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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบันนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงลักษณะและสาเหตุ
ของปญหาการลดลงของรายไดของธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียว บริษัทโออิชิ จํากัด(มหาชน)และเพือ่
ศึกษาหาแนวทางการแกไขปญหาของบริษัท เพื่อนําไปกําหนดกลยุทธทสี่ ามารถลดและแกไข
ปญหาของบริษัทโออิชิ จํากัด(มหาชน) เพื่อการเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนไดในอนาคต
โดยมีวิธีการดําเนินงานวิจัย กลาวคือ ใชวิธีการเก็บตัวอยางแบบงาย และการเก็บตัวอยางแบบ
สะดวก เพื่อใหไดกลุมตัวอยางแบบสอบถามจํานวน 400 ตัวอยางและการเก็บขอมูลแบบทุตยิ
ภูมิ จากรายงานประจําปและงบการเงินของบริษัทโออิชิ จํากัด(มหาชน) เพื่อใหไดถึงปญหาที่
ทางบริษัทเจอ และขอมูลตางๆในการเก็บรายละเอียดรวมทั้งทําการวิเคราะหขอมูลที่ได มาทํา
การประยุกตและรวมทั้งทฤษฎีตางๆจากในตํารา
มาทําการกําหนดและหาทางในการแกไข
ปญหาโดยการออกผลิตภัณฑใหมซึ่งดูแลสุขภาพและมีประโยชนตอ รางกาย ภายใตแบรนดโออิ
ชิ ซึ่งเปนที่รูจักในตลาดซึ่งผลิตภัณฑใหมทําใหรายไดของบริษัทดีขึ้นและทําใหผลิตภัณฑของ
บริษัทครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายได ทําใหแบรนดโออิชิเปนที่รูจัก และสามารถสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันของบริษัทโออิชิ จํากัด(มหาชน)
คําสําคัญ: เครื่องดื่มชาเขียว , ผลิตภัณฑใหม , การเจริญเติบโตทีย่ ั่งยืน

1. บทนํา
การแขงขันในตลาดเครื่องดื่มชาเขียวถูกกระตุน ดวยแคมเปญโปรโมชั่น สงผลทําใหมูลคา
ตลาดรวมมีการเติบโตเกินจริง แบบกาวกระโดดถึง 100% ในปนี้ชาเขียวเกือบทุกคายฟนธงวา
ตลาดชาเขียวจะมีการเติบโตที่เปนจริง ในอัตราที่ลดลงประมาณ 50-60% และมีแบรนดเหลือรอด
จากการแขงขันที่ดุเดือดมาไดเพียง10 แบรนดจากผูเลนในตลาดทั้งหมดกวา 42 แบรนด การ
แขงขันของผูเลนในตลาด 10 แบรนด กับชิ้นเคกทีม่ ีขนาดเล็กลง ในชวงที่ผานมาแสดงใหเห็น
ถึงความชัดเจนยิ่งขึ้นวา แบรนดที่จะเขามาชิงชัยและเปนทอปสไฟวในตลาดชาเขียวไดนั้น ตางก็มี
จุดแข็ง และมีวธิ ีการสรางโอกาสและวางจุดขายที่แตกตางจากคูแ ขงในตลาด ซึ่งแตละบริษัท
พยายามพลิกเกมแสวงหาชองวางที่จะใหแบรนดของตัวเองไดมีทางเดินไปสูเปาหมายที่ตั้งไว
ในป 2548 ตลาดเครื่องดืม่ ประเภทชาเขียวมีอัตราการเติบโตแบบกาวกระโดดตอเนื่องจาก
ป 2547 นอกจากแนวโนมพฤติกรรมการบริโภคที่เนนใหความสําคัญทางดานสุขภาพมากขึ้นแลว
ยังมีในสวนของผูประกอบการรายใหมๆ ที่เขามาในตลาดเปนจํานวนมาก สําคัญที่สุดคือกิจกรรม
ดานการตลาด โดยเฉพาะการสงเสริมการขายในชวงฤดูรอน ไดสงผลใหผูบริโภครายใหมเขามาใน
ตลาดเปนจํานวนมาก แมวาในชวงไตรมาส 3 และ 4 ขนาดของตลาดจะมีแนวโนมลดลง แตโดย
เฉลี่ยทั้งปขนาดของตลาดก็เจริญเติบโตขึ้นถึงรอยละ 40 โดย AC Nielsen (Thailand) Co., Ltd
(“AC Nielsen”) ไดประเมินวาในป 2548 มูลคาตลาดชาพรอมดื่มอยูที่ประมาณ 126 ลานลิตร
ปญหาที่เกิดขึน้ มีความสําคัญมากจึงจําเปนตองไดรับการแกไขอยางเรงดวนเพื่อทําให
บริษัทเจริญเติบโตอยางมัน่ คงตอไปในอนาคต สรางความโดดเดนของตังเองขึ้นมาอีกครั้ง พยายาม
นําจุดเดนของบริษัทสรางความแตกตางนําเสนอตอลูกคาเกาและพยายามมองหาตลาดใหมเพือ่ เปน
ผูนําตลาดตอไปในอนาคต

2. ทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาคนควาเรือ่ ง การกําหนดกลยุทธของการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ
เครื่องดื่มชาเขียว บริษัทโออิชิ จํากัด(มหาชน) ผูศึกษาคนควาไดศกึ ษาทฤษฎี เอกสารและ
องคความรูที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาประกอบการสนับสนุนการศึกษาคนควาและนําเสนอผล
การศึกษาไปใชประโยชน เพื่อ ใหบรรลุวตั ถุประสงคของการศึกษาคนควาที่กําหนดไว
ดังตอไปนี้

1. ทฤษฎีแผนผังกางปลา
2. ทฤษฎีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค
3. ทฤษฎี TOWS MATRIX
4. ทฤษฎีวิเคราะหสภาพแวดลอมอุตสาหกรรม
5.ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
6. ทฤษฎีวัฎจักรผลิตภัณฑ
7. กลยุทธระดับกลุมบริษัท
8. กลยุทธระดับกลุมธุรกิจ

3. วิธีการศึกษา
1. การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมจากหนังสือ
บทความ เอกสารวิชาการ ที่นักวิชาการตางๆไดมีการเก็บรวบรวม หรือทําการวิจัยไว
2. แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นนี้ ใชในการสอบถามพฤติกรรมผูบ ริโภคเกี่ยวกับเครื่องดื่มชาเขียว
ลักษณะแบบสอบถาม เติมคํา เลือกตอบ
3. ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอปญหาที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาจาก
3.1 ปจจัยภายนอก คือ คูแขงเกา คูแขงใหม ลูกคา การแขงขันในตลาด เครื่องดื่ม
ชาเขียว
3.2 ปจจัยภายใน คือ สินคา การบริหารจัดการของบริษัท
4. เสนอแนวทางในการแกไขปญหาเชิงกลยุทธ ดําเนินการตามแนวทางและกําหนดกลยุทธ
การเจริญเติบโตที่ยังยืนของธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียว

4 ผลการวิเคราะห
แนวทางเลือกการออกผลิตภัณฑใหม
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

ยิ่งขึ้นเพราะสามารถแกไขปญหาไดทงั้ 2 ประการ
1. เครื่องดื่มชาเขียวถูกแทรกแซงดานราคาในการจําหนายตอผูบริโภค
2. แนวโนมการเปลื่ยนพฤติกรรมของผูบริโภคในเครื่องดื่มชาเขียว
ปญหาในประการแรก เพื่อหลีกเลี่ยง 3 ประเด็นที่คงคางอยู คือ
1. ทางกระทรวงพาณิชย พยายามที่จะบีบบังคับให OISHI ปรับลดราคาชาเขียวจาก
ขวดละ 20 บาท เหลือ 15 บาท เนื่องจากการกลาวหาวา ทาง OISHI มีอัตรากําไร
ขั้นตนที่สูง
2. มีการนําเสนอการเสียภาษีสรรพสามิตที่ 22% ในผลิตภัณฑชาเขียว เนือ่ งจากมีสาร
คาเฟอีน
3. มีการขมขูยึดใบสงเสริมการลงทุน (BOI) หากพบเจอวัตถุดิบ (ใบชาเขียว) นั้นมีการ
นําเขาจากตางประเทศมากวาจากในประเทศ ( ฝายขอมูลบริษัทหลักทรัพยกิมเอ็ง
จํากัด(มหาชน) website: http:// www.kimeng.co.th )
ปญหาในประการที่สอง
แนวโนมการเปลื่ยนพฤติกรรมของผูบริโภคในเครื่องดื่มชาเขียว 2 ประเด็น
1. สินคามีการแขงขันในตลาดสูง(มีสินคาเลือกมาก)
ซึ่งในตลาดน้ําดื่มชาเขียวมีการ
แขงขันกันรุนแรงมาก และมีการใชโปรโมชั่นกันมาก เชน กลยุทธแขงขันดานราคา กลยุทธการ
สงเสริมการขาย ของแถม การชิงโชค และการเจริญเติบโตของเครื่องดื่มชาเขียวมีลักษณะการ
เจริญเติบโตทีล่ ดลงของภาพรวม ( ฝายงานวิจัยธุรกิจ :2549 )
2. แนวโนมการดูแลสุขภาพมากขึ้น เนื่องจากมีการเอาใจใสดูแลสุขภาพมากขึ้นและทําให
ในอนาคตยิ่งมีแนวโนมมากขึ้น มาจากผลของแบบสอบถามและบทวิเคราะห ( ฝายงานวิจัย
ธุรกิจ :2549) ซึ่งนาจะเปนทางเลือกที่สําคัญของบริษทั โออิชิ เชน การออกผลิตภัณฑใหม คือน้ําสม
แท 100% ซึ่งนาจะตรงกับความตองการของผูบริโภค เนื่องจากแบรนดโออิชิมีชื่อเสียงและเปนที่
รูจักมีโรงงานใชในการผลิตที่ทันสมัยและเพียงพอ พรอมทั้งชองทางการจัดจําหนายที่ทําสัญญากับ
บริษัทดีลแฮมดในการกระจายสินคา
แนวทางเลือกกลยุทธความเปนผูนํา (Leadership Strategy)
โดยใชการเปนผูนําตลาด
ในแนวโนมตลาดการเติบโตของน้ําดื่มชาเขียวเริ่มอิ่มตัวหรือ
เจริญเติบโตในอัตราที่ลดลง โดยมีการทําตลาดโดย มีการจับมือกับ 7-Eleven ทําโปรโมชั่นเมื่อซื้อ
สินคาในราน7-Eleven ครบ40 บาท สามารถซื้อไดในราคา10 บาท ซึ่งสามารถนํามาวางที่โดดเดน
บริเวณที่จายเงิน หยิบไดงายและมีการดูในเรื่องของแผนการเพิ่มยอดขายใหมากขึ้น (การตลาดเชิง

รุกในสภาวะทีต่ ลาดถดถอย ทําใหคูตอสูไ มบุกแตเราบุก ทําใหสรางความไดเปรียบในการแขงขัน)
ดวยการสงเสริมการขายและการใชสื่อโฆษณา
เนื่องจากการสงเสริมทางการตลาด และมีการจัดโฆษณา พรอมทั้งเปนตัวสื่อสารตอ
ผูบริโภคกับตัวสินคา
• เนื่องจากตองสรางความรูความเขาใจใหผูบริโภค ในการรับรู ขาวสาร คุณคา ประโยชน
ของเครื่องดื่มชาเขียว
• ควรสงเสริมการบริโภค การสรางกระแสในการดื่ม
• ควรแนะนําใหขาวสาร เกี่ยวกับสินคาเครื่องดื่มโออิชิ รสชาติตางๆ
เนื่องจากแบบสอบถาม ขอ 9 ตองใหผบู ริโภครูและตระหนักวาเครือ่ งดื่มชาเขียวโออิชิ มี
ประโยชน จากผลของแบบสอบถาม แบรนดของบริษัทโออิชิผูบริโภคมีการรับรูในเรื่องแบรนดและ
ชองทางการจัดจําหนายที่ครบถวน

5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
เลือกแนวทางการแกไขปญหาของทางบริษัทโออิชิ จํากัด(มหาชน) กลยุทธเพื่อเปน
แนวทางในการนําไปปฏิบตั ใิ หสามารถสรางผลกําไรเพิม่ ขึ้นและทําใหธุรกิจเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
โดยใชการเก็บรวบรวมขอมูลของบริษทั ลูกคา คูแขงขัน แนวโนมตลาดเครื่องดืม่ ชาเขียวที่มกี าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผลของการศึกษาสรุปไดดังตอไปนี้
แนวทางแกไขระยะสัน้ การใชกลยุทธการเจริญเติบโต(Growth Strategy) โดยการออก
ผลิตภัณฑใหม(Market Development)ใหดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถขจัดปญหาตางที่
กดดันจากรัฐบาลและพฤติกรรมการเปลืย่ นแลงของผูบริโภคเอง
แนวทางแกไขระยะกลาง
เปนแนวทางแกไขระยะตอจากระยะสั้นเนื่องจากเมื่อดําเนินการ
แกไขระยะสั้นโดยการออกผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําสมแท 100 % มีการโฆษณาประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่อง ทําใหมีการจัดโปรโมชั่น สรางกระแสดานการบริโภคเครื่องดื่มที่ดูแลสุขภาพ ทําใหบริษทั มี
ฐานลูกคาที่กวางขึ้นนอกเหนือจากเครื่องดื่มน้ําชาเขียว และหลีกเลี่ยงการกดดันจากทางรัฐบาล ซึ่ง
ในระยะนีต้ องมีการใหลูกคารูสามารถจดจําและซื้อซ้ําอีกและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและนําไปสู
แผนแนวทางการแกไขในระยะยาวหรือการกําหนดสรางกลยุทธแบบยั่งยืนตอไป
แนวทางแกไขระยะยาว
ซึ่งถาทางบริษัทไดทําการแกไขในระยะสั้นและดําเนินการแกไขใน
ระยะกลางแลว ทําใหบริษทั มีผลิตภัณฑที่ใหความตองการกับผูบริโภค แตในการแขงขันในธุรกิจมี
การออกผลิตภัณฑใหมๆของบริษัทอื่นทําใหแยงสัดสวนทางการตลาด
เปนสาเหตุท่สี ําคัญของ
บริษัทโออิชิ ในการสรางตราสินคามีความสําคัญกับบริษัทในระดับหนึ่ง เนื่องจากการสรางความ
มั่นใจที่ดี ในเรื่องของผลิตภัณฑ และบริการที่ดีเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา เปนกลยุทธ

หนึ่งที่จะทําใหเกิด BRAND LOYATY ได ทําใหไดเปรียบในการแขงขันสรางการเจริญเติบโตที่
ยั่งยืนในอนาคตได
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