมีการปรุงแตงความหวานดวยน้ําตาลฟรุกโตส (น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวที่ไดจากพืช และ
ผลไม ซึ่งมีความหวานมากกวาน้ําตาลธรรมดาถึง 1.6 เทา แตรางกายสามารถดูดซึมไปเผาผลาญเปน
พลังงานไดเร็วกวาน้ําตาลปกติ) อยางไรก็ตาม สําหรับเครื่องดื่มชาเขียวที่ผลิตดวยพาสเจอรไลซ
(Pasteurize) บริษัทฯ ยังคงจางผูผลิตรายดังกลาวขางตนเปนผูผลิตตอไป โดยไมมีสัญญาผูกพันระยะ
ยาว
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ในปจจุบันสินคา “โออิชิ กรีนที” มี 6 รสชาติ ไดแก รสตนตํารับ รสน้ําผึ้งผสมมะนาว รสไมมี
น้ําตาล (Sugar Free) รสขาวญี่ปุน CG Slim 300 และรสงาดําถั่วแดงญี่ปุนภายใตลักษณะบรรจุภัณฑ
4 ประเภทคือ
• ขวด PET ขนาด 350 มิลลิลิตร (Hot Filled)
• ขวด PET ขนาด 500 มิลลิลิตร (Hot Filled)
• กลอง UHT ขนาด 250 มิลลิลติ ร (Cold Filled)
• กลอง UHT ขนาด 1,000 มิลลิลติ ร (Cold Filled)
ลาสุดบริษทั ไดผลิตสินคาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพภายใตชื่อ “อะมิโน โอเค” มี 4 รสชาติ ไดแก 1)
รสผลไมรวม กลิ่นเกรฟฟรุต 2) รสผลไมรวม กลิ่นรสเชอรรี่ 3) รสองุน และ 4) รสมะนาว ภายใตลักษณะ
บรรจุภัณฑ ขวด PET ขนาด 470 มิลลิลติ ร (Hot Filled)
โออิชิ กรีนที และอะมิโน โอเคมีวางจําหนายทั่วประเทศ โดยผานบริษัทผูจัดจําหนาย ไปยังรานคาสง
และรานคาปลีก ประเภทรานสะดวกซื้อ โมเดิรนเทรด ซุปเปอรมารเก็ต รานคาชั้นนําทั่วไป และ
รานอาหารโออิชิทุกสาขา

การผลิตเครื่องดื่มชาเขียว
ขั้นตอนและวิธีการจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตเครื่องดื่มชาเขียว โออิชิ กรีนที ไดแกใบชาเขียวคุณภาพ น้ําตาล
ฟรุกโตส และ วัตถุปรุงแตงกลิ่น ซึ่งวัตถุดบิ สวนใหญเปนวัตถุดิบที่จัดหาไดงายภายในประเทศ
รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุดบิ หลักมีดังนี้ น้ําสําหรับการผลิตเครื่องดื่มชาเขียว โออิชิ กรีนที จะตองผาน
ระบบ RO (Reverse Osmosis) เพื่อทําใหน้ํามีความบริสุทธิ์ 100 % กอนเขาสูกระบวนการผลิตตอไป
ใบชาเขียวคุณภาพ
โออิชิ เทรดดิ้ง มีนโยบายการจัดซื้อใบชาเขียวจากผูจัดจําหนายรายใหญและแหลงใหญ 2 ราย
เพื่อใหไดใบชาที่มีคุณภาพ อีกทั้งมีแหลงใบชาที่เพียงพอตอความตองการในระยะยาว ทั้งนี้ใบชาเขียว
เปนผลผลิตทางการเกษตรที่ใหผลผลิตตลอดทั้งป ทําใหไมมีปญหาขาดแคลนวัตถุดิบหลักทีใ่ ชในการ
ผลิต ทั้งนี้ ตั้งแตบริษัทฯ เริม่ ดําเนินการผลิตจนถึงปจจุบัน ไมพบปญหาเกี่ยวกับการสั่งซื้อใบชาจากผูจัด
จําหนายรายดังกลาวทั้งทางดานคุณภาพ ปริมาณ และราคาน้ําตาล ฟรุกโตส และวัตถุปรุงแตงกลิ่นฟรุก
โตสน้ําตาลเปนวัตถุดิบที่จัดหาไดงายภายในประเทศจึงไมประสบปญหาดานการขาดแคลนวัตถุดบิ
ดังนั้น โออิชิ เทรดดิ้ง จะใชวิธีการซื้อจากผูจัดจําหนายทั่วไป นอกจากวัตถุปรุงแตงกลิ่นที่ตองนําเขาจาก
ตางประเทศ ซึ่งสามารถเก็บรักษาไดยาวนานและมีสดั สวนการใชนอ ยเมื่อเทียบกับวัตถุดิบหลักอื่นๆ ทํา
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ใหไมมีปญหาในการสั่งซื้อหรือจัดเก็บ เนื่องจากผูสั่งซื้อสามารถประมาณการใชวตั ถุดิบดังกลาวลวงหนา
ได
บรรจุภัณฑ
ขวด PET กลอง UHT และ ฉลากบรรจุภัณฑ (Shrink Film) ถือเปนวัตถุดิบที่สําคัญใน
กระบวนการผลิต โออิชิ กรีนที โดยบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด สั่งซื้อบรรจุภัณฑชนิดขวด PET จาก
ผูผลิตรายใหญในประเทศ 2 ราย ซึ่งในปจจุบัน บริษทั ฯ ไดเจรจาตกลงกับผูผ ลิตหนึ่งในสองรายดังกลาว
ใหเขามาสรางสายการผลิตในโรงงานของบริษัทฯ เพื่อปอนขวด PET เขาสูสายการผลิตโดยตรง และ
เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนบรรจุภัณฑ สําหรับการขยายกําลังการผลิตในอนาคต ซึ่งผูผลิตราย
ดังกลาวไดตกลงตามขอเสนอของบริษัทฯ และจะผลิตขวด PET สงใหแกบริษัทฯ ตามปริมาณที่บริษัทฯ
ตองการเปนอันดับแรกกอนที่จะขายใหแกลูกคารายอื่น ผูผลิตบรรจุภัณฑรายนี้เริ่มดําเนินการผลิตใหกบั
บริษัทฯ ไดตั้งแตไตรมาส 3 ป 2547 ที่ผานมา
การควบคุมคุณภาพ
เนื่องจากนโยบายการสั่งซื้อใบชาเขียวของโออิชิ เทรดดิ้ง เปนการสั่งซื้อจากผูจัดจําหนายราย
ใหญและแหลงใหญ ดังนั้นคุณภาพและมาตรฐานของวัตถุดิบคอนขางเที่ยงตรงและเชื่อถือได นอกจากนี้
โออิชิ เทรดดิ้ง มีแผนกตรวจสอบคุณภาพ เพื่อใหมั่นใจวาวัตถุดิบทุกชนิดกอนเขาสูกระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑกอนถึงมือผูบริโภคเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
กลุมบริษทั ฯ ไดจัดใหมีการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดลอมตลอดกระบวนการการผลิต โดยการ
กําหนดใหมีการบําบัดของเสียในระดับพืน้ ฐาน เชน บอดักไขมัน เพื่อดักไขมันและเศษอาหารสวนเกิน
กอนที่จะปลอยสูทอระบายน้ําสาธารณะ เปนตน กลุมบริษัทฯ ไดดาํ เนินมาตรการตางๆ ตามมาตรฐานที่
เกี่ยวของกับการจํากัดผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่กฎหมายกําหนด บริษัทฯไดรับรองมาตรฐานตาม
ระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) ภายในป 2547 และกําลังดําเนินการเพื่อใหไดรับรอง
มาตรฐานตามระบบ ISO 9000 ภายในป 2548 นอกจากนี้ บริษทั ฯ อยูระหวางการดําเนินการเพื่อให
ไดรับใบอนุญาตระบบปองกันอันตรายจากการปนเปอนในอาหารอยางมีประสิทธิภาพ
(Hazard
Analysis Critical Control Point หรือ HACCP) เพื่อใหครัวกลางเปนโรงงานที่เปนมาตรฐานสากลที่
อุตสาหกรรมอาหารทั่วโลกยอมรับ
ภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้าํ ชาเขียวในประเทศไทย
การแขงขันในตลาดเครื่องดืม่ ชาเขียวถูกกระตุนดวยแคมเปญโปรโมชั่น สงผลทําใหมูลคาตลาด
รวมมีการเติบโตเกินจริง แบบกาวกระโดดถึง 100% ในปนี้ชาเขียวเกือบทุกคายฟนธงวา ตลาดชาเขียว
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จะมีการเติบโตที่เปนจริง ในอัตราที่ลดลงประมาณ 50-60% และมีแบรนดเหลือรอดจากการแขงขันที่
ดุเดือดมาไดเพียง10 แบรนดจากผูเลนในตลาดทั้งหมดกวา
42 แบรนด
การแขงขันของผูเลนในตลาด 10 แบรนด กับชิ้นเคกที่มีขนาดเล็กลง ในชวงทีผ่ านมาแสดงให
เห็นถึงความชัดเจนยิ่งขึ้นวา แบรนดทจี่ ะเขามาชิงชัยและเปนทอปสไฟวในตลาดชาเขียวไดนั้น ตางก็มี
จุดแข็ง และมีวิธีการสรางโอกาสและวางจุดขายที่แตกตางจากคูแขงในตลาด ซึ่งแตละบริษทั พยายาม
พลิกเกมแสวงหาชองวางที่จะใหแบรนดของตัวเองไดมีทางเดินไปสูเปาหมายที่ตงั้ ไว
ในป 2548 ตลาดเครื่องดื่มประเภทชาเขียวมีอัตราการเติบโตแบบกาวกระโดดตอเนื่องจากป
2547 นอกจากแนวโนมพฤติกรรมการบริโภคที่เนนใหความสําคัญทางดานสุขภาพมากขึ้นแลว ยังมีใน
สวนของผูประกอบการรายใหมๆ ที่เขามาในตลาดเปนจํานวนมาก สําคัญที่สุดคือกิจกรรมดานการตลาด
โดยเฉพาะการสงเสริมการขายในชวงฤดูรอน ไดสงผลใหผบู ริโภครายใหมเขามาในตลาดเปนจํานวน
มาก แมวาในชวงไตรมาส 3 และ 4 ขนาดของตลาดจะมีแนวโนมลดลง แตโดยเฉลี่ยทั้งปขนาดของ
ตลาดก็เจริญเติบโตขึ้นถึงรอยละ 40 โดย AC Nielsen (Thailand) Co., Ltd (“AC Nielsen”) ไดประเมิน
วาในป 2548 มูลคาตลาดชาพรอมดื่มอยูที่ประมาณ 126 ลานลิตร

ตารางภาพที่ 1.4 มูลคาตลาดชาเขียวพรอมดื่ม
ที่มา : จากรายงานประจําปของบริษัทโออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
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จากขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาเครื่องดื่มชาเขียวนับวาเปนเครื่องดื่มสุขภาพที่มาแรง
ในชวง 2-3 ปที่ผานมา โดยในป 2547 ตลาดชาเขียวมีสวนแบงตลาดอยูที่รอยละ 90 ของตลาดเครื่องดื่ม
ประเภทชาทั้งหมด โดยมีมูลคาประมาณ 5,000 ลานบาท และในป 2548 ตลาดชาเขียวมีสว นแบงตลาด
อยูที่รอยละ 92 % ของตลาดเครื่องดื่มประเภทชาทั้งหมด มูลคาประมาณ 7,000 ลานบาท

ตารางภาพที่ 1.5 สัดสวนชองทางการจัดจําหนายเครื่องดื่มชาเขียว
ที่มา : จากรายงานประจําป ของบริษัทโออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

จากการสํารวจสัดสวนของชองทางการจัดจําหนายแตละชองทาง (Penetration) ของ AC
Nielsen พบวา ชองทางการจําหนายทางดานรานคาสะดวกซื้อจะมีสัดสวนทีส่ ูงที่สุดคือรอยละ 41
รองลงมาคือคือชองทางการจําหนายทางดานรานคาปลีกทั่วไปหรือยี่ปว (Traditional Trade) รอยละ 32
เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโต
จะเห็นไดวาชองทางการจําหนายทางดานรานคาปลีกทัว่ ไปหรือยี่ปว
(Traditional Trade) จะสูงที่สุด เมื่อเทียบกับซุปเปอร ไฮเปอรมารเก็ตและรานคาสะดวกซื้อ เนือ่ งจาก
ความหนาแนนของชองทางการจําหนายทางดานรานคาปลีกในป 2547 ยังอยูในสัดสวนทีต่ ่ําคือรอยละ
34 เมื่อเทียบกับชองทางการจัดจําหนายอื่นๆ ซึ่งมีความหนาแนนอยูถึงรอยละ 77- 98 ตามลําดับ โดย
ถาแยกตามภูมิภาค ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทัง้ ภาคกลางมีสัดสวนถึงรอยละ 72 แสดงใหเห็นวา
ในสวนภูมิภาคอื่นๆ ยังมีโอกาสอีกมากสําหรับผูประกอบการที่จะวางสินคาใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ จากอัตราการเติบโตของตลาดชาเขียวที่นาประทับใจ ในปจจุบัน ภาวะการแขงขันของ
ธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียวยังคงคอนขางรุนแรง โดยมีคูแขงรายใหญ 2-3 ราย ในขณะที่ผูประกอบการ
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รายยอย จะหายไปจากตลาดเครื่องดื่มชาเขียว เนื่องจากไมประสบความสําเร็จในสวนของยอดขาย อีก
ทั้งผูประกอบการรายใหญ 3 รายแรกสามารถยึดสวนแบงทางการตลาดมากกวารอยละ 88 อยางไรก็
ตาม บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นวาบริษัทฯ จะสามารถรักษาสวนแบงตลาดของบริษทั ฯ ไดไมต่ํากวารอย 55
ตลอดไป

ตารางภาพที่ 1.6 สวนแบงทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียว
ที่มา : จากรายงานประจําปของบริษัทโออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

สวนแบงตลาดชาเขียวพรอมดื่ม
1. โออิชิ 60 %
2. ยูนิฟ 20 %
3. เชนชะ 6 %
4. เพียวริคุ 3 %
5. โมชิ 2 %
6. อื่นๆ 9 %
แนวโนมการแขงขันของบริษัทคูแ ขงในธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียว
ชาเขียวยูนิฟ ดวยเทคโนโลยีการผลิตที่ทําใหสินคามีความสดของกลิ่น และรสชาติคุณคา
ใกลเคียงธรรมชาตินั้น จะทําใหเพิ่มสวนแบงการตลาดใหมีสัดสวนแบงการตลาด 30% ภายในปพศ.
2549 หลังจากที่ลดลงอยางตอเนื่องจากในป 2548 มีสวนแบง 25% และในชวงครึ่งปแรกลดลงเหลือ
15% เทคโนโยลีการผลิต Aseptic Cold Filling ที่ชวยสรางความตางของสินคา ในขั้นตอนกระบวนการ
ผลิตที่ทําใหสนิ คามีความสดของกลิ่น และรสชาติคุณคาใกลเคียงธรรมชาติ ที่สาํ คัญการใชกระบวนการ
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ผลิตเปนจุดขายของ ชาเขียวยูนิฟ มีความแตกตางจากการผลิตแบบเดิมคือ Hot filling ที่มีกระบวนการ
ผลิตบรรจุดวยเครื่องจักรที่ใชความรอนในการฆาเชื้อตัวผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑในอุณหภูมิประมาณ
80-94 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนตัวทําลายวิตามินและคุณคาสารอาหารธรรมชาติลดลง
โดยทางบริษทั ยูนิ-เพรสซิเดนท (ประเทศไทย) จํากัด ผูผลิตและจัดจําหนายเครื่องดื่มยูนิฟ ได
มีการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑชาเขียวที่เนนไปทีก่ ารใหความรูเ กี่ยวกับเทคโนโลยีระบบการบรรจุ
เย็น ที่สามารถรักษาคุณคาความสดใหกบั ผลิตภัณฑยนู ิฟ
การออกรสชาติใหม คือ รสชาเขียวโอซากาและโตเกียว แบบ Limited Edition วางจําหนาย
เฉพาะราน 7-eleven ภายใต Packaging Design ทันสมัยดวยกราฟก เพื่อเปนการสราง Brand
Perception และตอกย้ําความเปน Brand Innovator ของยูนิฟ กรีนที
ชาเขียวเซนยา มีการทําตลาดชาทีเ่ ปลี่ยนไปจากเดิมของเซนชะนั้น ไดจากการศึกษาขอมูลวา
กลุมวัยรุนชอบดื่มชาเขียวที่กลายเปนแฟชั่น ทําใหตองวางจุดยืนใหม เริ่มตั้งแตการปรับกลยุทธตัว
สินคาใหชาเขียวเซนชะทุกๆรสชาติ มีความเขมขนนอยลง
มุงเนนการออกรสชาติใหม เพื่อเจาะ
ผูบริโภคกลุมที่ใสใจสุขภาพ และหลังจากทําตลาดไปทั้ง 2 รสชาติคือรสตนตํารับ ซึ่งมียอดขายใน
สัดสวน 60% และยูสุผสมน้ําผึ้ง 40% พบวาการทําตลาดภายใตแนวคิด “เซนชะ ชาเขียวรสชาติ ญีป่ ุน
แท คนญี่ปุนแท” ทําใหชาเขียวเซนชะมีรสชาติฝาด และกลายเปนจุดออนในการทําตลาด ซึ่งรสชาติจะ
เปนจุดขายสวนหนึ่งของการทําตลาดชาเขียว มีการปรับเปลี่ยนโฉมรูปลักษณ ฉลาก และการออกสินคา
ตัวใหม ฟูจิริงโกะ รสแอปเปลฟูจิ ซึ่งลดจุดออนดานรสชาติที่ผานมา ทําใหสินคามีศักยภาพเพียงพอที่จะ
เขาถึงผูบริโภคกลุมเปาหมายอายุ 18-25 ป และเปนสัดสวนของกลุมผูบริโภคที่มีมากกวา 50% ของ
ตลาดชาเขียวทั้งหมด
กลยุทธดานชองทางจําหนายใหม โดยเสริมทีมขาย 20 ทีม เพื่อปดจุดออนในชองทางโมเดิรนเท
รด เปนชองทางการขายทีม่ ีสัดสวนกวา 60-70%
โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย ใหผูบริโภคสงชิ้นสวนมารวมรายการวิทยุ 12 สถานีใน
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อชิงรางวัลจี้ทองคําขาวรูปใบ ชาเขียว น้ําหนัก
50 สตางค จํานวน 24 รางวัลทุกสัปดาห และมีชิงรางวัล สรอยคอทองคําพรอมจี้รูปใบชาเขียวน้ําหนัก
10 บาท รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดผานกลยุทธมิวสิค มารเก็ตติ้ง ภายใตกิจกรรม “เซนชะ
คาราโอเกะ โรดโชว” สัญจรไปใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ
ชาเขียวโมชิ คายบุญรอดไดเปดตัว “โมชิ ไลฟลี่ ฟรุตตี้ ” ซึ่งเปนชาเขียวรสผลไมรวม ซึ่งรวม
เอารสชาติผลไมของแอปเปล, องุน, สตอเบอรี่, สม และสับปะรด นํามารวมกับรสชาติของชาเขียว ซึ่ง
การออกรสชาติใหมนั้น ก็เปนกลยุทธในการสรางโอกาสให “โมชิ” เหมือนกับทุกคาย บริษัท บุญรอดเท
รดดิ้ง จํากัด ใชแคมเปญของโมชิรสใหม จะผลักดันใหมีสวนแบงทางการตลาดเพิม่ ขึ้นอีก 1% ของ
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ตลาดรวม สื่อสารใหม เพื่อเคลียรใจกับผูบ ริโภคกลุมเปาหมายอายุ 15-25 ป โดยมุงหวังสรางสัมพันธ
ระหวางโมชิมารุซึ่งเปนมาสคอตกับชาเขียวสงไปยังผูบ ริโภคกลุมเปาหมายการสื่อสารถึง Emotional
Benefit ที่วา โมชิเปนชาอารมณดี เชนเดิม โดยสวนแบงทางการตลาด 2.3% ในปจจุบันจะกาวกระโดด
เปน 10% ณ ตอนสิ้นป2549 เพื่อแซงหนาเซ็นชะ และเพียวริคุ ขึ้นเปนอันดับ 3 ซึ่งสวนสําคัญจะมาจาก
การรุกหนักเขาสูชองทาง Modern Trade ดวยการจัดตั้งแผนก Trading Marketing ที่ไมเคยมีมากอนใน
บุญรอดฯ ขายเบียรผานชองทาง Traditional Trade เปนหลัก ผานเอเยนต แตสําหรับชาเขียวแลว
ยอดขายสวนใหญจะมาจาก Modern Trade กวา 70% ตองสรรหาคนเพิ่มและบางสวนดึงมาจากฝาย
ขาย เพื่อมาดูแล Category Management โดยเฉพาะ จะไดไมเกิดปญหาของขาดจากชั้นวาง รวมถึง
ดูแลการจัดอีเวนต กิจกรรมชงชิม ภายใน Modern Trade ดวย การปรับราคาจากขวดละ 20 บาท
เหลือขวดละ 15 บาท เชนเดียวกับชิเซน และโตเซน ขณะที่โออิชิยังมีราคาขายเฉลี่ยนที่ 20 บาทตอขวด
ชาเขียวเพียวริคุ โดยเปดตัวดวย Positioning ตางจากใครอื่นเมื่อเดือนมีนาคม 2548 ดวย
การชูความพรีเมียมของการเปนชาขาวรายเดียวในตลาด เพียวริคุหวังกระตุนตลาดอีกแรง สงชาขาว
รสชาติใหมลําดับที่ 4 ของตัวเองออกสูตลาด คือ เพียวริคุ คูล ผสมเกกฮวย เพื่อจับกลุมอายุ 18-39 ป
โดยใชกลยุทธ FBO (First Best Only) วางจําหนายเฉพาะที่ 7-eleven กอนชองทางอื่นเปนระยะเวลา 1
เดือน รวมถึงการรวมกับรานคาจําหนายในราคาแนะนํา 15 บาทตอขวด
การสื่อสารการตลาดครบวงจรใชงบ 30 ลานบาทเพื่อแจงเกิดรสชาติใหมนี้ ซึ่งสรางกระแสปาก
ตอปากดวยยอดตูมชาขาวยักษโผลขึ้นใจกลางสยามสแควร เรียกรองความสนใจจากวัยรุนโดยเปนกลุม
เปาหมาย จะยังคงเติบโตไดอีก แตจะเปนไปในอัตราที่ชา โดยเพียวริคุทั้ง 4 รสชาติจะไดรับงบการตลาด
สนับสนุนกวา 100 ลานบาท เพื่อดันสวนแบงการตลาดจาก 3% เปน 10% ภายในสิ้นป 2549 และมี
การสราง Brand Awareness
ชาเขียวลิปตัน ลิปตัน ก็ลุกแตงโฉมใหม เปนการ Re-positioning ขนานใหญสาํ หรับ Lipton
โดยเริ่มปรากฏใหเห็นตั้งแตเดือนตุลาคม 2548
ประการแรก คือ รสชาติใหม จะมีความหวานลดนอยลง ตามกระแสสุขภาพ แตขณะที่รสเลมอน
ในบรรจุภัณฑแบบขวดแกวยังคงรสชาติเดิมไว และพฤติกรรมผูบ ริโภคสําหรับแตละบรรจุภัณฑไม
เหมือนกัน สําหรับขวดแกวจะดื่มในรานอาหาร และขวด PET จะดื่มในรูปแบบ On the Go และกลุม
ผูบริโภคเปาหมายจะมีอายุลดนอยลง
ลิปตัน แบบขวดเพ็ท ชูจุดขายที่ รสไฮทแลนด ซึ่งเปนรสใหม ใชจุดเดนของชาดีนําเขาจาก
ตางประเทศ สีสันจัดจาน ลวดลายพลิว้ ของใบชาบนขวด
ปจจัยความเสี่ยง
มีความไมแนนอน ซึ่งมีประเด็นที่คงคางอยู 2 ประการรวมถึง
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1. ทางกระทรวงพาณิชยพยายามที่จะบีบบังคับใหปรัลดราคาชาเขียวจากขวดละ 20 บาท
เหลือ 15 บาท สืบเนื่องจากการกลาวหาวาทางบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนที่สูง
2 .มีการนําเสนอการเสียภาษีสรรพสามิตที่ 22% ในผลิตภัณฑชาเขียว เนื่องจากมีสารคาเฟอีน
(มีผลทําใหตน ทุนของสินคาเพิ่มมากขึ้น)

สวนที่ 2 ปญหาและความสําคัญของปญหา
ปญหารายไดที่ลดลงของธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียวของบริษัทโออิชิจํากัด (มหาชน)
บริษัท โออิชกิ รุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
เงินรวมสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2549
ผลการดําเนินงานรวม - แยกตามประเภทธุรกิจ
ตารางที่ 1.2 ผลการดําเนินงานรวม - แยกตามประเภทธุรกิจไตรมาสที่ 1 ป 2549

ไตรมาส 1/49
รายไดจากการขาย-อาหาร
430.8
รายไดจากการขาย-เครื่องดื่ม
505.6
รวมรายไดจากการขาย
936.4
กําไรสุทธิ-อาหาร
6.9
กําไรสุทธิ-เครือ่ งดื่ม
19.3
รวมกําไรสุทธิ
26.2

ไตรมาส 1/48
369.7
819.6
1,189.3
5.7
165.2
170.9

(ลานบาท)
เทียบกับไตรมาส 1/48
16.5%
(38.3%)
(21.3%)
21.4%
(88.3%)
(84.6%)

ในไตรมาส 1/49 บริษทั ฯ มีรายไดจากการขายรวมทั้งสิน้ 936.4 ลานบาท ลดลง (21.3%) จาก
งวดเดียวกันของปกอนที่มีรายไดจากการขาย 1,189.3 ลานบาท โดยมีรายไดจากการขายอาหารจํานวน
430.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 46.0 จากรายไดจากการขายรวม และรายไดจากธุรกิจเครื่องดื่ม
จํานวน 505.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 54.0 จากรายไดจากการขายรวม ทั้งนี้ การลดลงของ
รายไดจากการขายเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนมาจากการลดลงของรายไดจากธุรกิจเครื่องดื่ม
(38.3%)
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1. สืบเนื่องจากยอดขายที่สูงในไตรมาสที่ 1/48 ซึ่งเปนผลจากการสงเสริมการขายรายการ"30 ฝา
30 ลาน" แตในไตรมาสที่ 4/48 รายไดจากธุรกิจเครื่องดื่มถูกกระะทบจากขาวมาตรการแทรกแซง
ราคา ทําใหรายไดจาการขายลดต่ําลงมากและมีผลตอเนื่องจนถึงกลางไตรมาส 1/49 อยางไรก็ตาม
รายไดจาก การขายเครื่องดื่มกลับมีแนวโนมในทางบวกตั้งแตเดือนมีนาคม 2549 เปนตนมา
2. รายไดจากการขายอาหารเพิ่มขึ้น 16.5% เนื่องจากเปดสาขาเพิ่มจากงวดเดียวกันของปกอน
อีก 3 สาขา(บุฟเฟต 2 สาขา และราเมน 1 สาขา)
บริษัท โออิชิกรุป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย ขอชี้แจงผลการดําเนินงานรวมและฐานะ
ทางการเงินรวมสําหรับไตรมาสที่ 2 ป 2549
ผลการดําเนินงานรวม - แยกตามประเภทธุรกิจ
ตารางที่ 1.3 ผลการดําเนินงานรวม - แยกตามประเภทธุรกิจไตรมาสที่ 2 ป 2549
(ลานบาท)
ไตรมาส 2/49
ไตรมาส 2/48
รายไดจากการขาย-อาหาร
445.5
รายไดจากการขาย-เครื่องดื่ม
644.4
รวมรายไดจากการขาย
1,089.9
กําไรสุทธิ-อาหาร
14.2
กําไรสุทธิ-เครือ่ งดื่ม
47.5
รวมกําไรสุทธิ
61.7

เทียบกับ
ป 49
14.2%
(40.0%)
(25.6%)
57.8%
(81.2%)
(76.4%)

6 เดือน
6 เดือน
876.3
1,150.0
2,026.3
21.1
66.8
87.9

เทียบกับ
ป 48
15.3%
(39.3%)
(23.7%)
43.7%
(84.0%)
(79.7%)

ในไตรมาส 2/49 บริษทั ฯ มีรายไดจากการขายรวมทั้งสิ้น 1,089.9 ลานบาท ลดลง (25.6%)
จากงวด เดียวกันของปกอ นที่มีรายไดจากการขาย 1,464.5 ลานบาท โดยมีรายไดจากการขายอาหาร
จํานวน 445.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 40.9 จากรายไดจากการขายรวม และรายไดจากธุรกิจ
เครื่องดื่มจํานวน 644.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 59.1 จากรายไดจากการขายรวม ทั้งนี้ การลดลง
ของรายไดจากการขายเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนมาจากการลดลงของรายไดจากธุรกิจ
เครื่องดื่ม (40.0%) สืบเนื่องจากยอดขายที่สูงในไตรมาสที่ 2/48 ซึ่งเปนผลจากการสงเสริมการขาย
รายการ "30 ฝา 30 ลาน"แตในไตรมาสที่ 4/48 รายไดจากธุรกิจเครื่องดื่มถูกกระะทบจากขาวมาตรการ
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แทรกแซงราคา ทําใหรายไดจากการขายลดต่ําลงมาก อยางไรก็ตามรายไดจาก การขายเครื่องดื่มกลับ
มีแนวโนมในทางบวกตั้งแตเดือนมีนาคม 2549 เปนตนมา นอกจากนี้ในไตรมาส 2/49 บริษัทมีโปรแกรม
สงเสริมการขาย 2 โปรแกรมไดแก
1. โปรแกรมรวยหมื่นทุกวัน รวยลานทุกเดือน
2. โปรแกรม กินไป เชียรไป ทําใหยอดรายไดจากธุรกิจเครื่องดื่มในไตรมาส 2/49 สูงขึ้น
27.4% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/49 รายไดจากการขายอาหารเพิ่มขึ้น 14.2% เนือ่ งจากเปด
สาขาเพิ่มจากงวดเดียวกันของปกอนอีก 3 สาขา (บุฟเฟต 2 สาขา และราเมน 1 สาขา)
สําหรับรายไดจากการขายงวด 6 เดือนป 2549 และ 2548 เทากับ 2,026.3 ลานบาท และ
2,653.8 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง (627.5) ลานบาท หรือเทากับ (23.7%) โดยมีรายไดจากการขาย
อาหาร จํานวน 876.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 43.2% จากรายไดจากการขายรวม และรายไดจาก
ธุรกิจเครื่องดื่มจํานวน 1,150.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 56.8% จากรายไดจากการขายรวม ทั้งนี้
เปนการเพิ่มขึน้ จากการขายอาหาร 15.3% เนื่องจากการขยายสาขาของรานอาหารเพิ่มอีก 3 สาขา
และเปนการลดลงของรายไดจากการดําเนินธุรกิจเครื่องดื่ม (39.3%)
บริษัท โออิชกิ รุป จํากัด (มหาชน) ทางการเงินรวมสําหรับไตรมาสที่ 3 ป 2549
ผลการดําเนินงานรวม - แยกตามประเภทธุรกิจ
ตารางที่ 1.4 ผลการดําเนินงานรวม - แยกตามประเภทธุรกิจไตรมาสที่ 3 ป 2549
(ลานบาท)
ไตรมาส 3/49 เทียบกับ 9 เดือน เทียบกับ
ไตรมาส 3/48
ป 49
9 เดือน ป 48
รายไดจากการขาย-อาหาร
460.6
13.0%
1,336.9
14.5%
รายไดจากการขาย-เครื่องดื่ม
480.9
(28.2%) 1,630.9
(36.4%)
รวมรายไดจากการขาย
941.5
(12.6%) 2,967.8
(20.5%)
กําไรสุทธิ-อาหาร
11.4
(21.7%)
32.5
11.1%
กําไรสุทธิ-เครือ่ งดื่ม
53.3
(59.3%)
120.1
(78.1%)
รวมกําไรสุทธิ
64.7
(55.6%)
152.6
(73.6%)
ในไตรมาส 3/49 บริษทั ฯ มีรายไดจากการขายรวมทั้งสิน้ 941.5 ลานบาท ลดลง (12.6%) จาก
งวดเดียวกันของปกอนที่มีรายไดจากการขาย 1,077.6 ลานบาท โดยมีรายไดจากการขายอาหารจํานวน
460.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 48.9 จากรายไดจากการขายรวม และรายไดจากธุรกิจเครื่องดื่ม
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จํานวน 480.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 51.1 จากรายไดจากการขายรวม ทั้งนี้ การลดลงของ
รายไดจากการขายเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนมาจากการลดลงของรายไดจากธุรกิจเครื่องดื่ม
(28.2%)
เนื่องจากยอดขายที่สูงในไตรมาสที่ 3/48 ซึ่งเปนผลตอเนื่องจากการสงเสริมการขาย
รายการ"30 ฝา 30 ลาน" ในไตรมาสที่ 2/48 แตในไตรมาสที่ 4/48 รายไดจากธุรกิจเครื่องดื่ม ถูกกระทบ
จากขาวมาตรการแทรกแซงราคา ทําใหรายไดจาการขายลดต่ําลงมาก รายไดจากการขายอาหาร
เพิ่มขึ้น 13.0% เนื่องจากเปดสาขาเพิ่มจากงวดเดียวกันของปกอนอีก 6 สาขา (บุฟเฟต 2 สาขา ชาบูชิ
1 สาขา และราเมน 3 สาขา)
สําหรับรายไดจากการขายงวด 9 เดือนป 2549 และ 2548 เทากับ 2,967.8 ลานบาท และ
3,731.4 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง (763.6) ลานบาท หรือเทากับ (20.5%) โดยมีรายไดจากการขาย
อาหารจํานวน 1,336.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 45.0% จากรายไดจากการขายรวม และรายได
จากธุรกิจเครือ่ งดื่มจํานวน 1,630.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 55.0% จากรายไดจากการขายรวม
ทั้งนี้เปนการเพิ่มขึ้นจากการขายอาหาร 14.5% เนื่องจากการขยายสาขาของรานอาหารเพิ่มอีก 6 สาขา
และเปนการลดลงของรายไดจากการดําเนินธุรกิจเครื่องดื่ม (36.4%)
ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นกับองคกร
1. เนื่องจากรายไดหลักของบริษัทโออิชจิ ํากัด (มหาชน) มาจากธุรกิจเครื่องดื่มน้ําชาเขียวกวา
50% ของรายไดรวมของบริษัท ทําใหกระทบตอโครงสรางรายไดฐานะทางการเงินลดลง ความสามารถ
ในการชําระหนี้ก็ลดลง
2. เนื่องจากบริษัทไดมีการเปดโรงงานเครื่องดื่มใหมเพิ่มอีกที่อมตะนคร ทําใหมีกําลังการผลิต
ที่มาก ทําใหมีปริมาณสินคามากเกินความตองการของผูบริโภค
3. ผูถือหุนไดเงินปนผลลดลง
ปญหาที่เกิดขึน้ มีความสําคัญมากจึงจําเปนตองไดรับการแกไขอยางเรงดวนเพื่อทําใหบริษทั
เจริญเติบโตอยางมั่นคงตอไปในอนาคต สรางความโดดเดนของตังเองขึ้นมาอีกครั้ง พยายามนําจุดเดน
ของบริษัทสรางความแตกตางนําเสนอตอลูกคาเกาและพยายามมองหาตลาดใหมเพื่อเปนผูนําตลาด
ตอไปในอนาคต

สวนที่ 3 วัตถุประสงคของการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะและสาเหตุของปญหาการลดลงของรายไดของธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียว
ของบริษัทโออิชิ จํากัด(มหาชน)
2. เพื่อศึกษาถึงภาวะการแขงขันและแนวโนมของธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียว
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3. เพื่อกําหนดกลยุทธที่สามารถลดและแกไขปญหาของบริษัทโออิชิ จํากัด(มหาชน) เพื่อการ
เจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน

สวนที่ 4 นิยามศัพทเฉพาะ
1. ชาเขียวพรอมดื่ม หมายถึง ชาเขียวทีป่ รุงสําเร็จสามารถเปดบรรจุภณ
ั ฑดื่มบริโภคไดทันที
บรรจุอยูในบรจุภัณฑประเภท กลองยูเอชที ขวด Pet และกระปอง
2. พฤติกรรมการดื่มชาเขียวพรอมดื่ม หมายถึง พฤติกรรมการดื่มชา ไดแก การเลือกรสชาติ
ความถี่ในการดื่ม สถานที่ซื้อ ปริมาณในการซื้อ และชวงเวลาในการดื่มชาพรอมดื่ม
3. หางสรรพสินคา เปนรานคาปลีกขนาดใหญ จําหนายสินคาหลากหลายประเภท มีการจัด
วางสินคาแยกเปนแผนก
มีพนักงานของรานแนะนําสินคาและบริการลูกคาเนนการตกแตงรานให
สวยงามเพื่อดึงดูดลูกคา สินคามีราคาเเพงเเละมีคุณภาพตามความนิยมของผูบริโภค หางสรรพสินคา
แบงออกตามกลุมลูกคาเปาหมายได 2 ระดับ คือ หางสรรพสินคาระดับบน เนนลูกคาที่มีรายไดสูงไดแก
เซ็นทรัล เดอะมอลล หางสรรพสินคาระดับกลาง เนนลูกคาที่มีรายไดปานกลาง เชน ตั้งฮั่วเส็ง
4. รานสรรพาหาร หรือ รานซุปเปอรมารเก็ต เปนรานคาปลีกอาหารสดและแหงที่มีลักษณะให
ผู ซื้อ บริการตนเองเพื่อลดคาใชจาย โดยรานคาจะนําอุปกรณการขายเชน ตะกรา รถเข็นมาบริการ
ลูกคา จัดตกแตงรานคาในลักษณะชั้นเปด ไมกั้นเปนแผนกการจําหนายสินคาเนนกําไรนอย เเตมีอัตรา
การหมุนเวียนสินคาเร็วเพือ่ ลดตนทุนซุปเปอรมารเก็ตในตางประเทศจะเปดจําหนายเปนรานเดี่ยว
(Stand alone) สวนในประเทศไทยจะมีลกั ษณะทั้งที่เปดเปนรานเดี่ยวหรือรานลูกโซ ไดเเก ฟูดเเลนด ท
อปส พลัส-วัน เปนตน
5. ดิสเคานทสโตร (Discount store) หรือซุปเปอรเซ็นเตอร หรือไฮเปอรมารท เปนรานคาที่
เนนสินคาราคาถูก สวนใหญเปนสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปน มีทั้งสวนที่เปนซุปเปอรมารเก็ต เสื้อผา
เครื่องใชในครัวเรือน เเละเครื่องใชไฟฟา ขายเปนชิ้นเดี่ยวเเละเปนหอใหญ ซึ่งทําใหราคาสินคาถูกลง ที่
มีพื้นที่กวางขวางซึ่งทําใหจัดเรียงสินคาเเตละชนิดไดมากขึ้น ที่สําคัญคือ การใหบริการชําระเงินจุดเดียว
ซึ่งสรางความสะดวกใหกับลูกคา ธุรกิจคาปลีกกลุมนี้ มีผูประกอบการใหญสามรายซึ่งลวนเปนผูลงทุน
ตางประเทศรวมทุนกับคนไทย ไดแก โลตัส บิ้กซี คารฟู
6. รานคาสงแบบเงินสด (Cash and Carry) รานคาสงแบบนี้มีเพียงรายเดียว คือ แม็คโคร
เปนธุรกิจคาสงแบบเงินสดและลูกคานําสินคาออกไปเอง
7. รานสะดวกซือ้ (Convenience Store) เปนรานคาปลีกขนาดยอมจําหนายสินคาอุปโภค
บริโภคที่จําเปนตอชีวติ ประจําวันรวมทั้งอาหารเเละเครือ่ งดื่ม
แตจํากัดตราสินคาเฉพาะที่เปนที่นิยม
ที่ตั้งอยูในแหลงชุมชนเพื่อบริการลูกคาที่พักอาศัยในบริเวณใกลเคียง ปจจุบันมีการเปดบริการในปมนํ้า
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มันเรียกวา G-Store เวลาใหบริการเริ่มตัง้ แต 7.00-22.00น หรือเปดตลอด 24 ชั่วโมง ในประเทศไทยมี
รานสะดวกซือ้ และรานคาปลีกในปมนํ้ามันทั้งสิ้นกวา 2 พันราน ธุรกิจรานสะดวกซื้อที่สําคัญ คือ เซเวน
อีเลฟเวน เอเอ็ม-พีเอ็ม และแฟมิลี่ มารท

สวนที่ 5 แนวทางการศึกษา
งานศึกษานี้ครอบคลุมเกี่ยวกับ
1. การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมจากหนังสือ
บทความ เอกสารวิชาการ ที่นักวิชาการตางๆไดมีการเก็บรวบรวม หรือทําการวิจัยไว
2. แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นนี้ ใชในการสอบถามพฤติกรรมผูบริโภคเกี่ยวกับเครื่องดื่มชา
เขียว ลักษณะแบบสอบถาม เติมคํา เลือกตอบ
3. ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอปญหาที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาจาก
3.1 ปจจัยภายนอก คือ คูแขงเกา คูแขงใหม ลูกคา การแขงขันในตลาด เครื่องดื่ม ชา
เขียว
3.2 ปจจัยภายใน คือ สินคา การบริหารจัดการของบริษัท
4. เสนอแนวทางในการแกไขปญหาเชิงกลยุทธ ดําเนินการตามแนวทางและกําหนดกลยุทธ
การเจริญเติบโตที่ยังยืนของธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียว

สวนที่ 6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางของธุรกิจเครือ่ งดื่มชาเขียว ของบริษัท
โออิชิจํากัด (มหาชน)
2. คนพบแนวทางการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของบริษัทโออิชิจํากัด(มหาชน)
เพื่อ
สามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นโดยแบงแนวทางแกไขเปน 3 ระยะในแนวทางการแกไขดังนี้
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เพื่อทีส่ ามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจที่ยั่งยืนใน
อนาคตได

บทที่ 2
แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวของ (Literature Review)
ในการศึกษาคนควาเรื่อง การกําหนดกลยุทธของการเจริญเติบโตทีย่ ั่งยืนของธุรกิจเครื่องดื่ม
ชาเขียว บริษัทโออิชิ จํากัด(มหาชน) ผูศึกษาคนควาไดศึกษาทฤษฎี เอกสารและองคความรูที่
เกี่ยวของ
เพื่อนํามาประกอบการสนับสนุนการศึกษาคนควาและนําเสนอผลการศึกษาไปใช
ประโยชน เพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงคของการศึกษาคนควาที่กําหนดไว ดังตอไปนี้
1. แผนผังกางปลา (Cause and Effect Diagram / Fishbone Diagram)
เปนผังภาพที่ใชแสดงใหเห็นสาเหตุที่แทจริงในการทําใหเกิดปญหาในการทําในรูปของหัว
ปลาโดยพิจารณาทุกปจจัยที่มีผลตอปญหาที่เกิดขึ้น โครงสรางผังกางปลาประกอบดวย สวนตัวปลา,
สาเหตุหลัก,สาเหตุรอง,สวนที่เปนหัวปลา
ประโยชนของผังกางปลา คือ ชวยในการหาสาเหตุและปญหาตามเหตุและผลทีเ่ กิดขึ้นได
อยางงายและชัดเจน
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ตารางภาพที่ 2.1 แสดงแผนผังกางปลา

ที่มา: William J. Stevenso, 2005, Operation Management, 8th Edition, McFRAW-HILL

2. SWOT Analysis
การวิเคราะห SWOT จะทําใหเกิดความเขาใจถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทํางาน จุดแข็งเปน
เปนความสามารถที่จะตองใชการบริหารเชิงกลยุทธที่ประสบความสําเร็จขึ้นกับการจัดการจุดแข็ง

และจุดออนภายใน บริษัทให เหมาะสมกับโอกาส และอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอกรวมทั้ง
ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการดื่มเครื่องดื่มชาเขียวงานวิจัยและเอกสารบทความตางๆ
(Documentary Research)มาวิเคราะห เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธ
สภาพแวดลอมภายใน ประกอบดวย
S:Strengths จุดแข็งถือเปนขอดีของบริษัท ซึ่งเปนสิ่งที่ธุรกิจสามารถควบคุมได เชน
จุดแข็งดานทรัพยากรที่มีศกั ยภาพและความสามารถทางการแขงขัน ธุรกิจตองพยายามรักษาจุด
แข็งขององคกรใหนานที่สุด เนื่องจากจุดแข็งจะทําใหธุรกิจสามารถแข็งขันกับคูแขงขันได
W:Weakness จุดออนถือเปนขอดอยขององคกร เชน จุดออนดานทรัพยากรที่ไมมีศักยภาพ
และความเสียเปรียบทางการแขงขัน จุดออนเปนสิ่งที่ธุรกิจไมสามารถควบคุมได ดังนั้นธุรกิจจะตอง
พยายามแกไขจุดออนและเปลื่ยนจุดออนใหเปนจุดแข็งใหได
สภาพแวดลอมภายนอก ประกอบดวย
O:Opportunities โอกาสของบริษัทที่มศี ักยภาพ โอกาศเปนสิ่งแวดลอมที่ธุรกิจไมสามารถ
ควบคุมได แตเปนสิ่งทีเ่ อื้อประโยชนในการทําธุรกิจ เชน ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง
ที่มีความมั่นคง
T:Threats
อุปสรรคภายนอกที่มีศักยภาพตอความเปนอยูที่ดีของบริษัท อุปสรรคเปน
สิ่งแวดลอมทีธ่ ุรกิจไมสามารถควบคุมไดและเปนสิ่งทีข่ ดั ขวางการทําธุรกิจ เชน ภาวะเศรษฐกิจที่ไม
ดี ภาระการเมืองที่ไมมั่นคง
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ตารางภาพที่ 2.2 แสดงการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค

ที่มา: (Thompson and Strickland.2003:121)

การวิเคราะห SWOT อาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา เปนการทํา Situation Analysis เปนการ
วิเคราะหสภาพองคการ หรือ หนวยงานในปจจุบัน เพื่อคนหาจุดแข็ง จุดเดน จุดดวย หรือสิ่งที่อาจ
เปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสูสภาพที่ตองการในอนาคต การวิเคราะหสภาพการณ
(Situation Analysis) วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพื่อใหรูตนเอง (รูเรา) รูจักสภาพแวดลอม(รูเขา)
ชัดเจน และวิเคราะหโอกาส – อุปสรรค เพื่อประโยชนในการกําหนดวิสัยทัศน หรือเลือกกลยุทธ
ระดับองคกรที่เหมาะสมตอไป ซึ่งจะเกี่ยวของกับการทํา Strategic Decision การทํา Strategic
Decision เปนการตัดสินใจเลือกกลยุทธหรือวิธีดําเนินงานที่สําคัญ ที่เปนหลักในการปฏิบตั ไิ ปสู
สภาพที่ตองการในอนาคตขององคการ เพื่อการบรรลุ Vision หรือสภาพในอนคตที่ไดกําหนดไว ซึ่ง
เปนการเลือกโดยคํานึงถึงสภาพในอนาคต โดยคํานึงถึงจุดที่ตองการ โดยรูสถานการณเห็นถึง
โอกาสและรูจุดดี จุดเดนตลอดจนจุดออนในการดําเนินงานไปสูจุดหมายที่ตองการขององคการใน
อนาคต เปนการคนหากลยุทธโดยหลักการ มองกวาง เห็นไกล รอบคอบ ตามหลักการกําหนดกล
ยุทธในแบบตางๆ เชน กลยุทธที่มุงหา S สูง - O สูง,S สูง - T ต่าํ , W ต่ํา - O สูง และ W ต่ํา -T
ต่ํา กลยุทธเชิงรุก กลยุทธเพื่อความเจริญกาวหนา (Growth Strategy) กลยุทธแบบคงที่ (Stability
Strategy) กลยุทธแบบตัดทอนปองกัน ( Retrenchment and Defense Strategy) กลยุทธตั้ง
ราคา - การขาย กลยุทธการแขงขัน กลยุทธการเปนผูนํา กลยุทธในการสรางความแตกตางของ
ผลิตภัณฑและบริการ กลยุทธการจํากัดขอบเขตปฏิบตั ิการ
3. TOWS MATRIX
เครื่องมือที่เราใชวิเคราะหสถานการณและสุขภาพของกิจการที่เรียกวา SWOT หรือการ
วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เปนเพียง แคการเริ่มตนครับ เพราะจริงๆ แลวมันยัง
มีเทคนิคในการนําผลที่ไดมากําหนดทางเลือกในการประกอบกิจการ เทคนิคดังกลาวคือ TOWS
นั่นเอง เรามารูจักเทคนิคที่มักจะถูกลืมและมิไดนํามาใชที่เรียกวา TOWS กันดีกวา ในทางปฏิบัติ
แลว TOWS คือการจับคูห ัวขอของ SWOT เพื่อการกําหนด ความเปนไปไดของยุทธศาสตร
ทางเลือกและกลยุทธนั่นเอง (หรือเพื่อเปนแนวทางทางความคิดสําหรับกิจการในการกําหนดยุทธ
ศาสตร) การจับคู ผลของ SWOT ที่จะกลายเปน TOWS ประกอบไปดวย:
SO Strategy
เปนสถานการณที่กิจการทานมีทั้งจุดแข็งและโอกาส: เปนการใชจุดแข็งของกิจการเพื่อการ
ฉวยโอกาสทางธุรกิจ โดยยุทธศาสตรทางเลือกที่จะนํา มาใชถือไดวา มีศักยภาพสูงสุดเชน การเพิ่ม
การผลิต การขยายตลาด และการรวมกิจการเปนตน
WO Strategy

เปนสถานการณที่กิจการมีทั้งจุดออนและโอกาส: เปนการใชโอกาสจากภายนอกเพื่อการ
แกไขจุดออนของกิจการ ยุทธศาสตรทางเลือกที่มักจะนํา มาใชถอื ไดวาเปนการพัฒนาเพื่อเอาชนะ
จุดออนหรือเพื่อสรางขอไดเปรียบจากโอกาส เชน การพัฒนาผลิตภัณฑ และ การพัฒนาตลาด เปน
ตน
ST Strategy
เปนสถานการณที่กิจการมีทั้งจุดแข็งและอุปสรรค: เปนการใชจุดแข็งของกิจการเพื่อการ
เอาชนะอุปสรรคจากภายนอก ยุทธศาสตรทางเลือก ที่มักจะนํามาใชถือไดวาเปนการพัฒนาเพื่อ
เอาชนะอุปสรรคหรือหลีกเลีย่ งดวยจุดแข็งของกิจการที่มี เชนการขยายตัวสูตลาดโลก และการเพิ่ม
บริการ แกลูกคา เปนตน
WT Strategy
เปนสถานการณที่กิจการมีทั้งจุดออนและอุปสรรค: เปนการแกไขปญหาภายในกิจการกอนที่
จะตอสูกับอุปสรรคที่เกิดขึน้ จากภายนอก ยุทธศาสตร ทางเลือกทีม่ ักจะนํามาใชถือไดวาเปนการหา
ชองทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นทั้งจากจุดออนของกิจการและอุปสรรคจากภายนอก เชน การ
รวมทุน การลดตนทุน การเลิกการผลิต การปรับโครงสรางกิจการ เปนตน
4. การวิเคราะหสภาพแวดลอมอุตสาหกรรม (Michael E. Porter cited in Hitt, Ireland and
Hoskisson, 2005, 6th Edition)
การวิเคราะหใช Model ของ Michael E. Porter ดังนี้
1. อุปสรรคจากคูแขงขันที่เขามาใหม (barriers to entry) การเขามาใหมของคูแขงจะเปน
อุปสรรคในการแขงขันของธุรกิจเดิมเนื่องจากธุรกิจเดิมจะตองใชทรัพยากรมากขึ้นเพื่อแยงชิงลูกคา
อุปสรรคในการเขามาของคูแขงรายใหมจะถูกพิจารณาจาก
- การประหยัดตอขนาด
- ความแตกตางในสินคา/บริการ
- ความตองการเงินทุน
- ตนทุนการเปลี่ยนแปลง
- การเขาถึงชองทางการจัดจําหนาย
- นโยบายรัฐ
หากอุตสาหกรรมมีสิ่งกีดขวางสูงจะทําใหบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมนั้นไดเปรียบ เพราะ
คูแขงจะเขามาไดยาก
2. อํานาจการตอรองของผูขายปจจัยการผลิต (Bargaining Power of Suppliers) ผูขาย
ปจจัยการผลิตจะมีผลตอศักยภาพในการทํากําไรของอุตสาหกรรม เนื่องจากผูขายปจจัยการผลิต

สามารถเพิ่มราคาปจจัยการผลิตใหสูงขึ้นหรือไมขายปจัยการผลิตได อํานาจการตอรองของผูขาย
ปจจัยการผลิตจะมากหรือนอยพิจารณาจาก
- จํานวนผูขายปจจัยการผลิต
- ไมมีวัตถุดิบอื่นทดแทนได
- คุณภาพของวัตถุดิบของผูขายดี
- มีตนทุนในการเปลี่ยนผูข ายสูง
3. อํานาจการตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Buyers) ผูซื้อสามารถสรางอํานาจ
ในการตอรองทางดานราคา คุณภาพ การบริการได โดยพิจารณาจาก
- ปริมาณในการซื้อของผูซื้อ
- จํานวนของผูขายมีมากหรือนอย
- การมีขอมูลของผูซื้อมีมากหรือนอย ถาทราบขอมูลมากสามารถตอรองไดมาก
- ผูซื้อมีตนทุนในการเปลีย่ นผูขายมากหรือนอย
- สินคามีความแตกตางหรือไม
4. อุปสรรคจากผลิตภัณฑที่ทดแทนกันได (Threat of Substitute Products) การที่มีสินคา
ที่ทดแทนกันไดจะทําใหเกิดขอจํากัดดานราคา ถาราคาของสินคาที่มีอยูสูงขึ้นลูกคาจะเปลี่ยนไปซื้อ
สินคาที่ทดแทนกันได ดังนั้นธุรกิจจะตองเพิ่มตนทุนในการเปลี่ยนสินคาโดยการสรางความแตกตาง
หรือการลดราคาลง โดยพิจารณาจาก
- ตนทุนการเปลี่ยนแปลงของผูซื้อ
- ราคาของสินคาทดแทน
- คุณภาพและประสิทธิภาพของสินคาทดแทน
5. ความเขมขนของการแขงขัน (Intensity of Rivalry) พิจารณาไดจาก
- คูแขงมีกําลังในการแขงขันมากเทาไร ถามีมากจะเกิดการแขงขันสูง
- อุตสาหกรรมมีการเติบโตชาหรือเร็ว ถาเติบโตชาการแขงขันจะสูง เนื่องจาก
คูแขงทุกคนจะสนใจในการรักษาสวนแบงตลาด
- อุตสาหกรรมที่มีตนทุนคงที่สูง จะแขงขันสูง
- สินคามีความแตกตางนอยและตนทุนการเปลี่ยนสินคาต่ํา การแขงขันสูง

ตารางภาพที่ 2.3 แสดงองคประกอบของการวิเคราะหสภาพแวดลอมอุตสาหกรรม

ที่มา : Hitt and others, 2005, 6th Edition

5. สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
องคประกอบที่สําคัญในการดําเนินงานการตลาด ซึ่งเปนปจจัยที่องคกรสามารถควบคุมได
องคกรธุรกิจจะตองสรางสวนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธทางการตลาด
ประกอบดวย

รายละเอียดของ P’s
ผลิตภัณฑ

สถานที่

คุณภาพ
คุณลักษณะ
แบบ
ตรายี่หอ
การหีบหอ
สายผลิตภัณฑ
การรับประกัน
การบริการระดับตางๆ
บริการอืน่ ๆ

การสงเสริมการ
ราคา
จําหนาย
ชองทางการจัดจําหนาย การโฆษณา
ระดับตางๆ
ตําแหนงทีต่ ั้งรานคา
การขายโดยพนักงาน สวนลดและ
อาณาเขตขาย
การสงเสริมการขาย
สวนยอมให
ระดับสินคาคงคลัง
การประชาสัมพันธ ขอตกลงการจายเงิน
การขนสง
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ตารางภาพที่ 2.4 สวนประสมทางการตลาด

ที่มา : เรียบเรียงจาก Kotler,2000:15

5.1 ผลิตภัณฑ (Product)
จะตองศึกษาปญหาตางๆ ที่ครอบคลุมถึงการเลือกตัวผลิตภัณฑ หรือสายผลิตภัณฑ การ
เพิ่มหรือลดชนิดของสินคาในสายผลิตภัณฑ ลักษณะของผลิตเพื่อเปนการสรางความแตกตางใน
ผลิตภัณฑ (Product Differentiation) รวมทั้งการบรรจุภัณฑ
5.2 การจัดจําหนาย (Place or Distribution)
การจัดจําหนายแบงกิจกรรมออกเปน 2 สวน คือ ชองทางการจําหนายสินคา (Distribution
Channels ) และการแจกจายตัวสินคา (Physical Distribution)
5.3 การกําหนดราคา (Price)
กอนที่จะกําหนดราคาสินคา องคกรตองมีเปาหมายวาจะตั้งราคาเพื่อตองการกําไร หรือ
เพื่อเพิ่มสวนแบงของตลาด (Market Share) หรือเพื่อเปาหมายอยางอื่น อีกทั้งตองมีการใชกล
ยุทธในการตั้งราคาที่จะทําใหเกิดการยอมรับจากตลาดกลุมเปาหมาย
5.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion)
เปนการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการติดตอสื่อสารไปยังตลาดเปาหมาย วัตถุประสงค คือ
เพื่อบอกใหลกู คาทราบวามีผลิตภัณฑออกจําหนายในตลาด พยายาม

6. การเลือกกลยุทธตามวัฎจักรธุรกิจ

วัฏจักรผลิตภัณฑ (Product Life Cycle)

Demand

Maturity

Decline

Maturity

Decline
Introduction

Introduction
Growth

Growth

Time
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ตารางภาพที่ 2.5 วัฎจักรของผลิตภัณฑ
1. Initial Stage: เกี่ยวของกับการลงทุนเริ่มตน ในชวงนี้บริษัทเนนการพัฒนาความสามารถ
ในการแขงขันที่แตกตางจึงตองการใชทรัพยากรจํานวนมาก กลยุทธที่เหมาะสําหรับชวงนี้คือ sharebuilding strategy ที่มุงพัฒนาความเสถียรภาพ ความไดเปรียบเชิงการแขงขัน และสรางตําแหนงใน
การแขงขันทีด่ ี ดวยการดึงดูดลูกคาที่ยงั ไมมีความรูในสินคา/บริกาของบริษัทมากนัก เพื่อสรางสวน
แบงการตลาดใหเร็วและมากที่สุด บางบริษัทอาจตองการผูรวมลงทุนในชวงนี้ และหากบริษัทไม
สามารถสรางตําแหนงในการแขงขันที่ดคี วรที่จะเลือกออกจากอุตสาหกรรมเพื่อลดการขาดทุน
2. Growth Stage: กลยุทธในชวงที่อุตสาหกรรมเติบโตก็คอื growth strategy มีเปาหมาย
เพื่อรักษาตําแหนงในการแขงขัน เพิ่มยอดขาย และสรางความแข็งแกรงภายในเพื่อรองรับชวงตลาด
อิ่มตัวที่กําลังจะตามมา บริษัทที่มีกลยุทธพื้นฐานในการสรางความแตกตางจําเปนตองลงทุนในการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อรักษาความเปนผูนําทางเทคโนโลยี สวนบริษทั ที่มี กลยุทธพื้นฐานในการเปน
ผูนําดานตนทุนก็จําเปนตองลงทุนในอุปกรณ เครื่องมือที่ตองการเงินทุนจํานวนมาก เพื่อรักษา
ตําแหนงในการแขงขัน บริษัทที่มีกลยุทธพื้นฐานแบบมุงเนนก็ควรมองหากลุมลูกคาเปาหมายใหมๆ
เพื่อเพิ่มสวนแบงการตลาด บริษทั ที่มตี ําแหนงในการแขงขันเขมแข็งควรใช share-increasing
strategy สวนบริษัทที่มีตําแหนงในการแขงขันออนแอควรเลือก market concentration strategy
เพื่อเลือกสรางความแข็งแกรงในตลาดทีเ่ ล็ก และสรางความเชี่ยวชาญจากนั้นบริษัทควรเลือกใชกล
ยุทธพื้นฐานแบบมุงเนน
แตถาหากตําแหนงในการแขงขันออนแอมากๆ
ควรจะออกจาก
อุตสาหกรรม
Fast-Imitator Strategy กลยุทธการลอกเลียนแบบผูนําตลาดใหเร็วที่สุด และอาจนําเสนอ
สินคา/บริการที่มีคุณสมบัตแิ ละคุณภาพแบบเดียวกันหรือดีกวา หรือราคาต่ํากวา
กลยุทธนี้จะ
ชวยลดความเสี่ยงจากความลมเหลวในการนําสินคา/บริการเขาตลาด เชน Microsoft พัฒนา
Internet Explorer ใหทํางานไดเหมือนกับ Netscape และก็ไดชัยชนะไปในที่สุด
3. Maturity Stage: ตลาดเริ่มอิ่มตัวอัตราการเจริญเติบโตของตลาดมีนอย คูแขงขันมีจํานวน
มาก กําลังการผลิตลนอํานาจตอรองยายจากผูขายไปยังผูซื้อ บริษัทที่มีตําแหนงในการแขงขัน
เขมแข็งควรลงทุนเพิ่มในทรัพยากรตางๆ และใชกลยุทธ share-increasing strategy ดึงดูดลูกคา
จากบริษัทที่มตี ําแหนงในการแขงขันออนแอ บริษทั ที่มีกลยุทธพื้นฐานแบบผูน ําดานตนทุนอาจจะ
เผชิญกับสงครามราคาจึงควรลงทุนในการควบคุมตนทุนที่สําคัญ และพัฒนากลยุทธที่สรางความ
แตกตางขึ้น สวนบริษทั ที่มีกลยุทธพื้นฐานแบบสรางความแตกตางและมีตําแหนงในการแขงขันที่
เขมแข็งนั้นควรใหความสําคัญกับกิจกรรมทางการตลาด มุงพัฒนาสินคาใหม และสรางบริการหลัง
การขายที่เขมแข็ง และเริม่ พัฒนากลยุทธผูนําดานตนทุน สวนบริษัทที่มีตําแหนงในการแขงขัน
ออนแอควรลดการลงทุนและเปลี่ยนมาใชกลยุทธแบบมุงเนนแทน

Segmenter Strategy - ผูซื้อมีความรูเกี่ยวกับสินคาและบริการมากขึ้น จึงตองการสินคา/
บริการที่มีรูปแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น กลยุทธจึงเสนอสินคาและบริการทีต่ อบสนองความตองการ
พิเศษเฉพาะกลุม การวิจัยทางการตลาดจะเปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหเขาใจตลาดและลูกคา
Me-Too Strategy – กลยุทธการเสนอสินคา/บริการที่มีคุณสมบัติและคุณภาพตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม แตราคาต่ํากวา บริษัทจึงตองใหความสําคัญกับการควบคุมตนทุนตลอดหวงโซคุณคา
4.
Decline Stage: ในชวงขาลงของธุรกิจที่อุปสงคลดลง คูแขงมีจํานวนมาก
สภาพแวดลอมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลง บริษัทควรใช market concentration strategy ดวยการลด
ชนิดของสินคา ลดจํานวนทรัพยสิน อาจจะลดกลุมลูกคาเปาหมายเหลือเพียงกลุมลูกคาเปาหมาย
หลักและมุงเปลี่ยนแปลงกลยุทธสูกลยุทธพื้นฐานแบบมุง เนนแทน
หากบริษัทมีทรัพยากรมาก
อาจจะเลือกใช turnaround strategy เพื่อสรางตําแหนงในการแขงขันใหม สุดทายเมื่อบริษัทจะออก
จากธุรกิจควรใช harvest strategy ดวยการลดสินทรัพยใหเหลือนอยที่สุด และมุงทํากําไรระยะสั้น
7. กลยุทธหลักหรือกลยุทธของกลุมบริษัท(Grand Strategies or Corporate Strategies)
กลยุทธพื้นฐาน (Generic Strategies) ที่มุงสรางความสามารถในการแขงขันของตัวธุรกิจ
เองแลว นักกลยุทธจําเปนตองพิจารณาวงจรอุตสาหกรรม สภาวะการแขงขันและสภาพแวดลอม
ภายนอกที่สงสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษทั
เพื่อกําหนดกลยุทธหลัก
(Grand
Strategies) ซึ่งแสดงทิศทางกลยุทธของบริษัท (เติบโต คงตัว ปรับเปลี่ยน) รวมกับกลยุทธพ้นื ฐาน
โดยกลยุทธหลักนั้นมีความสําคัญตอการกําหนดกลยุทธระดับธุรกิจและกลยุทธระดับกลุมธุรกิจ
พื้นฐานของกลยุทธหลักประกอบดวย
1. กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) มุงสรางอัตราการเติบโตที่มากกวาเมื่อเทียบ
กับตลาด มักใชการพัฒนาตลาดใหม (Market Development-ตลาดใหม สินคาใหม) พัฒนาสินคา
(Product Development) วิธีการใหม (New Process)หรือเจาะตลาดเพิ่ม (Market Penetrationตลาดใหม สินคาเกา) กลยุทธการเติบโตเปนกลยุทธที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากการเติบโตหมายถึง
รายไดที่มากขึ้น ราคาหุนที่สูงขึ้น และประสิทธิภาพของผูนํา แตการเติบโตที่เร็วเกินไปอาจจะนําไปสู
ความไมมีประสิทธิภาพ กลยุทธในกลุมนีไ้ ดแก
• Concentration on a Single Product or Services เปนการสรางการเติบโตดวย
สินคาหรือบริการเพียงอยางเดียว เชน McDonald ที่มีสินคาหลักเพียงอยางเดียว คือ
แฮมเบอเกอร และใชการเจาะตลาดเพิ่มไปยังพื้นที่ใหมๆ
ดวยการรักษามาตรฐาน/
คุณภาพ/ความสะอาด สาเหตุที่บริษัทเลือกกลยุทธนมี้ ักจะมาจากการที่มีทรัพยากรไมเพียงพอ ที่
อาจนํามาซึ่งความเสี่ยงหากมีการตกต่ําของสินคาหรือบริการนั้น มีการประมาณการวาสินคาราวๆ
80% ของวันนี้จะไมมีขายในสิบปขางหนา ซึ่งหมายความวาในอีกสิบปขางหนาจะมีสินคาที่ไมเคยมี
มากอนถึง 80%

1.1 Concentric Diversification เปนการสรางการเติบโตดวยการเพิ่มสินคาหรือบริการ
ใหมที่สอดคลองกับสินคาหรือบริการที่มีอยูแลว ซึ่งอาจสอดคลองในเรื่องเทคโนโลยี know-how สาย
ผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย หรือฐานลูกคา กลยุทธนี้จะสรางตําแหนงการแขงขันที่แขงแกรง
ได
1.2 Vertical Integration เปนการสรางการเติบโตดวยการขยายธุรกิจที่มอี ยูสองทิศทาง
คือ 1)การรวมตัวไปขางหนา (Forward Integration) เปนการขยายการลงทุนไปยังชองทางการจัด
จําหนายของสินคาหรือบริการปจจุบัน ทําใหขยายตลาดไดงายขึ้น และสามารถควบคุมตนทุนขายได
2) การรวมตัวไปขางหลัง (Backward Integration) เปนการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่ขายสินคา
หรือใหบริการกับธุรกิจในปจจุบัน ทําใหบริษัทสามารถควบคุมตนทุน และคุณภาพของปจจัยนําเขา
นอกจากนี้การใช Vertical Integration ยังทําให Market Power และ Barrier to Entry แตจะมีความ
เสี่ยงจากการที่ธุรกิจมีความเกี่ยวเนื่องกันใกลชิด
1.3 Horizontal Diversification เปนการสรางการเติบโตจากการซือ้ การควบรวม
กิจการของคูแขง กลยุทธนคี้ ลายกับ Concentric Diversification ความแตกตางก็คือ Horizontal
Diversification จะมุงเนนการเพิ่มสินคาหรือบริการจากการซื้อบริษทั คูแขงเทานัน้
1.4 Conglomerate Diversification เปนการสรางการเติบโตจากการมีสินคาหรือบริการ
ใหมที่ไมเกี่ยวของกับสินคาหรือบริการที่มีอยูเลย
ซึ่งจะสรางความไดเปรียบในลักษณะของกลุม
บริษัทที่ไมมีความสัมพันธกนั
2. กลยุทธคงตัว (Stability Strategies) กลยุทธที่มุงรักษาอัตราการเติบโต สวนแบง
การตลาด หรือตําแหนงทางการแขงขันของบริษัทไว เนื่องจากสภาพของอุตสาหกรรมที่เริ่มตกต่ํา
หรือมีคูแขงรายใหมที่เขมแข็งเขามาในตลาด หรือสภาวการณผันผวน
2.1Leadership กลยุทธการมุงเปนผูนําตลาดดวยการดึงดูดลูกคาจากคูแขงที่ออนแอ เนื่องจากใน
สภาวะการตกต่ําของอุตสาหกรรมจะทําใหเฉพาะบริษทั ที่เปนผูนําตลาดเทานั้นทีส่ ามารถทํากําไร
และอยูรอดได
2.2Niche กลยุทธการมุงสรางความแขงแกรงในบางตลาดที่มีความชํานาญและมีตาํ แหนงการแขงขัน
ที่เขมแข็ง
2.1 Harvest กลยุทธการมุงทํากําไรระยะสั้น ไมลงทุนเพิ่ม ลดคาใชจายตางๆ ลง จะชวยลด
ปญหาการมียอดขายที่ลดลง และในอนาคตอาจตองขายธุรกิจหรือออกจากอุตสาหกรรมนี้
2.2
Quick Divest กลยุทธการขายธุรกิจทิ้งอยางรวดเร็วในชวงตนเริ่มตกต่ําของ
อุตสาหกรรม
3. กลยุทธปรับเปลี่ยน (Renewal Strategies) เปนกลยุทธการปรับตัว ดวยการ
เปลี่ยนแปลงขนาดองคกร ลดตนทุน ปรับโครงสราง ขายธุรกิจ หรือลมละลาย เปนกลยุทธที่ใชใน
สถาการณที่ไมดี เชนการไมสามารถบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธ เศรษฐกิจตกต่ํา และบริษัทก็มฐี านะ
ทางการเงินไมดี

3.1 Retrenchment กลยุทธเพื่อปรับเปลี่ยนเนื่องจากไมสามารถบรรลุเปาหมายเชิงกล
ยุทธ หรือประสิทธิภาพ/คุณภาพตกต่ํา เปนการปรับเปลี่ยนเพื่อเตรียมตัวแขงขันอีกครั้งหนึ่ง เชน
การทํา Reengineering องคกร หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
3.2 Turnaround กลยุทธเพื่อพลิกสถานการณเลวรายของบริษัท โดยเฉพาะทางดาน
การเงิน จึงเปนการปรับเปลีย่ นจํานวนมาก มีความรุนแรง ดวยการควบรวมกิจการ ปรับโครงสราง
หนี้ ขายสินทรัพย ลดขนาดองคกร หรือเปลี่ยนผูนําองคกร
3.3 Divest กลยุทธการขายบางสวนของบริษัท กรณีที่กลยุทธ Harvest หรือ
Turnaroundไมประสบความสําเร็จ
3.4 Liquidation กลยุทธการเลิกกิจการดวยการขายสินทรัพยทั้งหมด หรือหยุดการ
ดําเนินงานทั้งหมด เพื่อหยุดการขาดทุนกอนที่จะลมละลาย
8. กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Unit Strtegy)
กลยุทธระดับธุรกิจ คือ การผสมผสานและเชื่อมโยงกันของขอตกลงและกิจกรรมในองคกร
เพื่อสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยความสามารถหลักในตลาดใดตลาดหนึ่ง ในการเลือกใช
กลยุทธใดในระดับธุรกิจองคกรตองตัดสินใจวา
1. ลูกคาขององคกรคือใคร
2. ลูกคาตองการอะไร
3. องคกรจะสนองความตองการอะไร
หลังจากที่องคกรทราบเกี่ยวกับลูกคาระดับหนึ่งแลว การจัดการความสัมพันธกับลูกคาเปน
สิ่งที่สําคัญ เนื่องจากถึงแมธุรกิจจะเสนอผลประโยชนดีมากอยางไร แตถาลูกคาไมรับรูขอมูลหรือไม
ดังนั้นการจัดการ
รูถึงคุณคาที่เสนอ
ธุรกิจก็ไมอาจบรรลุผลสําเร็จตามกลยุทธทว่ี างไวได
ความสัมพันธจึงมีความสําคัญ ซึ่งพิจารณาไดดังนี้
1. การสรางความสัมพันธโดยการเสนอ Superior value (คุณคาที่ไดมากกวาเงินที่เสียไป
ถาเปรียบเทียบกับสินคาอื่น)
2. องคกรจะพยายามหาการแขงขันใหมๆ เพื่อบริการลูกคารายใหม ในขณะเดียวกันก็จะ
พยายามหาบริการใหมๆ ที่ดีกวากับลูกคาที่มีอยู
3. การสรางความไดเปรียบในการแขงขันโดยผาน 3 มิติ มีดังนี้
3.1 Reach องคกรจะเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางไร
3.2 Richness จะทําอยางไรใหขอมูลระหวางลูกคากับองคกรสามารถถึงกันได
3.3 Affiliation การสรางการโตตอบกับลูกคาไดโดยงาย
หลังจากที่ทราบวาลูกคาของธุรกิจมีลักษณะอยางไรและเขาใจในการสรางความสัมพันธกับลูกคา
แลว ปจจัยที่จะมีผลใหการกําหนดกลยุทธระดับธุรกิจประสบความสําเร็จคือ
1. พิจารณาสินคาหรือบริการอะไรที่เสนอใหลูกคา
2. ธุรกิจสามารถสรางหรือผลิตสินคาหรือบริการนั้นอยางไร

3. การกระจายสินคาหรือบริการจะทําอยางไร

ความไดเปรียบเชิงการแขงขัน
ตนทุน
ความเปนเอกลักษณ

กวาง

ขอบเขตการ
แขงขัน
แคบ

ตารางภาพที่ 2.6 แสดงรูปแบบกลยุทธระดับธุรกิจ

ที่มา: Hitt and others, 2005, 6th Edition

1. กลยุทธผนู ําดานตนทุน (Cost Leadership Strategy)
คือกลยุทธที่มงุ สรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยตนทุนการดําเนินงานที่ต่ํากวา เชน
การออกแบบการผลิต การขนสงสินคาและบริการ ซึ่งผลิตภัณฑที่ไดก็มีคุณภาพพอประมาณตาม
มาตรฐานยอมรับไดจากลูกคาจํานวนมาก และราคาต่ํามากเพื่อการแขงขันได
การพิจารณากลยุทธตนทุนต่ํากับ 5 Forces Models
1. การเขามาของคูแขงรายใหม คูแขงรายใหมจะพิจารณาการตัดสินใจเขามานอยลง
เนื่องจากการมีตน ทุนทีต่ ่ํามากเปนเกราะปองกัน
2. การตอรองจากผูซื้อ อํานาจการตอรองของธุรกิจจะมากขึ้น เนื่องจากตนทุนทีต่ ่ํากวา
คูแขง ดังนั้นตนทุนการเปลีย่ นสินคาจะสูงขึ้น

3. การตอรองจากผูขายปจจัยการผลิต อํานาจการตอรองจะมากขึ้น เนื่องจากตนทุน
ต่ําทําใหการขึน้ ราคาของผูขายปจจัยการผลิตมีผลกระทบไมมาก
4. ความเขมขนในการแขงขัน คูแขงจะหลีกเลี่ยงการโจมตีทางดานราคา
5. การคุกคามจากสินคาทดแทน
จะต่ําเนื่องจากลูกคาจะไมเปลี่ยนใจไปใชสินคา
ทดแทนเพราะสินคาเดิมถูกกวา
ความเสี่ยงจากการใชกลยุทธตนทุนต่าํ
1. ลูกคาอาจไมยอมรับสินคาจากที่เคยยอมรับ ดังนั้นธุรกิจตองคอยตรวจสอบมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑที่ลูกคายอมรับ
2. การถูกคูแขงเลียนแบบจากเทคโนโลยีทดี่ ีกวา ดังนั้นธุรกิจจึงควรพัฒนาเทคโนโลยีใหหนี
จากคูแขง
3. ลูกคายินดีทจี่ ะจายแพงกวา ถาลูกคารูสกึ วาไดรับสิ่งทีด่ ีกวา
ตัวอยางของกิจกรรมการสรางคุณคาในกลยุทธตนทุนต่ํา
1. โครงสรางพื้นฐานขององคกร เชน
1.1 การจัดการที่มีประสิทธิภาพดานตนทุนในระบบสารสนเทศ
1.2 ระดับชั้นการจัดการนอยเพื่อลด overhead costs
1.3 การกําหนดแผนที่ทําใหเขาใจงายเพื่อลดตนทุนการวางแผน
2. การจัดการทรัพยากรมนุษย เชน
2.1 ลดตนทุนการเขาออกจากงาน
2.2 มีโปรแกรมการฝกฝนอยางมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของคนงาน
3. การพัฒนาเทคโนโลยี เชน
3.1 ใชเทคโนโลยีการผลิตที่ใชไดงาย
3.2 ลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อลดตนทุนที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต
4. การจัดซื้อ เชน
4.1 มีระบบหรือวิธีการในการหาผลิตภัณฑที่ตนทุนต่าํ ที่สุดที่จะซื้อเชนวัตถุดิบ
4.2 มีการประเมินเปนประจําในการตรวจสอบผลงานของซัพพลายเออร
5. ระบบการนําเขา เชน
5.1 การมีระบบที่มีประสิทธิภาพสูงในการที่จะติดตอระหวางผลิตภัณฑของซัพพลายเออรกับกระบวนการผลิตขององคกร
6. การจัดการ เชน

6.1 มีการใชประโยชนจากความประหยัดจากขนาดเพื่อลดตนทุนการผลิต
7. ระบบการสงออก เชน
7.1 ตารางการจัดสงชวยลดตนทุน
7.2 เลือกพาหนะที่ตนทุนต่ํา
8. การตลาดและการขาย เชน
8.1 ใชการโฆษณาระดับประเทศทําใหเกิดการประหยัดจากขนาดของเวลาในการซื้อ
9. บริการ เชน
9.1 ใชชางเทคนิคที่มีความชํานาญลดการถูกเรียกกลับมาซอมใหม
กลยุทธความแตกตาง (Differentiation Strategy)
คือกระบวนการทุกอยางที่ถูกออกแบบโดยองคกรในการที่จะผลิตหรือจัดสงสินคาหรือ
บริการซึ่งลูกคารับรูในความแตกตางที่มตี อลูกคา ซึ่งกลยุทธนธี้ รุ กิจสามารถกําหนดราคาสินคาได
มากกวาใหเหมาะสมกับลูกคาเปาหมายที่พรอมจะจาย
ลักษณะของผลิตภัณฑจะมีลักษณะที่
เหนือกวามาตรฐาน
การพิจารณากลยุทธการสรางความแตกตางกับ 5 Forces Models
1. การเขามาของคูแขงรายใหม คูแขงรายใหมจะพิจารณาเขามานอยลงเนื่องจากมีตรา
สินคาเปนเกราะปองกัน
การเขามาใหมสินคาจะตองพิสูจนใหเห็นวาดีกวาหรือถามี
คุณคาเทากันก็ตองเสนอราคาที่ต่ํากวา
2. การตอรองจากผูซื้อ การมีสินคาที่ดีและแตกตางจะลดความรูสึกดานราคาที่เพิ่มขึ้น
3. การตอรองจากผูขายปจจัยการผลิต การขึ้นราคาของผูขายปจจัยการผลิต ธุรกิจ
สามารถไปเพิม่ ราคาขายได
4. ความเขมขนในการแขงขัน การมี Brand Loyalty สินคาที่แตกตางเปนตัวปองกันการ
แขงขัน
5. การคุกคามจากสินคาทดแทน การคุกคามยากขึ้น ถาสินคาเปนที่ยอมรับถึงคุณคาที่มี
การที่ลูกคาจะเปลี่ยนสินคาจะทําใหมีตนทุนการเปลี่ยนสูง
ความเสี่ยงจากการใชกลยุทธสรางความแตกตาง
1. ความแตกตางตองอยูภายใตราคาทีส่ มเหตุสมผล
2. ลูกคาเกิดความรูสึกวาราคาระหวางสินคาตนทุนต่ํา กับสินคาที่มคี ุณคาสูงแตกตาง
กันมากเกินไป
1. การรับรูในความแตกตางของผูบริโภคมีนอย

Innovation Strategy – กลยุทธการพัฒนานวัตกรรมใหม ซึ่งแยกออกเปน Operational
Innovation ที่มุงนวัตกรรมในการลดตนทุน เพิ่มคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ และ Strategic
Innovation ที่มุงนวัตกรรมในการเพิ่มคุณคา บริษัทที่เลือกใชกลยุทธนี้จําเปนตองใหความสําคัญกับ
การวิจัยและพัฒนา
ตัวอยางของกิจกรรมการสรางคุณคาในกลยุทธสรางความแตกตาง
1. โครงสรางพื้นฐานขององคกร เชน
1.1 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางมากเพื่อใหสามารถเขาใจลูกคาให
ดีกวาเดิม
1.2 มีการเนนความสําคัญของการผลิตสินคาคุณภาพสูง
2. การจัดการทรัพยากรมนุษย เชน
2.1 มีการใหผลตอบแทนเพื่อสงเสริมคนงานที่มีความคิดสรางสรรคและมีความ
สามารถในการผลิต
2.2 มีการฝกฝนอยางดีเยี่ยม
3. การพัฒนาเทคโนโลยี เชน
3.1 มีความสามารถที่แข็งแกรงในงานวิจัย
3.2 มีการลงทุนในเทคโนโลยีที่จะทําใหองคกรผลิตสินคาที่มคี วามแตกตางอยาง
มาก
4. การจัดซื้อ เชน
4.1 มีระบบหรือวิธีการในการหาวัตถุดบิ ที่มีคุณภาพสูงที่สุด
4.2 ซื้อชิ้นสวนที่มีคุณภาพดีที่สุด
5. ระบบการนําเขา เชน
5.1 มีการจัดการกับวัตถุดิบที่เขามาใหมอยางดีเพื่อลดความเสียหายและชวย เพิ่ม
คุณภาพของสินคา
6. การจัดการ เชน
6.1 การผลิตจะทําอยางสม่ําเสมอในผลิตภัณฑที่ลูกคาตองการ
6.2 มีการตอบสนองเร็วในสิ่งที่เฉพาะเจาะจงของลูกคา
7. ระบบการสงออก เชน
7.1 มีความแมนยําและตอบสนองทันทีกับคําสั่งซื้อ
7.2 การจัดสงเร็วไปยังลูกคา
8. การตลาดและการขาย เชน
8.1 มีการใหเครดิตในการซื้อนาน
8.2 สรางความสัมพันธกับผูซอื้ และซัพพลายเออร

9. บริการ เชน
9.1 มีการใชอะไหลคุณภาพสูงเปลี่ยนใหแกลูกคา
9.2 มีการสต็อกอะไหลทกุ ชิ้น
3. กลยุทธแบบมุงเนน (Focus)
เปนกลยุทธทมี่ ุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยการเนนความชํานาญในตลาดบาง
ตลาด (Niche Market) เชน กลุมลูกคาเฉพาะ สินคาเฉพาะ หรือพื้นที่บางพื้นที่ และองคกรสามารถ
สรางคุณคาดวยการผสมผสานการมุงเนนกับการสรางความแตกตางและการเปนผูนําดานตนทุน
1.1 กลยุทธการมุงเนนและตนทุนต่ํา (Focused Cost Leadership Strategy) กล
ยุทธทสี่ รางความไดเปรียบดวยการมุงเนนตลาดบางตลาด และสรางคุณคาดวยตนทุนต่ํา
1.2 กลยุทธการมุงเนนและความแตกตาง (Focused Differentiation Strategy) กล
ยุทธทสี่ รางความไดเปรียบดวยการมุงเนนตลาดบางตลาดและสรางคุณคาดวยความแตกตาง
ปจจัยที่สนับสนุนการใชกลยุทธแบบมุงเนน
1. ตลาดขนาดเล็กทําใหบริษัทใหญไมคมุ ในการเขาสูต ลาด
2. บริษัทมีทรัพยากรที่จํากัดสําหรับการแขงขันในตลาดขนาดใหญ
3. บริษัทสามารถแขงขันในตลาดเล็กมีประสิทธิภาพมากกวาตลาดใหญที่มีคูแขงมาก
4. การเลือกกลยุทธแบบมุง เนนทําใหองคกรสรางคุณคาในหวงโซคณ
ุ คาไดงายและมี
ทิศทางที่ชัดเจน
ความเสี่ยงของการใชกลยุทธแบบมุง เนน ไดแก
1. ตลาดมีขนาดเล็กเกินไป
2. คูแขงที่อยูในตลาดใหญอาจเขาสูตลาดเฉพาะ
3. ความตองการของลูกคาตลาดเฉพาะอาจสามารถทดแทนดวยสินคา/บริการทั่วไป
สาเหตุสําคัญที่การดําเนินกลยุทธลมเหลว คือ การที่องคกรทํากลยุทธแบบเหวี่ยงแห ไร
ทิศทาง จึงไมสามารถมีตําแหนงในการแขงขัน (Competitive Position) ที่เขมแข็งได ปจจัยที่เปน
ตัวกําหนดตําแหนงในการแขงขันมีดวยกัน 2 ประการ ไดแก สวนแบงการตลาด (Market share) ที่
สรางพลังทางการตลาด (Market power) ทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economy of scale) และ
ความภักดีตอสินคา/บริการ สวนปจจัยอีกประการไดแก ความสามารถหลัก (Core competencies)
ขององคกร ที่สรางความแตกตางของสินคา/บริการ

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ในการศึกษาเรื่อง การกําหนดกลยุทธของการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียว
บริษัทโออิชิ จํากัด(มหาชน) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาสาเหตุ วิเคราะหปญหา และเสนอกลยุทธเพื่อเปน
แนวทางในการนําไปปฏิบตั ใิ หสามารถสรางผลกําไรเพิม่ ขึ้นและทําใหธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน
สวนที่ 1 การวิเคราะหปญหาและสาเหตุ
สวนที่ 2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
สวนที่ 3 การวิเคราะหขอ มูล
สวนที่ 4 แนวทางเลือกในการแกไขปญหา
สวนที่ 1 การวิเคราะหปญหาและสาเหตุ
โปรโมชั่น

คน ก
(Man)
พฤติ
รรมผูบ ริโภค

การสั่งหามโปรโมชั่น30
ฝา 30 ลาน

มีการแขงขันในตลาดสูง(มีสินคาเลือกมาก)
แนวโนมการดูแลสุขภาพมากขึ้น

--------------------------------------------------------------------

รายไดที่ลดลงของธุรกิจ
เครื่องดื่มชาเขียว

กระทรวงพาณิชยบีบราคาใหลดลงเหลือ 15 บาท

การแทรกแซงราคาของ
รัฐบาล

มีการนําเสนอภาษีสรรพสามิตที่22%ในผลิตภัณฑ
ชาเขียว(ทําใหตนทุนในการขายสูงขึ้น)

ตารางภาพที่ 3.1 แผนผังกางปลา (Cause and Effect Diagram / Fishbone Diagram)
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สาเหตุหลัก 3 ประการ ซึ่งตองทําการแกไขโดยเรงดวน
1. แนวโนมการเปลื่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งเปนปจจัยในการแกไขอันดับแรก
คือ แนวโนมการดูแลสุขภาพมากขึ้น มีสินคาในตลาดสูงมีสินคาทดแทนมากในตลาด ซึ่งเปนเหตุและผล
กันทําใหยอดขายลดลง(ดูไดจากงบรายได) ซึ่งดูจากการเติบโตของตลาดชาเขียววัฏจักรของผลิตภัณฑ
ที่อยูในชวงตลาดซบเซาะ เนื่องจากมีการประชาสัมพันธและการทําตลาดที่สูงทําให การเจริญเติบโตไม
มากเทาที่คาดการณไว
2. การโปรโมชั่น ซึ่งทางบริษัทไดใชการโฆษณาประชาสัมพันธ ในรายการ ลุน 30 ฝา 30 ลาน ได
เนื่องจากทางรัฐบาลมีการใชกฏหมายบังคับกับการโฆษณาประชาสัมพันธในลักษณะการเสี่ยงโชด ทํา
ใหไมสามารถสรางการประชาสัมพันธที่สง เสริมการตลาดได ซึ่งเปนปจจัยภายนอกกําหนดโดยรัฐบาล
3. การแทรกแซงราคาของรัฐบาล
3.1 ทางกระทรวงพาณิชยพยายามที่จะบีบบังคับใหปรัลดราคาชาเขียวจากขวดละ 20 บาท
เหลือ 15 บาท สืบเนื่องจากการกลาวหาวาทางบริษทั มีอัตรากําไรขั้นตนที่สูง
3.2 มีการนําเสนอการเสียภาษีสรรพสามิตที่ 22% ในผลิตภัณฑชาเขียว เนื่องจากมีสารคาเฟอีน
(มีผลทําใหตน ทุนในการขายเพิ่มมากขึ้น)
3.3 มีการขมขูยึดใบสงเสริมการลงทุน (BOI) หากพบเจอวัตถุดิบ (ใบชาเขียว) นั้นมีการนําเขา
จาก ตางประเทศมากวาจากในประเทศ
สวนที่ 2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้สามารถหาไดดวยการสุมจาก
ประชากรที่เปนเพศชายและเพศหญิงอายุระหวางอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร
โดยมีจํานวนทั้งสิ้น
4,010,865
คนทําการคํานวณโดยใชสตู รการหาจํานวนตัวอยางที่ตองการสํารวจโดยที่ทราบจํานวน
ประชากรที่แนนนอนจากสูตรของ TARO YAMANE (รัตนา ศิริพานิช,2543 ) โดยมีความคลาดเคลื่อน
ในการประมาณไมเกิน ±5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
n
=
N
1 + Ne2
N
คือ ขนาดประชากร
n
คือ ขนาดของกลุมประชากร
e
คือ คาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง
จะได
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n

=

n

=

4,010,865
.
2
1 + 4,010,865 (0.05)
399.96

ที่มา กรมการปกครอง กรุงเทพมหานคร (2546)

จากการคํานวณไดประชากรเทากับ 399.96 ผูวิจัยจึงไดทําแบบสอบถามเปนจํานวน 420ชุด
ตัวอยาง และทําการเก็บแบบสอบถามจํานวน 400 ตัวอยางเทานั้น
วิธีการสุมตัวอยาง
การสุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีการเลือกผูตอบแบบสอบถามโดยใชวธิ ีการสุม ตัวอยาง
แบบวิธีการสุม ตามความสะดวก(Convenience Sampling) และวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย(SIMPLE
RANDOM SAMPLING)เพื่อใหไดกลุมตัวอยางแบบสอบถามจํานวน 400 ตัวอยาง
การเก็บรวมรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูล
ตามสถานทีต่ า งๆ โดยการสุมตัวอยางตอบแบบสอบถามเอง
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการทําวิจัยจากแหลงขอมูล 2 แหลง
ประกอบดวย
1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือในการ
วิจัยแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นนี้
ใชในการสอบถามพฤติกรรมผูบ ริโภคเกี่ยวกับเครื่องดื่มชาเขียว
ลักษณะแบบสอบถาม เติมคํา เลือกตอบ โดยผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบวิธีการสุมตามความสะดวก
(Convenience Sampling) เพื่อใหไดกลุมตัวอยางแบบสอบถามจํานวน 400 ตัวอยาง
2. การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมจากหนังสือ บทความ
เอกสารวิชาการ ที่นักวิชาการตางๆไดมีการเก็บรวบรวม หรือทําการวิจยั ไว
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กรอบแนวความคิด

ตัวแปรอิสระ
-เพศ
-อายุ
-การศึกษา
-อาชีพ
-รายได

1. ปจจัยทางการตลาด
-ผลิตภัณฑ
-ราคา
-สถานที่จําหนาย
-การสงเสริมการตลาด
2. พฤติกรรมการบริโภค
-ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อ
-ความถี่ของการบริโภค
-ผลดีตอสุขภาพ

การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ
เอกสาร ขอความ บทความตางๆ
ในการวิเคราะห

ผลงานการวิจัย
การกําหนดกลยุทธของการ
เจรญเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจชา
เขียว
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครือ่ งมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน แบบสอบถามจํานวน 1 ชุด (ดังภาคผนวก) โดย
ศึกษาทฤษฏีเรื่องการตลาด สวนประสมทางการตลาด ทฤษฏีพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อใหสามารถนําผล
การวิเคราะห ขอมูลไปตอบวัตถุประสงคการวิจัยที่ตั้งไว และไดแบงโครงสรางของแบบสอบถามออกเปน
3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคที่ดื่มเครื่องดื่มชาเขียว
สวนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อและบริโภคเครื่องดื่มชาเขียว
สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมได ผูวิจัยนําขอมูลมาดําเนินการดังนี้ การตรวจสอบความ
สมบูรณของขอมูล
โดยผูวิจัยตรวจสอบผลของขอมูลซึ่งจะทําใหผูวิจัยแนใจไดวา
ขอมูลที่นํามา
ประมวลผลนัน้ มีความครบถวนและถูกตอง และอยูในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด
การวิเคราะหขอมูลคาสถิตเิ พื่ออธิบายขอมูลทั้วไปของกลุมตัวอยาง โดยระบุคา ของขอมูลเปน
รอยละคาเฉลีย่ ( x ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) คา x2 – TEST และการประมวลผลขอมูลใช
โปรแกรมสําเร็จรูป spss ซึ่งเปนโปรแกรมที่ใชประมวลผลทางสถิติ โดยนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบการพรรณนาขอมูล (DESCRIPTIVE)
การวิเคราะหขอมูลคาสถิตแิ ละการประมวลผลขอมูลใชการวิเคราะหทางสถิติโดยแบงระดับ
ความสําคัญดังนี้
ระดับที่ 1 หมายถึง ความสําคัญนอยที่สุด
ระดับที่ 2 หมายถึง ความสําคัญนอย
ระดับที่ 3 หมายถึง ความสําคัญปานกลาง
ระดับที่ 4 หมายถึง ความสําคัญมาก
ระดับที่ 5 หมายถึง ความสําคัญมากที่สุด
การจัดชวงระดับคะแนนเฉลี่ย หาไดจากสูตร
ระดับสูงสุด - ระดับต่ําสุด
สูตร
=
จํานวนระดับ
5 - 1
= 0.8
=
5
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จากหลักเกณฑดังกลาว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนไดดังนี้
คะแนนคาเฉลี่ย
ระดับความสําคัญ
1.00 - 1.80
นอยที่สุด
1.81 - 2.60
นอย
2.61 - 3.40
ปานกลาง
3.41 - 4.20
มาก
4.21 - 5.00
มากที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามของบริษัทโออิชิจํากัด (มหาชน)
ขอมูลจากแบบสอบถามเพือ่ ตอบวัตถุประสงคการวิจัยที่ตั้งไว และไดแบงโครงสรางของ
แบบสอบถามออกเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคที่ดื่มเครื่องดื่มชาเขียว
สวนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อและบริโภคเครื่องดื่มชาเขียว
ผลการการวิเคราะห สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 3.1 สถานภาพของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน

รอยละ

251
149
400

62.75
37.25
100

จากตารางที่ 3.1 พบวากลุม ตัวอยางจํานวน 400 คน จําแนกเปนเพศชาย 251 คน คิดเปนรอย
ละ 62.75 และเพศหญิง 149 คน โดยคิดเปนรอยละ 37.25
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ตารางที่ 3.2 สถานภาพของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ
อายุ
จํานวน
รอยละ
15 - 25 ป
185
46.25
26 – 35 ป
170
42.50
36 - 45 ป
39
9.75
46 - 55 ป
6
1.75
56 - 65 ป
0
0
มากเกิน 65 ปขึ้นไป
0
0
รวม
400
100
จากตารางที่ 3.2 พบวากลุมตัวอยางเพศชายสวนใหญมีอายุ 15-25 ป จํานวน 185 คน ซึ่งคิด
เปนรอยละ 46.25 รองลงมาไดแก อายุ 26-35 ป จํานวน 170 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 42.50 ลําดับตอมามี
อายุ 36-45 ป จํานวน 39 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 9.75 และลําดับสุดทายมีอายุ 46-55 ป ซึ่งมีจํานวน 6
คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 1.75
ตารางที่ 3.3 สถานภาพของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมตน/ประถมปลาย
มัธยมตนหรือเทียบเทา
มัธยมปลายหรือเทียบเทา
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

จํานวน
0
8
8
16
300
68
400

รอยละ
0
2
2
4
75
17
100

จากตารางที่ 3.3 พบวากลุม ตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 300 คน ซึ่ง
คิดเปนรอยละ 75 รองลงระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 68 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 17 ลําดับ
ตอมาระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน 16 คน ซึ่งคืดเปนรอยละ 4 ลําดับตอมาระดับ
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การศึกษามัธยมปลายหรือเทียบเทา จํานวน 8 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 2 และสุดทายระดับการศึกษา
มัธยมตนหรือเทียบเทา จํานวน 8 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 2
ตารางที่ 3.4 สถานภาพของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา
ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท / ลูกจางเอกชน
คาขาย / ธุรกิจสวนตัว
เกษตรกร
อื่นๆ (โปรดระบุ) …………
รวม

จํานวน
164
20
173
37
0
6
400

รอยละ
41
5
43.25
9.25
0
1.50
100

จากตารางที่ 3.4 พบวากลุม ตัวอยางพบวาสวนใหญเปนพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน จํานวน
173 คน ซึ่งเปนรอยละ 43.25 รองลงมาเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 164 คน ซึ่งเปนรอยละ 41
ลําดับตอมาคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 37 คน ซึ่งเปนรอยละ 9.25 ตอมาขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
จํานวน 20 คน ซึ่งเปนรอยละ 5 และสุดทาย อื่นๆ(โปรดระบุ) เปนพนักงานองคกรของรัฐ และไมระบุ
จํานวน 6 คน ซึ่งเปนรอยละ 1.50
ตารางที่ 3.5 สถานภาพของกลุมตัวอยางจําแนกรายไดตอเดือน
รายไดตอเดือน
ต่ํากวา 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
สูงกวา 30,000 บาท
รวม

จํานวน
133
103
53
34
27
50
400

รอยละ
33.25
25.75
13.25
8.50
6.75
12.50
100
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จากตารางที่ 3.5 พบวากลุม ตัวอยางพบวาสวนใหญรายไดต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 133 คน
ซึ่งคิดเเปนรอยละ 33.25 รองลงมารายได10,001- 15,000 บาท จํานวน 103 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ
25.75 ตอมารายได 15,001- 20,000 บาท จํานวน53 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 13.25 และรายไดสูงกวา
30,000 บาท จํานวน 50 คน ซึ่งคืดเปนรอยละ 12.50 และรายได 20,001-25,000 บาท จํานวน 34 คน
ซึ่งคิดเปนรอยละ 8.50 และสุดทาย 25,001- 30,000 บาทจํานวน 27 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 6.75
สวนที่ 2 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคที่ดื่มเครือ่ งดื่มชาเขียว
ตารางที่ 3.6 ระดับความสําคัญของปจจัยการตลาดที่มอี ิทธิตอการพิจารณาบริโภคเครื่องดื่มชาเขียว
ปจจัยที่มีอิทธิพล
1. มีรสชาติอรอย/มีกลิ่นหอม
2. มีรสชาติใหเลือกหลากหลาย
3. มีวิตามินและประโยชนตอ รางกาย
4. บรรจุภัณฑสวยงาม
5. บรรจุภัณฑหลายขนาดใหเลือก
6. ความคุนเคยเกี่ยวกับตรายี่หอ
7. ราคาเหมาะสมกับคุณคาสารอาหารที่ไดรับ
8. ราคาเหมาะสมกับขนาด
รวม

X bar
4.35
4.18
4.27
3.53
3.49
3.77
4.19
4.09
4.12

S.D.
0.74
0.68
0.70
0.57
0.81
1.47
0.85
0.88

ระดับความสําคัญ
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปจจัยที่มีอิทธิพล
1. สะดวกในการเดินทาง
2. มีที่จอดรถสะดวกสบาย
3. สถานที่ในการซื้อสะดวก
4. มีการจัดวางสินคาเปนระเบียบและหยิบ
สะดวก
รวม

X bar
4.29
4.14
4.43

S.D.
0.69
0.96
0.79

ระดับความสําคัญ
มากที่สด
มาก
มากที่สุด

4.04
4.22

0.84

มาก
มาก
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ปจจัยที่มีอิทธิพล
1. มีสวนลด
2. มีของแถม
3. ชิงรางวัล
4. การโฆษณา
5. การประชาสัมพันธ
6. มีสินคาตัวอยางใหทดลองชิม
รวม

X bar
4.09
3.92
4.35
4.28
4.15
3.80
4.07

S.D.
0.76
0.88
0.68
0.70
0.89
0.91

ระดับความสําคัญ
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3.6 พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลดานผลิตภัณฑมีรสชาติอรอย/มีกลิ่นหอม มีผลตอการ
เลือกบริโภคน้าํ ดื่มชาเขียว มีความสําคัญมากที่สุด 4.35 รองลงมามีวิตามินและประโยชนตอรางกาย ซึ่ง
มีคาเฉลี่ย 4.27
มีความสําคัญ และปจจัยดานสถานที่จัดจําหนายคือสถานที่ในการซื้อสะดวก 4.43
และสะดวกในการเดินทาง มีความสําคัญมากที่สุด และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด การชิงรางวัล
4.35 และการโฆษณา 4.28 มีความสําคัญมากตอผูบริโภค
ตารางที่ 3.7 ปจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลตอการพิจารณาบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวจําแนกตามเพศ
เพศ

ปจจัยการตลาดดานผลิตภัณฑ
ปจจัยที่มีอิทธิพล
1. มีรสชาติอรอย/มีกลิ่นหอม
2. มีรสชาติใหเลือกหลากหลาย
3. มีวิตามินและประโยชนตอ รางกาย
4. บรรจุภัณฑสวยงาม
5. บรรจุภัณฑหลายขนาดใหเลือก
6. ความคุนเคยเกี่ยวกับตรายี่หอ
7. ราคาเหมาะสมกับคุณคาสารอาหารที่ไดรับ
8. ราคาเหมาะสมกับขนาด

X bar

ชาย
ระดับความสําคัญ

X bar

หญิง
ระดับความสําคัญ

4.20
3.78
3.95
3.78
3.64
3.75
3.88
3.81

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.37
4.12
4.30
3.86
3.78
3.85
3.95
3.75

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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รวม
ปจจัยที่มีอิทธิพล
1. สะดวกในการเดินทาง
2. มีที่จอดรถสะดวกสบาย
3. สถานที่ในการซื้อสะดวก
4. มีการจัดวางสินคาเปนระเบียบและหยิบ
สะดวก
รวม
ปจจัยที่มีอิทธิพล
1. มีสวนลด
2. มีของแถม
3. ชิงรางวัล
4. การโฆษณา
5. การประชาสัมพันธ
6. มีสินคาตัวอยางใหทดลองชิม
รวม

3.74

มาก

3.89

มาก

4.02
3.97
4.14

มาก
มาก
มาก

4.10
3.83
4.23

มาก
มาก
มากที่สุด

3.73

มาก

3.97

มาก

3.86

มาก

3.97

มาก

ชาย
3.98
3.96
4.34
3.85
4.04
3.46
3.71

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

หญิง
3.84
3.85
4.23
3.98
4.12
3.75
3.88

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3.7 พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวของกลุมตัวอยางเพศ
ชายดานผลิตภัณฑมีรสชาติอรอย/มีกลิ่นหอม มีผลตอการเลือกบริโภคน้ําดื่มชาเขียว มีความสําคัญมาก
ที่สุด 4.20 รองลงมามีวิตามินและประโยชนตอรางกาย ซึ่งมีคาเฉลี่ย 3.95 มีความสําคัญ และปจจัย
ดานสถานที่จัดจําหนายคือสถานที่ในการซื้อสะดวก 4.14 และสะดวกในการเดินทาง มีความสําคัญมาก
ที่สุด และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด การชิงรางวัล 4.34 และการโฆษณา 4.04 มีความสําคัญมาก
ตอผูบริโภค การพิจารณาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวของกลุมตัวอยางเพศหญิง
ดานผลิตภัณฑมีรสชาติอรอย/มีกลิ่นหอม มีผลตอการเลือกบริโภคน้ําดื่มชาเขียว มีความสําคัญมากที่สุด
4.37 รองลงมามีวิตามินและประโยชนตอรางกาย ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.30 มีความสําคัญ และปจจัยดาน
สถานที่จัดจําหนายคือสถานที่ในการซื้อสะดวก 4.23 และสะดวกในการเดินทาง มีความสําคัญมากที่สุด
และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด การชิงรางวัล 4.23 และการโฆษณา 4.12 มีความสําคัญมากตอ
ผูบริโภค นอกจากนี้พบวาปจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางของเพศชายและเพศหญิงนั้น มี
คาเฉลี่ยโดยรวมที่มีความสําคัญในระดับมากเทากันทุกดาน
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ตารางที่ 3.8 ปจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลตอการพิจารณาบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวจําแนกตามระดับอายุ
อายุ
ปจจัยที่มีอิทธิพล
ปจจัยที่มีอิทธิพล
1. มีรสชาติอรอย/มีกลิ่นหอม
2. มีรสชาติใหเลือกหลากหลาย
3. มีวิตามินและประโยชนตอรางกาย
4. บรรจุภัณฑสวยงาม
5. บรรจุภัณฑหลายขนาดใหเลือก
6. ความคุนเคยเกี่ยวกับตรายี่หอ
7. ราคาเหมาะสมกับคุณคาสารอาหารที่ไดรับ
8. ราคาเหมาะสมกับขนาด
รวม
ปจจัยที่มีอิทธิพล
1. สะดวกในการเดินทาง
2. มีที่จอดรถสะดวกสบาย
3. สถานที่ในการซื้อสะดวก
4. มีการจัดวางสินคาเปนระเบียบและหยิบ
สะดวก
รวม
ปจจัยที่มีอิทธิพล
1. มีสวนลด
2. มีของแถม
3. ชิงรางวัล
4. การโฆษณา
5. การประชาสัมพันธ
6. มีสินคาตัวอยางใหทดลองชิม
รวม

X bar

15-25
ระดับความสําคัญ

X bar

26-35
ระดับความสําคัญ

4.14
3.74
3.95
3.82
3.68
3.58
3.46
3.84
3.68

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.25
3.84
4.17
3.76
3.47
3.77
3.51
3.98
3.78

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.94
3.81
4.26

มาก
มาก
มากที่สุด

3.86
3.77
4.36

มาก
มาก
มากที่สุด

3.61
3.91

มาก
มาก

3.71
3.93

มาก
มาก

3.83
3.92
4.24
4.06
3.65
3.71
3.90

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

3.71
3.97
4.38
4.10
3.68
3.74
3.93

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
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อายุ
36-45
ปจจัยที่มีอิทธิพล
ปจจัยที่มีอิทธิพล
1. มีรสชาติอรอย/มีกลิ่นหอม
2. มีรสชาติใหเลือกหลากหลาย
3. มีวิตามินและประโยชนตอรางกาย
4. บรรจุภัณฑสวยงาม
5. บรรจุภัณฑหลายขนาดใหเลือก
6. ความคุนเคยเกี่ยวกับตรายี่หอ
7. ราคาเหมาะสมกับคุณคาสารอาหารที่ไดรับ
8. ราคาเหมาะสมกับขนาด
รวม
ปจจัยที่มีอิทธิพล
1. สะดวกในการเดินทาง
2. มีที่จอดรถสะดวกสบาย
3. สถานที่ในการซื้อสะดวก
4. มีการจัดวางสินคาเปนระเบียบและหยิบ
สะดวก
รวม
ปจจัยที่มีอิทธิพล
1. มีสวนลด
2. มีของแถม
3. ชิงรางวัล
4. การโฆษณา
5. การประชาสัมพันธ
6. มีสินคาตัวอยางใหทดลองชิม
รวม

46-55

X bar

ระดับ
ความสําคัญ

X bar

ระดับ
ความสําคัญ

4.18
3.67
4.06
3.56
3.52
3.31
3.49
4.13
3.64

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

4.04
3.59
3.87
3.45
3.39
3.40
3.87
4.07
3.46

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

3.88
3.48
4.24

มาก
มาก
มากที่สุด

3.73
3.75
3.95

มาก
มาก
มาก

3.76
3.84

มาก
มาก

3.59
3.68

มาก
มาก

3.77
3.69
4.26
3.96
3.59
3.53
3.74

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

3.83
3.76
3.97
3.79
3.57
3.50
3.54

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ปจจัยที่มีอิทธิพล
ปจจัยที่มีอิทธิพล
1. มีรสชาติอรอย/มีกลิ่นหอม
2. มีรสชาติใหเลือกหลากหลาย
3. มีวิตามินและประโยชนตอ รางกาย
4. บรรจุภัณฑสวยงาม
5. บรรจุภัณฑหลายขนาดใหเลือก
6. ความคุนเคยเกี่ยวกับตรายี่หอ
7. ราคาเหมาะสมกับคุณคาสารอาหารที่ไดรับ
8. ราคาเหมาะสมกับขนาด
รวม
ปจจัยที่มีอิทธิพล
1. สะดวกในการเดินทาง
2. มีที่จอดรถสะดวกสบาย
3. สถานที่ในการซื้อสะดวก
4. มีการจัดวางสินคาเปนระเบียบและหยิบ
สะดวก
รวม
ปจจัยที่มีอิทธิพล
1. มีสวนลด
2. มีของแถม
3. ชิงรางวัล
4. การโฆษณา
5. การประชาสัมพันธ
6. มีสินคาตัวอยางใหทดลองชิม
รวม

X bar

อายุ
56-65
ระดับความสําคัญ

3.97
3.45
3.92
3.42
3.34
3.34
3.29
3.84
3.43

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

3.75
3.42
3.83

มาก
มาก
มาก

3.25
3.56

ปานกลาง
มาก

3.72
3.69
3.84
3.48
3.39
3.27
3.43

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
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จากตารางที่ 3.8 พบวา ปจจัยทางในดานผลิตภัณฑที่มอี ิทธิพลตอการพิจารณาบริโภคเครื่องดื่ม
ชาเขียวของกลุมตัวอยาง คือ มีรสชาติอรอย/มีกลิ่นหอม โดยใหความสําคัญมากที่สุดเชนเดียวกันทุก
ชวงอายุ และมีวิตามินและประโยชนตอรางกายมากตอผลิตภัณฑ และปจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
การพิจารณาเครื่องดื่มชาเขียวของกลุมตัวอยางสวนใหญ ใหความสําคัญในระดับมากกับการ เลือกราคา
ที่เหมาะสมกับขนาด โดยใหความสําคัญมาก และตอมาปจจัยการตลาดในดานสถานที่จําหนายที่มี
อิทธิพลตอการพิจารณาเครื่องดื่มชาเขียวของกลุมตัวอยางสวนใหญ คือ สถานที่ในการซื้อสะดวก เปน
ปจจัยสําคัญ และรวมถึงสะดวกในการเดินทาง ซึ่งแตระชวงอายุใหความสําคัญมาก และปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการพิจารณาการดื่มเครื่องดื่มชาเขียว ตัวอยางสวนใหญ คือ การชิง
รางวัล ในทุกชวงอายุ และปจจัยตอมาการโฆษณา ตัวอยางกลุมทีม่ ีอายุ 15 - 25 ปและอายุ 26 - 35 ป
และอายุ 36 – 45 ป และปจจัยดานการมีสวนลดมีอิทธิพลตอกลุมอายุ 46 - 55 ปและอายุ 56 - 65 ป
สวนที่ 3 พฤติกรรมการซือ้ และบริโภคเครื่องดื่มชาเขียว
ตารางที่ 3.9 ผูบริโภคคิดวามีผลดีตอสุขภาพทานเมื่อทานดื่มน้ําชาเขียว
ผูบริโภคคิดวามีผลดีตอสุขภาพ
มี
ไมมี
รวม
หมายเหตุ MISSING =2

จํานวน
247
151
398

รอยละ
62
38
100

จากตารางที่ 3.9 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญบริโภคเรื่องดื่มชาเขียว ผูบริโภคคิดวามีผลดีตอ
สุขภาพในการดื่มจํานวน 293 คน คิดเปนรอยละ 73.75 และผูบริโภคคิดวาไมมีผลดีตอสุขภาพในการดื่ม
เปนจํานวน 105 คน คิดเปนจํานวน 26.25
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ตารางที่ 3.10 ผูบริโภคเครื่องดื่มน้ําชาเขียวยี่หอใดที่ทานชอบดื่มมากที่สุด
น้ําดื่มชาเขียวยี่หอ
โออิชิ
โมชิ
ยูนิฟ กรีนที
เซนชะ
เพียวริคุ
อื่นๆ
รวม
หมายเหตุ MISSING =2

จํานวน
280
14
65
16
12
11
398

รอยละ
70.50
3.50
16.25
4
3
2.75
100

จากตารางที่ 3.10 พบวาผูบริโภคสวนใหญชื่นชอบยี่หอโออิชิมากที่สุดคิดเปนรอยละ70.50 ซึ่ง
รองลงมาเปนยี่หอยูนิฟกรีนที คิดเปนรอยละ 16.25 และยี่หอเซนชะ คิดเปนรอยละ 4 และยี่หอ โมชิ ซึ่ง
คิดเปนรอยละ 3.50 และยี่หอเพียวริคุ คิดเปนรอยละ 3 และยี่หออื่นๆ เชน โตเซ็นนามาชะ
ตารางที่ 3.11 ผูบริโภคน้ําดื่มชาเขียวรสชาติใดทีท่ านชอบดื่มมากที่สุด
รสชาติ
รสตนตํารับ
รสน้ําผึ้งผสมมะนาว
รสไมมีน้ําตาล
รสขาวญี่ปุน
รสงาดําถั่วแดง
อื่นระบุ ………
รวม
หมายเหตุ MISSING =3

จํานวน
194
153
7

รอยละ
48.75
38.75
1.75

24

6

0
19
397

0
4.75
100
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จากตารางที่ 3.11 พบวาผูบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวชืน่ ชอบรสชาติตนตํารับมากที่สุด ซึ่งคิด
เปนรอยละ48.75 และรองลงมาเปนรสน้ําผึ้งผสมมะนาว ซึ่งคิดเปนรอยละ 38.75 และรสขาวญีป่ ุน ซึ่งคิด
เปนรอยละ 6 และอื่นๆ ระบุ รสไวทมอลล รสทับทิม รสเลมอน เปนตน และสุดทายรสไมมีน้ําตาล ซึ่งคิด
เปนรอยละ 1.75
ตารางที่ 3.12 ผูบริโภคน้ําดื่มชาเขียวบอยแคไหน
พฤติกรรมการบริโภค
ทุกวัน
สัปดาหละครัง้
เดือนละครั้ง
มากกวา1 เดือน
รวม
หมายเหตุ MISSING =6

จํานวน
74
203
56
61
394

รอยละ
18.90
50.85
14.35
15.90
100

จากตารางที่ 3.12 พบวาผูบริโภคมีพฤติกรรมในการบริโภคสัปดาหละครั้ง ซึ่งคิดเปนรอยละ
50.85 มากที่สุด รองลงมาคือการบริโภคทุกวัน ซึ่งคิดเปนรอยละ 18.90 และมากกวา 1 เดือน ซึ่งคิด
เปนรอยละ 15.90 และสุดทายเดือนละครั้ง ซึ่งคืดเปนรอยละ 14.35
ตารางที่ 3.13 ผูบริโภคซื้อเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดืม่ ที่บรรจุภาชนะแบบใด
บรรจุภัณฑขนาด
ขวดพลาสติก PET ขนาด 350 มิลลิลติ ร (Hot Filled)
ขวดพลาสติก PET ขนาด 500 มิลลิลติ ร (Hot Filled)
กลองกระดาษ UHT ขนาด 250 มิลลิลติ ร (Cold Filled)
กลองกระดาษ UHT ขนาด 1,000 มิลลิลติ ร (Cold Filled)
รวม
หมายเหตุ MISSING =11

จํานวน
218
106
57
8
389

รอยละ
55.50
27.40
14.80
2.30
100
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จากตารางที่ 3.13 ผูบริโภคมีพฤติกรรมซื้อเครื่องดื่มชาเขียว ขวดพลาสติก PET ขนาด 350
มิลลิลติ ร (Hot Filled) มากที่สุด ซึ่งคิดเปนรอยละ 55.50 รองลงมาเปนขวดพลาสติก PET ขนาด 500
มิลลิลติ ร (Hot Filled) ซึ่งคิดเปนรอยละ 27.40 และกลองกระดาษ UHT ขนาด 250 มิลลิลติ ร (Cold Filled)
ซึ่งคิดเปนรอยละ 14.80 และสุดทายกลองกระดาษ UHT ขนาด 1,000 มิลลิลติ ร (Cold Filled) ซึ่งคิดเปน
รอยละ 2.30
ตารางที่ 3.14 ผูบริโภคซื้อน้ําดื่มชาเขียวพรอมดื่มจากที่ใดบอยที่สุด
สถานที่
จํานวน
รอยละ
รานขายของชํา
32
8.25
รานสะดวกซือ้ ตามเชน เซเวน-อีเลเวน แฟมิลี่มารท
304
76.25
ซุปเปอรมารเก็ต เชน ท็อปท
41
10.25
ซุปเปอรสโตร เชน แมคโคร โลตัส บิ้กซี
21
5.25
รวม
398
100
หมายเหตุ MISSING =2
จากตารางที่ 3.14 ผูบริโภคซื้อน้ําดื่มชาเขียวพรอมดืม่ จากสถานที่รานสะดวกซือ้ เชน เซเวน-อี
เลเวน แฟมิลมี่ ารท ซึ่งคิดเปนรอยละ 76.25 และตอมาซุปเปอรมารเก็ต เชน ท็อปท ซึ่งคิดเปนรอยละ
10.25 และรานขายของชํา ซึ่งคิดเปนรอยละ 8.25 และสุดทายซุปเปอรสโตร เชน แมคโคร โลตัส บิ้กซี
ซึ่งคิดเปนรอยละ 5.25
ตารางที่ 3.15 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคในการซื้อเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดืม่
บุคคลที่มีอิทธิพล
จํานวน
รอยละ
ตัวทานเอง
282
70.80
ครอบครัว/ญาติ
29
7.45
เพื่อน
57
14.40
นักรอง/นักแสดง
6
1.50
ผูมีความรูดานสุขภาพ เชน แพทย
14
3.55
อื่นๆ ระบุ .................
9
2.30
รวม
397
100
หมายเหตุ MISSING =3

54

จากตารางที่ 3.15 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคในการซื้อเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่ม โดยมาจาก
ตัวทานเอง ซึ่งคิดเปนรอยละ 70.80 และปจจัยรองลงมาคือเเพื่อน ซึ่งคิดเปนรอยละ 14.40 และตอมา
ปจจัยครอบครัว/ญาติ ซึ่งคิดเปนรอยละ 7.45 และปจจัยดานผูมีความรูดานสุขภาพ เชน แพทย ซึ่งคิดเปน
รอยละ 3.55 และปจจัยอื่นๆระบุ เชน การโฆษณา แฟน เปนตน ซึงคิ
่ ดเปนรอยละ 2.30 และปจจัย
สุดทายคือ นักรอง/นักแสดง ซึ่งคิดเปนรอยละ 1.50
ผลการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิของบริษัทโออิชิจํากัด (มหาชน)
บริษัทฯให
โดยจากการเก็บขอมูลจากรายงานประจําปของบริษัทโออิชิจํากัด(มหาชน)
ความสําคัญกับกลยุทธทางธุรกิจซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่กอ ใหเกิดความสําเร็จตอกิจการสรุปได 5ประการ
ดังนี้
1. กลยุทธการสราง Brand ใหแข็งแกรง ควบคูไปกับการนําเสนอสินคาเพื่อสุขภาพที่เนน
คุณภาพ
ไดกําหนดหลักการและแนวทางการดําเนินธุรกิจอยางชัดเจน
คือการทําธุรกิจ
บริษทั ฯ
รานอาหารญี่ปุนที่เนนคุณภาพเปนสําคัญ ภายใตชื่อ “โออิชิ” เริ่มตนดวย “โออิชิ บุฟเฟต” “โออิชิ เอ็ก
เพรส” “โออิชิ ราเมน” “IN&OUT the Bakery Cafe” “ชาบูช”ิ “โออิชิ ซูชิบาร” และ
ลาสุด "โออิชิ แกรนด" ดวยกลยุทธการตลาดในการสราง Brand ที่ตอ เนื่อง การนําเสนอประเภทสินคาที่
ตรงกับความตองการของผูบริโภค ทําใหชื่อของ “โออิชิ” เปนที่ยอมรับของผูบริโภคใหมีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพของสินคาของบริษทั ฯ จึงจัดไดวาบริษัทฯ ประสบความสําเร็จทางการตลาดอยางมาก ซึ่งสงผล
ใหบริษทั ฯ สามารถดําเนินกลยุทธการขายที่ตอเนื่อง ภายใตชื่อ “โออิช”ิ ดังเชนธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียว
“โออิชิ กรีนที” สินคาใหมของบริษัทฯ ที่เติบโตอยางรวดเร็วและปจจุบันเปนที่นิยมอยางกวางขวาง
สําหรับกลุมผูบ ริโภคที่รักสุขภาพ
2. กลยุทธการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนในธรุ กิจรานอาหารญี่ปุนและสินคาบริโภคเพื่อสุขภาพ
บริษัทฯ กําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจไวอยางชัดเจน ที่จะเนนประกอบกิจการรานอาหาร
ญี่ปุนและสินคาบริโภคเพื่อสุขภาพ โดยเริ่มจากกิจการ “โออิชิ บุฟเฟต” รานอาหารญี่ปุนที่ทันสมัย เนน
คุณภาพอาหารและความคุมคาของผูบริโภคเปนสําคัญ ตอมาไดขยายกิจการโดยเพิ่มความหลากหลาย
ของรานอาหารญี่ปุนแนวใหมๆ เชน ราเมน ชาบูชิ เปนตน รวมทั้งรานเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ เพื่อให
ผูบริโภคและลูกคาประจําของโออิชิมีทางเลือกในการบริโภคเพิ่มมากขึ้น จากนั้นบริษัทฯ จึงไดขยาย
ธุรกิจที่ตอเนื่องกับอาหารคือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เริ่มดวยสินคาเครื่องดื่มชาเขียว “โออิชิ กรีนที” ที่
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ไดรับการตอบรับจากผูบริโภคในเวลาอันรวดเร็ว ในอนาคตตอไปบริษทั ฯ มีแผนงานธุรกิจที่คงเนนการ
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักอยางตอเนื่อง คือ รานอาหารญี่ปุนและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
3. กลยุทธการวิเคราะหลูกคาและดําเนินกลยุทธการตลาดตอเนือ่ ง
การวิเคราะหกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางถูกตองเปนปจจัยสําคัญที่ทาํ ใหการดําเนินกลยุทธการ
ขายสินคาอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทฯ ไดรับผลตอบรับที่ดจี ากผูบริโภคเสมอมา กลุมลูกคา
เปาหมายหลักของสินคาโออิชิครอบคลุมกลุมผูบริโภคทุกเพศทุกวัยที่รักสุขภาพและมีวิถชี ีวติ ทีท่ ันสมัย
ชื่นชอบการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มทีเ่ ปนผลดีตอสุขภาพ ซึ่งอาหารญี่ปุนและเครื่องดื่มชาเขียวก็
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคากลุมนี้ไดโดยตรง ที่ผานมาบริษัทฯ ไดดําเนินกลยุทธการ
ตลาดประชาสัมพันธสินคาของโออิชิอยางตอเนื่องกับลูกคากลุมดังกลาวผานสื่อโฆษณาทั้งทางโทรทัศน
วิทยุและสื่อสิง่ พิมพตางๆ อีกทั้งการใหความสําคัญกับการติดตามความเห็นของลูกคาเพื่อนํามาปรับปรุง
งานบริการใหคงมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ
4. กลยุทธการบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ
เนนสําคัญกับการบริหารจัดการตนทุนวัตถุดบิ สรางอํานาจตอรองกับผูจําหนาย เพื่อรักษา
ระดับตนทุนและผลประกอบการ ดวยระบบการบริหารการผลิตและการจัดสงผานครัวกลางซึ่งเปนหนวย
กลางการผลิตอาหารและเครื่องดื่มใหแกรานอาหารของกลุม ทําใหบริษัทฯสามารถบริหารตนทุนการ
จัดซื้อและตนทุนการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดการประหยัดจากขนาดการผลิต (Economies
of Scale) และมีอํานาจในการตอรองจากผูจัดจําหนายวัตถุดิบ
5. กลยุทธการบริหารประโยชนจากชองการจําหนายที่มีทั่วถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีมากถึง 86 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ไดแก เชียงใหม
พัทยา ชลบุรี จํานวนรวม 82 สาขา ที่ดําเนินการโดยบริษัท และอีก 4 สาขาในจังหวัดภูเก็ต เปดเปน
ธุรกิจแฟรนไชส
การมีชองทางการจําหนายที่กวางขวางเปนประโยชนตอการทําตลาดสินคาในกลุม
บริษัทฯ และยังเปนชองทางการทําตลาดสินคาใหมของบริษัทฯ อีก
ดวย ดังตัวอยางการทําตลาดเครื่องดื่มชาเขียวนั้น กอนการนําสินคาออกสูตลาดทั่วไป บริษัทฯ
ไดทดลองผลิตเพื่อจําหนายในสาขารานอาหารของโออิชิในเบื้องตน และตอมาสินคาเปนทีต่ อ งการของ
ลูกคา จึงทําการตลาดแบบกวางโดยใชบริษัทผูจัดจําหนายรายใหญที่มีประสบการณ รวมดวยทีมงาน
การตลาดของบริษัทฯ ในการทําตลาดทําใหเครื่องดื่มชาเขียว โออิชิ กรีนที กระจายถึงผูบริโภคอยาง
ทั่วถึง ในการมีชองทางการจําหนายมากถึง 86 สาขาในปจจุบนั และจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทําให
บริษัทฯสามารถทําทํากลยุทธการตลาดอยางมีศักยภาพ
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กลยุทธการตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม
กลยุทธทางดานผลิตภัณฑ
คุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ
กลุมบริษัทฯ มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจทีค่ ํานึงถึงคุณภาพของสินคาเปนสําคัญ ดังนั้น การ
ผลิตและจําหนายเครื่องดื่มชาเชียวพรอมดื่มของกลุมบริษัทฯ จึงคํานึงถึงความพิถีพิถันในกระบวนการ
ผลิต ตั้งแตนา้ํ สะอาดที่ผานการกรองดวยระบบ RO (Reverse Osmosis) การคัดเลือกใบชาสดที่มี
คุณภาพ และการเลือกใชฟรุกโตสไซรับในการผลิต ผานเขาสูกระบวนการผลิตทีส่ ะอาดไดมาตรฐาน ไม
ใสวตั ถุกันเสีย และปราศจากสีสังเคราะห ซึ่งทําให “โออิชิ กรีนที” เปนสินคาทีแ่ ตกตางจากสินคาของ
ผูผลิตรายอื่น และเปนสินคาเพื่อสุขภาพทีม่ ีสวนผสมจากธรรมชาติแท
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ
นอกจากการใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคาแลว บริษัทฯ ไดเนนเสนอความหลากหลาย
ของสินคาเพื่อชวยกระตุนความตองการและความสม่ําเสมอในการบริโภคของผูบริโภคอีกทางหนึ่ง ดวย
การออกชาเขียวรวม 6 รสชาติใหผบู ริโภคไดเลือกตามความตองการ ภายใตรูปลักษณของบรรจุภัณฑที่
แตกตาง และมีเอกลักษณเฉพาะตัว เหมาะกับกลุมลูกคาเปาหมายแตละกลุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได
มีการปรับบรรจุภัณฑและเสนอรสชาติใหม ในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ อาทิเชน เทศกาลคริสตมาส
เทศกาล วันวาเลนไทน และเทศกาลปใหม เปนตน ซึ่งจะผลิตในจํานวนจํากัด
กลยุทธทางดานราคาเพื่อขยายฐานลูกคา
บริษัทฯ ดําเนินการผลิตชาเขียวพรอมดื่มภายใตบรรจุภัณฑ 2 ประเภท ในราคาที่
แตกตางกัน เพื่อขยายฐานของกลุมลูกคาเปาหมาย ไดแก บรรจุภัณฑประเภทขวด PET ในราคาขวดละ
20 บาท และ ราคาขวดละ 35 บาท สําหรับ CG 300 สําหรับกลุมลูกคาทีเ่ ปนแมบาน และคนในวัย
ทํางาน และบรรจุภัณฑชนิดกลอง UHT ในราคากลองละ 10 บาทสําหรับกลุม ลูกคา ประเภทวัยรุน
นักเรียน นักศึกษา สําหรับเครื่องดื่มอะมิโน โอเค ผลิตเฉพาะประเภทขวด PET ในราคาขวดละ 20 บาท
กลยุทธทางดานชองทางการจัดจําหนาย
เพื่อกระจายสินคาใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายอยางทั่วถึง บริษัทฯ จึงจัดใหมีการกระจายสินคา
ผานชอง ทางการจัดจําหนายหลายชองทาง เชน
1) ผานตัวแทนจําหนายรายใหญ เพื่อกระจายเขาสูรานคาปลีก สมัยใหม โดยตั้งแตป 2546 เปน
ตนมา บริษัทฯ ไดแตงตั้งให บ.ดีทแฮลม อันเปนผูจัดจําหนายเดิมทํา เพื่อกระจายเขาสูร านคาสง
และรานคาปลีกทุกระดับไดแก รานคาปลีกรวมสมัย (Modern Trade) รานคาสะดวกซื้อ (Convenience
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Store) ซุปเปอรมาเก็ต ดิสเคาทสโตร รวมไปถึงรานคาสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ํามัน ไดแก เซเวน
อีเลฟเวน (7-11) ท็อสป โลตัส แม็คโคร และ จิฟฟ เปนตน โดยสัญญาวาจางดังกลาวมีอายุ 5 ป และ
สามารถตอสัญญาไดอยางตอเนื่องครั้งละ 3 ป หากไมมีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงบอกเลิกสัญญา และ
บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) โดยบ.เสริมสุข มีรถที่ใชในการกระจายสินคาครัง้ นี้ถึง 2,000 คัน ซึ่ง
สามารถเยี่ยมรานคาไดจํานวน 28,000 รานคาทุกๆ 3 วัน
2) ผานรานคาในเครือของกลุมบริษัทฯ เพื่อเขาถึงลูกคาในเครือของกลุมบริษัทฯ
3) ผานคูคา เพื่อกระจายเขาสูรานคาปลีกรายยอย
4) ผานทางการสงออก เปนตน นอกจากนั้น บริษทั ฯ ยังดําเนินการการกระจายสินคาใหเขาถึง
ผูบริโภค ณ จุดขาย โดยการเขารวมกิจกรรมในงานตางๆ เชน เทศกาลอาหารเยาวราช เทศกาลงาน
กาชาด เทศกาล เจ เพื่อใหผูบริโภคสามารถหาซื้อสินคาของบริษัทฯ ไดอยางสะดวกมากขึ้น
กลยุทธการสงเสริมการขายและการใชสื่อโฆษณา
บริษัทฯ ไดมีการจัดทํากิจกรรมพิเศษตางๆ เพื่อสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง ทั้งการเปน
สปอนเซอรรายการวิทยุ รายการโทรทัศนตางๆ การจัดโปสเตอรสงเสริมการขาย และการจัดการสงเสริม
การขายอยางตอเนื่องตลอดทั้งปกับคูคาของกลุมบริษทั ฯ และรวมออกบูทในงานเทศกาลตางๆ เพื่อ
สรางความรับรูในตราสินคาและผลิตภัณฑใหแกผูบริโภค
ทั้งในรูปแบบการแจกผลิตภัณฑตัวอยาง
เพื่อใหผูบริโภคไดลิ้มลอง และการแลกซื้อสินคาที่ระลึก เปนตน
การวิเคราะหขอมูลของบริษัทโออิชิจํากัด (มหาชน)
SWOT Analysis
การวิเคราะห SWOT จะทําใหเกิดความเขาใจถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทํางาน จุดแข็งเปนเปน
ความสามารถที่จะตองใชการบริหารเชิงกลยุทธที่ประสบความสําเร็จขึ้นกับการจัดการจุดแข็ง
และ
จุดออนภายใน บริษัทใหเหมาะสมกับโอกาส และอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอกรวมทั้งศึกษา
พฤติกรรมผูบ ริโภคในการดื่มเครื่องดื่มชาเขียวงานวิจัยและเอกสารบทความตางๆ(Documentary
Research)มาวิเคราะห เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธ
สภาพแวดลอมภายใน ประกอบดวย
S:Strengths จุดแข็ง ถือเปนขอดีของบริษัท ซึ่งเปนสิ่งที่ธุรกิจสามารถควบคุมได เชน
1. แบรนดโออิชิ มีชื่อเสียงเปนที่รูจัก
2. มีบริษัทในเครือทําใหเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย เชน โออิชิแกรนด โออิชิ บุฟเฟต
3. บริษัทมีศักยภาพในการผลิตที่มากเพียงพอ และทําใหตนทุนลดลงดวย ประหยัดจาก
ขนาด การผลิต (Economies of Scale)
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4. บริษัทมีมาตรฐานในการผลิตมีคุณภาพสูงและเครื่องมือที่ทันสมัย
W:Weakness จุดออนถือเปนขอดอยขององคกร เชน
1. บุคลากรในการจัดจําหนายไมมากพอ
2. ภาหนะในการจัดสงไมมากพอ
3. บริษัทไมมีความชํานาญในเรื่องการจัดจําหนาย ในตางจังหวัด
O:Opportunities โอกาสของบริษัทที่มีศักยภาพ โอกาศเปนสิ่งแวดลอมที่ธุรกิจไมสามารถ
ควบคุมได แตเปนสิ่งทีเ่ อื้อประโยชนในการทําธุรกิจ เชน
1. แนวโนมการดูแลสุขภาพมีมากขึ้น
2. แนวโนมของวัฒนธรรมญี่ปนุ และการบริโภคของประเทศญี่ปุน
T:Threats
อุปสรรคภายนอกที่มีศักยภาพตอความเปนอยูท ี่ดีของบริษัท อุปสรรคเปน
สิ่งแวดลอมทีธ่ ุรกิจไมสามารถควบคุมไดและเปนสิ่งทีข่ ดั ขวางการทําธุรกิจ เชน
1. ทางกระทรวงพาณิชยพยายามที่จะบีบบังคับใหปรับลดราคาชาเขียวจากขวดละ
20 บาท เหลือ 15 บาท สืบเนื่องจากการกลาวหาวาทางบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนที่สูง
2. มีการนําเสนอการเสียภาษีสรรพสามิตที่ 22% ในผลิตภัณฑชาเขียว เนื่องจากมีสาร
คาเฟอีน (มีผลทําใหตนทุนของสินคาเพิ่มมากขึ้น)
3. มีการแขงขันในตลาดสูงและมีสินคาทดแทนมาก
TOWS MATRIX
ตารางที่ 3.16 Tows Matrix
จุดแข็ง (S)
จุดออน (W)
การวิเคราะหสิ่งแวดลอม
ภายในและภายนอกองคกร 1.แบรนดโออิชิ มีชื่อเสียงเปน 1.บุคลากรในการจัดจําหนาย
ที่รูจัก
ไมเพียงพอ
2.บริษัทมีมาตรฐานในการ
2.ภาหนะในการจัดสงไม
ผลิตและเครือ่ งมือที่
เพียงพอ
ทันสมัย
3.บริษัทไมมีความชํานาญใน
การจัดจัดจําหนายใน
3.บริษัทมีศักยภาพในการ
ตางจังหวัด
ผลิต
4.มีบริษัทในเครือสามารถ
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เพิ่มชองทางการจัด
จําหนายได

กลยุทธ S O ใชความเขมแข็ง
โอกาส (O)
ภายในกับโอกาสภายนอก
1.แนวโนมการบริโภคอาหาร
-กลยุทธการเจริญเติบโต
ญี่ปุน
(Growth Strategy) การ
และวัฒนธรรมญี่ปุน
พัฒนาสินคา เปนการ
2.แนวโนมการดูแลสุขภาพมี
พัฒนาตลาดขยายออกไป
มากขึ้น
- ออกสินคาใหมใหดูแล
สุขภาพมากยิ่งขึ้น(Market
Development) ภายใตแบ
รนดโออิชิ
กลยุทธ S T ใชความเขมแข็ง
อุปสรรค (T)
ภายในหลิกเลีย่ งอุปสรรค
1.กระทรวงพาณิชยบีบให
จากภายนอก
ปรับลดราคาลงใหเหลือ
- ใชกลยุทธการเติบโต(
15 บาท
Growth Strategy)
2.กรมสรรพสามิตมีการ
มีการพัฒนาสินคาสุขภาพ
เสนอปรับภาษีของ
เพื่อขยายฐานลูกคาใหม
เครื่องดื่มชาเขียวเพิ่ม
มากขึ้นเปน 22%(ของ
ตนทุนสินคา)
3. มีการแขงขันในตลาดสูง
และมีสินคาทดแทนมาก

สวนที่ 4 การหาแนวทางเลือกในการแกปญหา

กลยุทธ W O ขจัดความออนแอ
ภายในฉวยโอกาสภายนอก
- บริษัทใชกลยุทธคงตัว
(Stability Strategy) ในแบบ
ของ
(Leadership)เปนผูนําตลาด
และใชความไดเปรียบ

กลุยทธ W T ลดความออนแอ
ภายในและขจัดอุปสรรค
ภายนอก
- บริษัทใชกลยุทธคงตัว และ
ใชเปนผูนํา (Leadership
Strategy) เนื่องจาก
อุปสรรคที่เขามาในตลาด
ทําใหตองรักษาความเปน
ผูนําของตลาด
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แนวทางเลือกกลยุทธการเจริญเติบโต(Growth Strategy)
การใชกลยุทธการเจริญเติบโต(Growth Strategy) โดยการออกผลิตภัณฑใหม(Market
Development)ใหดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากธุรกิจตองมองหาโอกาสในการทําธุรกิจ จึงตองออกผลิตภัณฑใหม เนนดาน
- การออกผลิตภัณฑที่เนนดานสุขภาพมากขึ้น มีการใสสารอาหาร เชน วิตามิน
แคลเซี่ยม ที่มีประโยชนกับรางกายผูบริโภคมาก (ขอมูลจากแบบสอบถามและเอกสาร
บทความ)
- ซึ่งผลิตภัณฑใหมใหเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ซึ่งสามารถครอบคลุมทุกสัดสวนการตลาด
การออกผลิตภัณฑใหม คือ น้ําสมแท 100 % ผลิตภัณฑใหมใหมีคุณคากับรางการมากยิ่งขึ้น
เพราะสามารถแกไขปญหาไดทั้ง 2 ประการ
1. เครือ่ งดื่มชาเขียวถูกแทรกแซงดานราคาในการจําหนายตอผูบริโภค
2. แนวโนมการเปลืย่ นพฤติกรรมของผูบริโภคในเครื่องดื่มชาเขียว
ปญหาในประการแรก เพื่อหลีกเลี่ยง 3 ประเด็นที่คงคางอยู คือ
1. ทางกระทรวงพาณิชย พยายามที่จะบีบบังคับให OISHI ปรับลดราคาชาเขียวจากขวดละ 20
บาท เหลือ 15 บาท เนื่องจากการกลาวหาวา ทาง OISHI มีอัตรากําไรขั้นตนทีส่ ูง
2. มีการนําเสนอการเสียภาษีสรรพสามิตที่ 22% ในผลิตภัณฑชาเขียว เนื่องจากมีสารคาเฟอีน
3. มีการขมขูยึดใบสงเสริมการลงทุน (BOI) หากพบเจอวัตถุดิบ (ใบชาเขียว) นั้นมีการนําเขา
จากตางประเทศมากวาจากในประเทศ ( ฝายขอมูลบริษัทหลักทรัพยกิมเอ็งจํากัด(มหาชน) website:
http:// www.kimeng.co.th )
ปญหาในประการที่สอง
แนวโนมการเปลื่ยนพฤติกรรมของผูบริโภคในเครื่องดื่มชาเขียว 2 ประเด็น
1. สินคามีการแขงขันในตลาดสูง(มีสินคาเลือกมาก) ซึ่งในตลาดน้ําดื่มชาเขียวมีการแขงขันกัน
รุนแรงมาก และมีการใชโปรโมชั่นกันมาก เชน กลยุทธแขงขันดานราคา กลยุทธการสงเสริมการขาย
ของแถม การชิงโชค และการเจริญเติบโตของเครื่องดื่มชาเขียวมีลักษณะการเจริญเติบโตทีล่ ดลงของ
ภาพรวม ( ฝายงานวิจัยธุรกิจ :2549 )
2. แนวโนมการดูแลสุขภาพมากขึ้น
เนื่องจากมีการเอาใจใสดูแลสุขภาพมากขึ้นและทําใหใน
อนาคตยิ่งมีแนวโนมมากขึ้น มาจากผลของแบบสอบถามและบทวิเคราะห ( ฝายงานวิจัยธุรกิจ :2549)
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ซึ่งนาจะเปนทางเลือกที่สําคัญของบริษัทโออิชิ เชน การออกผลิตภัณฑใหม คือน้ําสมแท 100% ซึ่งนาจะ
ตรงกับความตองการของผูบริโภค
เนื่องจากแบรนดโออิชิมีชื่อเสียงและเปนทีร่ ูจักมีโรงงานใชในการ
ผลิตที่ทันสมัยและเพียงพอ
พรอมทั้งชองทางการจัดจําหนายที่ทําสัญญากับบริษทั ดีลแฮมดในการ
กระจายสินคา
เนื่องจากตลาดน้ําผลไมมีมูลคาตลาดรวม 4,668 ลานบาทและมีการเติบโต15% ในป2549
เพราะวาคนไทยยังบริโภคน้ําผลไมคอนขางนอย เฉลีย่ ตอคนตอปแค 3 ลิตรเทานัน้ (นิตยสารโฟร-พี:
:2549) และในอนาคตมีแนวโนมที่จะเติบโตไดอีกมาก และมีการเปดโรงงานใหมที่นิคมอมตะนคร ซึ่งทํา
ใหมีเครื่องจักรในการผลิต 4 เครื่อง และทําใหสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนทําใหราคาดีไมราคาหุน
ต่ําได และหลีกเลี่ยงการกดดันจากรัฐบาลเนื่องจากการใชวตั ถุดิบภายในประเทศ และทําใหสรางรายได
แกชาวไรชาวสวนอีกทางหนึ่งได
ในพ.ศ. 2550 มีการออกผลิตภัณฑใหม ซึ่งตลาดน้ําผลไมจะมีการเติบโตปละ 10 กวา% ซึ่งทาง
มูลคาตลาดรวมนาจะประมาณ 5,500 ลานบาทบริษัทนําสินคาเขาตลาดน้ําผลไมคาดหวัง 10% ใช
ความไดเปรียบในเรื่องแบรนด,ชองทางการจัดจําหนายที่ดี
ในตลาดน้ําผลไม 100% ขวด PETที่ทนั สมัยในราคา 20 บาท ทําใหการคาดการรายไดในป
2550 อยูประมาณ 2,896 ลานบาท และรายจายของตนทุนลดลงเนื่องจากมีการเปดโรงงานใหมทําให
บริษัทประหยัดจากขนาด การผลิต (Economies of Scale)แตมีการโฆษณาสรางแบรนดและโปรโมชั่น
ทําใหมียอดคาใชจายสูงอยูที่ประมาณ 2,027.2 ลานบาท ตนทุนการผลิต 40 % ตนทุนการขายและ
โปรโมชั่น 30 % ทําใหตนทุนรวม 70 % ทําใหมีกําไรประมาณ 868.8 ลานบาท
ในป 2551 ทางบริษัทไดมีน้ําผลไมรสชาติอื่นๆออกตามมาและตลาดยังมีการเติบโตที่สูง คาดวารายรับ
ประมาณ 3,300 ลานบาท มียอดคาใชจายอยูที่ประมาณ 2,145 ลานบาท ตนทุนการผลิต 40 % ตนทุน
การขายและโปรโมชั่น 25 % ทําใหตน ทุนรวม 65 % ทําใหมีกําไรประมาณ 1,155 ลานบาทและ
เนื่องจากมีการเติบโตของมูลคาประมาณ 6,000 ลานบาทซึ่งแตละปจะเติบโตประมาณกวา 10%
เนื่องจากแนวโนมของตลาดดานการดูแลสุขภาพ
ในป 2552 ทางบริษัทไดใชการโปรโมชั่นและการสรางแบรนดในชวง ป2550,2551 ทําใหเปนทีร่ ูจักของ
ตลาดและมีแนวโนมที่ดีขึ้นบริษัทประมาณการรายไดเครื่องดื่ม 4,000 ลานบาทมียอดคาใชจายอยูที่
ประมาณ 2,600 ลานบาท ตนทุนการผลิต 40 % ตนทุนการขายและโปรโมชั่น 25 % ทําใหตนทุนรวม
65 % ทําใหมีกําไรประมาณ 1,400 ลานบาท
ในป 2553 ทางบริษัทไดใชการโปรโมชั่นและการสรางแบรนดในชวง ป2550,2551,2552 ทําให
เปนที่รูจักของตลาดและมีแนวโนมที่ดีขึ้นบริษัทประมาณการรายไดเครื่องดื่ม 4,900 ลานบาทมียอด
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คาใชจายอยูทปี่ ระมาณ 3,185 ลานบาท ตนทุนการผลิต 40 % ตนทุนการขายและโปรโมชั่น 25 % ทํา
ใหตนทุนรวม 65 % ทําใหมีกําไรประมาณ 1,715 ลานบาท

ตารางที่ 3.17 รายงานประจําป:2549
ปพ.ศ.
2548
2549
รายไดเครื่องดื่ม 3,167 2,346
รายจาย
2,119 1,796
กําไรเบื้องตน
1,048
550

2550F
2,896
2,027.2
868.8

2551F
3,300
2,145
1,155

2552F 2553F
4,000 4,900
2,600 3,185
1,400 1,715

แนวทางเลือกกลยุทธความเปนผูนํา (Leadership Strategy)
โดยใชการเปนผูนําตลาด
ในแนวโนมตลาดการเติบโตของน้ําดื่มชาเขียวเริ่มอิ่มตัวหรือ
เจริญเติบโตในอัตราที่ลดลง โดยมีการทําตลาดโดย มีการจับมือกับ 7-Eleven ทําโปรโมชั่นเมื่อซื้อสินคา
ในราน7-Eleven ครบ40 บาท สามารถซื้อไดในราคา10 บาท ซึ่งสามารถนํามาวางที่โดดเดน บริเวณที่
จายเงิน หยิบไดงายและมีการดูในเรื่องของแผนการเพิ่มยอดขายใหมากขึ้น (การตลาดเชิงรุกในสภาวะที่
ตลาดถดถอย ทําใหคูตอสูไมบุกแตเราบุก ทําใหสรางความไดเปรียบในการแขงขัน) ดวยการสงเสริมการ
ขายและการใชสื่อโฆษณา
เนื่องจากการสงเสริมทางการตลาด และมีการจัดโฆษณา พรอมทั้งเปนตัวสื่อสารตอผูบริโภคกับ
ตัวสินคา
• เนื่องจากตองสรางความรูความเขาใจใหผูบริโภค ในการรับรู ขาวสาร คุณคา ประโยชนของ
เครื่องดื่มชาเขียว
• ควรสงเสริมการบริโภค การสรางกระแสในการดื่ม
• ควรแนะนําใหขาวสาร เกี่ยวกับสินคาเครื่องดื่มโออิชิ รสชาติตางๆ
เนื่องจากแบบสอบถาม ขอ 9 ตองใหผูบริโภครูและตระหนักวาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิ มีประโยชน
จากผลของแบบสอบถาม แบรนดของบริษัทโออิชิผูบริโภคมีการรับรูในเรื่องแบรนด และชองทางการจัด
จําหนายที่ครบถวน
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ในปพ.ศ.2548 มีการใชโปรโมชั่น 30 ฝา 30 ลานทําใหรายได 3,167 ลานบาท ทําใหยอดรายได
เพิ่มขึ้นมาก
ในป พ.ศ. 2549 มีการยกเลิกโปรโมชั่น 30 ฝา 30 ลานจากทางรัฐบาล และมีการเติบโตใน
อัตราที่ลดลงทําใหรายได 2,346 ลานบาท
ในป 2550 เนื่องจากมีการคาดการวาเติบโตของตลาดชาเขียวไมถงึ 10% ของตลาดและในป
2549โดยมีมูลคาประมาณ 5,300 ลานบาท( ฝายงานวิจัยธุรกิจ :2549) และมีการใชกลยุทธความเปน
ผูนาํ ตลาด โดยมีการรุกตลาดและจับมือทําโปรโมชั่นกับเซเวน และการโฆษณาใหความรูกับผูบริโภค
และขาวสารของเครื่องดื่มมากขึ้น ทําใหไดเปรียบในเรื่องการแขงขัน และการสรางกระแสการบริโภค
เครื่องดื่มดูแลสุขภาพสูง คาดวารายรับประมาณ 2,700 ลานบาท มียอดคาใชจายอยูที่ประมาณ 1,890
ลานบาท ตนทุนการผลิต 40 % ตนทุนการขายและโปรโมชั่นสูง 30 % ทําใหตน ทุนรวม 70 % ทําใหมี
กําไรประมาณ 810 ลานบาท
ในป 2551 เนื่องจากบริษัทมีการจัดทําโปรโมชั่นทางการตลาดอยางตอเนื่องและใชความ
ไดเปรียบในการแขงขัน และการเติบโตของตลาดก็ไมสูงมากเนื่องจากเปนการเติบโตจากความตองการ
แทจริงคือไมมีการสรางกระแสเหมือน 30 ฝา 30 ลานคาดวารายรับประมาณ 3,100 ลานบาท
มียอดคาใชจายอยูที่ประมาณ 2,170 ลานบาท ตนทุนการผลิต 40 % ตนทุนการขายและโปรโมชั่นสูง 30
% ทําใหตนทุนรวม 70 % ทําใหมีกําไรประมาณ 930 ลานบาท
ในป 2552 เนื่องจากบริษัทมีการจัดทําโปรโมชั่นทางการตลาดอยางตอเนื่องและใชความ
ไดเปรียบในการแขงขัน และการเติบโตของตลาดก็ไมสูงมากเนื่องจากเปนการเติบโต และคาดวารายได
ประมาณ 3,500 ลานบาท มียอดคาใชจายอยูที่ประมาณ 2,450 ลานบาท ตนทุนการผลิต 40 % ตนทุน
การขายและโปรโมชั่นสูง 30 % ทําใหตนทุนรวม 70 % ทําใหมีกําไรประมาณ 1,050 ลานบาท
ในป 2553 เนื่องจากบริษัทมีการจัดทําโปรโมชั่นทางการตลาดอยางตอเนื่องและใชความ
ไดเปรียบในการแขงขัน และการเติบโตของตลาดก็ไมสูงมากเนื่องจากเปนการเติบโต และคาดวารายได
ประมาณ 3,800 ลานบาท มียอดคาใชจายอยูที่ประมาณ 2,660 ลานบาท ตนทุนการผลิต 40 % ตนทุน
การขายและโปรโมชั่นสูง 30 % ทําใหตนทุนรวม 70 % ทําใหมีกําไรประมาณ 1,140 ลานบาท
ตารางที่ 3.18 รายงานประจําป:2549
ปพ.ศ.
รายไดเครื่องดื่ม
รายจาย

2548
3,167
2,119

2549
2,346
1,796

2550F
2,700
1,890

2551F 2552F
3,100 3,500
2,170 2,450

2553F
3,800
2,660
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กําไรเบื้องตน

1,048

550

810

930

1,050

1,140

บทที่ 4
บทสรุป และขอเสนอแนะ
ในการศึกษาเรื่อง “การกําหนดกลยุทธของการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียว
บริษัทโออิชิ จํากัด(มหาชน)โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาสาเหตุ วิเคราะหปญหา และเสนอกลยุทธเพื่อเปน
แนวทางในการนําไปปฏิบตั ใิ หสามารถสรางผลกําไรเพิม่ ขึ้นและทําใหธุรกิจเจริญเติบโตอยางยั่งยืนโดย
ใชการเก็บรวบรวมขอมูลของบริษัท ลูกคา คูแขงขัน แนวโนมตลาดเครื่องดื่มชาเขียวที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผลของการศึกษาสรุปไดดังตอไปนี้
สรุปผลการศึกษา
สวนที1่ การหาแนวทางในการแกปญหา

กําหนดกลยุทธของการ เจริญเติบโตที่
ยั่งยืนของธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียว บริษัทโออิชิ
จํากัด(มหาชน)

กลยุทธคงตัว
(Stability Strategy)

กลยุทธการเจริญเติบโต
(Growth Strategy)

ตารางภาพที่ 4.1 แนวทางเลือกในการแกปญหา
แนวทางเลือกการออกผลิตภัณฑใหม
การใชกลยุทธการเจริญเติบโต(Growth Strategy) โดยการออกผลิตภัณฑใหม(Market
Development)ใหดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น
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เนื่องจากธุรกิจตองมองหาโอกาสในการทําธุรกิจ จึงตองออกผลิตภัณฑใหม เนนดาน
- การออกผลิตภัณฑทเี่ นนดานสุขภาพมากขึ้น มีการใสสารอาหาร เชน วิตามิน
แคลเซี่ยม ที่มีประโยชนกับรางกายผูบริโภคมาก (ขอมูลจากแบบสอบถามและเอกสาร
บทความ)
- ซึ่งผลิตภัณฑใหมใหเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ซึ่งสามารถครอบคลุมทุกสัดสวนการตลาด
การออกผลิตภัณฑใหม คือ น้ําสมแท 100 % ผลิตภัณฑใหมใหมีคุณคากับรางการมาก
ยิ่งขึ้นเพราะสามารถแกไขปญหาไดทงั้ 2 ประการ
1. เครือ่ งดื่มชาเขียวถูกแทรกแซงดานราคาในการจําหนายตอผูบริโภค
2. แนวโนมการเปลืย่ นพฤติกรรมของผูบริโภคในเครื่องดื่มชาเขียว
ปญหาในประการแรก เพื่อหลีกเลี่ยง 3 ประเด็นที่คงคางอยู คือ
1. ทางกระทรวงพาณิชย พยายามที่จะบีบบังคับให OISHI ปรับลดราคาชาเขียวจากขวดละ
20 บาท เหลือ 15 บาท เนือ่ งจากการกลาวหาวา ทาง OISHI มีอัตรากําไรขั้นตนที่สูง
2.
มีการนําเสนอการเสียภาษีสรรพสามิตที่ 22% ในผลิตภัณฑชาเขียว เนื่องจากมีสาร
คาเฟอีน
3. มีการขมขูยึดใบสงเสริมการลงทุน (BOI) หากพบเจอวัตถุดิบ (ใบชาเขียว) นั้นมีการนําเขา
จากตางประเทศมากวาจากในประเทศ (
ฝายขอมูลบริษัทหลักทรัพยกิมเอ็งจํากัด
(มหาชน) website: http:// www.kimeng.co.th )
ปญหาในประการที่สอง
แนวโนมการเปลื่ยนพฤติกรรมของผูบริโภคในเครื่องดื่มชาเขียว 2 ประเด็น
1. สินคามีการแขงขันในตลาดสูง(มีสินคาเลือกมาก) ซึ่งในตลาดน้ําดืม่ ชาเขียวมีการแขงขันกัน
รุนแรงมาก และมีการใชโปรโมชั่นกันมาก เชน กลยุทธแขงขันดานราคา กลยุทธการสงเสริมการขาย
ของแถม การชิงโชค และการเจริญเติบโตของเครื่องดื่มชาเขียวมีลักษณะการเจริญเติบโตทีล่ ดลงของ
ภาพรวม ( ฝายงานวิจัยธุรกิจ :2549 )
2. แนวโนมการดูแลสุขภาพมากขึ้น เนื่องจากมีการเอาใจใสดูแลสุขภาพมากขึ้นและทําใหใน
อนาคตยิ่งมีแนวโนมมากขึ้น มาจากผลของแบบสอบถามและบทวิเคราะห ( ฝายงานวิจัยธุรกิจ :2549)
ซึ่งนาจะเปนทางเลือกที่สําคัญของบริษัทโออิชิ เชน การออกผลิตภัณฑใหม คือน้ําสมแท 100% ซึ่งนาจะ
ตรงกับความตองการของผูบริโภค
เนื่องจากแบรนดโออิชิมีชื่อเสียงและเปนทีร่ ูจักมีโรงงานใชในการ
ผลิตที่ทันสมัยและเพียงพอ
พรอมทั้งชองทางการจัดจําหนายที่ทําสัญญากับบริษทั ดีลแฮมดในการ
กระจายสินคา
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เนื่องจากตลาดน้ําผลไมมีมูลคาตลาดรวม 4,668 ลานบาทและมีการเติบโต15% ในป2549
เพราะวาคนไทยยังบริโภคน้ําผลไมคอนขางนอย เฉลีย่ ตอคนตอปแค 3 ลิตรเทานัน้ (นิตยสารโฟร-พี:
:2549) และในอนาคตมีแนวโนมที่จะเติบโตไดอีกมาก และมีการเปดโรงงานใหมที่นิคมอมตะนคร ซึ่งทํา
ใหมีเครื่องจักรในการผลิต 4 เครื่อง และทําใหสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนทําใหราคาดีไมราคาหุน
ต่ําได และหลีกเลี่ยงการกดดันจากรัฐบาลเนื่องจากการใชวตั ถุดิบภายในประเทศ และทําใหสรางรายได
แกชาวไรชาวสวนอีกทางหนึ่งได
ในพ.ศ. 2550 มีการออกผลิตภัณฑใหม ซึ่งตลาดน้ําผลไมจะมีการเติบโตปละ 10 กวา% ซึ่งทาง
มูลคาตลาดรวมนาจะประมาณ 5,500 ลานบาทบริษัทนําสินคาเขาตลาดน้ําผลไมคาดหวัง 10% ใช
ความไดเปรียบในเรื่องแบรนด,ชองทางการจัดจําหนายที่ดี
ในตลาดน้ําผลไม 100% ขวด PETที่ทนั สมัยในราคา 20 บาท ทําใหการคาดการรายไดในป
2550 อยูประมาณ 2,896 ลานบาท และรายจายของตนทุนลดลงเนื่องจากมีการเปดโรงงานใหมทําให
บริษัทประหยัดจากขนาด การผลิต (Economies of Scale)แตมีการโฆษณาสรางแบรนดและโปรโมชั่น
ทําใหมียอดคาใชจายสูงอยูที่ประมาณ 2,027.2 ลานบาท ตนทุนการผลิต 40 % ตนทุนการขายและ
โปรโมชั่น 30 % ทําใหตนทุนรวม 70 % ทําใหมีกําไรประมาณ 868.8 ลานบาท
ในป 2551 ทางบริษัทไดมีน้ําผลไมรสชาติอื่นๆออกตามมาและตลาดยังมีการเติบโตที่สูง คาดวารายรับ
ประมาณ 3,300 ลานบาท มียอดคาใชจายอยูที่ประมาณ 2,145 ลานบาท ตนทุนการผลิต 40 % ตนทุน
การขายและโปรโมชั่น 25 % ทําใหตน ทุนรวม 65 % ทําใหมีกําไรประมาณ 1,155 ลานบาทและ
เนื่องจากมีการเติบโตของมูลคาประมาณ 6,000 ลานบาทซึ่งแตละปจะเติบโตประมาณกวา 10%
เนื่องจากแนวโนมของตลาดดานการดูแลสุขภาพ
ในป 2552 ทางบริษทั ไดใชการโปรโมชั่นและการสรางแบรนดในชวง ป2550,2551 ทําใหเปนที่รูจัก
ของตลาดและมีแนวโนมที่ดีขึ้นบริษทั ประมาณการรายไดเครื่องดื่ม 4,000 ลานบาทมียอดคาใชจายอยูที่
ประมาณ 2,600 ลานบาท ตนทุนการผลิต 40 % ตนทุนการขายและโปรโมชั่น 25 % ทําใหตนทุนรวม
65 % ทําใหมีกําไรประมาณ 1,400 ลานบาท
ในป 2553 ทางบริษัทไดใชการโปรโมชั่นและการสรางแบรนดในชวง ป2550,2551,2552 ทําใหเปนที่
รูจักของตลาดและมีแนวโนมที่ดีขึ้นบริษทั ประมาณการรายไดเครื่องดื่ม 4,900 ลานบาทมียอดคาใชจาย
อยูที่ประมาณ 3,185 ลานบาท ตนทุนการผลิต 40 % ตนทุนการขายและโปรโมชัน่ 25 % ทําใหตนทุน
รวม 65 % ทําใหมีกําไรประมาณ 1,715 ลานบาท
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ตารางที่ 4.1 รายงานประจําป:2549
ปพ.ศ.
รายไดเครื่องดื่ม
รายจาย
กําไรเบื้องตน

2548
3,167
2,119
1,048

2549
2,346
1,796
550

2550F
2,896
2,027.2
868.8

2551F
3,300
2,145
1,155

2552F 2553F
4,000 4,900
2,600 3,185
1,400 1,715

แนวทางเลือกกลยุทธความเปนผูนํา (Leadership Strategy)
โดยใชการเปนผูนําตลาด
ในแนวโนมตลาดการเติบโตของน้ําดื่มชาเขียวเริ่มอิ่มตัวหรือ
เจริญเติบโตในอัตราที่ลดลง โดยมีการทําตลาดโดย มีการจับมือกับ 7-Eleven ทําโปรโมชั่นเมื่อซื้อสินคา
ในราน7-Eleven ครบ40 บาท สามารถซื้อไดในราคา10 บาท ซึ่งสามารถนํามาวางที่โดดเดน บริเวณที่
จายเงิน หยิบไดงายและมีการดูในเรื่องของแผนการเพิ่มยอดขายใหมากขึ้น (การตลาดเชิงรุกในสภาวะที่
ตลาดถดถอย ทําใหคูตอสูไมบุกแตเราบุก ทําใหสรางความไดเปรียบในการแขงขัน) ดวยการสงเสริมการ
ขายและการใชสื่อโฆษณา
เนื่องจากการสงเสริมทางการตลาด และมีการจัดโฆษณา พรอมทั้งเปนตัวสื่อสารตอผูบริโภคกับ
ตัวสินคา
• เนื่องจากตองสรางความรูความเขาใจใหผูบริโภค ในการรับรู ขาวสาร คุณคา ประโยชนของ
เครื่องดื่มชาเขียว
• ควรสงเสริมการบริโภค การสรางกระแสในการดื่ม
• ควรแนะนําใหขาวสาร เกี่ยวกับสินคาเครื่องดื่มโออิชิ รสชาติตางๆ
เนื่องจากแบบสอบถาม ขอ 9 ตองใหผูบริโภครูและตระหนักวาเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิ มี
ประโยชน จากผลของแบบสอบถาม แบรนดของบริษัทโออิชิผูบริโภคมีการรับรูในเรื่องแบรนดและชอง
ทางการจัดจําหนายที่ครบถวน
ในปพ.ศ.2548 มีการใชโปรโมชั่น 30 ฝา 30 ลานทําใหรายได 3,167 ลานบาท ทําใหยอดรายได
เพิ่มขึ้นมาก
ในป พ.ศ. 2549 มีการยกเลิกโปรโมชั่น 30 ฝา 30 ลานจากทางรัฐบาล และมีการเติบโตในอัตรา
ที่ลดลงทําใหรายได 2,346 ลานบาท
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ในป 2550 เนื่องจากมีการคาดการวาเติบโตของตลาดชาเขียวไมถงึ 10% ของตลาดและในป
2549โดยมีมูลคาประมาณ 5,300 ลานบาท( ฝายงานวิจัยธุรกิจ :2549) และมีการใชกลยุทธความเปนผูนํา
ตลาด โดยมีการรุกตลาดและจับมือทําโปรโมชั่นกับเซเวน และการโฆษณาใหความรูกับผูบ ริโภคและ
ขาวสารของเครื่องดื่มมากขึ้น ทําใหไดเปรียบในเรื่องการแขงขัน และการสรางกระแสการบริโภคเครื่องดื่ม
ดูแลสุขภาพสูง คาดวารายรับประมาณ 2,700 ลานบาท มียอดคาใชจายอยูที่ประมาณ 1,890 ลานบาท
ตนทุนการผลิต 40 % ตนทุนการขายและโปรโมชั่นสูง 30 % ทําใหตนทุนรวม 70 % ทําใหมีกําไร
ประมาณ 810 ลานบาท
ในป 2551 เนื่องจากบริษัทมีการจัดทําโปรโมชั่นทางการตลาดอยางตอเนื่องและใชความ
ไดเปรียบในการแขงขัน และการเติบโตของตลาดก็ไมสูงมากเนื่องจากเปนการเติบโตจากความตองการ
แทจริงคือไมมีการสรางกระแสเหมือน 30 ฝา 30 ลานคาดวารายรับประมาณ 3,100 ลานบาท
มียอดคาใชจายอยูที่ประมาณ 2,170 ลานบาท ตนทุนการผลิต 40 % ตนทุนการขายและโปรโมชั่นสูง 30
% ทําใหตนทุนรวม 70 % ทําใหมีกําไรประมาณ 930 ลานบาท
ในป 2552 เนื่องจากบริษัทมีการจัดทําโปรโมชั่นทางการตลาดอยางตอเนื่องและใชความ
ไดเปรียบในการแขงขัน และการเติบโตของตลาดก็ไมสูงมากเนื่องจากเปนการเติบโต และคาดวารายได
ประมาณ 3,500 ลานบาท มียอดคาใชจายอยูที่ประมาณ 2,450 ลานบาท ตนทุนการผลิต 40 % ตนทุน
การขายและโปรโมชั่นสูง 30 % ทําใหตนทุนรวม 70 % ทําใหมีกําไรประมาณ 1,050 ลานบาท
ในป 2553 เนื่องจากบริษัทมีการจัดทําโปรโมชั่นทางการตลาดอยางตอเนื่องและใชความ
ไดเปรียบในการแขงขัน และการเติบโตของตลาดก็ไมสูงมากเนื่องจากเปนการเติบโต และคาดวารายได
ประมาณ 3,800 ลานบาท มียอดคาใชจายอยูที่ประมาณ 2,660 ลานบาท ตนทุนการผลิต 40 % ตนทุน
การขายและโปรโมชั่นสูง 30 % ทําใหตนทุนรวม 70 % ทําใหมีกําไรประมาณ 1,140 ลานบาท
ตารางที่ 4.2 รายงานประจําป:2549)
ปพ.ศ.
รายไดเครื่องดื่ม
รายจาย
กําไรเบื้องตน

2548
3,167
2,119
1,048

2549
2,346
1,796
550

2550F 2551F
2,700 3,100
1,890 2,170
810
930

2552F 2553F
3,500 3,800
2,450 2,660
1,050 1,140
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สวนที่ 2 การกําหนดกลยุทธที่ใชในการแกปญหา
เลือกแนวทางการแกไขปญหาของทางบริษัทโออิชิ จํากัด(มหาชน) กลยุทธเพื่อเปนแนวทางใน
การนําไปปฏิบัติใหสามารถสรางผลกําไรเพิ่มขึ้นและทําใหธุรกิจเจริญเติบโตอยางยั่งยืนโดยใชการเก็บ
รวบรวมขอมูลของบริษทั ลูกคา คูแขงขัน แนวโนมตลาดเครื่องดื่มชาเขียวที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ผลของการศึกษาสรุปไดดังตอไปนี้
แนวทางแกไขระยะสั้น
การใชกลยุทธการเจริญเติบโต(Growth Strategy) โดยการออกผลิตภัณฑใหม(Market
Development)ใหดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากธุรกิจตองมองหาโอกาสในการทําธุรกิจ จึงตองออกผลิตภัณฑใหม เนนดาน
- การออกผลิตภัณฑทเี่ นนดานสุขภาพมากขึ้น มีการใสสารอาหาร เชน วิตามิน
แคลเซี่ยม ที่มีประโยชนกับรางกายผูบริโภคมาก (ขอมูลจากแบบสอบถามและเอกสาร
บทความ)
- ซึ่งผลิตภัณฑใหมใหเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ซึ่งสามารถครอบคลุมทุกสัดสวนการตลาด
การออกผลิตภัณฑใหม คือ น้ําสมแท 100 % ผลิตภัณฑใหมใหมีคุณคากับรางการมาก
ยิ่งขึ้นเพราะสามารถแกไขปญหาไดทั้ง 2 ประการ
1. เครือ่ งดื่มชาเขียวถูกแทรกแซงดานราคาในการจําหนายตอผูบริโภค
2. แนวโนมการเปลืย่ นพฤติกรรมของผูบริโภคในเครื่องดื่มชาเขียว
ปญหาในประการแรก เพื่อหลีกเลี่ยง 3 ประเด็นที่คงคางอยู คือ
1) ทางกระทรวงพาณิชย พยายามที่จะบีบบังคับให OISHI ปรับลดราคาชาเขียวจากขวดละ 20 บาท
เหลือ 15 บาท เนื่องจากการกลาวหาวา ทาง OISHI มีอัตรากําไรขั้นตนที่สูง
2) มีการนําเสนอการเสียภาษีสรรพสามิตที่ 22% ในผลิตภัณฑชาเขียว เนื่องจากมีสารคาเฟอีน
3) มีการขมขูยึดใบสงเสริมการลงทุน (BOI) หากพบเจอวัตถุดิบ (ใบชาเขียว) นัน้ มีการนําเขาจาก
ตางประเทศมากวาจากในประเทศ ( ฝายขอมูลบริษทั หลักทรัพยกิมเอ็งจํากัด(มหาชน) website: http://
www.kimeng.co.th )
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ปญหาในประการที่สอง
แนวโนมการเปลื่ยนพฤติกรรมของผูบริโภคในเครื่องดื่มชาเขียว 2 ประเด็น
1. สินคามีการแขงขันในตลาดสูง(มีสินคาเลือกมาก) ซึ่งในตลาดน้ําดื่มชาเขียวมีการแขงขันกัน
รุนแรงมาก และมีการใชโปรโมชั่นกันมาก เชน กลยุทธแขงขันดานราคา กลยุทธการสงเสริมการขาย
ของแถม การชิงโชค และการเจริญเติบโตของเครื่องดื่มชาเขียวมีลักษณะการเจริญเติบโตทีล่ ดลงของ
ภาพรวม ( ฝายงานวิจัยธุรกิจ :2549 )
2. แนวโนมการดูแลสุขภาพมากขึ้น
เนื่องจากมีการเอาใจใสดูแลสุขภาพมากขึ้นและทําใหใน
อนาคตยิ่งมีแนวโนมมากขึ้น มาจากผลของแบบสอบถามและบทวิเคราะห ( ฝายงานวิจัยธุรกิจ :2549)
ซึ่งนาจะเปนทางเลือกที่สําคัญของบริษัทโออิชิ เชน การออกผลิตภัณฑใหม คือน้ําสมแท 100% ซึ่งนาจะ
ตรงกับความตองการของผูบริโภค
เนื่องจากแบรนดโออิชิมีชื่อเสียงและเปนทีร่ ูจักมีโรงงานใชในการ
ผลิตที่ทันสมัยและเพียงพอ
พรอมทั้งชองทางการจัดจําหนายที่ทําสัญญากับบริษทั ดีลแฮมดในการ
กระจายสินคา
เนื่องจากตลาดน้ําผลไมมีมูลคาตลาดรวม 4,668 ลานบาทและมีการเติบโต15% ในป2549
เพราะวาคนไทยยังบริโภคน้ําผลไมคอนขางนอย เฉลีย่ ตอคนตอปแค 3 ลิตรเทานัน้ (นิตยสารโฟร-พี:
:2549) และในอนาคตมีแนวโนมที่จะเติบโตไดอีกมาก และมีการเปดโรงงานใหมที่นิคมอมตะนคร ซึ่งทํา
ใหมีเครื่องจักรในการผลิต 4 เครื่อง และทําใหสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนทําใหราคาดีไมราคาหุน
ต่ําได และหลีกเลี่ยงการกดดันจากรัฐบาลเนื่องจากการใชวตั ถุดิบภายในประเทศ และทําใหสรางรายได
แกชาวไรชาวสวนอีกทางหนึ่งได
ในพ.ศ. 2550 มีการออกผลิตภัณฑใหม ซึ่งตลาดน้ําผลไมจะมีการเติบโตปละ 10 กวา% ซึ่งทาง
มูลคาตลาดรวมนาจะประมาณ 5,500 ลานบาทบริษัทนําสินคาเขาตลาดน้ําผลไมคาดหวัง 10% ใช
ความไดเปรียบในเรื่องแบรนด,ชองทางการจัดจําหนายที่ดี
ในตลาดน้ําผลไม 100% ขวด PETที่ทนั สมัยในราคา 20 บาท ทําใหการคาดการรายไดในป
2550 อยูประมาณ 2,896 ลานบาท และรายจายของตนทุนลดลงเนื่องจากมีการเปดโรงงานใหมทําให
บริษัทประหยัดจากขนาด การผลิต (Economies of Scale)แตมีการโฆษณาสรางแบรนดและโปรโมชั่น
ทําใหมียอดคาใชจายสูงอยูที่ประมาณ 2,027.2 ลานบาท ตนทุนการผลิต 40 % ตนทุนการขายและ
โปรโมชั่น 30 % ทําใหตนทุนรวม 70 % ทําใหมีกําไรประมาณ 868.8 ลานบาท
ในป 2551 ทางบริษัทไดมีน้ําผลไมรสชาติอื่นๆออกตามมาและตลาดยังมีการเติบโตที่สูง คาดวารายรับ
ประมาณ 3,300 ลานบาท มียอดคาใชจายอยูที่ประมาณ 2,145 ลานบาท ตนทุนการผลิต 40 % ตนทุน
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การขายและโปรโมชั่น 25 % ทําใหตน ทุนรวม 65 % ทําใหมีกําไรประมาณ 1,155 ลานบาทและ
เนื่องจากมีการเติบโตของมูลคาประมาณ 6,000 ลานบาทซึ่งแตละปจะเติบโตประมาณกวา 10%
เนื่องจากแนวโนมของตลาดดานการดูแลสุขภาพ
ในป 2552 ทางบริษัทไดใชการโปรโมชั่นและการสรางแบรนดในชวง ป2550,2551 ทําใหเปนทีร่ ูจักของ
ตลาดและมีแนวโนมที่ดีขึ้นบริษัทประมาณการรายไดเครื่องดื่ม 4,000 ลานบาทมียอดคาใชจายอยูที่
ประมาณ 2,600 ลานบาท ตนทุนการผลิต 40 % ตนทุนการขายและโปรโมชั่น 25 % ทําใหตนทุนรวม
65 % ทําใหมีกําไรประมาณ 1,400 ลานบาท
ในป 2553 ทางบริษัทไดใชการโปรโมชั่นและการสรางแบรนดในชวง ป2550,2551,2552 ทําให
เปนที่รูจักของตลาดและมีแนวโนมที่ดีขึ้นบริษัทประมาณการรายไดเครื่องดื่ม 4,900 ลานบาทมียอด
คาใชจายอยูทปี่ ระมาณ 3,185 ลานบาท ตนทุนการผลิต 40 % ตนทุนการขายและโปรโมชั่น 25 % ทํา
ใหตนทุนรวม 65 % ทําใหมีกําไรประมาณ 1,715 ลานบาท
แนวทางแกไขระยะกลาง
เปนแนวทางแกไขระยะตอจากระยะสั้นเนื่องจากเมื่อดําเนินการ
แกไขระยะสั้นโดยการออกผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําสมแท 100 % มีการโฆษณาประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่อง ทําใหมีการจัดโปรโมชั่น สรางกระแสดานการบริโภคเครื่องดื่มที่ดูแลสุขภาพ ทําใหบริษทั มีฐาน
ลูกคาที่กวางขึ้นนอกเหนือจากเครื่องดื่มน้ําชาเขียว และหลีกเลี่ยงการกดดันจากทางรัฐบาล ซึ่งในระยะนี้
ตองมีการใหลกู คารูสามารถจดจําและซื้อซ้ําอีกและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและนําไปสูแผนแนวทาง
การแกไขในระยะยาวหรือการกําหนดสรางกลยุทธแบบยั่งยืนตอไป
แนวทางแกไขระยะยาว
ซึ่งถาทางบริษัทไดทําการแกไขในระยะสั้นและดําเนินการแกไข
ในระยะกลางแลว ทําใหบริษัทมีผลิตภัณฑที่ใหความตองการกับผูบริโภค แตในการแขงขันในธุรกิจมี
การออกผลิตภัณฑใหมๆของบริษัทอื่นทําใหแยงสัดสวนทางการตลาด เปนสาเหตุที่สําคัญของบริษัท
โออิชิ ในการสรางตราสินคามีความสําคัญกับบริษัทในระดับหนึ่ง เนื่องจากการสรางความมั่นใจที่ดี ใน
เรื่องของผลิตภัณฑ และบริการที่ดีเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา เปนกลยุทธหนึ่งที่จะทําใหเกิด
BRAND LOYATY ได ทําใหสรางความไดเปรียบในการแขงขันได
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ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
ในการศึกษาครั้งตอไปควรเก็บขอมูลคูแขงเกาและคูแขงรายใหมๆ ที่เขามาในตลาดเพิ่มเติม
เพื่อหาขอไดเปรียบในการแขงขัน ใชประกอบกับความคิดเห็นของผูบริโภคกับพฤติกรรม ในการบริโภค
เครื่องดื่มชาเขียวใหครบทุกรสชาติวามีความคิดเห็นอยางไรบาง และรวมทั้งความคิดเห็นของพนักงานที่
เกี่ยวของในการดําเนินการและความคิดเห็นของผูบริหารในขณะนั้น เพื่อใหไดมุมมองในการกําหนด
กลยุทธสรางความไดเปรียบใหแกบริษัท

บรรณานุกรม

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย website: http:// www.settrade.com
ฝายขอมูลบริษัทหลักทรัพยกิมเอ็งจํากัด(มหาชน) website: http:// www.kimeng.co.th
รายงานประจําป 2548,2549 บริษทั โออิชิ จํากัด(มหาชน) website: http:// www.oishi.com
วิภาดา คุณะสารพันธ . ฝายงานวิจัยธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย . 31 กรกฎาคม 2549
นิตยสารขาวการตลาดโฟร-พี .ปที่3 ฉบับที่ 30 มีนาคม 2549
นิตยสารขาวการตลาดโฟร-พี .ปที่4 ฉบับที่ 39 ธันวาคม 2549

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
สําหรับผูบริโภคที่ดื่มเครื่องดื่มชาเขียว

คําชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามที่จะนําคําตอบในใชประโยชนในการทําวิจัยเทานั้น มิใช
เพื่อประโยชนอื่นใด จึงของความกรุณาตอบโดยความเปนจริง
แบบสอบถามมี 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคที่ดื่มเครื่องดื่มชาเขียว
สวนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อและบริโภคเครื่องดื่มชาเขียว
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัว
1. เพศ
ชาย

หญิง

2. อายุ
15 - 25 ป
36 - 45 ป
56 - 65 ป

26 - 35 ป
46 - 55 ป

3. ระดับการศึกษา
ประถมตน/ประถมปลาย
มัธยมปลายหรือเทียบเทา
ปริญญาตรี

มัธยมตนหรือเทียบเทา
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
สูงกวาปริญญาตรี

4. อาชีพในปจจุบัน
นักเรียน / นักศึกษา
พนักงานบริษัท / ลูกจางเอกชน
เกษตรกร

ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ
คาขาย / ธุรกิจสวนตัว
อื่นๆ (โปรดระบุ) …………

5. รายไดตอเดือน
ต่ํากวา 10,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท

10,001 – 15,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
สูงกวา 30,000 บาท

สวนที่ 2 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคที่ดื่มเครือ่ งดื่มชาเขียว
6.ปจจัยตอไปนี้มีอิทธิพลตอการพิจารณาซื้อเครื่องดื่มชาเขียวมากนอยเพียงใด

ปจจัยที่มีอิทธิพล

5
มาก
ที่สุด

4
มาก

3
ปาน
กลาง

2
นอย

1
นอย
ที่สุด

1. มีรสชาติอรอย/มีกลิ่นหอม
2. มีรสชาติใหเลือกหลากหลาย
3. มีวิตามินและประโยชนตอ รางกาย
4. บรรจุภัณฑสวยงาม
5. บรรจุภัณฑมีหลายขนาดใหเลือก
6. ความคุนเคยเกี่ยวกับตรายี่หอ
7. ราคาเหมาะสมกับคุณคาสารอาหารที่ไดรับ
8. ราคาเหมาะสมกับขนาด
7. ลักษณะของสถานที่ตอ ไปนี้มีอิทธิพลในการซือ้ เครื่องดื่มชาเขียวมากนอยเพียงใด
5
4
3
2
ลักษณะของสถานที่
มาก
มาก
ปาน
นอย
ที่สุด
กลาง
1. สะดวกในการเดินทาง
2. มีที่จอดรถสะดวกสบาย
3. สถานที่ในการซื้อสะดวก ใกลบาน
4. มีการจัดวางสินคาเปนระเบียบและหยิบสะดวก

1
นอย
ที่สุด

8.การสงเสริมการตลาดตอไปนี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชาเขียวมากนอย
เพียงใด
5
4
3
2
การสงเสริมการตลาด
มาก
มาก
ปาน
นอย
ที่สุด
กลาง
1. มีสวนลด
2. มีของแถม
3. ชิงรางวัล
4. การโฆษณาผานสื่อตางๆเชน โทรทัศน ปาย
โฆษณา หนังสือ
5. การประชาสัมพันธ
6. มีสินคาตัวอยางใหทดลองชิม
สวนที3่ พฤติกรรมการซือ้ และบริโภคเครื่องดื่มชาเขียว
9.ทานเชื่อวามีผลดีตอสุขภาพทานเมื่อทานดื่มน้ําชาเขียว
มี
ไมมี
10.น้ําชาเขียวยี่หอใดที่ทานชอบดื่มมากที่สุด
โมชิ
โออิชิ
ยูนิฟ กรีนที
เซนชะ
เพียวริคุ
อื่นๆ (โปรดระบุ)...................
11. น้ําดื่มชาเขียวรสชาติใดที่ทานชอบดื่มมากที่สุด
รสตนตํารับ
รสน้ําผึ้งผสมมะนาว
รสไมมีน้ําตาล
รสขาวญีป่ ุน
รสงาดําถั่วแดง
ระบุ ………………………
12. โดยปกติทานบริโภคน้าํ ดื่มชาเขียวบอยแคไหน
ทุกวัน
สัปดาหละครั้ง
เดือนละครั้ง
มากกวา1 เดือน

1
นอย
ที่สุด

13. โดยปกติทานซื้อเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มที่บรรจุภาชนะแบบใด
ขวดพลาสติก PET ขนาด 350 มิลลิลติ ร (Hold Filled)
ขวดพลาสติก PET ขนาด 500 มิลลิลติ ร (Hot Filled)
กลองกระดาษ UHT ขนาด 250 มิลลิลติ ร (Cold Filled)
กลองกระดาษ UHT ขนาด 1,000 มิลลิลติ ร (Cold Filled)
14.ทานซื้อน้ําดื่มชาเขียวพรอมดื่มจากที่ใดบอยที่สุด
รานขายของชํา
รานสะดวกซื้อตามเชน เซเวน-อีเลเวน แฟมิลี่มารท
ซุปเปอรมารเก็ต เชน ท็อปท
ซุปเปอรสโตร เชน แมคโคร โลตัส บิ้กซี
15. ใครเปนผูม ีอิทธิพลตอทานในการซื้อเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่ม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ตัวทานเอง
ครอบครัว/ญาติ
เพื่อน
นักรอง/นักแสดง
ผูมีความรูดานสุขภาพ เชน แพทย อื่นๆ ระบุ .................

ขอขอบคุณอยางยิ่งที่ทานใหความกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

ภาคผนวก ข
การวิเคราะหการแขงขันเครื่องดื่มชาเขียว
ป 2548 ผลจากการทีผ่ ูประกอบการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรมการชิงรางวัล ประกอบกับสินคามีผลเสียตอสุชภาพนอยกวาเครื่องดื่ม
ประเภทคารบอเนตโดยเฉพาะน้ําอัดลม ทําใหตลาดในประเทศซึ่งเปนตลาดหลักยังคงขยายตัว
ป 2549 กระแสความนิยมบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวที่มีแนวโนมชะลอตัวลง อีกทั้งการที่
ผูประกอบการมีจํานวนเพิ่มขึ้น รวมถึงพัฒนาเครื่องดื่มชนิดใหมๆออกสูตลาด สงผลใหการแขงขัน
ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งในระหวางสินคาประเภทเดียวกันและสินคาทดแทน นอกจากนี้ผูประกอบการ
ยังตองลดราคาสินคาลงตามการควบคุมของภาครัฐ ทําใหกําไรสวนเกินของผูผลิตมีแนวโนมลดลง
ปจจัยสนับสนุน
๏ ฐานตลาดกวางทั้งกลุมผูออกกําลังกาย นักกีฬา และนักทองเทีย่ ว เปนตน
๏ ตลาดขยายตัวไดในประเทศที่มีภูมิอากาศรอนและประชากรตองบริโภคน้ํามาก เชน ไทย และ
ประเทศเพื่อนบาน
ปจจัยเสี่ยง
๏ สินคาทดแทนมีหลายชนิด เชน เครื่องดื่มสมุนไพร น้ําผักผลไม เครื่องดื่มเกลือแร ผลิตภัณฑนม
และนมถั่วเหลือง เปนตน
๏ มีสารคาเฟอีนที่กระตุนประสาทและการเตนของหัวใจ จึงอาจมีผลเสียกับผูบริโภคบางราย
๏ ตนทุนการโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย รวมถึงตนทุนบรรจุภัณฑประเภทขวดอยู
ในเกณฑสูง

ที่มา : ฝายวิจัยธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยนางวิภาดา คุณะสารพันธ31 กรกฎาคม
2549

ภาคผนวก ค
สวนแบงการตลาดน้ําผลไม
ตัวเลขตลาดน้ําผลไมในรอบ 1 ปที่วัดจากเดือนกรกฎาคม 2548 ถึงเดือนสิงหาคม 2549
มีมูลคารวมประมาณ 4,668 ลานบาท มีอัตาการเติบโต 15% (ขอมูลจากทิปโก) และมีการเติบโตใน
อนาคตไดอีกมาก คือ คนไทยยังบริโภคน้ําผลไมคอนขางนอยเฉลี่ยตอคนตอป 3 ลิตรเทานั้น ใน
แนวโนมมีโอกาสอีกมาก
สัดแบงตลาดน้ําผลไม 25 %
ดีโด
สแปลช
ดี ดี
โกลเดนทแพน
คู
กรีนเมท
ซันเด
บีเบอร
อื่นๆ

สัดสวนทางการตลาด
ดีโด
33%
สแปลช
12%
ดี ดี
8%
กรีนเมท
5%
โกลเดนทแพน 4%
ซันเด
2%
คู
2%
บีเบอร
1%
อื่นๆ
33%
ที่มา .นิตยสารขาวการตลาดโฟร-พี ปที่ 4 ฉบับที่ 39 ธันวาคม 2549

ประวัติผูศึกษา
นายอภิรักษ สุขปอม เกิดเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2521 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี
จากสถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงการผลิต) เมื่อป 2544
และศึกษาตอในระดับปริญญาบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในปการศึกษา 2548
เขาทํางานที่บริษทั ไฮ-เทค เน็ทเวิรค จํากัด ในป 2545 จนถึงปจจุบัน

