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บทคดัย่อ 

 
         การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์ทางการตลาด
กรณีศกึษาระหว่าง บรษิทั แอมโบรส ไวน์ จํากดั และบรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ (ประเทศไทย) 
จํากดั น้ีมวีตัถุประสงค์ คอื เพื่อศึกษาวเิคราะห์ ยนืยนัปญัหาและผลกระทบที่ส่งผลต่อผล
ประกอบการของบริษัท หน่วยธุรกิจ และผลิตภณัฑ์ของบริษัท แอมโบรส ไวน์ จํากดั เพื่อ
กําหนดกลยุทธ์ในการแกไ้ขปญัหาทัง้กลยุทธ์ระดบัองคก์ร ระดบัธุรกจิ และระดบัหน้าที ่(ระดบั
ผลติภณัฑ)์ ตลอดจนเพื่อเพิม่ผลประกอบการของบรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั โดยไดอ้อกแบบ
การวจิยัเป็นแบบการวจิยัแบบบูรณาการ โดยผสมผสานการออกแบบวจิยัเป็นการศกึษาขอ้มูล
ทุตยิภูม ิ(Secondary Data) และขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) ในสว่นของการศกึษาขอ้มลู
ปฐมภูมใิช้การวจิยัเชงิคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์เชงิลึกผูบ้รหิาร และผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งของ
บรษิทั แอมโบรส ไวน์ จํากดั และจากผลการวจิยัสามารถกลยุทธ์ระดบัองค์กร คอื ใชก้ลยุทธ์
การเตบิโต กลยุทธ์ระดบัหน่วยธุรกจิคอื ใชก้ลยุทธ์มุ่งเน้น ร่วมกบัสรา้งความแตกต่าง ส่วนกล
ยทุธร์ะดบัหน้าทีผ่ลติภณัฑ ์คอืใชก้ลยทุธ ์การสรา้งตราสนิคา้ เป็นหลกั  
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บทท่ี 1  

บทนํา 

1.1 ความเป็นมา ข้อมลูองคก์ร และลกัษณะธรุกิจ 

         บรษิัท แอมโบรส ไวน์ จํากดั เป็นบรษิัทนําเขา้สุราและไวน์ มปีระวตัิความเป็นมาของ
บรษิทั (Company Profile) คอื เป็นการแยกตวัออกจากซแีกรม (ประเทศไทย) ประธาน
กรรมการบรหิารคนปจัจุบนั คอื คุณชวลติ เตชะไพบูลย ์เป็นรุน่ทีส่ามทีส่านต่อธุรกจิ คุณชวลติ
เริม่ทาํการนําเขา้ไวน์และจดัจาํหน่ายไวน์ปี 2527 ในปี 2523 เขาช่วยพอ่ของเขาในการสรา้งโรง
กลัน่แอลกอฮอลท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกในชว่งเวลานัน้ นัน้คอื โรงกลัน่สรุาบางยีข่นั 2 คุณชวลติไดร้บั
การนําเขา้วสิกี้, ยนิ (GIN), เหลา้รมั และสุรา ในปีพ.ศ.2525 เขาชื่นชอบในการไวน์และมี
ความสขุกบัความทา้ทายในการสรา้งตราสนิคา้ 
      บรษิทั แอมโบรสไวน์ จํากดั เป็นบรษิทัฯนําเขา้ไวน์ชัน้นําของประเทศไทย นอกจะน้ียงัมี
ผลติภณัฑเ์หลา้ชนิดต่างๆ มแีผนในการสรา้งกาํไรจากการจาํหน่ายไวน์และเหลา้ 10 เปอรเ์ซนต ์
ในทุกๆปี แมว้า่บรษิทัจะมนีโยบาย บุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ และสนิคา้ทีม่คีุณภาพ ทีผ่า่นมา
บรษิทัทาํกําไรไดเ้พยีงแค่ 5 เปอรเ์ซนต์จาก 10 เปอรเ์ซน็ต ์ทีไ่ดต้ัง่เป้าไว ้ดว้ยปจัจยัต่างๆที่
ส่งผลกระทบทําใหย้อดจําหน่ายลดลง เช่น วกิฤตอุทกภยัปี พ.ศ. 2554, ปญัหาของคนเสือ้
เหลอืงและเสือ้แดงทีเ่ริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 จนถงึปจัจุบนั และสนึามทิีภู่เกต็เมื่อปี พ.ศ. 2547 
สถานะการณ์เหล่าน้ีสง่ผลใหน้กัทอ่งเทีย่วมจีาํนวนลดลง เน่ืองจากหวัน่วา่จะไดร้บัอนัตราย 
      บรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั ตัง้อยูท่ี ่29 ซอย 63 สุขมุวทิ อาคาร บางกอก บสิเนส ชัน้ 3 
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา จงัหวดักรุงเทพหมานคร 10110 ปจัจุบนัมพีนกังาน 130 คน 72
เปอรเ์ซน็ตด์แูลดา้นการขาย การตลาด คลงัสนิคา้ และโลจสิตกิส ์

- วิสยัทศัน์ (Vision ): เป็นผูนํ้าในอุตสาหกรรมสรุาและไวน์  
- พนัธกิจ (Mission): เจาะตลาดไวน์และสรุาทุกระดบั ดว้ยผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ 

และรกัษาความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งบรษิทัฯกบัผูป้ระกอบการ 
   - เป้าหมาย (Goal): สามารถขยายตลาดไวน์และสุราทัว่ประเทศ และทํากําไรใหไ้ด้
ตามนโยบายทีก่าํหนดไว ้
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ภาพที ่1 แสดงสาขาของบรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั (ประเทศไทย) 
ทีม่า: บรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั, 2555 
 
      สินค้าท่ีนําเข้าโดย บริษทั แอมโบส ไวน์ จาํกดั 
 1. ไวน์ ไวน์เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ซึง่เกดิจากการหมกัน้ําตาลในองุน่ แบ่งออกเป็น 2 
ชนิดใหญ่ ๆ คอื ไวน์ขาว (White Wine) หรอื (Vin Blanc) และ ไวน์แดง (Red wine) หรอื (Vin 
Rouge) ไวน์ทีไ่ดจ้ากการผสมระหว่างไวน์ 2 ชนิดเรยีกว่า ไวน์สชีมพ ู(Rose หรอืว่า Pink 
Wine) สว่นไวน์ทีม่กีารอดัก๊าซลงไป จะเรยีกว่า สปารก์ลงิไวน์ (Sparkling Wine) ไวน์นําเขา้ที่
เป็นทีรู่จ้กัอยา่งเชน่ Gato Negro, Hardys, JackaRoo เป็นตน้ 
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ภาพที ่2 แสดงผลติภณัฑไ์วน์ ฮารด์สี ์(Hardys), กาโต เนโกร (Gato Negro) และ แจคคาร ู
(JackaRoo) 
ทีม่า: บรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั, 2555 
 

2. แชมเปญ หรอืสปารก์ลงิไวน์ (Sparkling wine) คอื ไวน์ที่มกีารอดัก๊าซลงไป 

ผลติภณัฑท์ีนํ่าเขา้มา เชน่ Stamp, Pinot Noir – Chardonnay และ Pommery  

 

ภาพที ่3 แสดงผลติภณัฑแ์ชมเปญ ปอมเมรี ่(Pommery) 
ทีม่า: บรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั, 2555 
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 3. น้ําแรจ่ากประเทศนอรเ์ว ยีห่อ้ Voss ม ี2 ชนิดคอื แบบธรรมดาและแบบอดัลม 

 

Voss 

ภาพที ่4 แสดงผลติภณัฑน้ํ์าแร ่วอส (Voss) 
ทีม่า: บรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั, 2555 
 
 4. เหลา้ (Liquor หรอื Spirit) ทีบ่รษิทัฯนําเขา้ ม ี4 ชนิด ไดแ้ก่  
 4.1 วสิกี ้(Whisky) คอื เครื่องดื่มแอลกอฮอลโ์ดยกลัน่มาจากเมลด็ธญัพชืต่างๆ และหมกั
บ่มเอาไว้ใน ถงัไม้โอ๊ก ผลิตภณัฑ์ที่นําเข้า เช่น เกล็นกลอยน์ (Glengoyne), สโมคเฮด 
(Smokehead), แบลค เวลเวท (Black velvet) เป็นตน้  

 

 

ภาพที ่5 แสดงผลติภณัฑว์สิกี ้เกลนกอยน์ (Glengoyne), สโมคเฮด (Smokehead) และ   
แบลคเวลเวท (Black velvet) 
ทีม่า: บรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั, 2555 
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 4.2  วอดกา้ (Vodka) คอื สุรากลัน่ไมม่สี ีเป็นของเหลวใสเกอืบทัง้หมดเป็นน้ําและเอทา
นอลซึง่ถูกกลัน่ใหบ้รสิุทธิ ์มกัจะกลัน่หลายรอบ จากส่วนผสมหมกัอย่างกากน้ําตาลของมนัฝรัง่ 
ธญัพชื (โดยมากเป็นขา้วไรยห์รอืขา้วสาล)ี หรอืหวับที เช่น วอดกา้ ครุยเซอร ์(Vodka cruiser), 
บารต์นั วอดกา้ (Barton vodka), ครสิตลั สคลู วอดกา้ (Crystal skull vodka), เพยีวรติี ้วอดกา้ 
(Purity vodka) เป็นตน้     

 
ภาพที ่6 แสดงผลติภณัฑว์อดกา้ บารต์นั (Barton), ครสิตลั สกอล (Cyrstal Head Vodka),  
วอลท ์(Valt) เพยีวรติี ้(Purity) และวอดกา้ ครยุเซอร ์(Vodka Cruiser) 
ทีม่า: บรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั, 2555 
 
 4.3 ยนิ (Gin) สรุาทีผ่ลติโดยใชม้อลท์ของขา้วบารเ์ลยผ์สมกบัวสิกีไ้รยแ์ละหมกักลัน่กก็ลัน่
ดว้ยพอทสตลีขนาดเลก็ ออกมาเป็นน้ําเหลา้ดกีรขีนาดปานกลาง คอื 70 ถงึ 85 ผลติภณัฑท์ี่
นําเขา้ ไดแ้ก่ ซนิทาเดล ยนิ (Citadelle Gin) และบารต์นั ยนิ (Barton Gin) 
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                       Citadelle gin                              Barton gin 

ภาพที ่7 แสดงผลติภณัฑย์นิ ซทิาเดล ยนิ (Citadelle Gin) และบารต์นั ยนิ (Barton Gin) 
ทีม่า: บรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั, 2555 
 

4.4 รมั (Rum) เป็นสุราทีผ่ลติมาจากออ้ยหรอืกากน้ําตาลดว้ยการหมกัหรอืการกลัน่ ซึง่
แบ่งเป็น 3 ประเภท 

4.4.1 รมัสขีาว (White Rum) เป็นรมัทีม่สีใีส บางชนิดไมต่อ้งเกบ็บ่ม บางชนิดตอ้งเกบ็บ่ม
ในถงัไมเ้พื่อใหก้ลิน่ และรสดขีึน้ บางครัง้เรยีกว่า Silver Rum เหมาะสาํหรบันําไปผสมคอ็กเทล
ทีไ่มต่อ้งการใหส้เีปลีย่น  

4.4.2 รมัสทีอง (Gold Rum) เป็นรมัทีม่สีเีหลอืงใส ไดจ้ากการเกบ็บ่มไวใ้นถงัไมเ้พื่อให้
เกดิส ีหรอืผสมส ีกลิน่ รสชาต ิดว้ยคาราเมล (Caramel) ทีไ่ดจ้ากการเคีย่วน้ําตาล เป็นสเีหลอืง
ทอง เพือ่ใหไ้ดเ้หลา้รมัทีม่กีลิน่ ส ีรสชาตมิากขึน้กวา่เดมิ  

4.4.3 รมัสดีาํ (Dark Rum) เป็นรมัทีม่สีเีกอืบดาํ ไดจ้ากการเกบ็บ่มไวใ้นถงัไมเ้พือ่ใหเ้กดิส ี
และผสมกบัคาราเมลทีไ่ดจ้ากการเคีย่วน้ําตาลจนเป็นสดีําเกอืบไหม ้จะไดก้ลิน่และรสชาตมิาก
ขึน้  

  

     Barton rum    Plantation rum 

ภาพที ่8 แสดงผลติภณัฑร์มั บารต์นั รมั (Barton Rum) แพลนเทชัน่ รมั (Plantation Rum) 
ทีม่า: บรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั, 2555 
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 เหลา้รมันิยมนําไปผสมเป็นคอ็กเทลมาก ทีรู่จ้กักนัมากคอื Rum Coke หรอื Cuba Libre 
นอกจากน้ียงันําไปผสมกบัเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ เช่น น้ําผลไมต่้างๆ โดยเฉพาะทีเ่รยีกว่า Punch 
จะเป็นเครื่องดื่มทีเ่ขา้กนัไดด้มีากกบัรมัเหลา้รมัทีจ่าํหน่ายจะมดีกีรรีาว 40 ดกีร ีแต่มหีลายชนิด
ผลติใหม้ดีกีรสีงูมากถงึ 75.5 ดกีร ีหรอืทีเ่ขยีนว่า 151 Proof เพื่อใหเ้ครื่องดื่มผสมมคีวามแรง
เพิม่ขึน้ ผลติภณัฑท์ีนํ่าเขา้ ไดแ้ก่ บารต์นั รมั (Barton rum) และ แพลนเทชัน่ รมั (Plantation 
rum) 
    จุดเด่นของวอดก้า คอืเหล้าที่ไม่มรีส และกลิ่น ซึ่งก็ทําให้เกิดความยาก ที่ผู้บรโิภคจะ
จาํแนกถงึความแตกต่าง ของวอดกา้แต่ละชนิดได ้อย่างไรกด็ ีขอ้ดทีีส่าํคญัทีสุ่ดคอื วอดกา้เป็น
เครื่องดื่ม ที่ทําให้เกิดอาการเมาค้าง ในวันรุ่งขึ้นน้อยที่สุดในบรรดาเหล้าทุกชนิด วอดก้า 
คุณภาพสงูจะมกีารใชว้ตัถุดบิคุณภาพเยีย่ม และน้ําทีบ่รสิทุธิ ์โดยผา่นการกลัน่ถงึ 3 ครัง้ เพื่อให้
ไดแ้อลกอฮอลท์ีม่คีวามใส และบรสิุทธิ ์ปรมิาณแอลกอฮอลใ์นวอดกา้ โดยปกตจิะอยูท่ีป่ระมาณ 
40 เปอรเ์ซนตข์ีน้ไป ปรมิาณขัน้ตํ่าของเอทานอลควรจะม ี37.5 เปอรเ์ซนต ์โดยปรมิาตรวอดกา้
จะแบ่งได ้3 ระดบั คอื ระดบัสแตนดารด์ (Standard), ระดบัพรเีมยีม (Premium) และระดบัดี
ลกัซ ์(Deluxe) 
     1. วอดกา้ระดบัสแตนดารด์ (Standard) ผ่านกระบวนการกลัน่ไม่เกนิสองครัง้ และกรอง
กลิน่ 15 ชัว่โมงขึน้ไป คอืเหลา้ทีพ่ฒันามาตามความตอ้งการของตลาด คอื ราคาไม่แพง และ
คุณภาพด ีเหมาะสําหรบัผสมเครื่องดื่มคอ็กเทล และเหลา้ป ัน่ทุกชนิดทีผู่ป้ระกอบการตอ้งการ
ลดตน้ทุน สรา้งกาํไรมากขึน้ แต่ไมล่ดคุณภาพ วอดกา้ระดบัสแตนดารด์มรีาคาตํ่ากว่า 500 บาท
ต่อขวด 

2. วอดกา้ระดบัพรเีมยีม (Premium) เป็นวอดกา้ทีผ่่านกระบวนการกลัน่ 3-5 ครัง้ ใช้
วตัถุดบิทีม่คีุณภาพ การดื่มวอดกา้ระดบัพรเีมยีม นิยมดื่มแบบเป็นชอ็ต ผสมกบัน้ําอดัลมหรอื
น้ําอดัลม ไม่นิยมนํามาเป็นส่วนผสมของคอ็กเทล เน่ืองจากราคาค่อนขา้งสงู มรีาคา 500 ถงึ 
1,000 บาทต่อขวด  

3. วอดการะดบัดลีกัซ ์(Deluxe) มกีารผลติอยา่งพถิพีถินั รสสมัผสัละเอยีด ดื่มงา่ยและลื่น
คอ ตวัอยา่งเชน่ Purity vodka ผา่นการกลัน่ถงึ 32 ครัง้ เพื่อใหไ้ดว้อดกา้ทีม่คีวามบรสิุทธ ์ราคา
ของวอดกา้ระดบัน้ีจะอยูท่ีข่วดละ 1,000 บาทขึน้ไป 
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    ประเทศไทยมวีอดกา้ทีนํ่าเขา้จากต่างประเทศหลากหลายยีห่อ้ และหลายระดบั จงึขอแบ่ง
ระดบัโดยเลอืกตราสนิคา้ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในตลาดวอดกา้ เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ ดงัน้ี 
 
ตารางที ่1 แสดงการแบ่งระดบัของวอดกา้ 

ระดบัของวอดก้า ตราสินค้า ราคา 

Standard Gilbey's  

Barton  

320 บาท  

399 บาท  

Premium  

 

Absolut  

Sminoff  

Finlandia  

Svedka  

729 บาท  

649 บาท  

640 บาท  

650 บาท  

Deluxe  

 

Purity 

Ciroc  

Gray goose  

2,560 บาท  

1,415 บาท  

1,350 บาท  

ทีม่า: บรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั, 2555 
 
       ปจัจุบนั บรษิทั แอมโบรส ไวน์ จํากดั นําเขา้และจําหน่ายผลติภณัฑว์อดกา้ทัง้ 3 ระดบั 
เพื่อมสี่วนแบ่งทางการตลาดสนิค้าวอดก้าทัง้ระดบับน ระดบักลาง และระดบัล่างล่าง วอดก้า
ระดบัดลีกัซข์องบรษิทั คอื เพยีวรติี ้วอดกา้ (Purity Vodka) วอดกา้ระดบัพรเีมยีม คอื สเวดกา้ 
วอดกา้ (Svedka Vodka) และวอดกา้ระดบัสแตนดารด์ คอื บารต์นั วอดกา้ (Barton Vodka) 
นอกจากน้ียงัมผีลติภณัฑ ์วอดกา้ ครุยเซอร ์(Vodka Cruiser) คอื วอดกา้แต่งกลิน่พรอ้มดื่ม 
(RTD ยอ่มาจาก Ready to drink) ทีม่คีู่แขง่อยา่ง สเมอรน์อฟ ไอซ ์(Smirnoff Ice) และ บาร์
คาดี ้บรเีซอร ์(Barcadi Breezer) เป็นตน้ สเวดกา้ วอดกา้ (Svedka Vodka) เริม่นําเขา้และ
จาํหน่าย เมื่อวนัที ่13 มถุินายน พ.ศ. 2552 บรษิทั แอมโบรส ไวน์ จํากดั ซึง่ถอืว่าเป็นตรา
สนิคา้ใหมใ่นตลาดวอดกา้ระดบัพรเีมยีม สเวดกา้ วอดกา้ (Svedka Vodka) มใีหเ้ลอืกถงึ 6 กลิน่ 
คอื ซตีรอง (Citron) กลิน่เลมอน, เชอรร์ี ่(Cherry), คลเีมนไทน์ (Clementine) กลิน่สม้, ราส
เบอรร์ี ่(Raspberry), วานิลลา (Vanilla) และ คอลาดา (Colada) กลิน่มะพรา้ว ความหลากหลาย
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ของสนิค้า ทําให้ตอบสนองถึงความต้องการของผู้บรโิภคได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตาม เน่ือง
จากสเวดกา้ วอดกา้ (Svedka Vodka) ถอืว่าเป็นผลติภณัฑใ์หมใ่นตลาดวอดกา้ระดบัพรเีมยีม 
ถือว่าเป็นจุดอ่อนของตัวผลิตภัณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง สเมอร์นอฟ วอดก้า 
(Smirnoff Vodka) ผลติภณัฑจ์ากบรษิทั ดอิาจโิอ โม-เอท็ เฮนเนสซี ่(ประเทศไทย) และ แอบ
โซลูท วอดกา้ (Absolut Vodka) ผลติภณัฑจ์ากบรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ (ประเทศไทย) รวมถงึ
ตราสินค้ายังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคของผู้บริโภค ทําให้ส่วนแบ่งทางการตลาด
ของสเวดกา้ วอดกา้ (Svedka Vodka) ค่อนขา้งน้อย รวมไปถงึกฎหมายขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วกบั
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีอ่อกโดยรฐับาล ดงัน้ี  
     พระราชบญัญตัคิวบคุมเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัถดัจากวนั
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป คอืวนัที ่13 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2551 โดยกฎหมายฉบบัน้ี
ไดก้าํหนดหา้มมใิหผู้ใ้ดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ุกประเภท หรอืเครื่องหมายของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อนัเป็นการอวดอา้งสรรพคุณหรอืชกัจูง ใจใหผู้อ้ื่นดื่มโดยตรงหรอืโดยออ้ม การ
โฆษณานัน้ ไม่ว่าจะกระทําด้วยวธิใีดๆ ที่เป็นการใหป้ระชาชนเหน็ ได้ยนิหรอืทราบขอ้ความ 
เพื่อประโยชน์ในทางการค้า และรวมถึงการสื่อสารการตลาด ฉะนัน้ เมื่อนึกถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์กห็มายความถงึ สุราตามกฎหมายว่าดว้ยสุรา แต่ไม่รวมถงึยาวตัถุออกฤทธิต่์อจติ
และประสาท ยาเสพติดให้โทษ ซึ่งต้องไปว่าด้วยตามกฎหมายต้องห้ามนัน้ๆ ที่บญัญัติไว้
โดยเฉพาะ การที่กฎหมายฉบบัน้ีไดก้ําหนดหา้มทําการโฆษณาไว้ แต่ก็ยงัไม่ปิดโอกาสใหท้ํา
การโฆษณาเสยีเลย โดยเปิดโอกาสใหผู้ผ้ลติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถกระทําได้เป็นการ
เฉพาะตาม ที่กฎหมายฉบับน้ีกําหนดเท่านัน้  ดงันัน้ กฎหมายกําหนดให้การโฆษณาหรือ
ประชาสมัพนัธ์ใดๆ ผูผ้ลติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให ้กระทําได้เฉพาะการให้ขอ้มูล
ขา่วสาร และความรูเ้ชงิสรา้งสรรคส์งัคม โดยไมม่กีารปรากฏภาพของสนิคา้หรอืบรรจุภณัฑข์อง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นัน้ เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสญัลกัษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
หรอืสญัลกัษณ์ของบรษิทัผูผ้ลติเครื่องแอลกอฮอลน์ัน้เท่านัน้ ซึง่มปีรากฏใหเ้หน็ตามสื่อโฆษณา
ทางโทรทศัน์ ฉะนัน้ ผูใ้ดฝา่ฝืนกฎหมายดงักล่าวกไ็ดม้บีทกาํหนดโทษไวด้ว้ยเช่นกนั (สาํนกังาน
สง่เสรมิSME, 2555) 
 
1.2 ข้อมลูผลิตภณัฑส์เวดก้า วอดก้า (Svedka Vodka) 
         สเวดกา้ วอดกา้ (Svedka Vodka) แผลงมาจากคาํวา่ Svenskaทีแ่ปลว่ากระเป๋าในภาษา
สวเีดน ผูค้ดิคน้สตูรคอื กโียม ควิเฟลยี (Guillaume Cuvelier) เป็นวอดกา้ระดบัพรเีมยีมทีผ่ลติ
และนําเข้าจากประเทศสวีเดนโดยผ่านกระบวนการการผลิตที่ทันสมยั ผ่านกระบวนการ
กลัน่กรอง 5 ครัง้ โดยใชข้า้วสาลฤีดหูนาวจากสวเีดนเป็นหลกั 
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“Voted the number one vodka of 2033” 

ภาพที ่10 แสดงผลติภณัฑส์เวดกา้ วอดกา้ (Svedka vodka) 
ทีม่า : บรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั, 2555 

 
1.2.1 จดุขายของสเวดก้า วอดก้า (Svedka vodka) 

 สเวดกา้ วอดกา้ (Svedka vodka) นําเขา้จากประเทศสวเีดน โดยจดัอยูใ่นสนิคา้กลุ่มพ
รเีมยีมแต่ราคาถูกกว่า แอบโซลูท วอดกา้ (Absolut vodka) มคีุณภาพสงู ผา่นการทาํใหบ้รสิุทธิ ์
จากกระบวนการกลัน่ 5 ครัง้ ทาํใหร้สชาตลิะเอยีดกวา่วอดกา้ทัว่ไปทีก่ลัน่เพยีง 2-3 ครัง้ 

 
1.3 สภาพการแข่งขนัและคู่แข่งหลกัขององคก์ร 
 บริษทั เพอรน์อต ริคารด์ (ประเทศไทย) จาํกดั (Pernod Ricard Thailand) 
 บรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นบรษิทัทีผ่ลติและจาํหน่ายสุราและไวน์
ทีม่ชีื่อเสยีงของโลก มสีาขาอยู่ในประเทศต่างๆ มากกว่า 70 ประเทศ และมพีนักงานทัง้หมด 
19,000 คน ทัว่โลก โดยมสีาํนกังานใหญ่ตัง้อยู ่ณ กรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส บรษิทั เพอรน์อต 
รคิาร์ด (ประเทศไทย) จํากดั ได้ถือกําเนิดขึน้จากการรวมกจิการระหว่าง บรษิทั ซแีกรม 
(ประเทศไทย) จํากดั และบรษิทั เพอรร์ีไ่ทย ทําให ้บรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ (ประเทศไทย) 
จํากดั กลายเป็นบรษิทัทีนํ่าเขา้สุรา และไวน์จากต่างประเทศเป็นอนัดบัต้นๆ ของประเทศไทย 
อาทเิช่น ชวิาส รกีลั (Chivas Regal), ฮนัเดรด ไพเพอรส์ (100 Pipers), จาคอปส ์ครกี 
(Jacob's Creek), บาเลนไทน์ (Ballentine's), คาลวั (Kahlua) และมาลบิู (Malibu) เป็นตน้ และ
เพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายติดอันดับขายดี คือ แอบโซลูท วอดก้า (Absolut 
Vodka) 
 เพอรน์อต รคิารด์ ใหค้วามสาํคญัแก่วฒันธรรมการทาํงานทีเ่น้นผลการปฏบิตังิานและการ
พฒันา ทัง้น้ีเพื่อให้บุคลากรที่มคีวามสามารถได้ทํางานตามความเหมาะสมกบังานได้ ดงันัน้ 
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ระบบน้ีตอ้งการความโปร่งใสและความต่อเน่ืองในการบรหิารผลการปฏบิตังิาน, การเสรมิสรา้ง
ความสามารถ, และการพฒันาอาชพีเพอร์นอต รคิารด์ มคีวามเชื่อว่าผลประกอบการดา้น
การเงนิ และความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นสิง่ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกนั ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวาม 
มุ่งมัน่ต่อกจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ตัง้แต่ ◌่มกีารก่อตัง้กลุ่มบรษิทั กลยุทธ์ด้าน
กจิกรรมความ รบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั ไม่ไดเ้กดิขึน้จากความรบัผดิชอบทางจรยิธรรม
เท่านัน้แต่เกิดจาก ความสํานึกด้านธุรกิจของบรษิทัฯ ด้วยเช่นกนั เพราะว่ารากฐานของการ
กําเนิดตราสนิคา้ต่างๆ ของบรษิทัฯกไ็ด้ถอืกําเนิด และเป็นส่วนหน่ึง และขึน้อยู่กบัวฒันธรรม
ทอ้งถิน่ ดงันัน้ การมสีว่นแบ่งปนัวฒันธรรมของบรษิทัฯ และการเสรมิสรา้งความรเิริม่สรา้งสรรค์
ทางธุรกจิ จงึเป็นสิง่ทีบ่รษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัและมุง่มัน่ดว้ยเชน่กนั 
 

 

ภาพที ่11 แสดงผลติภณัฑข์องบรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ 
ทีม่า: บรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
 
       บรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ (ประเทศไทย) จาํกดั ตัง้อยูท่ีช่ ัน้ 6 และ14 หอ้งเลขที ่6 เอฟ 
อาคารเพรสเิดน้ ทาวเวอร ์973 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร  
 - วิสยัทศัน์ ( Vision ) : เป็นผูนํ้าในอุตสาหกรรมสรุาและไวน์ 
 - พนัธกิจ (Mission) : ไปสูเ่ป้าหมายโดยการเป็นบรษิทัทีพ่รอ้มต่อการเปลีย่นแปลง มี
ความรเิริม่สรา้งสรรคท์างธุรกจิ, ความไวใ้จกนั และการมจีรรยาบรรณ 
            - เป้าหมาย (Goal) : ผลติภณัฑม์ตีาสนิคา้ทีโ่ดง่ดงั และครองใจผูบ้รโิภค 
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 1.3.1 ข้อมลูแอบโซลทู วอดก้า (Absolut vodka) 
   Absolut Vodka เป็นวอดกา้ระดบัพรเีมีย่ม เริม่ผลติครัง้แรกในปี 1879 ในเมอืงโอฮุส 
ทางใต้ของประเทศสวเีดน รูปทรงสญัลกัษณ์ของขวดได้รบัแรงบนัดารใจมาจากขวดยาของ
สวเีดนในศตวรรษที ่18 Absolut Vodka ผลติจากขา้วสาลฤีดหูนาวของประเทศสวเีดน ซึง่ใช้
ปรมิาณถงึสองปอนดใ์นการผลติต่อ 1 ขวด มสี่วนผสมของแอลกอฮอล์ 40 เปอรเ์ซน็ต์ มี
สโลแกนคอื “In an Absolut world”  

 

“In an Absolut world” 

ภาพที ่12 แสดงผลติภณัฑแ์อบโซลทู วอดกา้ (Absolut vodka) 
ทีม่า: บรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
 
 1.3.2 จดุขายของแอบโซลทู วอดก้า (Absolut vodka) 

เป็นสินค้าที่นําเข้าจากประเทศสวีเดน จดัอยู่ในสินค้ากลุ่มพรีเมี่ยม บริสุทธิจ์าก
กระบวนการกลัน่อย่างต่อเน่ือง ทาํใหไ้ดร้สชาตทิีเ่ขม้ขน้  มรีปูแบบของผลติภณัฑส์วยงาม และ
เป็นเอกลกัษณ์ 

 
1.4 ปัญหาและความสาํคญัของปัญหา 
 1.4.1 ปัญหาระดบัองคก์ร 

ยอดขายมกีารเตบิโตชา้ และไมต่่อเน่ือง ตามนโยบายของบรษิทัฯทีม่แีผนการทาํกําไร 10 
เปอร์เซ็นต์ในแต่ละปี แต่ในแต่ละปีที่ผ่านมาบริษัทฯสามารถทํากําไรได้เพียงประมาณ 5 
เปอรเ์ซน็ต ์อกีทัง้ตลาดสนิคา้เครื่องดื่มแอลกอฮอลม์กีารแขง่ขนัค่อนขา้งสงูมาก และมคีู่แขง่ราย
ใหญ่ในตลาดมาก ตลอดจนมสีนิคา้ทดแทนคอ่นขา้งมากเชน่กนั              
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แผนภมูทิี ่1 แสดงผลกาํไรการเตบิโตของบรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั ปี พ.ศ. 2552 ถงึ 2555 
ทีม่า: บรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั, 2555 
หมายเหตุ: เน่ืองจากตวัเลขยอดจาํหน่ายเป็นความลบัทางของบรษิทัฯ จงึไมส่ามารถแสดงเป็น
ตวัเลขได ้
 
 จากภาพที ่1 ยอดขายในปีพ.ศ. 2553 เพิม่ขึน้จากปีพ.ศ. 2552 เพยีง 5 เปอรเ์ซน็ต ์
ยอดขายในปี พ.ศ. 2554 เพิม่จากปี พ.ศ. 2553 เพยีงเลก็น้อย และในปี พ.ศ. 2555 ยอดขาย
เพิม่ขึน้ 5 เปอรเ์ซน็ต ์จากปี พ.ศ. 2554 
 
 1.4.2 ปัญหาระดบัหน่วยธรุกิจ 
 สว่นแบ่งทางการตลาดมน้ีอย ตลาดวอดกา้ระดบัพรเีมีย่มมกีารแขง่ขนัค่อนขา้งสงู บวก
กบักลุ่มผูบ้รโิภควอดกา้ในปจัจุบนัมจีาํนวนไมม่าก การทาํใหส้เวดกา้ วอดกา้ (Svedka Vodka) 
เขา้ไปมสี่วนแบ่งทางการตลาดนัน้เป็นเรื่องยาก เน่ืองจากสนิคา้ของคู่แข่งมคีุณภาพและเป็นที่
รูจ้กัของกลุ่มเป้าหมาย ทาํใหพ้ืน้ทีส่ว่นมากของตลาดวอดกา้เป็นของคูแ่ขง่ 
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แผนภมูทิี ่2 แสดงสว่นแบ่งทางการตลาดไวทส์ปิรติประเทศไทยปี 2554 ถงึปจัจุบนั 
ทีม่า: บรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั, 2555 
 
      จากแผนภูมทิี ่2 สว่นแบ่งตลาดวอดกา้ม ี43 เปอรเ์ซน็ต ์ลําดบัรองลงมามาคอืยนิม ี26 
เปอรเ์ซน็ต์ รมั 21 เปอรเ์ซน็ต์ และอนัดบัสุดทา้ยเตกลี่าม ี10 เปอรเ์ซน็ต์ ผูนํ้าตลาดในกลุ่ม
วอดกา้ระดบัพรเีมยีม คอื Sminoff Vodka, Absolut Vodka และ Finlandia Vodka ตามลําดบั 
สว่น Svedka Vodka เป็นน้องใหม่ทีอ่ยูอ่นัดบัสุดทา้ย เน่ืองจากนําเขา้มาจําหน่ายในประเทศ
ไทยไดเ้พยีงไมน่าน  
 
 1.4.3 ปัญหาระดบัหน้าท่ี 

ผลติภณัฑส์เวดกา้ วอดกา้ (Svedka Vodka) ไม่สามารถเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภควอดกา้
ระดบัพรเีมยีม  วอดก้าระดบัสแตนดาร์ดของบรษิทั คอื บาร์ตนั วอดก้า (Barton Vodka) 
วอดกา้ระดบัสแตนดารด์ส่วนมากใชเ้ป็นส่วนผสมของคอ็กเทล เป็นวอดกา้ราคาไม่แพง เหมาะ
สาํหรบัรา้นทีต่อ้งการลดตน้ทุน วอดกา้ระดบัน้ีมคีําเรยีกอกีอย่างหน่ึงคอื “Back Bar” เพราะ
ส่วนมากจะไม่ถูกวางแสดงบนบาร ์(Bar) หรอืไม่จําเป็นต้องแสดงตราสนิคา้ใหลู้กคา้ทีม่าใช้
บรกิาร การสรา้งตราสนิคา้ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัแก่ผูบ้รโิภคจงึไมใ่ชเ่รือ่งสาํคญันกัสาํหรบับารต์นั วอดกา้ 
(Barton Vodka) 
 วอดกา้ระดบัดลีกัซข์องบรษิทั คอื เพยีวรติี ้วอดกา้ (Purity Vodka) กลุ่มเป้าหมายของ
ผลติภณัฑน้ี์คอื กลุ่มคนมรีายไดสู้งทีช่ื่นชอบการบรโิภควอดกา้ เน่ืองจากราคาค่อนขา้งสูง ไม่
เหมาะกบักลุ่มที่มรีายไดน้้อยถงึปานกลาง รา้นที่ใชผ้ลติภเัพยีวรติี้ วอดก้า (Purity Vodka) 
สว่นมากจะมจีาํหน่ายในรา้นทีห่ร ูเช่น เมลโล (Mellow) สาขาทองหล่อ, เดอะ บาร ์(The Bar) 
ซอยสขุมุวทิ 24 และตามโรงแรมระดบั 5 ดาว บรษิทัการโฆษณาผา่นงานอเีวน้ทต่์างๆ เช่น งาน
เปิดตวัสนิคา้ หรอืงานแต่งงาน 

     สาํหรบัสเวดกา้ วอดกา้ (Svedka Vodka) เป็นวอดกา้ระดบัพรเีมยีม ไดม้กีารเริม่นําเขา้
และจําหน่าย เมื่อวนัที ่13 มถุินายน พ.ศ. 2552 การแขง่ขนัในตลาดวอดกา้ระดบัพรเีมยีมมี
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ค่อนขา้งสูง คู่แขง่ลว้นเป็นตราสนิคา้ทีแ่ขง็แกร่ง และเป็นทีรู่จ้กัของผูบ้รโิภค ไม่ว่าจะเป็น แอบ
โซลูท (Absolut Vodka) และสเมอรน์อฟ วอดกา้ (Smirnoff Vodka) ต่างเป็นผูนํ้าตลาดอนัดบั
วอดกา้ระดบัพรเีมยีมอนัดบั 1 และ 2 ตามลําดบั ตราสนิคา้อย่างสเวดกา้ วอดกา้ (Svedka 
Vodka) ทีพ่ึง่เขา้มาในไมก่ีปี่ อกีทัง้คนไทยมนิีสยัตดิตราสนิคา้ ทาํใหย้อดขาย และสว่นแบ่งทาง
การตลาดของสเวดกา้ วอดกา้ (Svedka Vodka) มน้ีอยมาก 

   ช่องทางการจาํหน่ายของสเวดกา้ วอดกา้ (Svedka Vodka) คอื โลตสั (Lotus), วลิล่า 
มาเกต็ (Villa Market), แมก็โคร (Macro), บาร ์(Bar), ไนท ์คลบั (Night Club) และโรงแรม 
นอกจากน้ียงัมบีรกิารส่งฟร ีอย่างไรกต็าม ช่องทางเหล่าน้ีกย็งัไม่เพยีงพอทีจ่ะทําใหต้ราสนิคา้
เป็นที่รู้จกัและเข้าถึงกลุ่มผู้บรโิภค การโฆษณาก็เป็นไปได้ยาก เน่ืองจากมกีฎขอ้บงัคบัของ
พระราชบญัญตัคิวบคุมเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ดงัน้ี  

  - สื่อสิ่งพิมพ์ ให้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ โดยห้ามปกหน้าปกหลัง และสื่อ
สิง่พมิพส์าํหรบัเยาวชน และทีใ่ชใ้นสถานศกึษา ยกเวน้การศกึษาในหลกัสตูรเกีย่วขอ้งกบัการ
ผสมเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
 - สือ่ป้ายกลางแจง้ หา้มโฆษณาเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
 - สื่อโทรทศัน์ ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตัง้แต่ 05.00-24.00 น. (บณัฑติ ศร
ไพศาล, 2551) 
 ในสว่นของปญัหาอกีประการ บรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั ขาดการอบรมฝา่ยสนบัสนุน
การขายทีด่แีละต่อเน่ือง บรษิทัฯมฝีา่ยสนับสนุนการขาย หรอืโปรโมเตอร ์(Promoter) มหีน้าที่
ใหค้วามรูแ้ละคาํปรกึษาแก่ผูป้ระกอบการรา้น รวมไปถงึหน้าทีใ่นการหารา้นใหมเ่พื่อขยายตลาด 
ไม่ว่าจะเป็นบาร ์(Bar), รา้นอาหาร หรอืไนท ์คลบั (Night club) ผูป้ระกอบการทีต่ดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑข์องบรษิทั ดว้ยเหตุผลคุณภาพของผลติภณัฑ,์ โปรโมชัน่ทีพ่ว่งไปกบัตวัผลติภณัฑก์็
ด ีหรอืการนําเสนอผลติภณัฑข์องโปรโมเตอร ์ผูป้ระกอบการล้วนหวงัว่า เมื่อสัง่ซื้อผลติภณัฑ์
เพือ่ไปจาํหน่ายแลว้ จะมกีารระบายสนิคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองหรอืขายดนีัน้เอง  
 โปรโมเตอรจ์ะเริม่ทาํงานในบรษิทัฯเวลา 13.30 นาฬกิา และประมาณ 18.00 นาฬกิา 
จะเริม่ออกทาํงานตามเขตพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายใหด้แูลโดยลําพงั และตอ้งเขา้ 8 รา้นเป็นอยา่ง
น้อย หากโปรโมเตอรข์าดวนิยัในการทาํงาน อยา่งเช่น หลงัจากออกจากบรษิทัฯในช่วงตอนเยน็
แล้วไม่ทํางาน ทําสิ่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกบังาน ไม่ดูแลลูกค้าเก่า ไม่หาร้านใหม่เพื่อนําเสนอ
ผลติภณัฑ ์ย่อมเกดิผลเสยีแก่บรษิทัฯ เน่ืองจากการแขง่ขนัในตลาดมสีงูจะทาํใหเ้ป็นโอกาสของ
บรษิทัคู่แข่งทนัท ีโปรโมเตอรท์ีด่นีอกจากจะต้องมคีวามรูใ้นตวัผลติภณัฑ ์และมไีหวพรบิดใีน
การเสนอโปรโมชัน่ทีด่สีาํหรบัลูกคา้แลว้ ทีส่าํคญัคอื การมมีนุษยสมัพนัธห์รอืความสมัพนัธ์ทีด่ี
กบัผูป้ระกอบการดว้ย การเปิดรา้นคา้ใหม่เพื่อใหผ้ลติภณัฑ์ของบรษิทัเป็นที่รูจ้กัและเป็นการ
ขยายตลาดเป็นเรือ่งยาก แต่ทีย่ากกวา่นัน้คอื จะทาํอยา่งไรใหท้างรา้นใชผ้ลติภณัฑข์องเราอยา่ง
ต่อเน่ือง แมว้่าจะมโีปรโมเตอร์จากบรษิทัอื่นมานําเสนอผลติภณัฑ์ และมกีารสนับสนุนปจัจยั
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ดา้นต่างๆที่มากกว่า การสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างโปรโมเตอรแ์ละผูป้ระกอบการเป็นเรื่องที่
สําคญั บรษิทัฯ มงีบใหก้บัโปรโมเตอรใ์นการรบัรองผูป้ระกอบการเป็นเงนิ 4,000 บาทต่อ 1 
เดอืน บรษิทัฯเหน็วา่นอกจากสนิคา้จะมคีุณภาพแลว้ การบรกิารหลงัการขายกเ็ป็นเรื่องทีส่าํคญั 
การมคีวามสมัพนัธท์ีก่ผัูป้ระกอบการตอ้งอาศยัระยะเวลาในการสรา้งความสมัพนัธ ์หากโปรโม
เตอรนํ์าเงนิส่วนน้ีไปใชท้ําสิง่อื่นทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการสรา้งความสาํคญักบัผูป้ระกอบการ จะทํา
ใหง้า่ยต่อการเสยีลกูคา้ และถอืวา่เป็นผลเสยีกบับรษิทั 
 

 

แผนภมูทิี ่3 แสดงยอดจาํหน่ายระหวา่ง Absolut Vodka และ Svedka Vodka 
ทีม่า: บรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั, 2555 
หมายเหตุ : เน่ืองจากตวัเลขยอดจาํหน่ายเป็นความลบัทางของบรษิทัฯ จงึไมส่ามารถแสดงเป็น
ตวัเลขได ้
 
 แผนภูมทิี ่3 เสน้ดา้นล่าง แทนยอดของของผลติภณัฑส์เวดกา้ วอดกา้ สว่นเสน้ดา้นบน
แทนยอดขายของแอบโซลูท วอดก้า จะเห็นได้ว่าจากปี พ.ศ. 2552 จนถึงปี พ.ศ. 2555 
ยอดขายของสเวดกา้ วอดกา้ มกีารเตบิโตชา้ ส่วนยอดขายของแอบโซลูท วอดกา้ มกีารเตบิโต
ทีร่วดเรว็อยา่งเหน็ไดช้ดั 
 
 ดงันัน้จงึสรปุปญัหาของบรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั ออกเป็น 3 สว่นดงัน้ี 

 1. ปัญหาระดบัองคก์ร คอื ยอดขายมกีารเตบิโตชา้ และไมต่่อเน่ือง 
 2. ปัญหาระดบัหน่วยธุรกิจ คือ ส่วนแบ่งทางการตลาดมีน้อย ตลาดวอดก้า

ระดบัพรเีมยีมมกีารแขง่ขนัขอ้นขา้งสงู บวกกบักลุ่มผูบ้รโิภควอดกา้มจีาํนวนไมม่าก 
 3. ปัญหาระดบัหน้าท่ีด้านการตลาด และเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ ์คอื สนิคา้สเวดกา้ 

วอดกา้ (Svedka Vodka) ไมส่ามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย 



17 
 

 
1.5 ความสาํคญัและผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัองคก์ร 
 ในปจัจุบนัมกีารแข่งขนัทีสู่งในตลาดวอดกา้ ทําใหส้นิคา้ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งมอีตัราการ
ขยายตวัที่ด ีถงึแมว้่ากลุ่มผูบ้รโิภควอดก้ามจีํานวนไม่มาก แต่กระแสการดื่มวอดก้าแบบผสม
หรอืคอ็กเทล กเ็ป็นอกีทางเลอืกหน่ึงของผูท้ี่รกัการดื่มวอดก้า การทราบถงึความต้องการของ
ผูบ้รโิภคและความตอ้งการของตลาดเป็นเรือ่งสาํคญัทีบ่รษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั จะตอ้งนําไป
พฒันาอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธใ์นการต่อสูก้บัคู่แขง่หรอืบุคลากรในองคก์รกด็ ีเพื่อให้
บรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั สามารถเตบิโต และเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัได ้
 
1.6 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

    1.6.1 เพื่อศกึษาวเิคราะห ์ยนืยนัปญัหาและผลกระทบทีส่่งผลต่อผลประกอบการของ
บรษิทัฯ หน่วยธุรกจิ และผลติภณัฑข์องบรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั 
         1.6.2 เพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการแกไ้ขปญัหาทัง้กลยุทธร์ะดบัองคก์ร ระดบัธุรกจิ และ
ระดบัหน้าที ่(ระดบัผลติภณัฑ)์ เพือ่เพิม่ผลประกอบการของบรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั 
 
1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.7.1 ประโยชน์ระยะสัน้ 
 1. บรษิทัทราบถงึปญัหา และสามารถกาํหนดกลยทุธเ์พือ่เพิม่ผลประกอบการ และสว่น

แบ่งทางการตลาดเพิม่สว่นแบ่งทางการตลาด  
 2. ผูเ้กีย่วขอ้งไดศ้กึษาและทราบพฤตกิรรมผูบ้รโิภค รวมทัง้ปจัจยัสภาพแวดลอ้มต่างๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ทราบรายละเอยีดเกีย่วกบักลยุทธท์ีใ่ชแ้กไ้ขปญัหา และเพิม่ผลประกอบการ
ใหก้บัองคก์ร 

1.7.2 ประโยชน์ระยะยาว 
 1. เพื่อใหบ้รษิทัมกีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้และเป็นที่
ยอมรบัของผูบ้รโิภค 

    2. เพือ่นําความรูจ้ากผลวจิยัไปศกึษาต่อยอด 

 



 

บทท่ี 2  

แนวคิดทฤษฎีและองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวข้อง 

        ในการศกึษา “การศกึษาเปรยีบเทยีบกลยุทธธุ์รกจิและกลยุทธก์ารตลาดวอดกา้ระดบัพรี
เมีย่ม บรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดักบั บรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ (ประเทศไทย) จํากดั ผูศ้กึษา
ได้ค้นคว้าแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาประกอบสนับสนุนผลการศึกษา และ
ประกอบการนําผลการศกึษาไปใชป้ระโยชน์ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องงานวจิยัทีไ่ดก้ําหนด
ไว ้โดยแบ่งออกเป็น 3 สว่นดงัน้ี 
 
2.1 การจดัการเชิงกลยทุธ ์(Strategic Management) 
   2.1.1 ทฤษฎกีารวเิคราะหจุ์ดแขง็ จุดออ่น โอกาสและอุปสรรค (SWOT) 
 2.1.2 ทฤษฎกีารวเิคราะหอุ์ปสรรค-โอกาส-จุดออ่น-จุดแขง็ (TOWS Matrix) 
 2.1.3 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม (PEST Analysis) 
 2.1.4 วเิคราะห ์5 Force Analysis 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบักลยทุธท์างการตลาด (Strategic Marketing) 
        2.2.1 แนวคดิเกีย่วกบัหลกัการตลาดบรกิาร (4P’s) 
       2.2.2 การบรหิารสมัพนัธภาพกบัลกูคา้ (CRM) 
      2.2.3 การสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) 
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2.1 การจดัการเชิงกลยทุธ ์(Strategic Management) 

 2.1.1 ทฤษฎีการวิเคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาสและอปุสรรค (SWOT) 
 เป็นการวเิคราะหส์ภาพอุตสาหกรรมหรอืหน่วยงานในปจัจุบนัเพื่อคน้หาจุดแขง็ จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรคทีอ่าจส่งผลต่อการดําเนินงาน คําว่า SWOT ย่อมาจากประเดน็ทีต่้องมกีาร
วเิคราะห ์ไดแ้ก่ 
 
 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน 
 จุดแขง็  (Strength) คอื  ผลกระทบทางด้านบวกที่เกิดขึ้นจากสิง่แวดล้อมภายในของ
บรษิทัหรอืเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบในการดาํเนินธุรกจิ หรอือาจหมายถงึการดาํเนินงานภายในบรษิทัที่
สามารถกระทําได้ด ีกล่าวโดยทัว่ไปแล้ว ธุรกจิทุกประเภทต้องทราบถึงความสามารถที่เป็น
จุดเด่นของต้นเอง  ซึ่งต้องมกีารพจิารณาในทุก ๆ องค์ประกอบ เช่น การตลาด การบรหิาร 
การเงนิ การผลติ การวจิยัและพฒันา เพื่อวเิคราะหห์าจุดแขง็เพื่อนํามากําหนดเป็นกลยุทธห์รอื
แนวทางนากรดาํเนินงานต่าง ๆ ใหต้นเองมคีวามโดดเดน่หรอืสรา้งภาพลกัษณ์ทีแ่ตกต่างไปจาก
คูแ่ขง่ขนั  (คุณภาพผลติภณัฑข์องบรษิทั วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิาร ฐานะทางการเงนิทีม่ ัน่คง) 
  จดุอ่อน  (Weakness)  คอื ผลกระทบทางดา้นลบทีเ่กดิขึน้จากสิง่แวดลอ้มภายในของ
บรษิทัหรอืขอ้เสยีเปรยีบในการดาํเนินธุรกจิ หรอือาจหมายถงึการดาํเนินงานภายในบรษิทัทีไ่ม่
สามารถกระทําได้ดี และส่งผลให้บริษัทเกิดความเสียเปรียบนากรดําเนินธุรกิจได้ (ต้นทุน
ทางการผลตทิีส่งูกวา่คูแ่ขง่ขนั ปญัหาดา้นพนกังานขาย ภาพลกัษณ์ของบรษิทั) 
 
  การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก 
  โอกาส (Opportunity) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของบรษิทั หรอือาจหมายถึงผลกระทบที่เกดิจากสิง่แวดล้อมภายนอกของธุรกจิที่
ส่งผลทางดา้นบวกต่อการดําเนินธุรกจิผูบ้รหิารจะต้องมกีารตรวจสอบสิง่แวดล้อมภายนอกอยู่
เสมอเพื่อปรบัปรุงกลยุทธ์ต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องไว้ รวมทัง้ต้องคาดคะเนการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก (ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย 
เทคโนโลย ีและการแข่งขนั) เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอกเหล่าน้ี 
  อุปสรรค (Threat) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่คุกคามหรอืมผีลเสยีงต่อการ
ดําเนินงานของบรษิทั  หรอืหมายถงึผลกระทบดา้นลบของสภาพแวดลอ้มภายนอกที่มต่ีอการ
ดาํเนินธุรกจิ ซึง่ผูบ้รหิารจาํเป็นตอ้งระมดัระวงัในสิง่ทีเ่ป็นขอ้จาํกดัของการดาํเนินธุรกจิเน่ืองจาก
เป็นสิง่ทีก่่อใหเ้กดิผลเสยีหายได ้เราไมส่ามารถเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขขอ้จาํกดัหรอือุปสรรคเพื่อ
ไม่ใหเ้กดิขึน้ได ้ แต่ถ้าเรามกีารวเิคราะหแ์ละคาดการณ์ล่วงหน้าถงึอุปสรรคทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้ 
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เราก็จะสามารถหาทางป้อกนัผลเสยีที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยลงไปได้  (ภยัธรรมชาต่างๆ ความ
แขง็แกรง่ของคูแ่ขง่ ตน้ทุนทางพลงังานทีส่งูขึน้ การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้) 
 
 2.1.2 ทฤษฎีการวิเคารหอ์ปุสรรค-โอกาส-จดุอ่อน-จดุแขง็ (TOWS Matrix) 
          เอกชยั บุญยาทษิฐาน (2553) กล่าวว่า การทาํ TOWS Matrix สามารถใชก้ารวเิคราะห ์
SWOT มาใชป้ระเมนิสถานการณ์ของบรษิทั เพือ่นําไปสูก่ารกาํหนดกลยทุธร์ะดบัองคก์ร และนํา 
SWOT ทีไ่ดม้าจดัเรยีงเป็นรปูตารางหรอืเมทรกิซท์ีเ่รยีกว่า TOWS Matrix จากปจัจยัหลกั
ทัง้หมด 4 ตวั คอื Strengths (จุดแขง็ – S), Weaknesses (จุดอ่อน – W), Opportunities 
(โอกาส – O) และ Threats (ภยัคุกคาม – T) การจบัคู่จึง่ทาํใหเ้กดิกลยุทธอ์อกมา 4 ประเภท 
ประกอบภายในและภายนอกเหล่าน้ีดว้ย ซึง่กท็าํใหเ้กดิกลยทุธต่์างๆ ทีเ่หมาะสมขึน้มา คอื 
  1. กลยทุธ ์ SO (Strengths – Opportunities) 
เป็นกลยุทธท์ีเ่กดิจาการเอาจุดแขง็ขององคก์รไมว่่าจะเป็นดา้นใดกต็ามไปรวมกบัโอกาสทีด่จีาก
ภายนอกทีเ่หมาะสมกนั  เป็นกลยุทธ์ทีทุ่กองคก์รแสวงหา  และต้องการสรา้งใหเ้กดิประโยชน์
อยา่งเตม็ทีเ่พือ่ปกป้องจุดแขง็ของตนเองและนําโอกาสทีด่จีากภายนอกมาใชป้ระโยชน์  กลยุทธ์
น้ีสามารถแกไ้ขจุดออ่นขององคก์รไดย้ิง่ใหป้ระโยชน์มากขึน้ 
 2. กลยทุธ ์ WO  (Weaknesses – Opportunities) 
เป็นกลยุทธ์ในการพยายามทีจ่ะลดจุดอ่อนของตนเองและเพื่อทีจ่ะนําเอาโอกาสทีด่ขีา้งนอกมา
รวมกบัจุดอ่อนขององค์กรที่ตรงกนัเพื่อพฒันาใหเ้กดิประโยชน์ กลยุทธ์ในส่วนน้ีจะช่วยใหก้าร
กาํหนดวธิกีารในการปรบัปรงุจุดออ่นแลว้เปลีย่นเป็นจุดแขง็  
  3. กลยทุธ ์ ST  (Strengths – Threats) 
เป็นกลยุทธ์ทีเ่อาจุดแขง็ขององคก์รมาจบัคู่กบัภยัคุกคามจากภายนอก  เพื่อต่อสูก้บัภยัคุกคาม
นัน้  จุดมุง่หมายกค็อืเพือ่เพิม่ความเขม้แขง็และลดปญัหาทีเ่กดิขึน้   
 4. กลยทุธ ์ WT (Weaknesses – Threats) 
เป็นกลยุทธ์ที่จ ับคู่กันระหว่างจุดอ่อนขององค์กรกับภัยคุกคามจากภายนอกที่ตรงกันเพื่อ

พยายามทีจ่ะลดทอนปญัหาทัง้สองทีเ่กดิขึน้คอืลดทัง้จุดออ่นและภยัคุกคามทีม่มีาจากภายนอก   
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2.1.3 ทฤษฎีการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (PEST Analysis) 

 

ภาพที ่13 แสดงการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 
ทีม่า: http://www.provenmodels.com/32/pest-analysis/ 
 

 เอกกมล เอีย่มศร ี(2554) ไดก้ล่าวถงึ PEST Analysis คอื เครื่องมอืทีเ่ป็นประโยชน์ใน
การวเิคราะห์และทําความเขา้ใจ ภาพรวมของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่คุณกําลงัจะเขา้ไป
ดาํเนินงานดา้นธุรกจิและคดิเกีย่วกบัโอกาสและภยัคุกคาม ทีอ่ยูภ่ายในพืน้ทีธุ่รกจิใหม ่ 

การใช ้PEST Analysis ในการวเิคราะหภ์าพรวมธุรกจิ และคู่แขง่รายใหญ่ทีค่รอบครอง
ตลาดเกนิกว่า 50-70 เปอรเ์ซน็ต์ เพื่อจะช่วยใหห้ลกีเลีย่งการดาํเนินการทัง้ดา้นการตลาดและ
การวางกลยุทธ ์ทางธุรกจิทีผ่ดิพลาด และถูกลงโทษจากวงการธุรกจิดว้ยการทาํใหบ้รกิาร หรอื
สนิคา้ลม้เหลว ดว้ยเหตุผลทีน่อกเหนือจากการควบคุม 

ในการวเิคราะหจ์ะมปีระโยชน์เมื่อเริม่ตน้การดําเนินงานในประเทศใหม่ หรอืภูมภิาค
ใหม่ทีย่งัไม่เคยทําธุรกจิมาก่อน ดงันัน้การใช ้การใช ้PEST Analysis จะช่วยตดัสมมุตฐิานที่
ผดิพลาด หรอืปจัจยัที่นํามาใชไ้ม่มน้ํีาหนักเพยีงพอที่จะทําใหก้ารตดัสนิใจของเราถูกต้อง 
นอกจากน้ีจะชว่ยใหเ้ขา้ใจกบัสภาพความเป็นจรงิของสภาพแวดลอ้มใหมไ่ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  แนวทางการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก  
 1. สภาพแวดล้อมทางการเมือง  
 วเิคราะหจ์ากสถานะความมัน่คงของรฐับาล และรปูแบบของรฐับาล เสรภีาพของสื่อสาร
ตามหลกันิตธิรรมและระบบการดาํเนินการของราชการในแต่ละทอ้งถิน่ แนวโน้มของกฎระเบยีบ
ขอ้บงัคบัที่จะออกมาใหม่ และกฎระเบียบขอ้บงัคบัที่ใช้อยู่ในปจัจุบนั ลกัษณะของสงัคมและ
กฎหมายการจา้งงานของทอ้งถิน่ นโยบายภาษแีละการคา้ และการควบคุมอตัราค่าไฟฟ้า การ
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ออกกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคและสิง่แวดลอ้ม และการเปลีย่นแปลงทีบ่่อยๆ ในสภาพแวดลอ้ม
ทางการเมอืง 
 2. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  

 วิเคราะห์จากขัน้ตอนของวฎัจกัรธุรกิจ สถานการณ์ปจัจุบันและการคาดการณ์การ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิของอตัราเงนิเฟ้อและอตัราดอกเบีย้ การว่างงานและอุปทานของแรงงาน 
ตน้ทุนค่าแรงงาน (ทัง้แรงงานขัน้ตํ่า และ ค่าแรงพนักงานระดบัฝีมอืแรงงาน) ระดบัรายไดแ้ละ
การกระจายระดบัชัน้ของรายไดข้องคนทาํงาน และแนวโน้มผลกระทบของการเปลีย่นแปลงทาง
เทคโนโลยหีรอือื่นๆ ทีม่ผีลต่อเศรษฐกจิ 
 3. สภาพแวดล้อมทางสงัคมและวฒันธรรม 

 วเิคราะหจ์ากอตัราการเตบิโตของจาํนวนประชากรและอายุเฉลีย่ สุขภาพของประชากร 
และการเคลื่อนยา้ยถิน่ฐานของประชากร สงัคมวถิชีวีติของสงัคมเมอืงและสงัคมชนบท ระดบั
การศึกษาเฉลี่ยและทศันคติต่อการติดต่อการค้ากบัประเทศต่างๆประชากรที่ใช้แรงงานใน
ตลาดแรงงาน ทศันคตใินการทาํงาน การรกัความอสิระ ทศันคตต่ิอการทาํงานกบับรษิทัต่างชาต ิ
ความคดิเหน็หรอืทศันคติของประชาชนทางสงัคม และขอ้ห้ามทางสงัคมต่างๆ รูปแบบของ
ประเพณีวฒันธรรม วถิชีวีติทอ้งถิน่ การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมทีก่ําลงัเกดิขึน้ใน
ทอ้งถิน่นัน้ๆ 

 4. สภาพแวดล้อมทางสงัคมและวฒันธรรม  
 วเิคราะหจ์ากอตัราการเตบิโตของจาํนวนประชากรและอายุเฉลีย่ สุขภาพของประชากร 

และการเคลื่อนยา้ยถิน่ฐานของประชากร สงัคมวถิชีวีติของสงัคมเมอืงและสงัคมชนบท ระดบั
การศึกษาเฉลี่ยและทศันคติต่อการติดต่อการค้ากบัประเทศต่างๆประชากรที่ใช้แรงงานใน
ตลาดแรงงาน ทศันคตใินการทาํงาน การรกัความอสิระ ทศันคตต่ิอการทาํงานกบับรษิทัต่างชาต ิ
ความคดิเหน็หรอืทศันคติของประชาชนทางสงัคม และขอ้ห้ามทางสงัคมต่างๆ รูปแบบของ
ประเพณีวฒันธรรม วถิชีวีติทอ้งถิน่ การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมทีก่ําลงัเกดิขึน้ใน
ทอ้งถิน่นัน้ๆ 
 5. สภาพแวดล้อมเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  

 วเิคราะห์จากผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ ผลกระทบของระบบอนิเตอร์เน็ต และ
ระบบการติดต่อสื่อสารแบบมีสายและแบบไร้สาย และระยะทางที่ไกลจากสํานักงานใหญ่ 
กจิกรรมการวจิยัและพฒันา ผลกระทบของการถ่ายทอดดา้นเทคโนโลย ี

 
  2.1.4 การควบคมุการประเมินกลยทุธ ์ (Control and Evaluation) 
  สุพานี สฤษฎ์วานิช (2544) ไดก้ล่าวถงึการควบคุมและการประเมนิผลเป็นกระบวนการ
ของการควบคุมทีส่รา้งขึน้ทัง้ 3 ระดบัขององคก์าร คอื ระดบัขององคก์ารโดยรวม ระดบัของ
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หน่วยธุรกจิ และระดบัของหน้าทีง่านเพื่อใหส้ามารถประเมนิไดว้่าองคก์ารสามารถบรรลุตาม
วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธท์ีต่ ัง้ไวห้รอืไม ่ตลอดจนบรรลุการมปีระสทิธภิาพเหนือกว่า มคีุณภาพที่
เหนือกว่ามนีวตักรรมทีเ่หนือกว่า และมกีารตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดด้กีว่าคู่แขง่ขนั
หรอืไมโ่ดยมวีตัถุ ประสงคท์ีส่าํคญั 5 ประการ คอื 
  1. เพือ่ตดิตามไดว้า่มกีารดาํเนินงานตามแผนกลยทุธท์ีว่างไวห้รอืไม ่
  2. เพื่อประเมนิความเหมาะสมของแผนกลยุทธท์ีว่างไว ้และสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งของ
องคก์าร และกลไกต่าง ๆ ในการควบคุม 
  3. เพื่อประเมนิว่าสภาพแวดลอ้มทีส่าํคญัและสมัพนัธก์บักจิการนัน้เปลีย่นไปอย่าง ไร
บา้งและกจิการไดป้รบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงนัน้ ๆ อยา่งไรหรอืไม ่ 
  4. เพื่อใหท้ราบว่าผลการดําเนินงานทีเ่กดิขึน้นัน้เป็นอย่างไร บรรลุตามทีก่ําหนดไว้
หรอืไม ่มคีวามแตกต่างไปจากแผนมากน้อยแคไ่หน สาเหตุของความแตกต่างนัน้เกดิจากอะไร  
  5. เพื่อใหส้ามารถจดัรางวลัและผลประโยชน์ตอบแทนใหเ้หมาะสมแก่ผูท้ีป่ฏบิตังิาน ได้
ตามแผนกลยทุธน์ัน้เหมาะสม 
  Kaplan and Norton (1996) ไดเ้สนอแนวคดิในการวดัผลงานของกจิการทีจ่ะทําให้
ผูบ้รหิารระดบัสงูเหน็ภาพรวม ของธุรกจิไดช้ดัเจนขึน้ ใหไ้ดภ้าพรวมขององคก์ารอย่างสมดุล 
(Balanced Scorecard) โดยนอกจากการวดัทางการเงนิทีเ่ป็นผลของการดาํเนินงานทีเ่กดิขึน้
มาแล้ว ควรต้องมกีารวดัผลดา้นกระบวนการบรหิารงาน การสรา้งความพอใจใหแ้ก่ลูกค้า 
ตลอดจนการสรา้งนวตักรรมและการเรยีนรูใ้หแ้ก่องคก์ารเพื่อเพิม่ขดีความสามารถ ในการ
แข่งขนัองคก์ารและความสามารถในการแข่งขนัและอนาคตขององคก์ารนัน้ ๆ ขอบเขตหรอื
องคป์ระกอบในการวดัผลตามแนวความคดิของ Balance Scorecard โดยทัว่ไปจะแบ่งออกเป็น 
4 ดา้น คอื  
 1. ทางดา้นการเงนิ เป็นการมุง่วดัผลประกอบการทางการเงนิเพื่อตอบสนองผลประโยชน์
ใหแ้ก่เจา้ของ หรอืผูล้งทุนเป็นสําคญั เช่น ความสามารถในการทํากําไรของกจิการ การ
เจรญิเตบิโตของทรพัยส์นิ  
 2. ทางดา้นมุมมองของลูกคา้ หรอืความพอใจของลูกคา้ เป็นการวดัผลงานของกจิการ 
จากมุมมองของลูกคา้ คอื ความพอใจของลูกคา้ในเรื่องต่าง ๆ ที่จะทําใหก้จิการบรรลุตาม
วสิยัทศัน์และภารกจิทีไ่ดก้าํหนดไว ้
       3. ทางดา้นกระบวนการบรหิารภายใน เน่ืองจากกระบวนการบรหิารหรอืการดาํเนินงาน
ของกจิการจะมผีลกระทบต่อความพอใจ ของลูกคา้ และการสรา้งโอกาส ในการแข่งขนัของ
กจิการในอนาคต ผูบ้รหิารต้องศกึษากระบวนการดําเนินงานดา้นต่าง ๆ ของกจิการ และ
ความสามารถหลกั (Core Competencies) ทีจ่ะใชใ้นการแขง่ขนั และกลยุทธก์ารแขง่ขนัที่
กจิการจะเลอืกใชแ้ลว้เลอืกตวัวดัทีเ่หมาะสม โดยภาพรวมของการวดัผลทางดา้นกระบวนการใน
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การดาํเนินงานอยา่งเหมาะสมแลว้จะเน้น ทีคุ่ณภาพของกระบวนการ ระยะเวลาทีใ่ชก้ารสง่มอบ
งานตน้ทุนและการประสานพลงัรว่ม (Synergy) ของทมีงานต่างๆเป็นสาํคญั  
  4. ทางดา้นการมุง่สรา้งการเรยีนรู ้นวตักรรม และการเจรญิเตบิโตใหเ้กดิขึน้แก่องคก์าร 
เป็นการวดัเพื่อดูว่ากจิการจะสามารถรกัษาขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั เพื่อบรรลุภารกจิของ
องคก์ารและอยูร่อดในระยะยาวหรอืไม ่ถา้กจิการใดมกีารมุง่สรา้งนวตักรรมและการเรยีนรูใ้หแ้ก่
องคก์าร องคก์ารนัน้ยอ่มจะเจรญิเตบิโตแขง็แกรง่ และมขีอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัจากรากฐาน 
ทีส่าํคญั คอื การมุง่สรา้งนวตักรรมต่าง ๆ เครื่องมอืทีใ่ชว้ดัมกัจะเป็นเวลาทีใ่ชใ้นการออกแบบ
ผลติภณัฑใ์หม่ เวลาในการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ ๆ อตัราการปรบัปรุงกระบวนการทํางาน
ภายในองค์การ ซึ่งงานต่าง ๆ เหล่าน้ีจะเป็นผลผลติของบุคลากรที่มคีุณภาพ มคีวามรู้
ความสามารถ มศีกัยภาพและการพฒันาตนเอง มกีารเรยีนรู ้มทีศันคต ิ มขีวญัและกําลงัใจทีด่ ี
ดงันัน้ จงึตอ้งมกีารวดัความพงึพอใจและทศันคตต่ิาง ๆ ของพนกังานดว้ย 
  Balanced Scorecard คอื เป็นเครื่องมอืทีส่าํคญัสาํหรบัการบรหิารกลยุทธท์ัง้ระบบ มี
ประโยชน์ดงัน้ี ช่วยทาํใหว้สิยัทศัน์ ภารกจิ และกลยุทธข์ององคก์ารมคีวามชดัเจน และสามารถ
แปรไปสู่แนวทางดําเนินการต่าง ๆ ที่ชดัเจนเป็นที่เขา้ใจร่วมกนัได้ ทําใหเ้กิดการสื่อสาร
วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ ์และเชื่อมโยงกบัมาตรการทีจ่ะใชว้ดัผลไดช้ดัเจน ทาํใหเ้กดิการวางแผน
และการกําหนดเป้าหมาย (Set Targets) และสรา้งสรรค์กจิกรรมเชงิกลยุทธ์ (Strategic 
Initiatives) ในรปูแบบต่าง ๆ รวมทัง้กจิกรรมทีจ่ะใชว้ดัผล (Milestones) หรอื ตวัชีว้ดัสาํคญั 
(Key Performance Indicators--KPI) ดว้ยทัง้มาตรการทีเ่ป็นตวัเงนิและไมเ่ป็นตวัเงนิดว้ยทาํให้
เกดิขอ้มลูยอ้น กลบัและการเรยีนรูใ้หก้บัผูบ้รหิาร นอกจากเพือ่ใหท้ราบวา่ไดม้กีารปฏบิตัไิปตาม
แผนกลยุทธท์ีไ่ดว้างไวห้รอืไม่ เป็นอย่างไร แลว้ระบบน้ียงัช่วยใหไ้ดข้อ้มลูเพื่อใหท้ราบว่า กล
ยุทธท์ีว่างไวน้ัน้ยงัคงเป็นกลยุทธท์ีจ่ะประสบความสาํเรจ็และทําใหอ้งคก์าร อยู่รอดไดต่้อไปได้
หรอืไม ่
 

2.1.5 ทฤษฎีการวิเคราะห ์5 Force 
โมเดล Five Force ของ Michael Porter เป็นโมเดลทีนิ่ยมกนัมากในการวเิคราะหต์ลาด

เพือ่ใหรู้ถ้งึสภาพแวดลอ้มของธุรกจิของเรากบัสิง่รอบขา้งทีม่ผีลต่อการทาํธุรกจิของเรา โดยเป็น
การวิเคราะห์ในเชิงบวกที่ไม่ใช่เพียงการเอาชยัเหนือคู่แข่งแต่ยงัพูดถึงการร่วมมือกันเป็น
พนัธมติร อยา่งไรกต็าม มกัมคีวามเขา้ใจกนัว่า การวเิคราะหธุ์รกจิโดยนําหลกั Five Force มา
ใช้นัน้ควรใช้สําหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการแข่งขันสูงส่วนธุรกิจขนาดเล็กนัน้ไม่มีความ
จําเป็นต้องทําเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนัน้ หากแต่ในความเป็นจรงิแล้ว ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มกส็ามารถใช ้Model ธุรกจิแบบ Five Force มาใชไ้ดเ้พื่อเสรมิใหธุ้รกจิของเรานัน้มี
ความแขง็แกรง่มากยิง่ขึน้ 
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ภาพที ่14 แสดง 5 Force model  
ทีม่า: http://nidaguru.wordpress.com/category/michael-e-porter/five-force-model/ 
 
         1. ภยัคุกคามจากคูแ่ขง่รายใหม ่(Threat of new entrance) ซึง่ประกอบไปดว้ย อุปสรรค 
7 ประการดงัน้ี 
         1.1 ความไดเ้ปรยีบเชงิความประหยดัทางขนาด (Economic of Scales) คอื การทีม่ยีอด
การซื้อวตัถุดบิ หรอืผลติภณัฑท์ีจ่ะนํามาใชใ้นการผลติในปรมิาณมาก จะทําใหต้น้ทุนต่อหน่วย
ตํ่าลง ดงันัน้ ผูป้ระกอบการทีม่ ีEconomic of Scales สงู ย่อมไดเ้ปรยีบผูป้ระกอบการทีม่ ี
Economic of Scales ตํ่า 

1.2 ความแตกต่างของสนิคา้ หรอืบรกิาร (Product Differentiation) จะช่วยให้
ผู้ประกอบการสามารถสร้างตราสินค้าได้แข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการสู่ธุรกิจ หรือ 
อุตสาหกรรมนัน้ๆ สําหรบั ผู้ประกอบที่มสีนิค้า และบรกิารที่ไม่มคีวามแตกต่าง หรอืมคีวาม
แตกต่าง หรอืโดดเดน่น้อยกวา่ 

1.3 จาํนวนเงนิทุนทีใ่ชใ้นการลงทุนในธุรกจิ (Capital Requirement) คอื ถา้หากตอ้งใช้
เงนิทุนสงู กจ็ะทาํใหย้ากทีเ่ขา้สูธุ่รกจิ หรอือุตสาหกรรมนัน้ๆ 

1.4 ตน้ทุนในการเปลีย่นการใชส้นิคา้ และบรกิารของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (Switching 
Costs) ตน้ทุนตวัน้ีจะมากหรอืน้อย ขึน้อยูก่บัความภกัดทีีก่ลุ่มลกูคา้เป้าหมายมต่ีอตราสนิคา้ ซึง่
สบืเน่ืองมาจาก ความแตกต่างของสนิคา้ และบรกิารแต่ละชนิด 

1.5 การมจุีดกระจายสนิคา้ทีด่ ี(Access to Distribution Channels) คอื การกระจาย
สนิคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ กเ็ป็นสิง่ทีผู่ป้ระกอบการจะตอ้งคาํนึงถงึ ผูป้ระกอบการรายใดทีข่าด หรอื
มจุีดกระจายสนิคา้ทีด่อ้ยกวา่คูแ่ขง่ กท็าํใหเ้กดิการเสยีเปรยีบในการแขง่ขนั 
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1.6 การทีผู่ป้ระกอบการทีเ่ขา้มาในอุตสาหกรรมเป็นรายตน้ๆ (Cost Disadvantages 
Independent of Scale) คอื การทีผู่ป้ระกอบการทีเ่ขา้มาในอุตสาหกรรมเป็นรายตน้ๆ ไดม้กีาร
พฒันาในเรื่องการบรหิารต้นทุนทีม่ปีระสทิธภิาพ เช่น การนําเทคโนโลยมีาใชใ้นการลดต้นทุน 
และประสบการณ์จากการเรยีนรูข้อ้ผดิพลาดต่างๆ (Learning Curve) จะช่วยใหผู้ป้ระกอบการที่
เขา้มาก่อนไดเ้ปรยีบเหนือกวา่ผูป้ระกอบทีค่ดิจะเขา้สูอุ่ตสาหกรรม 

1.7 นโยบายของรฐัมกีารควบคุม (Government Policy) หรอืเกือ้กูลต่อผูป้ระกอบการ 
อยา่งไร เชน่ อาจจะมกีารใหส้มัปทาน เป็นตน้ 

2. การแข่งขนักนัระหว่างคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดยีวกนั (Rivalry Among Current 
Competitor) หรอืการแขง่ขนัทีม่อียูเ่ดมิ มปีจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 8 ประการดงัน้ี 

2.1 จํานวนคู่แข่งทีม่ศีกัยภาพใกลเ้คยีงกนั (Numerous or Equally Balanced 
Competitors) กล่าวคอื ถ้าหากไม่มผีูนํ้าการตลาดอยู่ การแข่งขนักจ็ะสูง เพราะแต่ละรายมี
ศกัยภาพใกลเ้คยีงกนั 

2.2 อตัราการเตบิโตของอุตสาหกรรมนัน้ๆ เริม่หดตวั (Slow Industry Growth) กล่าวคอื 
ขนาดตลาดลดขนาดลง ทาํใหเ้กดิการแยง่ชงิสว่นแบ่งการตลาดมากขึน้ 

2.3 การเพิม่กําลงัการผลติทีส่งูมากเกนิไปของธุรกจิในอุตสาหกรรม (High Fixed of 
Storage Costs) อาจจะนําไปสูส่งครามการตดัราคาได ้

2.4 การที่สนิค้าและบรกิารของอุตสาหกรรมนัน้ๆ ไม่มคีวามแตกต่าง (Lack of 
Differentiation of Switch Costs) ดงันัน้ จงึทาํใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายตดัสนิใจซือ้สนิคา้ดว้ย
ปจัจยัในเรือ่ง ราคา และบรกิาร 

2.5 การเพิม่กาํลงัผลติมากจนเกนิไป (Capacity Augmented in Large Increment) ทาํให้
การสภาวะการลน้ตลาดของสนิคา้ และบรกิารในอุตสาหกรรมนัน้นําไปสูส่ภาวะการตดัราคา 

2.6 คูแ่ขง่บางรายในอุตสาหกรรมนัน้ปรบัเปลีย่นนโยบายในการแขง่ขนับ่อยครัง้ (Diverse 
Competitors) ส่งผลใหก้ารแขง่ขนัในอุตสาหกรรมนัน้ๆ ยากแก่การคาดการณ์ และกําหนดกล
ยทุธ ์

2.7 มธุีรกจิทีป่ระสบผลสําเรจ็หลายบรษิทั เขา้สู่อุตสาหกรรมนัน้ (High Strategic 
Stakes)  

2.8 ความยากลําบากในการถอนตวัจากอุตสาหกรรมนัน้ (High Exit Barriers) เช่น ได้
ลงทุนไปเป็นเงนิจาํนวนมหาศาล ถา้ถอนตวัจะไมคุ่ม้คา่ จงึทาํใหธุ้รกจิทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมนัน้จะ
เป็นจะตอ้งต่อสูเ่พือ่ความอยูร่อด ซึง่จะสง่ผลใหก้ารแขง่ขนัรนุแรง 

3. ภยัคุกคามจากสนิคา้ทดแทน (Threat of substitute products or services) สนิคา้ชนิด
ใหม่ทีจ่ะมทีดแทนสนิคา้ชนิดเดมิทีม่อียู่ ทําใหอุ้ตสาหกรรมนัน้มแีนวโน้มทีจ่ะมกีารแขง่ขนัทีสู่ง
มากขึน้ 
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4. อาํนาจต่อรองของลกูคา้ (Bargaining Power of Buyers) อาํนาจต่อรองของลูกคา้ หรอื 
อาํนาจในการต่อรองใหส้นิคา้มรีาคาตํ่าลง แต่ตอ้งการคุณภาพทีด่ขี ึน้ หรอืบรกิารทีด่ขี ึน้ 

5. อํานาจต่อรองของผูข้าย (Bargaining Power of Suppliers) อํานาจต่อรองของ
ผูข้าย โดยการขึน้ราคาวตัถุดบิ หรอื ลดคุณภาพของวตัถุดบิ ปจัจยัต่างๆ ที่กล่าวในแรงทัง้หา้
นัน้ ไมจ่าํเป็นจะตอ้งเหมอืนกนั หรอื พจิารณาในทุกปจัจยั  

ในแต่ละรปูแบบธุรกจิ (Business Model) ปจัจยัแต่ละดา้นจะเปลีย่นไป ปจัจยับางตวั
อาจจะไม่มผีลในรูปแบบธุรกจิหน่ึง แต่อาจจะมอีทิธพิลต่ออกีรูปแบบธุรกจิหน่ึง (Micheale 
E.Porte, 2555) 

2.1.5.1 ส่ิงท่ีควรคาํนึงถงึ 

1. ทาํยงัไงให ้อาํนาจต่อรองของซพัพรายเออร ์ และของลูกคา้ตํ่าลง อาจทาํไดโ้ดยผูผ้ลติ 
อาจรวมกลุ่มกนัขึน้มาต่อรองราคากบัซพัพรายเออร ์เช่น สมมตวิ่า ถ้าเราเป็นเจา้ของรา้นคอม
ในพนัทพิย ์เราอาจรวมตวักนั 100 รา้น สัง่คอมมาทเีดยีว ใหซ้พัพรายเออรล์ดราคาใหเ้ป็นพเิศษ 
สาํหรบัลกูคา้ เราอาจรวมตวักนัทุกรา้นขายราคาเดยีวกนัหมด ลกูคา้กก็ดราคาเราไมไ่ด ้

2. ทํายงัไงที่จะทําใหภ้ยัคุกคามไม่เกดิ เช่น ตัง้ชมรมผูข้ายคอม แล้วบอกเจา้ของตึกว่า 

ไมใ่หร้บัรา้นคา้เพิม่แลว้ 

ปจัจุบนันอกจากมกีารแขง่ขนักนัอยา่งรนุแรงในตลาดแลว้ ผูบ้รโิภคยงัมทีางเลอืกมากมาย

แต่ยงัรู้สกึว่าถูกยดัเยยีดในสิง่ที่ยงัไม่ค่อยตรงกบัความต้องการมากนัก ดงันัน้ แนวโน้มของ

ตลาดในปจัจุบัน จะเป็นการมุ่งเน้น การสร้างความแตกต่างของผู้ผลิตภัณฑ์ (Product 

differentiation) ขณะที่การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) มคีวามสําคญัน้อยลง 

นักการตลาดมุ่งการตอบสนองเฉพาะรายมากขึน้ (Customization) กลยุทธ์หลกั ๆ ของนักการ

ตลาดสาํหรบัยคุแหง่การเปลีย่นแปลงสรปุไดด้งัน้ี 

 1. การสรา้งความพงึพอใจของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนหรอืว่าสมยัไหน ลูกค้าเป็น
บุคคลทีส่าํคญัทีส่ดุของธุรกจิเสมอ เพราะลกูคา้เป็นทีม่าของรายได ้การรกัษาความสมัพนัธ ์และ
ความพงึพอใจของลูกคา้  ทีจ่ะมาช่วยรกัษา และเพิม่พูนรายไดใ้หแ้ก่ธุรกจิ ปจัจยัทีส่รา้งความ
พงึพอใจใหลู้กคา้มปีลายประการ เช่น คุณภาพของสนิคา้และบรกิาร ราคาที่เหมาะสม คุณค่า
ของสนิคา้ตามทีล่กูคา้คาดหวงั  ความสะดวกหรอืการเขา้ถงึของสนิคา้ 

กระบวนการสรา้งความถงึพอใจเริม่จาก การพฒันาแนวคดิและนโยบาย การวจิยัตลาด
วเิคราะหค์วามจาํเป็น และความตอ้งการของลูกคา้ วางแผนความตอ้งการเฉพาะของสนิคา้ และ
บรกิาร ทําการตลาดและขายผลติภณัฑ ์ทุกสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งในห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) 
ควรเป็นกระบวนการที่สร้างคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ การส่งมอบสนิค้า และบรกิารโดยมชี่อง
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ทางการสื่อสารที่ถึงตัวลูกค้าโดยตรง จัดเตรียมบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ และเก็บรวบรวม
วเิคราะห ์ประเมนิความพงึพอใจของลกูคา้ 

2. การบรหิารสมัพนัธภาพกบัลูกคา้ (Customer Relation Management) หรอื CRM ไม่
ว่าธุรกจิจะขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารใด ๆ ก็ตาม การรกัษาความสมัพนัธ์ที่ดกีบัลูกคา้ จะทําให้
ลูกคา้มคีวามซื่อสตัยใ์นตราสนิคา้ (Brand Loyalty) จะใชส้นิคา้ของเราไปตลอด และป้องกนัการ
โจมตขึองคูแ่ขง่ไดอ้กีดว้ย 

 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบักลยทุธท์างการตลาด (Strategic Marketing)   
 

การสรา้งความสมัพนัธ์ทีด่กีบัลูกคา้ ทําไดด้ว้ยการใหผ้ลประโยชน์เพิม่เตมิไม่ว่าจะเป็น
ของขวญั ส่วนลด การตดิต่อกบัลูกคา้อย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ก่อนซื้อ และหลงัซื้อ การเอาใจใส่จะ
เป็นการแสดงถึงความจริงใจในการบริการ การอํานวยความสะดวก อาจแนะนําเกี่ยวกับ
ผลติภณัฑ ์ตอบขอ้สงสยั ซึง่ตอ้งเป็นการตดิต่อแบบสองทาง และสะดวก เช่น โทรศพัท ์สง่อเีมล ์
การจดักจิกรรมพเิศษ โดยใหลู้กคา้มสีว่นรว่มในกจิกรรมนัน้ เช่น กจิกรรมสรา้งความสมัพนัธใ์น
ครอบครวั กจิกรรมเพือ่ชุมชนเพือ่สงัคม 

3. การสรา้งตราผลติภณัฑ ์(Brand Building) การสรา้งตราผลติภณัฑเ์ป็นปจัจยัสาํคญั
ในการสรา้งความภกัดขีองลูกคา้ การสรา้งตราคอืการใหผู้บ้รโิภครบัรูถ้งึคุณภาพ ภาพลกัษณ์ 
จุดเด่นทีเ่ราต้องการสรา้งใหเ้กดิขึน้ในใจของผูบ้รโิภค การสรา้งตราทีด่ตี้องสื่อว่าผลติภณัฑน์ัน้
คอือะไร มคีุณประโยชน์ (Benefits) มคีุณคา่ (Values) อยา่งไร 

4. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) 
หรอื IMC การสง่ขอ้มลูขา่วสาร ไปยงัผูบ้รโิภคเป็นสิง่จําเป็น แต่ในยุทีผู่บ้รโิภคมคีวามแตกต่าง
กนั ลกัษณะของสนิคา้ที่เฉพาะตวั และราคาของสื่อแต่ละชนิดที่เพิม่ขึน้ ในขณะที่งบประมาณ
ของเจา้ของสนิคา้มจีํากดั การเลอืกวธิกีารสื่อสาร การตลาดที่ด ีเหมาะสมกบัสนิค้าและลูกค้า 
ประหยดัและมปีระสทิธภิาพยอ่มเป็นสิง่จาํเป็น 

หลกัการของการสือ่สารทางการตลาดคอื การประยุกตใ์ชส้ื่อ และการตดิต่อสื่อสารไปยงั
ลูกคา้ในหลายรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใชโ้ฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การส่งเสรมิการขาย การ
ใชพ้นักงานขาย การตลาดทางตรงและอกีหลายวธิ ีซึ่งแต่ละวธิมีจุีดเด่นจุดดอ้ยต่างกนั ฉะนัน้
การผสมผสานแต่ละวธิทีีล่งตวัจะทาํใหก้ารสือ่สารการตลาดประสบความสาํเรจ็ 

5. การสรา้งมลูค่าเพิม่(Value Added) การสรา้งความพงึพอใจแก่ลูกคา้เป็นสิง่ทีจ่าํเป็น 
แต่การสร้างมูลค่าเพิ่มที่มากกว่าคู่แข่งขนั จะทําให้ลูกค้าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการสร้าง
มูลค่าเพิม่อาจทําไดด้ว้ยการเสนอผลประโยชน์ที่ลูกคา้ต้องการ รบัประกนัที่ดกีว่า สรา้งความ
สะดวกสบาย สรา้งความรูส้กึทีด่ ีบรกิารทีร่วดเรว็ทนัใจมากกวา่ ดกีวา่ 
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6. การสรา้งและใชฐ้านขอ้มูลทางการตลาด (Database) การสรา้งฐานขอ้มลูทําใหเ้รามี
ข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลทางการตลาด นักการตลาดยุคใหม่จําเป็นต้องราบรวมข้อมูลทาง
การตลาด วิเคราะห์แนวโน้ม วิเคราะห์การแข่งขนั พยากรณ์ความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
รวมทัง้สามารถวเิคราะหป์ญัหาทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนั และพรอ้มหาแนวทางแกไ้ขในอนาคตไดอ้กี
ดว้ย 

วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู มทีัง้ขอ้มลูอยา่งงา่ย และการวจิยัทีซ่บัซอ้น นกัการตลาดตอ้ง
หาวธิทีีเ่หมาะสมกบัธุรกจิทีสุ่ด เช่น การพดูคุยกบัลูกคา้ การสาํรวจขอ้มลู ขอ้มลูจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และขอ้มูลจากศูนย์รวบรวมขอ้มูล ทัง้หน่วยงานราชการ และเอกชน แต่
ข้อมูลเหล่าน้ีจะไม่เกิดประโยชน์เลย ถ้าไม่มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านัน้ที่เหมาะสมและ
ถูกตอ้ง 

หลาย ๆ กลยุทธ์ทีไ่ดก้ล่าวขา้งต้น เป็นกลยุทธ์ทีน่ักการตลาดรูจ้กั และใชก้นัอยู่ แต่จะ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัสนิค้า เหมาะสมกบัลูกค้าที่มลีกัษณะแตกต่างกนั มพีฤติกรรมที่
หลากหลายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพต่างหาก เป็นสิง่ทีท่า้ทายสาํหรบันกัการตลาดในยุคแหง่การ
เปลีย่นแปลง (วชัราภรณ์ ชวีโศภษิฐ,์ 2557)  

 
2.2.1 การบริหารสมัพนัธภาพกบัลกูค้า (CRM) 

 แนวคดิสมยัใหม่อกีแนวคดิหน่ึงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารโดยตรงที่ ถูกกล่าวถงึและ
นํามาใชม้ากขึน้ แนวคดินัน้กค็อื แนวคดิการจดัการลูกคา้สมัพนัธ ์(Customer Relationship 
Management) การจดัการลกูคา้สมัพนัธ ์เป็นการมุง่ตอบสนองคุณคา่ระหวา่งกนัขององคก์ารกบั
ลูกคา้ โดยองคก์ารมุ่งสรา้งคุณค่าใหม่ ๆ ทีด่ใีหเ้กดิขึน้แก่ลูกคา้ ส่วนลูกคา้สรา้งคุณค่าใหแ้ก่
องคก์ารดว้ยการเกดิความรูส้กึความจงรกัภกัด ี หรอืประทบัใจต่อองคก์ารตลอดไป การจดัการ
ลกูคา้สมัพนัธ ์มจุีดมุง่หมายทีส่าํคญั คอื  

1. เพิม่ความเขา้ใจถงึความตอ้งการจากลกูคา้ขององคก์าร 
2. ทุกครัง้ทีม่ปีฏสิมัพนัธก์บัลกูคา้ ตอบสนองต่อความคาดหวงัใหไ้ดใ้นแต่ละราย 
3. ทาํใหล้กูคา้เกดิความรูส้กึแตกต่างจากทีเ่คยพบและดกีวา่ โดยพยายามใหล้กูคา้ไดร้บั

รูป้ระสบการณ์ทีด่แีละแปลกกวา่เดมิ (Wonderful Experiences)  
4. เรื่องทีด่ทีีสุ่ดกค็อื การใหค้วามสาํคญัต่อการเพิม่คุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้มากกว่าตวัสนิคา้

และบรกิาร 
กล่าวโดยสรุป การจดัการลูกคา้สมัพนัธ ์เป็นการใหบ้รกิารทีมุ่ง่เน้นลูกคา้เป็นหวัใจหลกั

สาํคญั เรยีนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวงัจากลูกคา้ เน้นการตอบสนองใหส้งูกว่าความ
คาดหวงัที่เคยไดร้บั และทําใหลู้กคา้เกดิความจงรกัภกัดหีรอืประทบัใจตลอดไป การจดัการ
ลกูคา้สมัพนัธม์าใชน้ัน้ มหีลกัการทีส่าํคญั คอื 

1. ใชค้วามรูท้ีอ่งคก์ารมเีกีย่วกบัลกูคา้หรอืประชาชนใหเ้กดิประโยชน์ 
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2. ใชก้ลยุทธช์นะ–ชนะ (Win-Win Strategy) กล่าวคอื หน่วยงานสามารถเพิม่คุณค่า 
(Value) ใหแ้ก่ลูกคา้หรอืประชาชน ลูกคา้หรอืประชาชนใหค้วามจงรกัภกัด ี (Loyalty) แก่
องคก์ารมากขึน้ 

3. ยอมรบัในความแตกต่างของลูกคา้หรอืประชาชนที่มคีวามแตกต่างกนั จะต้องมี
วธิกีารจดัการทีแ่ตกต่างกนั 

4. เน้นใหบ้รกิารที่จบัหวัใจลูกคา้หรอืประชาชน โดยทําใหลู้กคา้หรอืประชาชนเกดิ
ความสขุ (Happy) 

5. เปลีย่นวธิกีารบรหิารจดัการจากการมองหน่วยงานตนเองเป็นหลกั (Inside Out) มา
เป็นการมองลกูคา้หรอืประชาชนเป็นหลกั (Outside In) 

 
2.2.1.1 หลกัการสาํคญัในการบริหารลกูค้าสมัพนัธ ์
1. การมฐีานขอ้มลูของลกูคา้ ฐานขอ้มลูตอ้งถูกตอ้งและทนัสมยัอยูเ่สมอ สามารถเรยีกดู

ไดจ้ากทุกหน่วยงานในองค์การทีเ่กี่ยวขอ้งกบัลูกคา้ มกีารแยกประเภทลูกคา้จากฐานขอ้มูล 
เน่ืองจากลูกคา้แต่ละรายม ีValue ไมเ่ท่ากนั ซึง่ลูกคา้ประกอบดว้ย ลูกคา้เริม่แรก ลกูคา้ทีช่่วย
ประชาสมัพนัธ ์และลกูคา้ทีซ่ือ้ซํ้า 

2. การมเีทคโนโลย ี เทคโนโลยทีีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งนัน้ ประกอบดว้ย เทคโนโลยทีีเ่พิม่
ช่องทางใหลู้กคา้สามารถตดิต่อกบัองคก์ารได ้เช่น ระบบ Call Center, Web Site, Interactive 
Voice Response เป็นตน้ และอกีตวัหน่ึงเทคโนโลยทีีช่่วยในเรื่องของการวเิคราะหว์่าองคก์าร
จะใช ้ Software ในการประมวลผลอย่างไร เช่น ใชเ้พื่อการแยกแยะลูกคา้ และการจดัลําดบั
ความสาํคญัของลกูคา้ 

3. การปฏบิตัเิพื่อรกัษาลูกคา้ เน่ืองจากขอ้มูล Database สามารถทําใหอ้งคก์าร
แยกแยะลูกคา้ไดว้่ากลุ่มใดเป็นกลุ่มทีท่าํกําไรสงูสุดให ้ กบัองคก์าร หลงัจากนัน้องคก์ารตอ้งมา
กําหนดวธิปีฏบิตัต่ิอลูกคา้เหล่านัน้ เพื่อสรา้ง Relationship Program เพื่อใหเ้ขา้ถงึการ
ใหบ้รกิารลูกคา้แต่ละรายอย่างเหมาะสม ยกตวัอย่างเช่น การจดัทํา Frequency Marketing 
Program การจดัทําโปรแกรม Loyalty Program หรอืการจดัทําโปรแกรม Community 
Program เป็นตน้ 

4. การประเมนิผล เพือ่ใหท้ราบวา่องคก์ารสามารถรกัษาลูกคา้ไดม้ากขึน้หรอืไมอ่ยา่งไร 
โดยเกณฑต่์าง ๆ จะตอ้งเปลี่ยนไป จุดเน้น หรอื Focus ขององคก์ารต้องเปลี่ยนมาอยู่ทีก่าร
รกัษาลูกคา้ (Keep Relation) ในระยะยาว และเพิม่Value ใหก้บัลูกคา้ใหม้ากกว่าคุณค่าทีลู่กคา้
คาดหวงั 
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2.2.2 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 
Communication: IMC) 
  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC)  
คือ การวางแผน และการผสมผสานรูปแบบการสื่อสารธุรกิจหลายๆรูปแบบเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ กําหนดด้วยการใช้เครื่องมอืต่างๆ เช่น การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การใช้
พนักงานขายโดยบุคคล การประชาสมัพนัธ์  การตลาดโดยตรง การใช้สญัลกัษณ์ การใช้สื่อ
เคลื่อนที ่การตลาดเชงิกจิกรรม (Event Marketing) การออกแบบบรรจุภณัฑ ์การจดัแสดง
สนิคา้ (Display) การจดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่ลูกคา้เกีย่วกบัการใชส้นิคา้ การบอกเล่าปากต่อปาก 
(Words-of-Mouth)  เป็นต้น ไม่ว่ารูปแบบการเขยีนการพดูการใชภ้าษาท่าทางโดยใชเ้ครื่องมอื
การสื่อสารการ ตลาดหลายๆประเภทพรอ้มกนัสู่กลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง  สื่อทุก
อย่างจะถูกกําหนดใหม้คีวามชดัเจนสอดคลอ้งตรงกนัและมปีระสทิธภิาพสูงสุดเพื่อใหผู้บ้รโิภค
รบัรูว้่าสนิคา้นัน้ๆมคีุณค่าเพิม่ (Value Added) ไปจากสนิคา้ของผูผ้ลติรายอื่นในตลาด แต่การ
เลอืกใชเ้ครื่องมอืนัน้ขึน้อยู่กบัประเภทสนิคา้ การเลอืกใชก้ลยุทธผ์ลกัหรอืกลยุทธด์งึ (Push or 
Pull Strategy) หรอืกล่าว่าไดว้่านิยามของ IMC คอื ขบวนการการพฒันาระบบการสื่อสารดว้ย
การใช้เครื่องมอืสื่อสารในหลายรูปแบบและ นํามาใชเ้พื่อใหส้ามารถเขา้ถึงผูบ้รโิภค ซึ่งแต่ละ
เครื่องมอืต้องถูกใชอ้ย่างกลมกลนืต่อเน่ือง โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหผู้บ้รโิภครูจ้กั เขา้ใจและ
มองว่าสนิคา้ยีห่อ้นัน้มคีุณค่า ดงันัน้ การวางแผนกลยุทธก์ารสื่อสารทางการตลาดตอ้งคาํนึงถงึ
วตัถุประสงค์ งบประมาณและปจัจัยอื่นๆ ประกอบได้แก่ ประเภทของสินค้า กลยุทธ์ทาง
การตลาด ช่วงวงจรชวีิตของผลิตภณัฑ์ ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย  
พฤติกรรมการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค การเลอืกช่องทางการสื่อสาร  การกําหนดส่วนผสมการ
สือ่สารทางการตลาด และควรมปีระเมนิผลการสือ่สารโดยการสอบถามจากผูบ้รโิภคกลุ่ม 
 เป้าหมายคําตอบที่ได้จะนํามาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงการสื่อสาร ทางการให้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  เครื่องมอืสื่อสารการตลาดทีใ่ชเ้ป็นส่วนประสมในการส่งเสรมิการขาย 
ประกอบดว้ย  
 2.2.2.1 กลยุทธก์ารโฆษณา (Advertising) เพื่อเป็นสื่อในการแจง้จ่าวสาร (To Inform) 
เตอืนความจาํ (To Remind) และชกัชวน (To Persuade) สือ่โฆษณาแบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
 1.) สือ่อเิลค็ทรอนิคส ์ไดแ้ก่ โทรทศัน์, วทิย,ุ อนิเตอรเ์น็ท และวดิโีอ    
 2.) สือ่สิง่พมิพ ์ไดแ้ก่ หนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร  
 3.) สือ่ภายนอกครวัเรอืน (Out-of-Home Media) ประกอบดว้ย: สื่อทีต่ดิกบัยานพาหนะ 
(Bus-Back, Bus-Side, Inside Taxi-ad), สื่อในรา้นคา้ปลกี (โปสเตอร/์ป้ายโฆษณาใน
ซูเปอรม์ารเ์กต็ แพค็เกจของสนิคา้), สื่อสอดแทรกในภาพยนตร/์ละคร (Product Placement), 
สือ่กลางแจง้ Outdoor (โปสเตอร,์ แผน่ป้าย หรอืบอลลนู)    
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  2.2.2.2 กลยุทธก์ารสง่เสรมิการขาย (Sales Promotion)   มุง่เน้นการเพิม่ยอดขาย& 
ส่วนแบ่งทางการตลาด ประกอบดว้ย การส่งเสรมิการขายจากผูผ้ลติมุ่งสู่คนกลาง เช่น ส่วนลด
เมื่อมกีารสัง่ซื้อสนิคา้, ส่วนลดเพิม่เมื่อสัง่ซื้อผลติภณัฑใ์หม่จากผูผ้ลติ,ส่วนลดในรูปแบบทีเ่ป็น 
สินค้า เช่นซื้อ 10 ลังแถม 1 ลัง, ส่วนลดเพิ่มเพื่อการสนับสนุนการโฆษณาในรูปแบบการ
โฆษณารว่มของผูผ้ลติกบัรา้น คา้ (Cooperative Ad.) สว่นลดเพื่อการจองพืน้ทีบ่นชัน้วางสนิคา้
ฯลฯ การสง่เสรมิการขายจากผูผ้ลติสูผู่บ้รโิภค เช่น คปูองสว่นลด/แลกสนิคา้, การแจกตวัอยา่ง
สนิคา้, การลดราคาสนิคา้ทีป้่ายฉลาก หรอื ณ จุดแสดงสนิคา้ (Price-Offs) สนิคา้พรเีมยีม, การ
จดัประกวดแขง่ขนั และการชงิโชค ฯลฯ การสง่เสรมิการขายจากผูผ้ลติสูพ่นกังานขาย เช่น การ
แขง่ขนัการขายในทมีขาย หรอืการจดัประชุมการขาย เครื่องมอืช่วยขาย เช่น สนิคา้ตวัอยา่ง, 
โบรชวัร,์ หรอืการสะสมยอดซือ้เพือ่แลกรางวลัตามแตม้กาํหนด ฯลฯ 
  2.2.2.3 กลยุทธ์การขายโดยบุคคล (Personal Selling) เหมาะกบัสนิค้าที่มคีวาม
ซบัซ้อน ต้องมกีารสาธติและใหข้อ้มูลโดยละเอยีดแก่ลูกคา้ ในการจดัการทมีขายสามารถแบ่ง
ตามภมูศิาสตร ์ตามผลติภณัฑ ์ตามตลาด หรอืกาํหนดตามขนาดของทมีขาย 
 2.2.2.4 กลยุทธ์การประชาสมัพนัธ์ (Public Relation) การใหข้่าวประชาสมัพนัธ ์
(Publicity) ไดแ้ก่เอกสารขา่ว (Press Release) การจดัประชุมแถลงขา่ว การสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร
ระดบัสงูขององคก์ร การจดักจิกรรมประชาสมัพนัธ์ (Events) การโฆษณาองคก์ร (Corporate 
Ad.) เป็นการประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ชื่อเสยีงของกจิการ สาํหรบัการโฆษณาสนิคา้มุ่งเน้น 
Brand Equity ทัง้น้ีรวมทัง้การเผยแพรข่า่วสาร แผน่พบั ใชเ้พือ่สรา้งภาพลกัษณ์ได ้
 2.2.2.5 กลยุทธก์ารตลาดโดยตรง (Direct Marketing), จดหมายตรง (Direct Mail), 
การตลาดทางโทรศพัท ์(Telephone Marketing.) หรอืสื่อมวลชน (Mass Media) เช่น การขาย
สนิค้าทางโทรทศัน์ วทิยุ นิตยสารและสื่อสิง่พมิพ์ต่างๆ กลยุทธ์น้ีความสําคญัอยู่ที่ฐานขอ้มูล
ลกูคา้ทัง้กลุ่มทีเ่ป็นลกูคา้เป้าหมาย ลูกคา้ทีค่าดหวงัจนถงึลูกคา้เดมิทีส่ามารถนําไปสูก่ารบรหิาร
ลูกคา้สมัพนัธ ์เพื่อรกัษาลูกคา้ไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  นอกจากน้ียงัมเีครื่องมอือื่นเช่นการเป็น
ผูส้นบัสนุนกจิกรรมแบบ Sponsorship Marketing เพื่อใหผู้บ้รโิภคมโีอกาสเหน็ตราสนิคา้ สว่น
กจิกรรม Event Marketing เป็นกจิกรรมสรา้งความสนใจใหก้ลุ่มเป้าหมายไดรู้จ้กัและเหน็ตรา
สนิคา้โดยผกู หรอืสรา้งความสมัพนัธก์บัเหตุการณ์พเิศษๆ เป็นตน้  
 

2.2.2.2.1 ข้อคิดเหน็และประโยชน์ท่ีได้รบัในการใช้ IMC  
ปจัจุบนั ภาวะการแข่งขนัทางการตลาดที่ทวคีวามรุนแรงภายใต้ระบบการคา้เสร ีแรง

กดดนัทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเน่ือง และการพฒันาของเทคโนโลยสีารสนเทศ  ยิง่ทําให้
เราเขา้ใจและควรตระหนักถงึบทบาทของกระบวนการใชก้ลยุทธก์ารสื่อสารการตลาดแบบครบ
วงจร (Integrated Marketing Communication: IMC)  ทีม่คีวามสาํคญัเพิม่มากยิง่ขึน้ในการ
วางแผนกลยุทธท์างการตลาด ซึง่มุ่งเน้นการใชเ้ครื่องมอืต่างๆ สอดคลอ้งกนัทัง้ระบบ กจิกรรม
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การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรประกอบด้วยกิจกรรมที่ความสมัพนัธ์เกี่ยวเน่ือง และต่าง
สนับสนุนส่งเสรมิซึง่กนัและกนั ซึง่จากการอ่านหนังสอืเล่มน้ีทําใหผู้เ้ขยีนสามารถมองภาพของ 
IMC เป็นระบบทีม่คีวามเป็นหน่ึงเดยีวกนัและมคีวามต่อเน่ือง ซึง่ทาํใหส้ามารถนําไปประยุกตใ์น
การทํางานในชวีติจรงิไดเ้ป็นอย่างด ี เช่น ถา้ตอ้งการโฆษณาผลติภณัฑ ์x กค็วรวางแผนทํา
ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์ใหแ้ก่องคก์รและผลติภณัฑด์ว้ย รวมทัง้คดิคน้กลยุทธใ์นการ
จดักจิกรรมสง่เสรมิการขาย ลด, แลก, แจก, และแถม ใหเ้หมาะกบัประเภทของสนิคา้ วงจรชวีติ
ของผลติภณัฑ ์และพฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมาย การจดัแสดงสนิคา้ต้องดงึดูดความสนใจจาก
ลูกค้าให้ทดลองใช้สนิค้า  รวมถึงการสนับสนุนกจิกรรมการตลาดอื่นๆ และการใหบ้รกิารแก่
ลูกคา้แบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความพงึพอใจของลูกคา้และสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลูกคา้ 
เป็นตน้  

การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและการโฆษณายิ่งทําให้เราต้องเห็น
ความสําคญั และความจําเป็นอย่างยิง่ในการศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ทัง้ทีเ่ป็นปจัเจกชนและ
ชุมชน ซึ่งต้องมกีารกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชดัเจน การดงึดูดใหก้ลุ่มเป้าหมายนัน้ๆ สนใจใน
ผลติภณัฑ ์พฤตกิรรมผูบ้รโิภคจะมบีทบาทในการกําหนดส่วนประสมของเครื่องมอืต่างๆ เช่น 
การใช้สโลแกนหรอืขอ้ความ หบีห่อสวยสะดุดตา ชื่อผลติภณัฑ์ที่จดจําง่าย พนักงานขายที่มี
คุณภาพ ตลอดจนกจิกรรมอื่นๆทีช่่วยกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิพฤตกิรรมในการตดัสนิใจซือ้ เพื่อ
สร้างการรบัรู้และคุณค่าในผลิตภณัฑ์ สื่อสารให้ผู้บรโิภคได้รบัรู้มเีขา้ใจในคุณประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์ที่เลือก อย่างแท้จริงด้วยการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรน้ี การประเมินผล
โปรแกรม ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายในแงข่องการสรา้งการรบัรูใ้นข่าวสาร 
(Attention) การดงึดูดใหเ้กดิความสนใจในสนิคา้ (Interest) การสรา้งความต้องการในสนิคา้ 
(Desire) การสรา้งพฤตกิรรมการซื้อ (Action) ในที่สุด การประเมนิผลทําใหเ้ราสามารถ
ปรบัเปลี่ยนแผนงานได้อย่างทนัถ่วงทอีกีทัง้ยงั ควบคุมงบประมาณไม่ใหบ้านปลายและยงัได้
ผลตอบแทนการลงทุนที่คุม้ค่า เมื่อกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรไดก้ลายเป็นกล
ยุทธ์สําคญัในการแข่งขนัทางการตลาดในปจัจุบนั ทําใหผู้บ้รหิารจําเป็นอย่างยิง่จะต้องมคีวาม
เข้าใจองค์ประกอบทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด จุดเด่น และจุดด้อยของสื่อ
การตลาดแต่ละสื่อ กลุ่มเป้าหมายและพฤตกิรรมต่างๆ รวมทัง้การใหค้วามสาํคญักบัระบบการ
จดัการฐานขอ้มลูลกูคา้ในสรา้งระบบลกูคา้สมัพนัธ ์เพือ่ทาํใหก้ารกําหนดทศิทางในกลยุทธต่์างๆ
ทําไดอ้ย่างสมดุล  จงึสามารถเรยีกไดว้่ามกีารใชก้ลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและสามารถบรรลุกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

 
2.2.3 แนวคิดเก่ียวกบัหลกัการตลาดบริการ (4P’s) 
การวางแผนการตลาดโดยใช ้4P’s กลยุทธท์างการตลาดนัน้มอียูม่ากมาย แต่ทีเ่ป็นที่

รูจ้กั และเป็นพืน้ฐานทีสุ่ดกค็อืการ ใช ้4P’s (Product, Price, Place and Promotion) ซึง่
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หลกัการใชค้อืการวางแผนในแต่ละส่วนใหเ้ขา้กนั และเป็นทีต่อ้งการของกลุ่ม เป้าหมายทีเ่รา
เลอืกเอาไวใ้หม้ากทีสุ่ด ในบางธุรกจิอาจจะไมส่ามารถปรบัเปลีย่น ทัง้ 4P’s ไดท้ัง้หมดในระยะ
สัน้กไ็มเ่ป็นไรเพราะ เรา สามารถ ค่อยๆปรบักลยุทธจ์นได ้ สว่นผสมทางการตลาดไดเ้หมาะสม
ทีส่ดุ 

2.2.3.1 ผลติภณัฑ ์(Product) คอื สนิค้าหรอืบรกิารที่เราจะเสนอใหก้บัลูกคา้ แนว
ทางการกําหนดตวั ผลติภณัฑใ์หเ้หมาะสมกต็อ้งดวู่ากลุ่มเป้าหมายตอ้งการอะไร แต่โดยทัว่ไป
แนวทางทีจ่ะทาํสนิคา้ใหข้ายไดม้อียูส่องอยา่ง คอื  

2.2.3.1.1 สนิคา้ทีม่คีวามแตกต่าง โดยการสรา้งความแตกต่างนัน้ จะตอ้งเป็นสิง่ทีลู่กคา้
สามารถสมัผสัไดจ้รงิว่าต่างกนัและ ลูกคา้ตระหนกัและชอบในแนวทางน้ี เช่น คุณสมบตัพิเิศษ, 
รปูลกัษณ์, การใชง้าน, ความปลอดภยั หรอืความคงทน โดยกลุ่มลูกคา้ทีเ่ราจะจบักจ็ะเป็นลูกคา้
ทีไ่มม่กีารแขง่ขนัมาก (Niche Market)  

2.2.3.1.2 สนิคา้ทีม่รีาคาตํ่านัน่คอืการยอมลดคุณภาพในบางดา้นทีไ่มส่าํคญัลงไป เช่น 
สินค้าที่ผลิตจากจีนจะมีคุณภาพไม่ดี สามารถพอใช้งานได้ แต่มีราคาถูกมาก หรือสินค้าที่
เลยีนแบบแบรนดด์งัในซุปเปอรส์โตร ์ จรงิๆแลว้สําหรบันักธุรกจิมอืใหม่ควรเลอืกในแนวทาง
สรา้งความแตกต่างมากกว่าการเป็นสนิคา้ราคาถูกเพราะหากเป็นดา้นการผลติแลว้ รายใหญ่จะ
มตีน้ทุนการผลติทีถู่กกวา่รายยอ่ย แต่หากเป็นดา้นบรกิาร เราอาจจะเริม่ตน้ทีร่าคาถูกก่อน แลว้
คอ่ยหาตลาดทีร่ายใหญ่ 

2.2.3.2 ราคา (Price) ราคาเป็นสิง่ทีค่่อนขา้งสาํคญัในการตลาด แต่ไมใ่ช่ว่าคดิอะไรไม่
ออกก็ลดราคาอย่างเดียวเพราะการลดราคาสนิค้า อาจจะไม่ได้ช่วยให้การขายดีขึ้นได้ หาก
ปญัหาอื่นๆยงัไมไ่ดร้บัการแกไ้ข การตัง้ราคาในทีน้ี่จะเป็นการตัง้ราคาใหเ้หมาะสมกบัผลติภณัฑ ์
และกลุ่มเป้าหมายของเรา อยา่งไรกต็าม ในดา้นการทําธุรกจิขนาดย่อมแลว้ ราคาทีเ่ราตอ้งการ
อาจไม่ไดค้ดิอะไรลกึซึ้งขนาดนัน้ แต่จะมองกนัในเรื่องของตวัเลข ซึ่งจะมวีธิกีําหนดราคาง่าย
ต่างๆดงัน้ี  

2.2.3.2.1 กําหนดราคาตามลูกคา้ คอืการกําหนดราคาตามทีเ่ราคดิว่า ลูกคา้จะเตม็ใจ
จา่ย ซึง่อาจจะไดม้าจากการทาํสาํรวจ หรอืแบบสอบถาม  

2.2.3.2.2 กําหนดราคาตามตลาด คอื การกําหนดราคาตามคู่แขง่ในตลาด ซึง่อาจจะตํ่า
มากจนเราจะมกีําไรน้อย ดงันัน้หากบรษิทัคดิทีจ่ะกําหนดราคาตามตลาด บรษิทัอาจจะตอ้งมา
นัง่คดิคาํนวณยอ้นกลบัวา่ ตน้ทุนสนิคา้ควรเป็นเทา่ไรเพือ่จะไดก้าํไรตามทีต่ ัง้เป้า จากนัน้หาทาง
ลดตน้ทุนลง  

2.2.3.2.3 กําหนดราคาตามต้นทุนบวกกําไร วธิน้ีีเป็นการคํานวณว่าต้นทุนของบรษิทั
อยูท่ีเ่ท่าใด แลว้บวกค่าขนสง่ ค่าแรงของพนักงาน บวกกําไร จงึไดม้าซึง่ราคา แต่หากราคาที่
ไดม้าสงูมาก เราอาจจาํเป็นตอ้งมกีารทาํประชาสมัพนัธ ์หรอืปรบัภาพลกัษณ์ ใหเ้ขา้กบัราคานัน้  
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2.2.3.3 ชอ่งทางการจาํหน่าย (Place) คอื วธิกีารนําสนิคา้ไปสูม่อืของลกูคา้ ซึง่กค็วร
เลอืกที ่ใหเ้หมาะสมกบัสนิคา้ของเรา  
 2.2.3.4 การสง่เสรมิการขาย (Promotion) คอืการทาํกจิกรรมต่างๆ เพือ่บอกลกูคา้ถงึ
ลกัษณะสนิคา้ของเรา เชน่ โฆษณาในสือ่ต่างๆ หรอืการทาํกจิกรรม  

  



 

บทท่ี 3  

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

ในการศกึษาเรือ่ง การเปรยีบทยีบกลยทุธท์างการตลาด ในสนิคา้กลุ่มวอดกา้ระดบัพรเีมยีม 
ของบรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั และบรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพื่อศกึษา
และกําหนดกลยุทธเ์พื่อแกป้ญัหาในระดบัองคก์ร ระดบัธุรกจิและระดบัหน้าทีข่องบรษิทั แอมโบ 
รส ไวน์ จํากดั เป็นการศกึษาโดยผสมผสานการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Independent 
Study) โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ และบทความทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง และนําผลการวเิคราะหข์อ้มลู
ทัง้สองสว่นมาสรปุประมวลเขา้ดว้ยกนั โดยใชแ้นวคดิทฤษฏกีารจดัการเชงิกลยทุธ ์รายงานบทน้ี
แบ่งออกเป็น 4 สว่น คอื 

 
3.1. การออกแบบวิจยั (Research Design) 

      3.1.1 ขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data) 

3.1.2 ขอ้มลูปฐมภมู ิ(Primary Data) 

3.2. การเกบ็ข้อมลู (Data Collection) 

       3.2.1 การเกบ็ขอ้มลูทุตยิภมู ิ 

      3.2.2 การเกบ็ขอ้มลูปฐมภมู ิ
3.3 การวิเคราะหข้์อมลู และสรปุประมวลผล 
      3.3.1 การวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยัเชงิคุณภาพ 
3.4 การสรปุประมวลข้อมลู         
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3.1. การออกแบบวิจยั (Research Design) 

 ในการศกึษาน้ี ผูศ้กึษาไดท้าํการออกแบบการวจิยัแบบบูรณาการ โดยการศกึษาขอ้มลู
ทุตยิภูม ิ (Secondary Data) และขอ้มลูปฐมภูม ิ (Primary Data) ในสว่นของการศกึษาขอ้มลู
ทุตยิภูม ิจะมขีอ้มลูจากบทความ และเอกสารขององคก์รต่างๆ ในสว่นของการศกึษาขอ้มลูปฐม
ภูม ิใชก้ารวจิยัเชงิคุณภาพ กล่าวคอื การวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ใชว้ธิกีาร
วจิยัแบบสมัภาษณ์เชงิลกึต่อกลุ่มผูบ้รหิาร ผูป้ฏบิตังิาน และผูเ้กี่ยวขอ้ง โดยศกึษาตามกรอบ
แนวคดิกระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ ์(Strategic Management Process) ซึง่ประกอบดว้ยการ
วเิคราะหเ์ชงิกลยทุธ ์การกาํหนดทางเลอืกเชงิกลยทุธ ์การประเมนิทางเลอืกกลยทุธ ์ 

3.2. การเกบ็ข้อมลู (Data Collection) 
 3.2.1 การเกบ็ข้อมลูทุติยภมิู  
 ผูศ้ึกษาจะทําการเก็บบทความนิตยสารเกี่ยวกบัการวจิยัหรอืแหล่งขอ้มูล ไม่ว่าจะเป็น
ภาพรวมและแนวโน้มของตลาดในปจัจุบนั การทําการตลาดและกจิกรรมต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งของ 
บรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั และ บรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
 
 สรปุสภาพอตุสาหกรรมไวน์และสรุาในประเทศไทย 
 ตลาดไวท ์สปิรติ มกีารเตบิโตขึน้ 17 เปอรเ์ซน็ต์ ซึ่งเป็นสถติสิงูสุดในรอบ 4 ปีทีผ่่านมา 
ตลาดมกีารขยายตวั 20 เปอรเ์ซน็ต ์ถอืวา่เป็นการเตบิโตทีส่งูกว่าภาพรวมตลาดสุรานําเขา้ สว่น
แบ่งตลาดวสิกีนํ้าเขา้ม ี85 เปอรเ์ซน็ต ์เตบิโตตดิลบ 4 เปอรเ์ซน็ต ์และสว่นแบ่งตลาดไวท ์สปิรทิ
ม ี15 เปอรเ์ซน็ต์ เติบโต 9 เปอรเ์ซน็ต์ ซึ่งในตลาดไวท์ สปิรติ วอดก้าเป็นตลาดที่เตบิโตมาก
ทีสุ่ด 17 เปอรเ์ซน็ต์ หรอืมยีอดขาย 2 แสนลงั เพิม่ขึน้จากปีก่อนทีม่ยีอดขายอยู่ทีป่ระมาณ 1.7 
แสนลงั ในปี พ.ศ. 2556 คาดว่าตลาดไวท ์สปิรติ จะมอีตัราการเตบิโตต่อเน่ืองในตวัเลข 2 หลกั 
เน่ืองจากผูป้ระกอบการในตลาด ออกมาทาํการตลาดมากขึน้ และมาจากผูบ้รโิภคเริม่รบัรูว้ธิกีาร
บรโิภควอดกา้ แนวโน้มความนิยมในตลาดวอดกา้ทีเ่พิม่สงูขึน้อยา่งต่อเน่ืองนัน้  คาดว่าอกี 5 ปี 
ขา้งหน้า ตลาดวอดก้าจะมสีดัส่วนเพิม่เป็น 20 เปอรเ์ซน็ต์ของตลาดรวมสุรานําเขา้ ในปี พ.ศ. 
2555 บรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ คาดวา่แอบโซลทู วอดกา้มกีารเตบิโต 30 เปอรเ์ซน็ต ์หรอืมสีว่น
แบ่งการตลาด 47 เปอรเ์ซน็ต์ หรอืมยีอดขาย 7 หมื่นลงั เป็นอนัดบั 2 รองจากสเมอรน์อฟ ซึ่ง
ปจัจุบนัมสี่วนแบ่ง 52-53 เปอรเ์ซน็ต์ เพอรน์อต รคิารด์ ใชง้บลงทุนประมาน 50 ล้านบาท ใน
การจดักจิกรรม “แอบโซลูทปารก์” เพื่อเป็นการเปิดตวัสนิคา้ตวัใหม ่โดยมจุีดประสงคท์ีจ่ะเจาะ
ตลาดซูเปอรพ์รเีมยีม นัน้คอื แอบโซลูท อลีกิ คาดว่าจะมยีอดขาย 30 เปอรเ์ซน็ต ์ต่อเน่ือง 3 ปี 
และสิน้ปีหน้าจะเป็นผูนํ้าตลาดไวท ์สปิรติ กว่า 50 เปอรเ์ซน็ตข์องตลาด ในปี พ.ศ. 2556 เพอร์
นอต รคิารด์มแีผนทีจ่ะเปิดตวัสนิคา้ใหมใ่นกลุ่มตลาดวอดกา้ เพื่องเพิม่ทางเลอืกใหก้บัผูบ้รโิภค 
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สนิคา้ใหมภ่ายใตช้ื่อ แอบโซลูท อลีกิ (Absolut Elyx) เพื่อทาํตลาดวอดกา้ระดบัซูเปอร ์พรเีมยีม 
เน่ืองจากปจัจุบนัมคีู่แข่งรายเดยีว คอื เกรยก์ูส (Greygoose) สนิคา้จากบรษิทั บาคารด์ี ้ทีท่ํา
ตลาดอยู ่แอบโซลูท อลีกิจะถูกเปิดตวัในงาน “แอบโซลูทปารก์” ทเพื่อสรา้งแบรนดใ์หเ้ป็นทีรู่จ้กั 
ก่อนวางจาํหน่ายอยา่งจรงิจงั เพอรน์อต รคิารด์จะจดักจิกรรมทางการตลาดอยา่งต่อเน่ืองภายใต ้
3 กลยุทธห์ลกั คอื ศลิปะ (Art) คอืการทํางานร่วมกบัอารต์สิทม์ากขึน้ แฟนชัน่ (Fashion) คอื 
การทาํงานรว่มกบัดไีซเนอรไ์ทย ซึง่จะมทีัง้ดไีซเนอรท์ีโ่กอนิเตอรแ์ลว้ และกําลงัโกอนิเตอร ์และ
ดนตร ี (Music) คอื การทํางานร่วมกบัศลิปินชื่อดงัเพื่อสรา้งแบรนดข์องแอบโซลูท วอดกา้ ให้
เป็นที่รู้จกัในวงกว้าง ภายใต้งบการตลาดที่คาดว่าจะไม่ตํ่ากว่า 150 ล้านบาท จากกิจกรรม 
“แอบโซลูทปารก์” ทีใ่ชง้บ 50 ลา้นบาท จาก 150 ลา้นบาท บรษิทัฯ คาดว่าจะมยีอดขายไม่ตํ่า
กว่า 400 ลัง และส่งผลให้บริษัทฯ มียอดขายแอบโซลูท วอดก้าเติบโตปีละไม่ตํ่ ากว่า 30 
เปอรเ์ซน็ต์ ในช่วง 3 ปีนับปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป และเพิม่เป็น 35 เปอรเ์ซน็ต์ ในปีที ่4 ช่วง
สิน้ปี พ.ศ. 2556 บรษิทัฯมแีผนที่จะเปิดตวัสนิคา้ใหม่เขา้มาทําตลาดเพิม่ขึน้ คาดว่าจะมสี่วน
แบ่งเพิม่เป็นกว่า 50 เปอรเ์ซน็ต์ จากปจัจุบนั 47 เปอรเ์ซน็ต์ เป็นอนัดบั 1 ในตลาดวอดกา้ ซึ่ง
แบ่งเป็นยอดขายที่มาจากช่องทางออนพรมีสิ เช่น ผบับาร ์70 เปอรเ์ซน็ต์ และออฟพรมีสิ 30 
เปอรเ์ซน็ต ์(ผูจ้ดัการออนไลน์, 2555) 
 บรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั มแีผนทีจ่ะเปิดตวัสนิคา้ใหมใ่นปี พ.ศ. 2556 จากปจัจุบนัมี
สนิคา้อยูแ่ลว้กว่า 400 รายการ บรษิทัฯ มุน่เน้นทีจ่ะพฒันาสนิคา้ โดยเฉพาะไวน์ ดว้ยการเสรมิ
พอรต์สนิคา้ใหแ้ขง็แรงยิง่ขึน้ เน้นการทาํตลาดผา่นรปูแบบการบรกิารทีโ่ดดเด่น พฒันาบุคลากร
ดา้นการขาย และทาํโปรโมชัน่ประจาํเดอืน เพื่อกระตุน้ยอดขาย มกีารทาํการขายตรงสูผู้บ้รโิภค
ในช่องทางโมเดริน์เทรด โดยเน้นสื่อออนไลน์ อย่างเฟสบุ๊กเป็นหลกั รวมถงึการประชาสมัพนัธ์
ผ่านแมก็กาซนี, หนังสอืพมิพ ์และสื่อสิง่พมิพต่์างๆ เพื่อเป็นการใหค้วามรูถ้งึขอ้แตกต่างของ
ไวน์แต่ละชนิดไปสูผู้บ้รโิภคคนสุดทา้ยโดยตรง ช่องทางรา้นอาหาร บรษิทัฯจะเน้นกลยุทธ์การ
ทําตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ หรอืผูจ้ดัการสาขา และไวน์ บดัเลอร ์เป็นตน้ โดยจะ
เน้นสื่อทีเ่กีย่วกบัธุรกจิอาหาร และเครื่องดื่มโดยตรง ไวน์ทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดในปจัจุบนั 
คอื ไวน์แดง 70 เปอรเ์ซน็ต ์และไวน์ขาว 30 เปอรเ์ซน็ต ์และมไีวน์กลุ่มใหม่ทีเ่ขา้มาทําตลาดใน
ประเทศไทย คอื กลุ่มไวน์ขาวผสมไวน์แดงทีม่สีว่นแบ่งเพยีง 1 เปอรเ์ซน็ต ์ผลประกอบการช่วง 
9 เดอืนทีผ่่านมานับตัง่แต่เดอืนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 มอีตัราเตบิโตเฉลี่ยที ่10 เปอรเ์ซน็ต ์
บรษิทัฯคาดว่าช่วงไฮซซีนั 2 เดอืนสุดทา้ย (พ.ย.-ธ.ค.) หากคดิเป็นสดัสว่นยอดขายในช่วงน้ีจะ
คดิเป็นสดัส่วน 30 ถงึ 40 เปอรเ์ซน็ต์ของยอดขายทัง้ปี โดยบรษิทัฯตัง้เป้าไวท้ี ่40 เปอรเ์ซน็ต์
จากยอดขายทัง้หมด ส่งผลใหย้อดขายเตบิโตจากปีทีผ่่านมา 20 เปอรเ์ซน็ต์ ไวน์ทีไ่ดร้บัความ
นิยมมาจาก 3 ประเทศหลกั คอื ออสเตรเลยี, แอฟรกิาใต ้และอติาล ีไวน์จากประเทศชลิ ีซึง่จดั
อยู่ในกลุ่มไวน์โลกใหม่ กม็าแรงในตลาด ขณะที่ไวน์จากประเทศฝรัง่เศสมแีนวโน้มความนิยม
ลดลงเรื่อยๆ เฉลีย่ 1 ถงึ 2 เปอรเ์ซน็ต ์สาํหรบัแนวโน้มตลาดในปี พ.ศ. 2556 มโีอกาสขยายตวั
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มาก สงัเกตได้จากการนําเข้าในปี พ.ศ. 2555 ที่เพิ่มขึ้นถึง 8 เปอร์เซ็นต์ เน่ืองจากสภาพ
เศรษฐกจิที่ดขี ึน้ จํานวนนักท่องเที่ยวเพิม่มากขึน้ รวมถงึคนไทยนิยมดื่มไวน์มากขึน้ ส่งผลให้
ตลาดไวน์ในปี พ.ศ. 2556 มแีนวโน้มทีด่ ี(ฐานเศรษฐกจิ, 2555) 
 ในสว่นของไวทส์ปิรทิ สนิคา้สเวดกา้ วอดกา้ บรษิทัฯมกีารสือ่สารดว้ยการจดังานเปิดตวั
แบรนด ์ภายใตค้อนเซป็ต ์The future is closer สื่อถงึความเป็นคนรุน่ใหมท่ีเ่ป็นตวัแทนแหง่
โลกอนาคต โดยมกีารเชญิดารา และคนที่มชีื่อเสยีงมาร่วมงานด้วย สเวดก้าวอดก้าเจาะกลุ่ม
ลกูคา้ทีร่กัความสนุกสนาน (Crush magazine, 2553) 
 
 3.2.2 การเกบ็ข้อมลูปฐมภมิู 
 การเก็บข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์จะทําให้ทราบถึงโอกาสทาง
การตลาด การพฒันาทางดา้นผลติภณัฑ ์แนวทางการสื่อสารทางการตลาด จุดทีต่อ้งการพฒันา 
ปรบัปรุงเพิม่เตมิเกี่ยวกบัสนิคา้ และตราสนิคา้ เพื่อนําขอ้มูลมาวเิคราะหถ์งึแผนการตลาดทีจ่ะ
ตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายหรอื แนวทางการเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดวอดก้า
ระดบัพรเีมยีม ผูศ้กึษาจะทาํการสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วขอ้งจาํนวน 6 คน คอื ผูบ้รหิารดา้นการตลาด 
ผูบ้รหิารดา้นการสนบัสนุนการขาย และพนกังานสนบัสนุนการขาย  
 
3.3 การวิเคราะหข้์อมลู และสรปุประมวลผล  
            3.3.1 การวิเคราะหข้์อมลูการวิจยัเชิงคณุภาพ  
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์บทสมัภาษณ์ และพยายามจะบรรยายเน้ือหาของ
ขอ้ความหรอืเอกสาร โดยองิกรอบทฤษฎ ีการบรรยายน้ีจะเน้นเน้ือหาตามทีป่รากฏ ไมเ่น้นการ
ตคีวามหรอืการหาความหมายที่ซ่อนไวเ้บื้องหลงั ทัง้น้ีผูว้จิยัต้องไม่มอีคตหิรอืใส่ความคดิ
ความรูส้กึของตนเองเขา้ไป 
 
 1. วิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (PEST Analysis) 

  1.1 สภาพแวดล้อมทางการเมือง (Political Factor) 
 ตัง้แต่ปี 2548 ที่ผ่านมาต่อเน่ืองถึงปจัจุบนั ปญัหาความขดัแย้งทางการเมืองส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศ รวมถงึจาํนวนนกัท่องเทีย่วทีล่ดลงในช่วงทีเ่กดิความไมส่งบใน
ประเทศ รฐับาลพยายามแก้ไขปญัหาความขดัแย้งดงักล่าวโดยสนัติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรง 
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้แอมโบรสและเพอร์นอต ต่างเสียกําไรกาค้าในช่วงที่เกิด
สถานการณ์ 
 ต่อมาในปี พ .ศ . 2551 ด้วยกฎข้อบังคับของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ กําหนดหา้มไม่ใหโ้ฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท หรอืเครื่องหมายของ
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เพื่อประโยชน์ในทางการคา้ และรวมถงึการสื่อสารการตลาด การสื่อสาร
ทางการตลาดมขีอ้จาํกดั ช่องทางทีส่ามารถสื่อสารกบัผูบ้รโิภคไดก้ม็น้ีอยลง ทาํใหผู้บ้รโิภคบาก
ต่อการเขา้ถงึสนิคา้ 

 ปี พ.ศ. 2555 รฐับาลได้มกีารขึ้นภาษีการนําเขา้สุรา นอกจากเรื่องของราคาที่ทําให้
ผูป้ระกอบการนําเขา้สรุาต่างประเทศเสยีเปรยีบในแงก่ารเสยีภาษนํีาเขา้ดว้ยนอกเหนือจากภาษี
สรรพสามติแลว้ เรือ่งของกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ัง้การโฆษณาและการจาํหน่าย
กเ็ป็นสว่นหน่ึงใหไ้มส่ามารถทาํการตลาดไดภ้าคเอกชนทุกบรษิทัไมไ่ดโ้ตแ้ยง้เรื่องกฎหมายหรอื
ประกาศทีอ่อกมาควบคุมลดการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ แต่กลวัว่ากฎระเบยีบทีอ่อกมาจะ
ไม่ได้บงัคบัใช้ได้จรงิ ปญัหาในทางปฏิบตัิและการตีความ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกบั
ผูบ้รโิภคมากกวา่ สว่นบรษิทักอ็าจจะไดร้บัผลกระทบทางออ้มในแงข่องยอดขายบา้ง 

 1.2 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic Factor) 
    เศรษฐกจิในปี พ.ศ. 2554 ที่เพิง่ผ่านไปนัน้ เกดิวกิฤตเศรษฐกจิทางการเงนิ ที่มาจาก

ภยัภบิตัจิากอุทกภยัครัง้ใหญ่ ทีส่่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก จงึทําใหผู้บ้รโิภคมี
การใชจ้่ายประหยดัมากขึน้ ใชจ้่ายแต่สิง่ทีจ่ําเป็น รวมถงึสภาพจติใจทีไ่ม่ด ีส่งผลใหผู้บ้รโิภคมี
การบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลล์ดลง 
 1.3 สภาพแวดล้อมทางสงัคมและวฒันธรรม (Social Factor) 
 สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ หรอืทีรู่จ้กักนัในชื่อ “สสส.” ไดม้กีาร
ปลุกกระแสใหค้นหนัมารกัสุขภาพ ในยุคทีผู่ค้นต่างตระหนักถงึความสําคญัของการดูแลรกัษา
สุขภาพ คนวยัทํางานจํานวนมากใชเ้วลาหลงัเลกิงานไปออกกําลงักาย และในช่วงเขา้พรรษา
หรือวนัสําคญัทางศาสนา ชาวพุทธจะงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานบนัเทิงต่างก็ให้ความ
ร่วมมอื โดยปิดทําการในวนัสําคญัทางศาสนา อย่างไรกต็าม ยงัมแีหล่งท่องเที่ยวยามราตรทีี่
คอบรองชาวต่างชาตซิึง่มจีาํนวนไมน้่อย แอมโบสและเพอรน์อตจะไดร้บัผลกระทบดา้นยอดขาย
ในชว่งน้ี 
 1.4 สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technology Factor) 

เทคโนโลยดีา้นการผลติทีท่นัสมยั ช่วยใหล้ดความสิน้เปลอืงจากการสูญเสยีวตัถุดบิใน
กระบวนการผลิตลง นอกจากน้ียงัได้รูปลกัษณ์ และรสชาติที่ต้องการตามความต้องการของ
ผูผ้ลติ ซึง่เป็นปจัจยัในการเลอืกซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค แอมโบรส ไวน์จะตอ้งสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบ
ในการแข่งขนัสําหรบัผลิตภัณฑ์ที่ขาย วิธีการบริโภคของคนล่าสุดอาจจะต้องอาศัย
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี เน่ืองจากธุรกจิขึน้อยุก่บัเทคโนโลยอียา่งมาก จงึตอ้งคอยตดิตาม
สิง่ใหม่ๆ  ทางดา้นเทคโนโลยจีากคู่แขง่ขนั ความไมต่่อเน่ืองทางดา้นเทคโนโลยทีาํใหเ้กดิปญัหา
สาํหรบัผลติภณัฑแ์ละกระบวน การผลติ ดงันัน้ธุรกจิจะตอ้งจดัระบบ คอยตดิตามสภาพแวลลอ้ม
ทางเทคโนโลย ี
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2. การวิเคราะห ์Five Forces 
 2.1 ภยัคกุคามจากคู่แข่งหน้าไหม่ (Threat of new entrance)  

เน่ืองจากในอุตสาหกรรมน้ี ต้องใช้เงินจํานวนมากในการเริ่มต้นธุรกิจ อีกทัง้ใน
อุตสาหกรรมน้ีมบีรษิทัใหญ่ระดบัโลก อยา่งเช่น ดอิาจโิอ โมเอท็ เฮนเนสซี ่จาํกดั, เพอรน์อต ริ
คารด์ (ประเทศไทย) จาํกดั และบรษิทั บาคารด์ี ้ประเทศไทย จาํกดั ทัง้ 3 บรษิทั ซึง่เป็นยกัษ์
ใหญ่ในวงอุตสาหกรรมเหล้า คู่แข่งรายใหม่จะต้องใชเ้งนิทุนจํานวนหมาศาลในการเริม่กจิการ 
และพฒันาสนิคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน ซึง่เป็นเรือ่งยาก ดงันัน้ คูแ่ขง่รายใหมจ่งึมน้ีอย 
 2.2 การแข่งขนักนัระหว่างคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกนั (Rivalry among 
current competitor)  

คูแ่ขง่มมีศีกัยภาพสงู ดว้ยความมชีื่อเสยีงระดบัโลก และเงนิลงทุนดา้นการตลาดจาํนวน
มหาศาลผลติภณัฑข์องบรษิทัคู่แขง่เป็นทีรู่จ้กัระดบัสากล ตราสนิคา้ของคู่แขง่จงึเป็นทีรู่จ้กัของ
ผูบ้รโิภค และทาํใหต้ลาดสว่นมากเป็นของคูแ่ขง่  
 2.3 ภยัคกุคามจากสินค้าทดแทน (Threat of substitute products or services) 
 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคที่มคีวามแตกต่าง และหลากหลาย แต่ละ
บรษิทัต่าง ไดท้าํการนําเขา้เครื่องดื่มแอลกอฮอลห์ลากหลายชนิดและแต่ละชนิด เพื่อแขง่ขนักนั
ในอุตสาหกรรม ซึ่งสนิคา้แต่ละชนิดยงัแยกหลายระดบัด้วย ได้แก่ วสิกี้ (Whisky), บรัน่ด ี
(Brandy), เบยีร ์(Beer), วอดกา้ (Vodka), เตกลิ่า (Tequila), RTD (Ready to Drink) และ ไวน์ 
(Wine) เป็นตน้ สนิคา้ทนแทนจงึมมีาก 
 2.4 อาํนาจการต่อรองของลกูค้า (Bargaining power of customer) 
 ราคาเป็นปจัจยัหลกัของอํานาจการต่อรองของลูกคา้ ลูกคา้ส่วนมากตดัสนิใจเลอืกซื้อ
เพราะเพียงแค่ราคาถูกกว่าเพียงเล็กน้อย โดยคํานึงถึงตราสินค้าเป็นปจัจัยที่รองลงมา 
ยกตัวอย่าง ของสเมอร์นอฟ วอดก้า มียอดขายเป็นอันดบั 1 ของประเทศไทยในปจัจุบัน 
เน่ืองจากมฐีานการผลติทีป่ระเทศฟิลปิปินส ์ทําใหภ้าษนํีาเขา้ตํ่า จงึสามารถกําหนดราคาใหถู้ก
กว่าแอบโซลูท วอดก้า ที่นําเขา้จากประเทศสวเีดน ผู้บรโิภคจงึเลอืกซื้อสเมอร์นอฟ วอดก้า 
เน่ืองจากมรีาคาทีถู่กกวา่ 
 2.5 อาํนาจการต่อรองของซพัพลายเออร ์(Bargaining power of supplier) 
 อาํนาจต่อรองซพัพลายเออรค์อ่นขา้งสงู ราคาสนิคา้ทีบ่รษิทัตัง้ไวจ้ะเป็นตวักําหนดกําไร
ทีซ่พัพลายเออรจ์ะไดร้บั หากบรษิทักาํหนดราคาในการขายสนิคา้เขา้ซพัพลายเออรใ์กลเ้คยีงกบั
ราคาขายในตลาด จะทําใหซ้พัพลายเออรไ์ดก้ําไรน้อยเมื่อมกีารขายระบายสนิคา้ เช่น บรษิทั
กาํหนดราคาไวท้ี ่250 บาท แต่ราคาในทอ้งตลาดอยูท่ี ่260 บาท ซพัพลายเออรจ์ะไดก้ําไรเพยีง 
10 บาท ในทางกลบักนั หากบรษิทักําหนดราคาไวท้ี ่245 บาท กําไรจากการขายจะมากขึน้ ซึง่
จะทําใหซ้พัพลายเออร์สนใจสนิค้านัน้ๆ อกีปจัจยั คอื ตราสนิค้า หากสนิค้าไม่เป้นที่รูจ้กัของ
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ตลาด ซพัพลายเออรจ์ะเกดิความเสีย่งในการระบายสนิคา้ บรษิทัจงึควรกําหนดราคาสนิคา้ใหม้ี
ความเหมาะสม และคดัเลอืกสนิคา้ทีม่คีุณภาพและเป็นทีรู่จ้กัของตลาด 
 
 3. การบริหารสมัพนัธภาพกบัลกูค้า(CRM) 

3.1 การเกบ็ขอ้มูลของลูกคา้ จะมกีารจดัเกบ็ขอ้มูลของลูกคา้ในระบบของบรษิทั ไดแ้ก่ 
ชื่อรา้น, ประเภทของรา้นคา้, ทีอ่ยู,่ เบอรโ์ทรศพัท,์ ขอ้มลูเจา้ของกจิการ, รายไดข้องรา้นคา้ต่อ
เดอืน, ยอดสัง่ซือ้ในแต่ละครัง้, เครดติในการสัง่ซือ้ และลกัษณะการชาํระเงนิ ขอ้มลูเหล่าน้ีทาํให้
เรารูถ้งึความตอ้งการของลกูคา้ และการใหค้วามสาํคญัแก่ลกูคา้แต่ละรา้น 

3.2 บรษิทัฯ ใชเ้ทคโนโลยทีีส่ามารถโต้ตอบได ้(Interactivity) โดยมเีวบ็ไซต์, เฟสบุ๊ค 
และอนิสตราแกรม เป็นชอ่งทางทีล่กูคา้สามารถตดิต่อกบับรษิทัไดท้นัททีีต่อ้งการ ลกูคา้สามารถ
โทรสัง่สนิคา้ไดท้ีเ่บอรภ์ายใน และมบีรกิารสง่สนิคา้ฟร ี

3.3 การปฏบิตัเิพื่อรกัษาลูกคา้ เน่ืองจากขอ้มูล Database สามารถทําใหบ้รษิทัฯ 
แยกแยะลูกคา้ไดว้่ากลุ่มใดเป็นกลุ่มทีท่ํากําไรสูงสุดใหก้บัองคก์าร หลงัจากนัน้บรษิทัฯ ต้องมา
กําหนดวธิปีฏบิตัต่ิอลูกคา้เหล่านัน้ เพื่อสรา้ง Relationship Program เพื่อใหเ้ขา้ถงึการ
ใหบ้รกิารลูกค้าแต่ละรายอย่างเหมาะสม เช่น การเสนอตวัเป็นสปอนเซอร์ในงานวนัเกดิรา้น 
กลุ่มลูกคา้ของรา้นเป็นลูกคา้ทีม่รีสนิยมสงู สนิคา้ทีจ่ะใชส้ปอนเซอรจ์ะตอ้งมคีุณภาพ เหมาะสม
กบัลูกคา้ของรา้น หรอืการจดักจิกรรมเพื่อเป็นสสีนั และช่วยเพิม่ยอดขายใหร้า้น ผูป้ระกอบการ
จะรูส้กึว่าสนิคา้ทีซ่ือ้ไป นอกจากจะขายดว้ยตวัมนัเองแลว้ ยงัมพีนักงานจากบรษิทัฯ สรา้งสสีนั
และทําใหส้นิคา้ในรา้นเป็นทีรู่จ้กักบักลุ่มเป้าหมาย กจิกรรมเหล่าน้ีจะช่วยตอบสนองสิง่ทีลู่กคา้
คาดหวงั 

3.4 การประเมนิผล บรษิทัฯ จะสามารถทราบทนัทวี่ารกัษาลูกคา้ไดม้ากขึน้หรอืไม่

อย่างไร โดยเกณฑต่์าง ๆ จะตอ้งเปลีย่นไป จุดเน้นของบรษิทัฯ ตอ้งเปลีย่นมาอยู่ทีก่ารรกัษา

ลูกคา้ (Keep Relation) ในระยะยาว และเพิม่คุณค่าใหก้บัลูกคา้ใหม้ากกว่าคุณค่าทีลู่กคา้

คาดหวงั เป็นการสรา้ง Brand Loyalty 

 

4. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing communication: 
IMC) 
 4.1 กลยทุธก์ารโฆษณา (Advertising) ทีบ่รษิทั แอมโบรส ไวน์ ใชใ้นการสื่อสารเพื่อให้
ตราสนิคา้สามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภค โดยใชส้ื่ออเิลค็ทรอนิคส ์ไดแ้ก่ Website, Facebook และ
Instagram สื่อสิง่พมิพ์ ได้แก่ หนังสอืพมิพ์ และนิตยสาร และสื่อภายนอกครวัเรอืน (Out-of-
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Home Media) ประกอบดว้ย สื่อในสถานบนัเทงิ, สื่อในรา้นคา้ปลกี (โปสเตอร/์ป้ายโฆษณาใน
ซเูปอรม์ารเ์กต็ แพค็เกจของสนิคา้), และสือ่กลางแจง้ Outdoor (โปสเตอร ์แผน่ป้าย บอลลนู)    
  4.2 กลยุทธก์ารสง่เสรมิการขาย (Sales Promotion)  มุง่เน้นการเพิม่ยอดขายและสว่น
แบ่งทางการตลาด ประกอบดว้ย การสง่เสรมิการขายจากผูผ้ลติมุง่สูค่นกลาง เช่น สว่นลดเมื่อมี
การสัง่ซือ้สนิคา้, สว่นลดเพิม่เมื่อสัง่ซือ้สนิคา้ในปรมิาณมาก สว่นลดในรปูแบบทีเ่ป็นสนิคา้ เช่น 
ซื้อ 10 ลงัแถม 1 ลงั การส่งเสรมิการขายจากผูผ้ลติสู่ผูบ้รโิภค เช่น คูปองส่วนลด/แลกสนิคา้, 
การแจกตวัอยา่งสนิคา้, การลดราคาสนิคา้ทีป้่ายฉลาก, สนิคา้พรเีมยีม, การจดักจิกรรมสง่เสรมิ
การขาย เพือ่ชว่ยระบายสนิคา้ใหก้บัทางรา้น การสง่เสรมิการขายจากผูผ้ลติสูพ่นกังานขาย เช่น 
การแขง่ขนัการขายในทมีขาย, เงนิสนบัสนุนการขายสาํหรบัพนกังานขายในรา้น, เครื่องมอืช่วย
ขาย เชน่ สนิคา้ตวัอยา่ง และโบรชวัร ์เป็นตน้ 
  4.3 กลยุทธก์ารขายโดยบุคคล (Personal Selling) บรษิทั แอมโบรส ไวน์ มพีนักงาน
ฝา่ยสนบัสนุนการขาย หรอืโปรโมเตอร ์เป็นฝา่ยนําเสนอสนิคา้ใหผู้ป้ระกอบการไดรู้จ้กั ไมว่่าจะ
เป็นประวตัคิวามเป็นมา, กระบวนการผลติ, สถานทีผ่ลติ และรสชาตขิองสนิคา้นัน้ๆ นอกจากน้ี
โปรโมเตอร์ยงัมหีน้าที่ให้คําปรกึษาแก่ผู้ประกอบการในเรื่องผลติภณัฑ์ คอยประสานงานกบั
ผูป้ระกอบการเมื่อทางรา้นต้องการจะเพิม่ยอดขาย โดยการจดักจิกรรมหรอืทําโปรโมชัน่อย่าง
เหมาะสม 

4.4 กลยุทธก์ารประชาสมัพนัธ ์(Public Relation) แอมโบรส ไวน์มคีวามโดดเด่นดา้น
ไวน์ กิจกรรมในการประชาสมัพนัธ์จะเป็นรูปแบบการสมัมนา แอมโบรสจะเชญิเจ้าของหรอื
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัไวน์ทีแ่อมโบรสไดท้าํการนําเขา้ รวมถงึลกูคา้ นัน้คอืผูป้ระกอบการที่
มไีวน์ของแอมโบรสจาํหน่ายในรา้น ในกจิกรรมจะมกีารชมิไวน์ (Wine Teasting) และใหค้วามรู้
เกีย่วกบัไวน์ นอกจากน้ียงัมกีารจดักจิกรรมประชาสมัพนัธ ์(Events) เช่น การจดับูธตามสถาน
บนัเทงิ และการเปิดตวัสนิคา้ใหม่ กจิกรรมต่างๆทีแ่อมโบรสจดั เป็นการประชาสมัพนัธแ์ละ
เผยแพรช่ื่อเสยีงของกจิการ และการสรา้งคุณคา่ใหต้ราสนิคา้  

4.5 กลยุทธก์ารตลาดโดยตรง (Direct Marketing) ดว้ยขอ้จํากดัทางดา้นกฎหมายใน
การใชส้ื่อ แอมโบรส จงึเน้นใชส้ื่อ Below the line โดยใชนิ้ตยสารและสื่อสิง่พมิพต่์างๆ และการ
สง่เมล ์กลยุทธน้ี์ความสาํคญัอยูท่ีฐ่านขอ้มลูลูกคา้ทัง้กลุ่มทีเ่ป็นลูกคา้เป้าหมาย ลูกคา้ทีค่าดหวงั
จนถึงลูกค้าเดิมที่สามารถนําไปสู่การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อรักษาลูกค้าไว้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  นอกจากน้ียงัมเีครื่องมอือื่น เช่น การเป็นผูส้นบัสนุนกจิกรรมแบบ Sponsorship 
Marketing เพือ่ใหผู้บ้รโิภคมโีอกาสเหน็ตราสนิคา้ สว่นกจิกรรม Event Marketing เป็น กจิกรรม
สรา้งความสนใจใหก้ลุ่มเป้าหมายไดรู้จ้กัและเหน็ตราสนิคา้โดยผูก หรอืสรา้งความสมัพนัธ์กบั
เหตุการณ์พเิศษๆ เป็นตน้  
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5. แนวคิดเก่ียวกบัหลกัการตลาดบริการ (4P’s) 
 
5.1 ผลติภณัฑ ์(Product) ผลติภณัฑข์องแอมโบรส ไวน์ มภีาพลกัษณ์ของสนิคา้ที่

ชดัเจน คอื ไวน์และสรุานําเขา้ทีม่คีุณภาพ สนิคา้มคีวามหลากหลายในทุกระดบัตัง่แตะระดบัล่าง
จนถงึระดบับน 

5.2 ราคา (Price) มกีารตัง้ราคาอย่างเหมาะสมกบัคุณภาพ สนิคา้บางประเภท ถูก
กําหนดราคาใหต้ํ่าว่าคู่แขง่ ในขณะทีคุ่ณภาพสนิคา้นัน้มคีวามใกลเ้คยีงกนัมาก เป็นกลยุทธก์าร
ตัง้ราคาเพื่อสรา้งยอดขายเหลอืคู่แขง่ โดยเฉพาะกลุ่มสนิคา้ประเภทสปิรติ ทีโ่ดยส่วนมากจะถูก
กาํหนดราคาใหถู้กกวา่คูแ่ขง่ประมาน 50 ถงึ 100 บาท 

5.3 ช่องทางการจําหน่าย (Place) ครอบคลุมไปดว้ยช่องทางการจดัจําหน่ายทีเ่ขา้ถงึ
ผูบ้รโิภค เช่น ผบั, บาร,์ รา้นอาหาร, โรงแรม, ซุปเปอรม์าเกต็ และไฮเปอรม์าเกต็ รวมไปถงึ
บรกิารสง่ตรงจากบรษิทัฯ ไปถงึมอืผูบ้รโิภค 

5.4 การส่งเสรมิการขาย (Promotion) มกีารทําการส่งเสรมิการขายในรปูแบบของงบ
สนับสนุนการขาย เช่น เงนิสนับสนุนการขาย เมื่อสัง่ซื้อ ครสิตลั เฮด วอดกา้ (Crystal head 
vodka) ทางบรษิทัฯจะจา่ยเงนิสนบัสนุนให ้200 บาทต่อ 1 ขวด หรอืเมื่อสัง่จาํนวนมาก จะไดร้บั
เงนิสนับสนุนการขายจํานวนทีม่ากขึน้ นอกจากน้ีลูกคา้ยงัสามารถสะสมยอดสัง่ซือ้ เพื่อแลกวนิ
คา้นัน้ๆ ไดอ้กีดว้ย เงื่อนไขต่างๆ ลูกคา้สามารถเลอืกไดก่้อนทาํการตกลงเงื่อนไขสญัญา ไม่ว่า
จะเป็นการสะสมเพือ่แลก หรอืเงนิสนบัสนุนการขาย 

 
 6. วิเคราะหจ์ดุแขง็, จดุอ่อน, โอกาส และอปุสรรค SWOT analysis 

 6.1 จดุแขง็ (Strength)  
 S1: บรษิทั แอมโปรส ไวน์นําเขา้ผลติภณัฑไ์วน์และสุราทีม่คีวามหลากหลาย และมี

หลายระดบั สามารถ 
ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและตลาดไดทุ้กระดบั        

 S2: ผลติภณัฑไ์วน์มชีื่อเสยีง และไดร้บัการยอมรบั 
 S3: ผูบ้รหิารคนปจัจุบนั คุณชวลติ เตชะไพบูลย ์ทํางานดา้นอุตสาหกรรมไวน์และสุรา
มาเป็นเวลานาน ม ี
ความรู ้ประสบการณ์ ทาํใหม้คีวามชาํนาญในอุตสาหกรรมดา้นน้ี 
         S4: มบีรกิารหลงัการขาย คอื ฝา่ยโปรโมเตอรท์ีค่อยใหค้ําแนะนําผูป้ระกอบการทีเ่ป็น
ลกูคา้ รวมถงึการประสานงานดา้นการทาํโปรโมชัน่และจดักจิกรรมกบัทางรา้นคา้   
         S5: แอมโบรส ไวน์เป็นบรษิทัขนาดเลก็ ทําใหม้คีวามคล่องตวัในการตดัสนิใจ ซึง่ต่าง
จากบรษิทัคูแ่ขง่ทีม่ลีกัษณะเป็นองคก์รขนาดใหญ่ มกีารทาํงานมหีลายขัน้ตอน 
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6.2 จดุอ่อน (Weakness) 
W1: งบการทาํการตลาดน้อย เน่ืองจากบรษิทั แอมโบรส ไวน์ เป็นบรษิทันําเขา้และ

กระจายสนิคา้เพือ่จาํหน่าย งบในการทาํการตลาดมาจากบรษิทัของสนิคา้ทีนํ่าเขา้ ซงึไมม่าก
พอทีจ่ะทาํการตลาดไดท้ดัเทยีมคูแ่ขง่ 

W2: สนิคา้บางประเภท ตราสนิคา้ไมเ่ป็นทีรู่จ้กั เน่ืองจากคนไทยมนิีสยัตดิแบรนด ์เลอืก
บรโิภคสนิคา้ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในตลาดอยูแ่ลว้ การทาํใหส้นิคา้ใหมเ่ขา้ถงึกลุ่มเป้า ตอ้งอาศยัเวลา 
ในขณะทีส่นิคา้ของคูแ่ขง่เป็นทีรู่จ้กัแลว้ในระดบัสากล 
        W3: มกัเกดิปญัหาเรือ่งสนิคา้ขาดตลาด ซึง่เกดิจากการวางแผนการนําเขา้สนิคา้บาง
ประเภท นําเขา้จาํนวนน้อยกวา่ความตอ้งการของตลาด 

6.3 โอกาส (Opportunity) 
O1: มพีืน้ทีใ่นการทาํตลาดระดบักลาง และระดบัล่างล่างมาก ตลาดดงักล่าว ไดแ้ก่ บาร,์ 

คาราโอเกะ และรา้นอาหาร รวมถงึรา้นคา้ทีไ่มม่กีารปิดการขาย 
O2: อตัราการเตบิโตของผูบ้รโิภคมากขึน้ 
O3: คนไทยนิยมดื่มไวน์มากขึน้ เพราะผูบ้รโิภคไวน์เป็นกลุ่มคนวยัทํางาน การดื่มไวน์

นอกจากจะทาํใหสุ้ขภาพดถีา้บรโิภคในปรมิานทีเ่หมาะสมแลว้ หลงัจากการดื่มจะมอีาการแฮงค์
น้อยกวา่การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลป์ระเภทอื่น 

O5: กลุ่มเป้าหมายนิยมบรโิภคสนิคา้ทีแ่ปลกใหม่ ปจัจุบนักลุ่มเป้าหมายนิยมบรโิภค

สนิคา้ทีม่คีวามหลากหลายและแปลกใหม่ ในปี พ.ศ. 2556 ผูบ้รหิารมนีโยบายนําเขา้สนิคา้ใหม่

เขา้มาเพิม่ในพอรต์สนิคา้ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
6.4 อปุสรรค (Threat) 
T1: คู่แขง่ขนัในอุตสาหกรรมเดยีวกนัมศีกัยภาพสงู ไดแ้ก่ บรษิทั ดอิาจโิอ, บรษิทั เพอร์

นอต และบรษิทั บาคารด์ี้ เป็นต้น บรษิทัเหล่าน้ีมงีบการทําการตลาดจํานวนมหาศาล รวมถงึ
สนิคา้ทีม่คีณุภาพและเป็นทีรู่จ้กัอยูใ่นมอื 

T2: การเมอืงมกัเกดิความไม่สงบ เช่น ความไมส่งบระหว่างกลุ่มเสือ้เหลอืงและเสือ้แดง 
ซึ่งเป็นปจัจยัที่ทําใหน้ักท่องเที่ยวหวาดกลวัต่อสถานการณ์ นอกจากน้ียงัมกีฎหมายขอ้บงัคบั 
เรื่องการสิส่ารและการทําโฆษณาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เป็นอุปสรรคของการสื่อสารของทุก
บรษิทัทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมน้ี 

T3: กระแสการรกัสขุภาพของคนไทยมมีากขึน้ ซึง่เกดิจากการปลุกกระแสของ สสส. โดย
มกีจิกรรมหรอืโฆษณาเพือ่รณรงค ์ตวัอยา่งเชน่ การใหเ้หลา้เทา่กบัแชง่และงดเหลา้เขา้พรรษา 

T4: ปญัหาเศรษฐกจิทีช่ะลอการซือ้ การขึน้ค่าแรงขัน้ตํ่า 300 บาท ทําใหค้่าครองชพี
สงูขึน้ เป็นสาเหตุใหก้ลุ่มเป้าหมายมคีวามรอบคอบในการบรโิภคมากขึน้ 
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T5: เรื่องของสภาพอากาศกเ็ป็นอุปสรรค์ เช่น ถ้าวนัไหนฝนตก รา้นคา้กจ็ะขายไม่ด ี
สนิคา้ของเรากจ็ะมกีารระบายอยา่งไมต่่อเน่ือง  

T6: ผูบ้รโิภคมนิีสยัตดิตราสนิคา้ เลอืกบรโิภคแต่สนิคา้ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัของตลาด 
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7. ทฤษฎีการวิเคราะหอ์ปุสรรค-โอกาส-จดุอ่อน-จดุแขง็ (TOWS Matrix)  

ตารางที ่2 แสดงการวเิคราะหจุ์ดแขง็, จุดออ่น, โอกาส และอุปสรรค SWOT analysis 

 

จดุแขง็ (Strength) 

  S1: มสีนิคา้หลากหลายประเภท เพื่อตอบสนอง    

        ความตอ้งการผูบ้รโิภค  

  S2: ผลติภณัฑม์ชีื่อเสยีง และไดร้บัการยอมรบั  

  S3: ผูบ้รหิารมคีวามรู ้และชาํนาญในอุตสาหกรรม 

        น้ี 

  S4: มบีรกิารหลงัการขาย  

  S5: เป็นบรษิทัขนาดเลก็ ทาํใหม้คีวามคลอ่งตวัใน 

        การตดัสนิใจ 

 

โอกาส  (Opportunity) 

  O1: ตลาดระดบักลาง และลา่งกวา้ง 

  O2: อตัราการเตบิโตของผูบ้รโิภคมากขึน้ 

  O3: คนไทยนิยมดื่มไวน์มากขึน้  

  O4: กลุม่เป้าหมายนิยมบรโิภคสนิคา้ทีแ่ปลกใหม ่

 

          จดุอ่อน (Weakness) 

  W1: งบการทาํการตลาดน้อย 

  W2: สนิคา้บางประเภทตราสนิคา้ไมเ่ป็นทีรู่จ้กั 

  W3: ยอดขายเตบิโตชา้ / ไมต่่อเน่ือง 

  W4: สนิคา้มกัขาดตลาด เน่ืองจากนําเขา้สนิคา้  

         จาํนวนน้อยกวา่ความตอ้งการของตลาด 

 

อปุสรรค (Threat) 

  T1: คูแ่ขง่ขนัมศีกัยภาพสงู 

  T2: การเมอืง และกฎหมายขอ้บงัคบั  

  T3: กระแสการรกัสขุภาพ  

  T4: ปญัหาเศรษฐกจิทีช่ะลอการซือ้  

  T5: สภาพอากาศ 

  T6: ผูบ้รโิภคมนิีสยัตดิตราสนิคา้ 
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ตารางที ่3 แสดง TOWS Matrix ในการกาํหนดกลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corperate Strategy) 
           

  Internal Factor  
 
 
 
    External Factor                

(S)   จดุแขง็ 
S1: มสีนิคา้หลากหลายประเภท เพือ่ตอบสนองความ
ตอ้งการผูบ้รโิภค  
S2: ผลติภณัฑม์ชีือ่เสยีง และไดร้บัการยอมรบั  
S3: ผูบ้รหิารมคีวามรู ้และชาํนาญในอุตสาหกรรมนี้ 
S4: มบีรกิารหลงัการขาย  

(W) จดุอ่อน 
W1: งบการทาํการตลาดน้อย 
W2: สนิคา้บางประเภท ตราสนิคา้ไมเ่ป็นที่
รูจ้กั 
W3: ยอดขายเตบิโตชา้และไมต่่อเนื่อง 
W4: สนิคา้มกัขาดตลาด เนื่องจากนําเขา้
สนิคา้จาํนวนน้อยกวา่ความตอ้งการของ
ตลาด 

(O) โอกาส 
O1: ตลาดระดบักลาง และลา่งกวา้ง 
O2: อตัราการเตบิโตขอผูบ้รโิภคมากขึน้ 
O3: คนไทยนิยมดืม่ไวน์มากขึน้  
O4: กลุม่เป้าหมายนิยมบรโิภคสนิคา้ทีแ่ปลก
ใหม ่

SO 
(S1,S2,O1,O2,O3) กลยทุธเ์ตบิโต  
เน้นการพฒันาสนิคา้ทีม่คีวามหลากหลาย มแีตกต่าง
ในตลาด ดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 

WO 
 (O1,W2) กลยทุธค์งตวั 
ใชส้นิค้าที่ไม่เป็นที่รูจ้กัเจาะตลาดกลางและ
ล่าง โดยนําเสนอเน้นการใช้สนิค้าราคาถูก
แต่มคีุณภาพ เพื่อเพิม่ยอดขายและสว่นแบ่ง
ทางการตลาด 
 

อปุสรรค ์
T1: คูแ่ขง่ขนัมศีกัยภาพสงู 
T2: การเมอืง และกฎหมายขอ้บงัคบั  
T3: กระแสการรกัสขุภาพ  
T4: ปญัหาเศรษฐกจิทีช่ะลอการซือ้  

ST 
(S2,T1) กลยทุธค์งตวั 
มุง่เน้นสนิคา้กลุม่วอดกา้ระดบัพรเีมยีม เพือ่เพิม่
ยอดขายและสว่นแบ่งทางการตลาด รกัษาฐานลกูคา้
เดมิ 
 

WT 
(W2,T2) กลยทุธป์รบัเปลีย่น 
ปรบัปรงุโครงสรา้งการบรหิารจดัการใหม่
เพือ่ลดตน้ทุนการบรหิาร 

 นําปจัจยั SWOT ทีไ่ดว้เิคราะหไ์วใ้นตารางที ่2 มากําหนดกลยุทธร์ะดบัองคก์ร โดยใช้
เครือ่งมอื TOWS ม ี3 ทางเลอืก ดงัน้ี 
 

 1. กลยทุธก์ารเติบโต (Growth Strategy) 
 มุ่งสร้างอัตราการเติบโตที่มากกว่าเมื่อเทียบกับตลาด พัฒนาสินค้า (Product 

Development) วธิกีารใหม ่(New Process) และเจาะตลาดเพิม่ (Market Penetration-ตลาด
ใหม่ สนิคา้เก่า) โดยเน้นการสรา้งการเตบิโตดว้ยการพฒันาสนิคา้ใหม่ทีม่คีวามแตกต่างเขา้สู้
ตลาด เพื่อตอบสนองกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค กบัพฒันาสนิคา้ในกลุ่มพรเีมีย่มเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัลกูคา้ และชอ่งทางการจดัจาํหน่ายเฉพาะกลุ่ม  

 ขอ้ดขีองกลยทุธก์ารเตบิโต คอื 
 1. การผลกัดนัการเตบิโตของบรษิทัอยา่งต่อเน่ือง 
 2. สรา้งความแขง็แกรง่ดา้นผลประกอบการและฐานะทางการเงนิในระยะยาว 
 3. รองรบักบัการทีภ่าวะเศรษฐกจิมกีารเตบิโต 
 ขอ้เสยีของกลยทุธก์ารเตบิโต คอื มคีวามเสีย่งในการดาํเนินงาน เพราะลงทุนสงู 
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 2. กลยทุธค์งตวั (Stable Strategy) 
   กลยุทธค์งตวัมดีว้ยกนั 2 แบบ นัน้คอื S1+T1 และ O1+W2 โดยมุง่เน้นไปทีส่นิคา้กลุ่ม
วอดกา้ระดบัพรเีมยีม และสนิคา้ทีย่งัไมเ่ป้นทีรู่จ้กัของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิม่ยอดขายและส่วน
แบ่งทางการตลาด รกัษาฐานลกูคา้เดมิ 

 ขอ้ดขีองกลยทุธค์งตวั คอื 
1. ลดการลงทุนเพิม่ในทุกๆ ดา้น เป็นการประหยดังบประมาณ 
2. โฟกสักลุ่มลกูคา้ได ้
3. ลดความเสีย่งการดาํเนินงาน 

ขอ้เสยีของกลยทุธค์งตวั คอื จะเสยีโอกาสทางธุรกจิในขณะทีอุ่ตสาหกรรมยงัเตบิโต 
 
 3. กลยทุธป์รบัเปล่ียน (Renewal Strategy) 

 การปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งการบรหิารจดัการใหม่ใหม้คีวามกระชบั การบรหิารสัง่การ
ขึน้อยูก่บักลุ่มบุคคลเป็นผูต้ดัสนิใจ  

 ขอ้ดขีองกลยทุธป์รบัเปลีย่น คอื 
1. ประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานลง 
2. ทาํใหอ้งคม์คีวามคล่องตวัมากขึน้ 

 ขอ้เสยีของกลยทุธป์รบัเปลีย่น คอื 
1. เสยีโอกาสทางธุรกจิในขณะทีอุ่ตสาหกรรมยงัคงเตบิโต 
2. ขาดความพรอ้มในการรบัมอืกบัการแขง่ขนัทีร่นุแรง 
3. สญูเสยีตลาดใหก้บัคูแ่ขง่และยากทีจ่ะกลบัสูต่ลาด 

 
สรปุการกาํหนดทางเลือกระดบัองคก์ร 

 ผูศ้กึษาเลอืกใชก้ลยุทธก์ารเตบิโต (Growth Strategy) เพื่อใชจุ้ดแขง็ทีม่สีนองโอกาสที่
เกดิขึน้ ผลกัดนัการเตบิโตในภาวะปจัจุบนัและพรอ้มรบัการเตบิโตในอนาคต ตลอดจนเป็นการ
เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
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ตารางที ่4 แสดง TOWS Matrix ในการกาํหนดกลยทุธร์ะดบัหน่วยธุรกจิ (Business Strategy)  
            

 Internal Factor  

 
 
 
External Factor                    

(S)   จดุแขง็ 
S1: มีสินค้าหลากหลายประเภท เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการผูบ้รโิภค  
S2: สเวดก้า วอดก้า เป็นวอดก้าทีม่คีุณภาพ 
และมรีาคาถกูกวา่สนิคา้ระดบัเดยีวกนั 
S3: มบีรกิารหลงัการขาย  
S4: เป็นบรษิทัขนาดเลก็ ทาํใหม้คีวามคล่องตวั
ในการตดัสนิใจ                                         

(W) จดุอ่อน 
W1: งบการทาํการตลาดน้อย 
W2: ตราสนิคา้สเวดกา้ วอดกา้ไมเ่ป็นทีรู่จ้กั 
W3: ยอดขายเตบิโตชา้ และไมต่่อเน่ือง 
 

(O) โอกาส 
O1: ตลาดระดบักลางและลา่งกวา้ง 
O2: อตัราการเตบิโตของผูบ้รโิภคมากขึน้ 
O3: กระแสวอดกา้กาํลงัโตอยา่งต่อเนื่อง  
O4: กลุม่เป้าหมายนิยมบรโิภคสนิคา้ทีแ่ปลก
ใหม ่

SO 
(S1,S2,O1) กลยทุธแ์ตกต่าง 
ออกแบบผลติภณัฑใ์หเ้หนือกวา่ แตกต่างจากคูแ่ขง่  
และสรา้งความไดเ้ปรยีบเรือ่งของราคาทีถู่กกวา่ 

WO 
(W1,W2,O2) กลยทุธม์ุง่เน้น 
ใชส้ือ่ต่างๆในการประชาสมัพนัธ ์
และเน้นการสือ่สารภาพลกัษณ์ของสนิคา้ที่
แตกต่างกนั 

(T) อปุสรรค 
T1: คา่ใชจ้า่ยสงูในการโฆษณา 
T2: แบรนดข์องคูแ่ขง่มคีวามแขง็แกรง่มากใน
สนิคา้กลุม่นมเปรีย้ว และโยเกริต์ 
T3: มสีนิคา้ทดแทนในตลาดมาก 

ST 
(S1,S3,T1) กลยทุธแ์ตกต่าง 
มุน่เน้นดา้นการบรกิารหลงัการขายใหแ้ตกต่างจาก
คูแ่ขง่ 
  

WT 
(W1,W2,T1,T2) กลยทุธม์ุง่เน้น 
เน้นใชก้ารสือ่สารทางการตลาดอยา่งมปีระสทิิ
ภาพ เหมาะสมกบัลกูคา้แต่ละกลุม่ 

 นําปจัจยั SWOT ทีไ่ดว้เิคราะหไ์วใ้นตารางที ่2 มากาํหนดกลยทุธร์ะดบัหน่วยธุรกจิ โดย
ใชเ้ครือ่งมอื TOWS ม ี3 ทางเลอืก ดงัน้ี 
 
 กลยทุธก์ารสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy)  
 จากตารางที ่4 กลยทุธก์ารสรา้งความแตกต่างมดีว้ยกนั 2 แบบ คอื S1+S2+O1 และ 
S1+S3+T1 โดยมุน่เน้นออกแบบผลติภณัฑใ์หแ้ตกต่างจากคูแ่ขง่ และสรา้งความไดเ้ปรยีบใน
เรือ่งของราคาทีถู่กกวา่ตลาด รวมถงึการบรกิารหลงัการขายทีแ่ตกต่างจากคูแ่ขง่ 
 ขอ้ดขีองกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง คอื สร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัด้าน
ราคาและการบรกิาร  
 ขอ้เสยีของกลยุทธ์การสรา้งความแตกต่าง คอื ลดขอ้ไดเ้ปรยีบดา้นการพฒันาคุณภาพ
ของสนิคา้ 
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 กลยทุธก์ารสร้างมุ่งเน้น (Focused Strategy)  
 จากตารางที ่4 กลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่างมดีว้ยกนั 2 แบบ คอื W1+W2+O2 และ 
W1+W2+T1+T2 มกีารนํากลยุทธก์ารสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) มาใช ้โดย
จะต้องใหแ้ตกต่างจากคู่แข่ง และมุ่งเน้นไปทีก่ลุ่มเป้าหมายอย่างชดัเจน และจะต้องแยกความ
แตกต่างของแต่ละกลุ่มออกจากกนัอยา่งชดัเจน  
 ข้อดีของกลยุทธ์การสร้างมุ่งเน้น คือ สร้างการรบัรู้ และเพิ่มฐานลูกค้า รวมถึงการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค  
 ขอ้เสยีของกลยุทธ์การสร้างมุ่งเน้น คอื ต้องใช้งบประมาณกระจายมากขึน้ทําให้เกิด
ความเสีย่งต่อผลตอบแทนทีไ่มม่คีุณคา่ 
 

สรปุการกาํหนดทางเลือกระดบัหน่วยธรุกิจ 
ผูศ้กึษาใชก้ลยุทธ ์Focused สมผสานกบั Differentiation เพื่อมุ่งเน้นพฒันาสนิคา้ทีม่ี

ความแตกต่างจากตลาด รวมทัง้มกีารแยกช่องทางการจดัจําหน่ายในแต่ละสนิคา้อย่างชดัเจน 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการสือ่สารทางการตลาดและเพิม่ฐานลกูคา้ 

ตารางที ่5 แสดง TOWS Matrix ในการกาํหนดกลยทุธร์ะดบัหน้าที ่(Function Strategy)  
             

          Internal Factor   
 
 
 
    External Factor                

(S)   จดุแขง็ 
S1: สเวดกา้ วอดกา้ เป็นวอดกา้ทีม่ ีคุณภาพ 
S2: สเวดกา้ วอดกา้มรีาคาทีถู่กกว่า คู่แขง่ใน
ตลาดวอดกา้ระดบัพรเีมยีม 
S3: มบีรกิารหลงัการขาย                            

(W) จดุอ่อน 
W1: งบในการทาํการตลาดน้อยสนิคา้สเวดกา้ 
วอดกา้ 
W2: ตราสนิคา้สเวดกา้ วอดกา้ไมเ่ป็นทีรู่จ้กั 
W3: สเวดกา้ วอดกา้ยอดขายเตบิโตชา้ 

(O) โอกาส   
O1: ตลาดระดบักลาง และระดบัลา่งกวา้ง 
O2: อตัราการเตบิโตของผูบ้รโิภคมากขึน้ 
O3: กลุม่เป้าหมายนิยมบรโิภคสนิคา้ทีม่ ี
ราคาถกู 

SO 
(S1,S2,O1,O2) 
1. สื่อสารด้านผลติภณัฑท์ี่มคีวามแตกต่าง 
และมคีุณภาพ  
(S1,S2,O2) 
1. เพิม่สนิคา้เขา้จาํหน่ายในชอ่งทางคา้ปลกี 

WO 
(W1,O1) 
1. ใชส้ือ่ต่างๆในการประชาสมัพนัธโ์ดยเน้น
การสือ่สารกบัสนิคา้ทีแ่ตกต่าง 
(W2,O2) 
1. เพิม่การกระจายสนิคา้ใหค้รอบคลุมทุก
ชอ่งทาง 

( T) อปุสรรค 
T1: สนิคา้ของคูแ่ขง่เป็นทีรู่จ้กัมากกวา่ 
T2: กระแสการรกัสขุภาพ  
T3: มสีนิคา้ทดแทนมาก 
T5: ผูบ้รโิภคมนิีสยัตดิตราสนิคา้ 

ST 
(S1,S2,T1,T5) 
1. พฒันาสนิคา้ทีม่คีวามแตกต่างในตลาด 
2. ผลกัดนักลยุทธก์ารตลาดใหเ้กดิผลอยา่งมี
ประสทิธภิาพ  

WT 
(W1,T5) 
1. สือ่สารทางการตลาดรว่มกบัชอ่งทางการจดั
จาํหน่าย 
(W2,O2) 
1. ผลกัดนัสนิคา้เขา้ในชอ่งทางคา้ปลกี 
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 กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี 
 มุ่งสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้วยความแตกต่างของสินค้าวอดก้า
ระดบัพรเีมยีม โดยใชก้ารวจิยัและพฒันาเป็นเครื่องมอืสาํคญัในการสรา้งความแตกต่าง ไมว่่าจะ
เป็นการวจิยัเพื่อหาความต้องการของผูบ้รโิภค หรอืการพฒันาสนิคา้ใหม่ รูปลกัษณ์ของสนิคา้ 
ภาพพจน์ทีต่ลาดต้องการ  สนิคา้ตามฤดูกาล นวตักรรมทางเทคโนโลย ีความคงที่ในการผลติ 
ราคาช่องทางการจดัจําหน่าย (4P’s) นอกจากน้ียงัตอ้งมกีารใชก้ลยุทธ ์IMC ร่วมดว้ยอย่าง
สมํ่าเสมอ  
 

1. กลยทุธส่์วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 4P’s) 
สินค้า (Product) ในการเพิม่ยอดขายและสว่นแบ่งทางการตลาดของผลติภณัฑว์อดกา้ 

โดยใชค้วามแตกต่างดา้นบรรจุภณัฑ์ที่มลีกัษณะเป็นกระบวยน้ําของประเทศสวเีดนสมยัก่อน 
ตลอดจนสรา้งการรบัรูข้องผูบ้รโิภคเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีอ่อกวางจาํหน่ายอยา่งต่อเน่ือง มกีารทาํ
วจิยัเพื่อใหท้ราบถงึความต้องการของผูบ้รโิภค และนํามาพฒันาสนิคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการ
ของตลาดมากยิง่ขึน้ 

ราคา (Price) ใชก้ารกาํหนดราคาตํ่ากวา่ผูนํ้าในตลาดสาํหรบัสนิคา้ในกลุ่มเดยีวกนั  
ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ถงึแมบ้รษิทัจะมชี่องทางการจดัจําหน่ายอยู่แลว้ไม่

ว่าจะเป็นซุปเปอรม์ารเ์กต็อยา่ง ท๊อปสแ์ละวลิล่า มารเ์กต็ รวมถงึโรงแรม, รา้นอาหาร และบาร ์
ตลอดจนช่องทางขายตรงโดยผา่นพนกังานขายเองกต็าม แต่ยงัไมค่รอบคลุมทุกพืน้ที ่ประกอบ
กับช่องทางการจัดจําหน่ายข้างต้นไม่ได้มีขายทุกสาขา ดังนัน้ต้องมีการกระจายสินค้าให้
ครอบคลุมในทุกๆพืน้ที ่เพือ่เขา้ถงึผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 

การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion)  
การโฆษณา (Advertising) ด้วยข้อจํากัดด้านการทําโฆษณา บริษัทฯสามารถทํา

โฆษณาผา่นสื่อสิง่พมิพต่์างๆ เช่น หนงัสอืพมิพนิ์ตยสารเกีย่วกบัอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดทํา
การโฆษณาผา่นสื่ออื่นๆ เช่น ป้ายโฆษณาตามสถานทีต่่างๆ เพื่อใชส้ื่อสารกบัผูบ้รโิภคเกดิการ
รบัรูผ้ลติภณัฑว์อดกา้ระดบัพรเีมยีมของบรษิทัฯใหช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ 

การประชาสมัพนัธ ์ (Public Relation) ประชาสมัพนัธโ์ดยการจดังานชมิสนิคา้ โดยเชญิ
ผูป้ระกอบการร่วมออกบูทแสดงสนิคา้ตามสถานทีต่่างๆ หรอืสถานทีท่ีเ่ป็นจุดเด่นแก่ประชาชน
ทีอ่นุญาตใหม้กีีป่ระชาสมัพนัธส์นิคา้ประเป็นเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

การตลาดทางตรง (Direct Marketing) จดัทําขา่วสาร โปรโมชัน่หรอืขอ้มูลเกีย่วกบั
วอดกา้ระดบัพรเีมยีม โปรโมชัน่ โดยใหข้อ้มลูขา่วสารผา่นหน้าเวบ็ไซด ์ 

การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) ใชก้ลยุทธ์เรื่องของราคาใหส้่วนลดการขาย 
ประกอบกบัมสีนิคา้ใหท้ดลองชมิเพื่อใหลู้กคา้เกดิความมัน่ใจในรสชาต ิและเกดิการซือ้ซํ้าต่อไป 
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รวมถึงมีของแถมเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อเพิ่มขึ้น เช่น ซื้อ 1 ลงัแถมฟรี 1 ขวด หรือเงิน
สนบัสนุนการขาย 200 บาท ต่อการซือ้ 1 ขวด เป็นตน้ 

การขายโดยบุคคล (Personal Selling) มพีนกังานขายแนะนําสนิคา้ ณ จุดขายเพื่อช่วย
กระตุน้ยอดขายและคอยใหข้อ้มลูดา้นผลติภณัฑส์เวดกา้ วอดกา้  

2. กลยทุธก์ารสือ่สารทางการตลาด (Integrated Marketing Communication) 
การโฆษณา (Advertising) เป็นการสื่อสารถงึผูบ้รโิภคในวงกว้าง บรษิทัควรจดัทําสื่อ

โฆษณาโดยเน้นเน้ือหาการโฆษณาที่ตวัผลติภณัฑส์เวดก้า วอดก้าโดยตรง เน้นคุณภาพและ
รสชาต ิเพื่อประชาสมัพนัธ์ใหผู้บ้รโิภคไดร้บัรู ้ตลอดจนกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคจดจําตราสนิคา้และ
ผลติภณัฑว์อดกา้ระดบัพรเีมยีมของบรษิทั  
 การประชาสมัพนัธ ์(Public Relation) จดัออกบทูแสดงสนิคา้ตามสถานทีต่่างๆ  

การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการติดต่อกบัลูกค้าเพื่อสรา้ง
ความสมัพนัธท์ีด่ ีเช่น สง่จดหมายแจง้สนิคา้ใหม,่ รสชาตใิหม,่ โปรโมชัน่พเิศษ หรอืสง่บตัรอวย
พรวนัเกดิ เป็นตน้  

การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) ใชก้ลยุทธก์ารส่งเสรมิการขาย ณ จุดขาย 
การลดราคา จดัทดลองชมิ และแจกของแถม  

การขายโดยบุคคล (Personal Selling) จดัฝึกอบรมพนักงานใหม้คีวามรูใ้นตวั
ผลิตภณัฑ์วอดก้า และส่งไปประจําตามสาขา และพื้นที่ต่างๆ เพื่อเชียร์ขายสินค้า ตอบข้อ
ซกัถาม และใหค้าํแนะนําแก่ลกูคา้ 
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สรปุ กลยทุธท์ัง้ 3 ระดบั 
ตารางที ่6 แสดงสรปุกลยทุธท์ัง้ 3 ระดบั 

ระดบักลยทุธ ์ ทางเลือกกลยทุธ ์ ข้อดี ข้อเสีย 
กลยทุธท่ี์
เหมาะสม 

ระดบั Corporate 
Level Strategy  

1. Growth Strategy 1.การผลกัดนัการ
เตบิโตของบรษิทัอยา่ง
ต่อเน่ือง 

มคีวามเสีย่งในการ
ดาํเนินงาน เพราะลงทุน
สงู 

Growth Strategy 
เพือ่ใชจ้ดุแขง็ทีม่ ี
สนองโอกาสที่

เกดิขึน้ผลกัดนัการ
เตบิโตในภาวะ

ปจัจบุนัและพรอ้ม
รบัการเตบิโตใน
อนาคต ตลอดจน
เป็นการเพิม่ขดี
ความสามารถใน
การแขง่ขนั 

    2.สรา้งความแขง็แกรง่
ดา้นผลประกอบการและ
ฐานะทางการเงนิใน
ระยะยาว 

  

    3.รองรบักบัการทีภ่าวะ
เศรษฐกจิมกีารเตบิโต 

  

        
  2. Stable Strategy 1.ลดการลงทุนเพิม่ใน

ทุกๆ ดา้น เป็นการ
ประหยดังบประมาณ 

เสยีโอกาสทางธุรกจิใน
ขณะทีอุ่ตสาหกรรมยงั
เตบิโต 

    2.โฟกสักลุ่มลกูคา้ได ้   

    3.ลดความเสีย่งการ
ดาํเนินงาน 

  

        
  3. Retrenchment 

Strategy  
1.ประหยดัคา่ใชจ้า่ยใน
การดาํเนินงานลง 

1.เสยีโอกาสทางธรุกจิใน
ขณะทีอุ่ตสาหกรรมยงัคง
เตบิโต 
 

 
  

  2.ทาํใหอ้งคม์คีวาม
คล่องตวัมากขึน้ 

2.ขาดความพรอ้มในการ
รบัมอืกบัการแขง่ขนัที่
รนุแรง 

      3.สญูเสยีตลาดใหก้บั
คูแ่ขง่และยากทีจ่ะกลบัสู่
ตลาด 
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ตารางที ่6 แสดงสรปุกลยทุธท์ัง้ 3 ระดบั (ต่อ) 

ระดบั Business 
Level 

1.Cost-Leadership 
Strategy 

สรา้งความไดเ้ปรยีบใน
การแขง่ขนัดา้นราคา 

ลดขอ้ไดเ้ปรยีบดา้นการ
พฒันาคุณภาพของสนิคา้ 

Focused สมผสาน
กบั Differentiation 

        
  2. Differentiation 

Strategy 
1. สรา้งความไดเ้ปรยีบ
ในการแขง่ขนัดา้นสนิคา้
ทีม่คีวามแตกต่างจาก
คูแ่ขง่  

1. คา่ใชจ้า่ยสงูในการ
พฒันาสนิคา้ 

    2. สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้
ไดม้ากขึน้ 

2. ยากต่อการบรหิาร 

       
  3. Focused Strategy 1.สรา้งการรบัรู ้และเพิม่

ฐานลกูคา้ 
ตอ้งใชง้บประมาณ
กระจายมากขึน้ทาํใหเ้กดิ
ความเสีย่งต่อ
ผลตอบแทนทีไ่มม่คีุณคา่ 

    
 
 
 

2.เขา้ถงึผูบ้รโิภค และ
ตอบสนองความ
ตอ้งการ 

  

ระดบั  Functional 
Level 

Product เพิม่ความแตกต่าง
สนิคา้ ความสามารถใน
การแขง่ขนั 

ลงทุนสงู 

กลยุทธส์ว่นประสม
ผสมการตลาด 

(Marketing Mix) 
รว่มกบั IMC 

  Price ราคาหมาะสมกบั
คุณภาพ 

ลกูคา้อาจแยกไมอ่อกถงึ
ความแตกต่าง 

  Place มกีระจายอยูใ่นทุกที ่ 1. มตีน้ทุนสงู 

      2. มขีอ้จาํกดัดา้นการ
ดาํเนินงาน 

  Promotion 1. เกดิการซือ้ซํ้า ลดความน่าเชือ่ถอื 

    2. เพิม่ฐานลกูคา้   
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3.4 การสรปุประมวลข้อมลู   

กลยุทธร์ะดบัองคก์ร ใชก้ลยุทธ ์ Growth Strategy เพื่อใชจุ้ดแขง็ทีม่สีนองโอกาสที่
เกดิขึน้ผลกัดนัการเตบิโตในภาวะปจัจุบนัและพรอ้มรบัการเตบิโตในอนาคต ตลอดจนเป็นการ
เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 

กลยุทธ์ระดบัหน่วยธุรกิจ ใชก้ลยุทธ์ Focused สมผสานกบั Differentiation เพื่อ
มุง่เน้นพฒันาสนิคา้ทีม่คีวามแตกต่างจากตลาด รวมทัง้มกีารแยกช่องทางการจดัจาํหน่ายในแต่
ละสนิคา้อยา่งชดัเจน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการสือ่สารทางการตลาดและเพิม่ฐานลกูคา้ 

กลยุทธร์ะดบัหน่วยธรุกิจ ใชก้ลยุทธ์ส่วนประสมผสมการตลาด (Marketing Mix) 
รว่มกบั IMC เพือ่ขยายฐานลกูคา้โดยการสรา้งความแตกต่างดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ 
 

 

 



 

บทท่ี 4  

สรปุอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

4.1 สรปุและอภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาค้นคว้าเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบ กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธการตลาด 
อุตสาหกรรมไวน์และสุรา กรณีศึกษา บรษิัท แอมโบรส ไวน์ จํากดั กบั บรษิัท เพอร์นอต ริ
คารด์ (ประเทศไทย) จาํกดั ไดท้าํการวเิคราะหด์ว้ยเครื่องมอืต่างๆ เน้นการศกึษาเชงิคุณภาพ 
(Qualitative Independent Study) ผูศ้กึษาไดท้าํการศกึษาโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทัง้ขอ้มลู
ทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิในสภาวะเศรษฐกิจปจัจุบนั รวมทัง้การสมัภาษณ์เชิงลึกของผู้ที่
เกีย่วขอ้ง เพือ่แกไ้ขปญัหาระดบัองคก์ร ระดบัหน่วยธุรกจิ และระดบัหน้าที ่

จากรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องการเปรยีบเทียบกลยุทธ์ทางการตลาดของวอดก้า
ระดบัพรเีมยีมระหวา่งบรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั และบรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

สรุปปญัหา คือ ยอดขายมีการเติบโตช้า และไม่ต่อเน่ือง ตลาดสินค้ากลุ่มวอดก้า
ระดบัพรเีมยีมมสีว่นแบ่งการตลาดน้อย และขาดการรบัรูข้องแบรนด ์ 

เน่ืองจากในสภาวะปจัจุบนั อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์มกีารแขง่ขนัทีค่่อนขา้งสงู 
บรษิทัคู่แข่งรายใหญ่ต่างต้องการเป็นที่หน่ึงของตลาด การเตบิโตของกลุ่มเป้าหมายมมีากขึน้ 
ทาํใหส้นิคา้ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งมอีตัราการขยายตวัทีด่ ีและสนิคา้ประเภทวอดกา้ระดบัพรเีมยีมก็
เป็นตวัหน่ึงทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคกลุ่มนัน้ได ้แต่บรษิทั แอมโบรส ไวน์ 
จาํกดั มสีว่นแบ่งทางการตลาดทีน้่อยมากสาํหรบัสนิคา้กลุ่มน้ี จงึยงัมโีอกาสอกีมากทีจ่ะสามารถ
เตบิโตไดอ้กี ตลอดจนสนิคา้ในกลุ่มประเภทวอดกา้ระดบัพรเีมยีมสามารถทํากําไรไดด้ ีดงันัน้
เพื่อใหบ้รษิทัฯสามารถเตบิโตและเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัได ้ทัง้ในระยะสัน้ และระยะ
ยาวต่อไป 
 ดงันัน้บริษัท แอมโบรส ไวน์ จํากัด ควรกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร คือ (Growth 
Strategy) เพื่อผลกัดนัใหม้กีารเตบิโตต่อไป และลดความเสีย่งในการดําเนินงานเน่ืองจากใน
ปจัจุบนัยอดขายส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนมพาสฯทัง้สิ้น สําหรบักลยุทธ์ระดบัหน่วยธุรกจิ คอื กล
ยุทธส์รา้งความแตกต่างใหก้บักลุ่มสนิคา้วอดกา้ระดบัพรเีมยีม รวมถงึการสื่อสารทางการตลาด
อย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ ส่วนกลยุทธ์ระดบัหน้าที่ คอื กลยุทธ์ส่วนผสมการตลาด และตรา
สนิคา้ 
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4.2 ข้อจาํกดัของการศึกษา 
 
  1. ขอ้จํากดัดา้นเวลาทีม่รีะยะเวลาในการทําการศกึษาน้อยทําใหรู้ปแบบของการวจิยั 
และการสมัภาษณ์ผูบ้รโิภคยงัไม่ครอบคลุม ผลจากการสมัภาษณ์จงึยงัไม่สมบูรณ์เท่าทีค่วร ใน
อนาคตควรทาํการศกึษาใหม้ากกวา่น้ี 
     2. ขอ้มลูบรษิทัคูแ่ขง่หาไดย้าก เน่ืองจากบรษิทัไมเ่ปิดเผยขอ้มลู 
   3. ขอ้จํากดัดา้นความรูเ้รื่องระเบยีบวธิวีจิยัซึ่งทําใหรู้ปแบบการวจิยัไม่ครบถ้วนและ
ถูกตอ้งสมบรูณ์เทา่ทีค่วร 
 
4.3 ข้อเสนอแนะ 
 4.3.1 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
 1. ควรจะมกีารสมัภาษณ์เชงิลกึกบับุคลต่างๆมากกว่าน้ี และควรมกีารเกบ็ขอ้มลูในขัน้
ปฐม เพือ่ใหไ้ดผ้ลการศกึษาทีด่ ี   
 2. ควรมกีารศกึษาเรื่องระเบยีบวธิวีจิยั อยา่งชดัเจนถูกตอ้ง เพื่อจะไดผ้ลการศกึษาทีด่ใีน
ครัง้ต่อไป 
 3. ควรวางแผนเป็นขัน้ตอนอยา่งละเอยีดชดัเจน ในการดาํเนินงานเพื่อผลการศกึษาจะได้
ชดัเจนสมบรูณ์มากขึน้ 
 

4.3.2 ข้อเสนอแนะสาํหรบั บริษทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั 
 บรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั ควรทาํดงัต่อไปน้ี 
 1. ในการกาํหนดนโยบายทางดา้นกลยุทธน์ัน้ ผูบ้รหิารจะตอ้งถ่ายทอดและทาํความเขา้ใจ
กบัพนักงานในทุกระดบั โดยแบ่งระดบัความสําคญัของการรบัรู้ของพนักงานที่แตกต่างกนั
ออกไป เพือ่การทาํงานทีเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 2. การศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัสถานการณ์ทางการตลาด ควรจะดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอ 
เพื่อใหส้ามารถนํามาปรบักลยทุธข์องบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีม่กีารเปลีย่นแปลง
อยูต่ลอดเวลา ตลอดจนสามารถตอบโตไ้ดอ้ยา่งทนัเวลา 
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4.4  แผนปฏิบตัิการเฉพาะระดบัหน้าที่ บริษทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั ผลิตภณัฑ ์Svedka Vodka ปี 2556  
 

โครงงาน, แผนกิจกรรม (Campaign) รวมเวลา ช่วงเวลา ผูร้บัผิดชอบ 
(คน) 

วดัผล 

Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec 

1. Product                

1.1 พฒันาและออกผลติภณัฑใ์หมส่าํหรบัวอดกา้

ระดบัพรเีมยีม 

4 เดอืน             R&D  

2. Price                

   ราคาตัง้ตามคุณภาพสนิคา้ (โดยองิราคาตลาด) 12 เดอืน             Marketing  

3. Place                

 ขยายสถานทีจ่ดัจาํหน่ายทัว่ประเทศ 12 เดอืน             ฝา่ยบรกิารลกูคา้  

4. Promotion                

 4.1. Advertising (TV, Radio ,Magazine) 6 เดอืน             Marketing 

& Sale 

 

 4.2. Sales Promotion /สว่นลดฯลฯ 4 เดอืน             

5. People                

  การฝึกอบรมพนักงาน 3 เดอืน             ฝา่ยฝึกอบรม  

6.  IMC                

 6.1.   จดั Event / work shop กบัลกูคา้เกีย่วกบัวอดกา้

ระดบัพรเีมยีม 

6 เดอืน             Marketing Event  

 7. CRM                

  7.1 จดัทาํระบบฐานขอ้มลูลกูคา้ 3 เดอืน             ฝา่ย IT  

  7.2 เกบ็ขอ้มลูฐานลกูคา้/เสนอสนิคา้และขอ้มลูทีล่กูคา้    

       สนใจ 

ตลอดไป             

ฝา่ย IT/Marketing 

 



บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

ชื่นจติต ์แจง้เจนกจิ.  2548.  IMC & Marketing Communication.  พมิพค์รัง้ที ่5. 
ชื่นจติต ์แจง้เจนกจิ.  2549.  การบริหารประสบการณ์ของลกูค้า  
ชลติ ลมิปนะเวช.  Cutting Edge CRM.  กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพท์ปิป้ิงพอยท ์
  พมิพค์รัง้ที ่1.   
ทรรศนะ บุญขวญั. การตลาด (อเิลก็ทรอนิกส)์ 
สุพานี สฤษฎ์วานิช.  2544.  การบริหารเชิงกลยุทธ.์ กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพ์

 มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
สุพานี สฤษฎ์วานิช.  2544.  การวางแผนเชิงกลยุทธ.์  กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพ์

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
เอกชยั บุญยาทษิฐาน.  2553.  คู่มือวิเคราะห ์SWOT อย่างมืออาชีพ.  กรงุเทพมหานคร : โรง   
  พมิพป์ญัญาชน 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ก 

Gantt chart แสดงแผนการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก  ข 

แบบสมัภาษณ์เชิงลึก  (Depp Interview) 

โครงร่างของคาํถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ 

 

 1. ภาพรวมระหวา่งบรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั กบับรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั เป็นอยา่งไร และบรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั มจุีดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค์

อยา่งไร   

2. ความเหมอืนกนัและแตกต่างระหวา่งผลติภณัฑว์อดกา้ระดบัพรเีมยีมสเวดกา้  วอดกา้ 

(Svedka vodka) และ แอบโซลทู วอดกา้ (Absolut vodka) เป็นอยา่งไร 

3. แผนการตลาดในการพฒันาผลติภณัฑส์เวดกา้ วอดกา้ ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 

เป็นอยา่งไร 

4. ตลาดวอดกา้ในปจัจุบนัเป็นอยา่งไร และมอุีปสรรคใ์นการทาํการตลาดอยา่งไร 

5. มแีผนการการใชก้ารสือ่สารทางการตลาดอยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ค 

บทความและบทสมัภาษณ์ 

       คนไทยซดไวตส์ปิริตพุ่ง 17 เปอรเ์ซน็ต ์ทุบสถิติสงูสดุในรอบ 4 ปี 

     เพอรน์อตฯ ชีค้นไทยเบนเขม็ซดไวตส์ปิรติ ตลาดโต 17 เปอรเ์ซน็ต ์ทุบสถติสิงูสุดรอบ 4 

ปี โตมากกว่าเหลา้นําเขา้ตวัอื่นมลูค่าแตะ 2 แสนลงั 5 ปีตลาดขยายตวั 20 เปอรเ์ซน็ต ์ แอบ

โซลูตวอดกา้บุกหนกัจ่อนําเขา้ 1 แบรนด ์ปพูรมสง่แอบโซลูตอลีกิเจาะตลาดซูเปอรพ์รเีมยีม อดั 

50 ลา้นบาทผุดกจิกรรม “แอบโซลูตปารก์” สิน้ปีโกยยอดขายโตทะลุ 30 เปอรเ์ซน็ต ์ต่อเน่ือง 3 

ปี ขึน้แทน่ผูนํ้าตลาดไวตส์ปิรติสิน้ปีหน้ากวาดมากกวา่ 50 เปอรเ์ซน็ต ์

 นางสาวจรสัพรรณ ศรสีวสัดิ ์ผูอ้ํานวยการฝ่ายผลติภณัฑแ์อบโซลูตวอดกา้ บรษิทั เพอร์

นอต รคิารด์ (ประเทศไทย) จาํกดั เปิดเผยวา่ ภาพรวมตลาดไวตส์ปิรติปีน้ีเตบิโต 17 เปอรเ์ซน็ต ์

สงูสุดในรอบ 3-4 ปีทีเ่ขา้มาทาํตลาด ซึง่ช่วงเวลาดงักล่าวตลาดวอดกา้เตบิโตเพยีง 1 หลกั โดย

ถอืว่าเป็นการเตบิโตทีส่งูกว่าภาพรวมตลาดสุรานําเขา้ ซึง่ปีน้ีคาดว่าเตบิโตตดิลบทีป่ระมาณ 2 

เปอรเ์ซน็ต ์แบ่งเป็นตลาดวสิกีนํ้าเขา้ 85 เปอรเ์ซน็ต ์เตบิโตตดิลบ 4 เปอรเ์ซน็ต ์และตลาดไวต์

สปิรติ 15 เปอรเ์ซน็ต ์เตบิโต 9 เปอรเ์ซน็ต ์ซึง่ในตลาดไวตส์ปิรติวอดกา้เป็นตลาดทีเ่ตบิโตมาก

ทีสุ่ด 17 เปอรเ์ซน็ต ์หรอืมยีอดขาย 2 แสนลงั เพิม่ขึน้จากปีก่อนทีม่ยีอดขายอยูท่ีป่ระมาณ 1.7 

แสนลงั 

  ในปีหน้าคาดว่าตลาดไวต์สปิรติจะมอีตัราการเตบิโตต่อเน่ืองในตวัเลข 2 หลกั เน่ืองจาก

ผูป้ระกอบการในตลาดออกมาทําการตลาดมากขึน้ และมาจากผูบ้รโิภคเริม่รบัรูว้ธิกีารบรโิภค

สนิคา้ดงักล่าว ซึง่จากแนวโน้มความนิยมในตลาดวอดกา้ทีเ่พิม่สงูขึน้อยา่งต่อเน่ือง คาดว่าในอกี 

5 ปีขา้งหน้าตลาดวอดกา้ หรอืไวต ์สปิรติจะมสีดัสว่นเพิม่เป็น 20 เปอรเ์ซน็ต ์ของตลาดรวมสุรา

นําเขา้ ทีเ่หลอือกี 80 เปอรเ์ซน็ต ์เป็นตลาดวสิกีนํ้าเขา้ สาํหรบัในสว่นของบรษิทัปีน้ีคาดว่าแอบ

โซลูตวอดกา้เตบิโต 30 เปอรเ์ซน็ต ์ หรอืมสีว่นแบ่งการตลาด 47 เปอรเ์ซน็ต ์ หรอืมยีอดขาย 

70,000 ลงั เป็นอนัดบั 2 ในตลาดรองจากสเมอรน์อฟ ซึง่ปจัจุบนัมสีว่นแบ่ง 52 ถงึ 53% 
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           แผนการดําเนินงานของบรษิทัในปีหน้า บรษิทัมแีผนทีจ่ะเปิดตวัสนิคา้ใหม่ในกลุ่ม
วอดกา้เขา้มาทําตลาดอกี 1 แบรนดเ์พื่อเพิม่ทางเลอืกใหแ้ก่ผูบ้รโิภค ขณะทีปี่น้ีบรษิทัไดม้กีาร
เปิดตวัสนิคา้ใหม่ภายใตช้ื่อ แอบโซลูตอลีกิ (ABSOLUT ELYX) เพื่อทําตลาดวอดกา้ระดบั
ซูเปอรพ์รเีมยีม เน่ืองจากปจัจุบนัมผีูเ้ล่นรายหลกัเพยีงรายเดยีวคอื เกรยก์ูส (Greygoose) ของ
บาคารด์ีท้ําตลาดอยู่ ซึง่รปูแบบของการทําตลาดในเบือ้งตน้นัน้ บรษิทัจะนํามาเปิดตวัภายใน
งานแอบโซลูตปาร์กเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จ ักก่อนวางจําหน่ายสินค้าอย่างจริงจัง 
           บรษิทักจ็ะมกีารทํากจิกรรมทางการตลาดอย่างต่อเน่ืองภายใต ้3 กลุยทธห์ลกั คอื 1.
ศลิปะ (Art) คอืการทาํงานรว่มกบัอารต์สิทม์ากขึน้ 2.แฟชัน่ (Fashion) คอื การทาํงานรว่มกบัดี
ไซเนอรไ์ทย ซึ่งจะมทีัง้ในส่วนของดไีซเนอรท์ีโ่กอนิเตอรแ์ลว้ และกําลงัโกอนิเตอร ์3.ดนตร ี
(Music) คอืการทาํงานรว่มกบัศลิปินชื่อดงัเพื่อสรา้งแบรนดข์องแอบโซลูตวอดกา้ใหเ้ป็น ทีรู่จ้กั
ในวงกวา้งภายใตง้บการลาดทัง้ปีหน้าทีค่าดว่าจะใชไ้มต่ํ่ากว่า 150 ลา้นบาทบาท ใกลเ้คยีงกบัปี
น้ี 
           ล่าสุดบรษิทัไดใ้ชง้บ 50 ลา้นบาทจากงบการตลาดทัง้ปีที ่150 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการ
ทํากจิกรรม “แอบโซลูตปารก์” บนพืน้ที ่3,500 ตร.ม.ของพารก์พารากอน วนัที ่8 ถงึ 31 
ธนัวาคมน้ี คาดว่าจะมยีอดขายไม่ตํ่ากว่า 400 ลงั และส่งผลใหบ้รษิทัมยีอดขายแอบโซลูต
วอดกา้เตบิโตปีละไมต่ํ่ากวา่ 30 เปอรเ์ซน็ต ์ในชว่ง3ปีนบัจากน้ี และเพิม่เป็น 35 เปอรเ์ซน็ตใ์นปี
ที ่4 
           สว่นสิน้ปีหน้าบรษิทัไดม้กีารเปิดตวัสนิคา้ใหมเ่ขา้มาทาํตลาดเพิม่ ขึน้ คาดว่าจะมสีว่น
แบ่งเพิม่เป็นกว่า 50 เปอรเ์ซน็ต ์ จากปจัจุบนั 47 เปอรเ์ซน็ต ์ เป็นอนัดบั 1 ในตลาดวอดกา้ 
แบ่งเป็น ยอดขายทีม่าจากช่องทางออนพรมีสิ เช่น ผบั บาร ์70 เปอรเ์ซน็ต ์ และออฟพรมีสิ 30 
เปอรเ์ซน็ต ์
ทีม่า : (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2555) 
 

แอมโบรส ไวน์โค้งท้ายปัม๊ยอดขาย 40 เปอรเ์ซน็ต ์ 
เจเนอเรชนั 2 "เตชะไพบูลย"์ ชมิลางคุมฝ่ายการตลาด เดนิหน้าสรา้ง "แอมโบรส 

ไวน์" แกร่งในตลาดแอลกอฮอล์ เผยแผนก้าวสู่ตดิทอ็ปทร ี เร่งเสรมิบรกิารหลงัการขาย ยํ้า
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นไวน์ พรอ้มผนึกพารต์เนอรท์ัว่โลก เขน็ทพัสนิคา้รุกตลาดไทย จากปจัจุบนัทีม่ี
อยูก่วา่ 400 รายการ จอ่เปิดตวัสนิคา้ใหมท่ัง้ไวน์-วสิกี ้รกุหนกัปี 56 

นางสาวภทัราพร เตชะไพบูลย ์ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายการตลาด บรษิทั แอมโบรส ไวน์ 
จาํกดั เปิดเผยกบั "ฐานเศรษฐกจิ"ว่า  หลงัจากทีเ่ขา้มารบัช่วงดแูลดา้นการตลาดใหก้บัแอมโบ
รส ไวน์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นการเตรยีมพรอ้มและเดนิหน้าพฒันาสนิค้าในทุกดา้น 
โดยเฉพาะการตอกยํา้ความเป็นผูนํ้าดา้นไวน์ ดว้ยการเสรมิพอรต์สนิคา้ใหแ้ขง็แรงยิง่ขึน้ รวมทัง้
เน้นการทําตลาดผ่านรูปแบบการบรกิารที่โดดเด่น ทัง้การมุ่งพฒันาบุคลากรดา้นการขาย 
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รูปแบบการทําตลาดของไวน์แต่ละตวัทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามช่องทางการขาย และการทํา
โปรโมชัน่ประจาํเดอืนต่างๆในการกระตุน้การขาย 

เพื่อใหเ้กดิความตื่นเตน้น่าสนใจในตลาด ผา่นการทาํมารเ์กต็ติง้ทีไ่ดเรก็ตส์ูผู่บ้รโิภคใน
ช่องทางโมเดริน์เทรด โดยเน้นสื่อออนไลน์ อย่างเฟซบุ๊ก เป็นหลกั รวมถงึการโฆษณา
ประชาสมัพนัธผ์า่นแมก็กาซนี หนงัสอืพมิพ ์ และสื่อสิง่พมิพต่์างๆ เพื่อเป็นการใหค้วามรูถ้งึขอ้
แตกต่างของไวน์แต่ละชนิดไปสูผู่บ้รโิภคคนสดุ ทา้ยโดยตรง 

ขณะทีช่อ่งทางรา้นอาหาร บรษิทัจะเน้นกลยทุธก์ารทาํตลาดทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจของ
ผูซ้ือ้ (Buyer) หรอืผูจ้ดัการสาขา, ไวน์ บดัเลอร ์เป็นตน้ โดยจะเน้นสื่อทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ
อาหารและเครื่องดื่มโดยตรง นอกจากน้ียงัจะรว่มมอืกบัรา้นอาหารทีเ่ป็นพารต์เนอรใ์นการรว่ม
อบรม เทรนน่ิง พนักงานเสริฟ์ ใหม้คีวามรูเ้รื่องไวน์แต่ละชนิดเพิม่ขึน้ รวมถงึการรบัฟงัความ
คดิเหน็ความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคจากรา้นคา้โดยตรง เพื่อนํามาพฒันางานดา้นการขาย
ของบรษิทัอกีดว้ย 

"บรษิทัของเราเป็นบรษิทัใหบ้รกิาร เพราะลกูคา้สว่นใหญ่เป็นโรงแรม รา้นอาหาร ฉะนัน้
เขาตอ้งการบรกิารทีด่ ีจงึเน้นเรื่องการบรกิารเป็นหลกั ควบคู่กบัการใหเ้ซลสเ์ป็นคู่คดิกบัลูกคา้
ดว้ยในเรื่องความตอ้งการ โปรโมชนั ขณะเดยีวกนัเรามองว่าบรษิทัไวน์กค็ลา้ยๆกนั อาจจะคน
ละยีห่อ้ มาจากคนละประเทศแต่สุดทา้ยสนิคา้กม็าในรปูแบบเดยีวกนั ซึง่การทีเ่ราแยกรปูแบบ
การทําตลาดออกไปตามช่องทางจําหน่ายนัน้ถอืว่าเป็นการ ตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคไดเ้ป็นอย่างด ี
เพราะจากประสบการณ์ทีเ่รามมีาในธุรกจิไวน์จะพบวา่ การทาํมารเ์กต็ติง้จะแตกต่างกนัไป ไมใ่ช่
ทุกตวัทีข่ายดใีนหา้งจะขายดใีนรา้นอาหาร หรอืไม่ใช่ว่าทุกตวัทีข่ายดใีนรา้นอาหารจะขายดใีน
หา้ง ดงันัน้เราตอ้งเลอืกทาํสิง่ทีด่ทีีสุ่ดในแต่ละช่องทางการจําหน่าย" นางสาวภทัราพร กล่าว 
     แนวโน้มใน 2 เดอืนสุดทา้ยน้ี  คยีเ์มสเซสหลกัของการแขง่ขนัในตลาดไวน์ จะยงัเป็น
การเน้นรปูแบบการใหบ้รกิารทีด่หีลงัการขาย ทีห่ลายรายใชแ้ขง่ขนักนัในขณะน้ี และหากผูเ้ล่น
รายไหนสามารถนําสนิคา้ของตนเองเขา้ไปในช่องทางการจดัจาํหน่าย อยา่งโรงแรม รา้นอาหาร
ไดม้ากทีส่ดุ ยอ่มถอืวา่ไดเ้ปรยีบคูแ่ขง่ในช่วงเวลานัน้ๆเลยทเีดยีว ซึง่ไวน์ทีไ่ดร้บัความนิยมมาก
ทีส่ดุในเมอืงไทยขณะน้ียงัคงเป็นไวน์แดง 70 เปอรเ์ซน็ต ์และไวน์ขาว 30 เปอรเ์ซน็ต ์และมไีวน์
กลุ่มใหมท่ีก่ําลงัเขา้มาทาํตลาดในไทย คอืกลุ่มไวน์ขาวผสมไวน์แดง ยงัคงเป็นสดัสว่นเลก็เพยีง
แค ่1 เปอรเ์ซน็ต ์และยงัไมเ่ป็นทีนิ่ยมในเมอืงไทยมากเทา่ไหรน่กั 

นอกจากน้ีบรษิทัยงัมแีผนทีจ่ะนําเขา้แชมเปญจากต่างประเทศเพื่อมาจําหน่าย โดยมี
แผนการจดังานเปิดตวัในวนัที ่1 ธนัวาคม น้ี สว่นสนิคา้ในพอรต์ไวน์ขณะน้ีเตรยีมเจรจากบัซพั
พลายเออร ์เพื่อนําเขา้ไวน์พอรต์ใหญ่จากประเทศอติาลเีขา้มาทาํตลาดในประเทศไทย ผา่นช่อง
ทางการจําหน่ายที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร ร้านจําหน่ายไวน์ 
ซเูปอรม์ารเ์กต็ชัน้นํา เป็นตน้ 
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สาํหรบัผลประกอบการของแอมโบรสไวน์ในช่วง 9 เดอืนทีผ่่านมา มอีตัราเตบิโตเป็น
อยา่งดเีฉลีย่ที ่10 เปอรเ์ซน็ต ์อยา่งไรกต็าม การวดัความสาํเรจ็ของบรษิทัจะอยูใ่นชว่งไฮซซีนั 2 
เดอืนสดุทา้ย (พ.ย.-ธ.ค.) หากคดิเป็นสดัสว่นแลว้ ยอดขายในชว่งน้ีจะคดิเป็นสดัสว่น 30 ถงึ 40 
เปอรเ์ซน็ต์ ของยอดขายทัง้ปี โดยแอมโบรสตัง้เป้ายอดขายในช่วงโคง้สุดทา้ยน้ีเตบิโต 40 
เปอรเ์ซน็ต ์จากยอดขายทัง้หมด 

สง่ผลใหย้อดขายทัง้ปีจะสามารถปิดรายไดท้ี ่500 ลา้นบาท หรอืเตบิโตจากปีทีผ่า่นมา 
20 เปอรเ์ซน็ต ์ ซึง่สว่นหน่ึงของการเตบิโตเป็นผลมาจากผูบ้รโิภคในตลาดปจัจุบนันิยมดื่มไวน์
กนัมากขึน้ และกลุ่มไวน์ทีไ่ดร้บัความนิยมมาจาก 3 ประเทศหลกั คอื ออสเตรเลยี แอฟรกิาใต ้
และอติาล ีขณะเดยีวกนัไวน์จากประเทศชลิ ิ ซึง่จดัอยู่ในกลุ่มไวน์โลกใหม่ เป็นน้องใหมท่ีก่ําลงั
มาแรงในขณะน้ี ขณะที่ไวน์จากฝรัง่เศสมแีนวโน้มความนิยมลดลงเรื่อยๆเฉลี่ย 1 ถึง 2 
เปอรเ์ซน็ต ์ ทัง้น้ีเป็นผลมาจากผูบ้รโิภคมทีางเลอืกมากขึน้ อกีทัง้รสชาตไิมค่่อยเป็นทีถู่กคอนกั
ดื่มเท่าทีค่วร อยา่งไรกด็ ีแนวโน้มตลาดไวน์ในปีหน้ามโีอกาสขยายตวัอกีมาก สงัเกตไดจ้ากปีน้ี
ตวัเลขการนําเขา้ในตลาดเพิม่ขึน้ถงึ 8 เปอรเ์ซน็ต ์เน่ืองจากสภาพเศรษฐกจิทีด่ขี ึน้ของเมอืงไทย 
จาํนวนนกัทอ่งเทีย่วทีเ่พิม่จากปีก่อน รวมถงึชาวไทยหนัมาดื่มไวน์มากขึน้ สง่ผลใหต้ลาดไวน์ใน
ปีหน้ามแีนวโน้มสดใสอยา่งแน่นอน ถงึแมภ้าษนํีาเขา้ไวน์จะสงูถงึ 400 เปอรเ์ซน็ต ์ ซึง่ถอืว่ายงั
สงูมากเมือ่เทยีบกบัวสิกีท้ีผ่ลติ 
ทีม่า : (ฐานเศรษฐกจิ, 2555) 
 
 Svedka บริษทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั (Ambrose Wine Limited)  
           โดยสาวกิ๊ฟท์-สรญัทร เตชะไพบูลย์ กรรมการบรษิัท จดังานเปิดตวัวอดก้าแบรนด ์
สเวดกา้ (Svedka) จากประเทศสวเีดน ภายใตค้อนเซป็ต ์The Future is Closer ตอกยํ้าแบรนด์
คุณภาพ ดว้ยวอดกา้ระดบัพรเีมีย่ม ภาพลกัษณ์แนวฮปิสดุทนัสมยั โดยจดังาน Svedka Launch 
Party ขึน้ ณ เบด ซปัเปอรค์ลบั (Bed Supperclub) สขุมุวทิ 11 งานน้ี SVEDKA เลยเนรมติรา้น 
Bed Supperclub ใหเ้ตม็ไปดว้ยสสีนัของความสนุกสนาน ลํ้าสมยั และสื่อถงึความเป็นคนรุ่น
ใหมท่ีเ่ป็นตวัแทนแหง่โลกอนาคต โดยมบีรรดาคนดงัตบเทา้กนัมารว่มกจิกรรมในงานกนัอยา่ง
คบัคัง่ อาท ิธนทั ตนัตอินุชติกุล, อรรถวด ีจริะมณีกุล, ณฐัเศรษฐ ์พนูทรพัยม์ณี, โจ เปาอนิทร,์ 
กฤตยา เลาหพงศช์นะ, มารดิา เตชะไพบูลย,์ รสศริ ิรตันพฤกษ์, พรหมพร ยวูะเวส, นวลพรรณ 
โอสถานนท,์ พทุธธดิา ศริะฉายา, สยาม เศรษฐบุตร, ลเิดยี-ศรณัยร์ชัต ์วสิทุธธิาดา และ แมทธวิ 
ดนี เป็นตน้ สาํหรบัหนุ่มสาวทีไ่ม่อยากเอาท ์ กอ็ย่าลมืมารว่มสมัผสัประสบการณ์ความแปลก
ใหมข่อง Svedka ไดแ้ลว้วนัน้ีทีต่วัแทนจาํหน่ายทัว่ประเทศ    
           ทัง้น้ี วอดกา้ SVEDKA ก่อตัง้ขึน้ในปี 2541 และเปิดตวัดว้ยวสิยัทศัน์ของแบรนดท์ีว่่า 
“ใส่ความสนุกกลบัสู่วอดกา้” เจาะกลุ่มลูกคา้ทีร่กัความสนุกสนานและเป็นตวัแทนของการมอง
โลกในแงด่ ี โดยการรวมสตูรวอดกา้ทีม่อีายุหลายศตวรรษของสวเีดนดว้ยเทคโนโลยกีารกลัน่ที่
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ลํ้าสมยั งานน้ี SVEDKA ชจุูดเด่นของหุน่สาวเฟมบอท พรอ้มทัง้ควา้ตวับรรดาคนดงัมารว่มแชร์
ไอเดยีเกีย่วกบัสิง่ประดษิฐห์รอืนวตั กรรมทีเ่ป็นประโยชน์สาํหรบัโลกอนาคตรว่มกนั 
ดา้นผูบ้รหิารสาวสรญัธร เตชะไพบูลย ์กล่าวว่า “กิฟ๊ทอ์ยากใหม้สีิง่ประดษิฐ์เป็นเลขานุการ
อเิลค็ทรอนิคส ์ มโีปรแกรมซพัพอรท์ในการทํางานทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้เรื่องานและเรื่องส่วนตวั 
เพราะบางครัง้เราทาํงานหรอืมบีทบาทหลายๆ บทบาท เลขาฯ เรากม็นึไดเ้หมอืนกนัค่ะ แต่ถา้มี
หุน่ยนตค์นเก่งคอยชว่ยจะไดส้บายใจขึน้วา่ไมม่งีานไหนพลาดไปคะ่” 
ทีม่า : (Crush magazine, 2553) 
 
           บทสมัภาษณ์ คุณภทัราพร เตชะไพบูลย ์ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายการตลาด (Senior 
marketing manager) บริษทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั 
 ภาพรวมระหว่างบรษิทั แอมโบรส ไวน์ จํากดั กบับรษิทั เพอร์นอต รคิารด์ (ประเทศ
ไทย) คุณภทัราพร ใหค้วามเหน็ว่า เป็นการเปรยีบเทยีบทีย่าก เพราะเป็นการเปรยีบเทยีบ
ระหว่างบรษิทัระดบั International คอื เพอรน์อต มาเปรยีบเทยีบกบับรษิทันําเขา้อย่างเรา ขอ
ยอ้นไปตอนทีแ่อบโบรสยงัไม่ไดแ้ยกตวัออกจากซแีกรม ซแีกรมเป็นเจา้ของสนิคา้ชื่อดงัหลาย
ยีห่อ้ ชาวต่างชาตทิีเ่ป็นเจา้ของซแีกรม มคีวามสนใจวงการบนัเทงิ จงึขายซแีกรม และนําเงนิไป
ลงทุนซื้อ Universal สุดทา้ยมปีญัหาเรื่องเงนิ ทําใหซ้แีกรมปิดตวัไป เหลอืเพยีงผลติภณัฑ์
คุณภาพที่เป็นที่ต้องการของบรษิัทต่างๆ แต่ในที่สุดสนิค้าจํานวนมากก็ไปอยู่กบัเพอร์นอต 
รวมถงึพนักงานของซแีกรมกไ็ดต้ามสนิคา้ไปดว้ย แอมโบรสกบัเพรน์อตถอืว่าเป็นบรษิทัพีน้่อง
กนั เพราะเป็นการแยกตวัจากซแีกรม ในส่วนของแอมโบรสจะดูแลเรื่องไวน์ เพอรน์อตจะดูแล
เรื่องเหลา้ น่ีคอืแบค็กราวเมื่อ 20 ปีทีแ่ลว้ เพราะฉะนัน้เพอรน์อตจงึเป็นบรษิทัยกัษ์ใหญ่ทีม่แีบ
รนดเ์ป็นของตวัเอง มเีงนิทีจ่ะลงทุนมารเ์กต็ติง้เป็นของตวัเอง และผลติสนิคา้ของตวัเอง ในขณะ
ทีแ่อมโบรส เราเป็นผูนํ้าเขา้และดสิทรบิวิ เราไม่มสีนิคา้เป็นของตวัเอง เราใชง้บของเราในการ
สรา้งแบรนด ์และไม่มงีบในการผลติเป็นของตวัเอง ขอ้ด ีคอื เรามคีวามยดืหยุ่นกว่า เน่ืองจาก
เป็นบรษิทัเลก็ อยากจะทําอะไรกส็ามารถทําไดค้ล่องตวั เราคุยกนั 3 คน เรากท็ําได ้เพอรน์อต
เป็นบรษิทัใหญ่ กว่าเคา้จะทําอะไรไดต้อ้งผา่นหวัหน้า และรอหวัหน้าอนุมตัลิงมา การทาํอะไรก็
จะช้ากว่า ความได้เปรยีบเรื่องการคล่องตวัทําให้เราไวกว่าคู่แข่ง อย่างเช่น ดูจากโอกาสใน
ตลาด วอดกา้กาํลงัเริม่ชะลอ โซจกูําลงัมา เรากส็ามารถหาโซจเูขา้มาเพิม่ในพอรต์สนิคา้ของเรา
ไดท้นัท ีจุดอ่อน กค็อื เราไมม่เีงนิในการทาํการตลาดของตวัเอง สว่นอุปสรรคท์ีจ่ะคลา้ยกนัทัง้คู ่
คือ สสส. ที่สอนคนว่าให้เหล้าเท่ากบัแช่ง ซึ่งจรงิๆแล้ว คิดว่าก็ไม่ได้มผีลกระทบกบัเราซกั
เท่าไหร ่เพราะกม็คีนสว่นน้อยทีเ่ชื่อโฆษณาแบบน้ี และเป็นไปไดน้้อยทีจ่ะทาํตามโฆษณาจรงิๆ 
อกีเรือ่งคอื การขึน้ภาษนํีาเขา้เหลา้ จรงิๆแลว้ไมไ่ดม้ผีลกบัเราโดยตรง เพราะภาษทีีข่ ึน้เป็นของ
เหลา้ขาว และวสิกี ้ซึง่สนิคา้วสิกีข้องเรามไีมม่าก แต่คนสว่นมากเมื่อรูข้า่วว่าภาษเีหลา้ขึน้ กห็นั
ไปซือ้ที ่King power เพราะคดิว่าถูกกว่า สภาพแวดลอ้มในอุตสาหกรรมน้ี คู่แขง่หลกัๆมอียูไ่ม่
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มาก มเีพยีงแค่ 3 บรษิทักค็อื ดอิาจโิอ, เพอรน์อต และบาคารด์ี ้และมบีรษิทัยอ่ยๆประมาน 10 
บรษิทั เชน่ จมิ บมี, เรม ีมาตนิ และดสิทรบิวิเตอรอ์ยา่งเรา 
  ความเหมอืนกนัและแตกต่างระหว่างผลติภณัฑว์อดกา้ระดบัพรเีมยีมสเวดกา้  วอดกา้ 
(Svedka vodka) และ แอบโซลูท วอดกา้ (Absolut vodka) คุณภทัราพรกล่าวว่า ตวัสนิคา้มี
ความเหมอืนกนัมาก ไมว่่าจะเป็นการนําเขา้จากสวเีดน ใชว้ตัถุดบิเหมอืนกนั คนทาํคนเดยีวกนั 
กระบวนการผลติเหมอืนกนั เพราะคนทําสเวดก้า มคีวามคดิในแง่ที่ว่าจะทําวอดก้าแบบแอบ
โซลทูในราคาทีถู่กกวา่ และตตีลาดในหา้งฯ เพราะเคา้คดิวา่ในออน พรมีสิทีเ่มอืงนอกเคา้ไมค่อ่ย
เล่นกนั ตแีอบโซลทูในหา้งโดยการว่าสเวดกา้ไวข้า้งๆ ซึง่เป็นสวดีชิ วอดกา้เหมอืนกนัในราคาที่
ถูกกวา่ ทีแ่ตกต่าง คอื การทาํโฆษณา แอบโซลทูจะใชก้ารโชวข์วด สว่นสเวดกา้กจ็ะบอกว่าเป็น
วอดกา้แหง่โลกอนาคต เพราะฉะนัน้ความแตกต่าง คอื Branding กบั Pricing แผนการตลาดใน
การพฒันาผลติภณัฑส์เวดกา้ วอดกา้ คุณภทัราพรกล่าวว่า เราวางแผนใหต้วัสนิคา้ครอบคลุม
ทุกพืน้ที ่เพือ่ความสะดวกรวดเรว็ในการกระจายสนิคา้ และทาํใหส้นิคา้เขา้ถงึตลาดทุกระดบั นํา
สนิคา้เขา้ซพัพลายเออรร์ายใหญ่และยอ่ย การะยะกลาง จะเป็นเรือ่งของการใชส้ื่อเขา้มาช่วย สื่อ
สิง่พมิพ,์ ของพรเีมีย่ม การใหโ้ปรโมเตอรไ์ปจดักจิกรรมตามรา้น เพื่อใหส้เวดกา้เป็นทีรู่จ้กั คนที่
มเีที่ยวกจ็ะไดม้โีอกาสชมิดว้ย และระยะยาวกจ็ะเน้นในเรื่องของการรกัษาฐานลูกคา้ พวกซพั
พลายเออร ์ และรา้นคา้ และหาช่องทางในการขยายตลาด และล่าสุดกม็กีารอบรมใหฝ้า่ยเซลล์
กบัโปรโมเตอรท์ีต่อ้งทํางานร่วมกนั ตอ้งประสานงานกนั ใหท้ํางานไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
           ตลาดวอดกา้ตอนน้ี คนเน้นราคาเป็นหลกั สเมอรน์อฟกําลงัมาแรงมาก ล่าสุดไดไ้ปคุย
กบัลกูคา้ทีเ่ป็นหา้งรา้น เคา้บอกวา่ สเมอรน์อฟคนนิยมมากกวา่แอบโซลูท เพยีงเพราะว่าสเมอร์
ถูกกว่าเท่านัน้เอง เพราะสเมอรน์อฟผลติทีฟิ่ลปิปินส ์ใช ้FTA นําเขา้เมอืงไทย ทาํใหต้น้ทุนเคา้
ถูก ในขณะทีแ่อบโซลูทตอ้งนําเขา้จากประเทศสวเีดน ดว้ยภาษีนําเขา้ทีสู่งกว่า สเมอรน์อฟจงึ
สามารถเล่นราคาได ้การเตบิโต 3-4 ปีทีผ่า่นมาวอดกา้เตบิโตอยา่งต่อเน่ือง แต่ปีน้ีเริม่ชลาตวัลง 
คนอาจจะเริม่เบื่อ 
           แผนการสื่อสาร เราจะใช ้Below the line กจ็ะเน้นใหเ้ขา้ถงึรา้นคา้ เขา้ถงึผูบ้รโิภค ให้
เคา้ไดเ้หน็ ไดช้มิ เพราะอยากใหค้นรูจ้กัสนิคา้มากกว่า มากกว่าทีจ่ะใช ้Above the line เพราะ
สนิคา้เราเวลาทําโฆษณาไป คนไม่ไดจ้าํแบรนด ์อย่างเช่น คนอยากกนิวสิกี ้แต่ไม่ไดเ้จาะจงว่า
ยีห่อ้ไหน สดุทา้ยเมือ่เคา้ไปยนืหน้ารา้น เคา้เลอืกแบรนดท์ีเ่คา้รูจ้กั แบรนดท์ีเ่คา้เคยกนิมากกว่า
แบรนดท์ีม่าโฆษณา หากเคา้เหน็สือ่ทีข่องเราทีห่น้ารา้น มนัเป็นการใหข้อ้มลูและดงึดดูมากกวา่  
           บทสมัภาษณ์ คณุวิทธวชั นิตินัยวินิจ ผูบ้ริหารด้านการตลาด (Brand manager) 
บริษทั แอมโบรส ไวน์  
           ภาพรวมระหว่างบรษิทั แอมโบรส ไวน์ จํากดั กบับรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั บรษิทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั มจุีดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคค์ุณวทิธวชัให้
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ความเหน็ว่า แอมไบรส ไวน์ เป็นบรษิทัฯนําเขา้สนิคา้ประเภทไวน์ และสุราทีไ่ดร้บัความเชื่อถอื
จากลกูคา้ในวงกวา้ง ในฐานะผูนํ้าเขา้รายใหญ่ทีสุ่ดแหง่หน่ึงของประเทศไทยเป็นเวลากว่า 10 ปี 
และเป็นบรษิทัฯ ของคนไทย 100 เปอร์เซ๊นต์ ที่ไม่ได้มกีารร่วมหุน้กบัต่างชาติ การคดัเลือก
สนิคา้เขา้มาจาํหน่าย จะดจูากคุณภาพและยอดขายทีจ่าํหน่ายในต่างประเทศทีไ่ดร้บัการยอมรบั
จากลูกคา้เช่นกนั สําหรบัเพอรน์อต รคิารด์ มจุีดแขง็ขององคก์รในดา้นการเป็นบรษิทัขา้มชาต ิ
จงึมกีําลงัดา้นการลงทุนสูง ประกอบกบัการมสีนิคา้ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในตลาดระดบักลางจนถงึระดบั
ล่าง ซึง่เป็นจุดแขง็ทีเ่ป็นรากฐานตัง่แต่อดตี อยา่งไรกต็าม โอการของบรษิทั แอมโบรส คอื การ
เป็นพนัธมติรทีด่กีบัคู่คา้และบรษิทัใหญ่ การแขง่ขนัในตลาดทีค่่อนขา้งรุนแรง ประกอบกบัการ
ยดึตลาด ซึ่งทําใหเ้กดิการกดีกนัทางการคา้ระหว่างบรษิทัชื่อดงั น่ีคอืช่องทางและโอกาส เช่น 
การเป็นพนัธมติรกบับรษิทั โอสถสภา ในการสง่เสรมิกจิกรรมเครื่องดื่มชูกําลงัของบรษิทั โอสถ
สภา และพ่วงสนิคา้ของแอมโบรส เพื่อใหเ้ป็นทีรู่จ้กั แผนการน้ีช่วยใหแ้อมโบรสไม่ต้องใชเ้งนิ
จํานวนมหาศาลเพื่อเปิดโอกาสทางการตลาด ทําใหธุ้รกจิยดืหยุ่นและปรบัตวัตามสถานการณ์
ทางธุรกจิไดเ้ป็นอย่างด ีจุดแขง็ทีเ่หน็ไดช้ดักค็อื การไดร้บัความเชื่อถอืในวงกวา้งจากลูกคา้มา
เป็นเวลานาน ทําใหเ้กดิพนัธมติรทางการคา้จํานวนมาก จุดอ่อน คอื สนิคา้ประเภทสปิรติ ขาด
งบสนับสนุนในการทําการตลาด และตราสนิคา้ไม่เป็นทีรู่จ้กักบัผูบ้รโิภค ตราสนิคา้ทีนํ่าเขา้มา
แมว้่าไดร้บัการคดัเลอืก โดยดูจากยอดขายในต่างประเทศแลว้ อย่างไรกต็ามคนไทยส่วนมากมี
นิสยัติดแบรนด์ บวกกบัการที่บรษิทัขาดงบที่เพยีงพอต่อการทําการตลาด ทําใหผู้้บรโิภคไม่
สามารถเขา้ถงึตราสนิคา้ได ้โอกาสของแอมโอรส คอื ในปจัจุบนัผูบ้รโิภคนิยมบรโิภคสนิคา้ทีม่ี
คุณภาพ มคีวามแปลกใหม่ บรโิภคแลว้รูส้กึว่าอนิเทรนด ์ทนัสมยั สนิคา้ทีนํ่าเขา้โดยแอมโบรส
ลว้นมคีุณภาพ โดยไดร้บัการรบัรองจากบรษิทัแม่ทีต่่างประเทศ อย่างเช่น คอรร์าเรโฮ่ เตกลิ่า 
(Corralejo Tetuila) ทีผ่า่นการรบัรองดา้นการผลติจากรฐับาลเมก็ซโิก ประเทศตน้ตํารหรบัเตกิ
ล่า  อุปสรรค ์คอื ขอ้จํากดัในการทาํการตลาด นัน้คอืเรื่องของกฎหมายขอ้บงัคบัเรื่องของสนิคา้
ประเภทแอลกอฮอล์ ผลิตภณัฑ์ที่นําเข้ามาใหม่ ต้องการการทําการตลาดในวงกว้างและมี
แรงผลกัดนัที่รุนแรง ด้วยเหตุน้ีทําใหส้นิค้าบางประเภท ผูบ้รโิภคไม่สามารถเขา้ถึงไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

สภาพแวดลอ้มทางกาตลาด บรษิทัคู่แขง่มศีกัยภาพสงูมากครบั มงีบในการทาํการตลาด
ค่อนขา้งสูง สามารถเจาะตลาดไดทุ้กระดบัอย่างมปีระสทิธภิาพ ทําใหต้ลาดส่วนมากเป็นของ
คู่แขง่ รวมถงึตราสนิคา้ของคู่แขง่กเ็ป็นทีรู่จ้กัของผูบ้รโิภคดว้ย มผีูบ้รโิภคกลุ่มน้อยครบัทีอ่ยาก
ลองผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เลยยดึแต่ยี่ห้อเดมิๆ พูดถึงเรื่องแบรนด์แล้วก็อยากจะโยงเข้าเรื่องซพั
พลายเออร์ครบั สินค้าที่ซพัพลายเออร์จะรบัเข้าไป เค้าต้องแน่ใจว่าจะระบายออกได้ดี ไม่
ตอ้งการสตอ็คไวม้ากๆ สนิคา้บางตวัของเราซพัพลายเออรบ์างเจา้กไ็มก่ลา้รบัเขา้ไป เพราะเคย
มเีคสทีว่า่ ซพัพลายเออรค์นืของ เพราะขายไมอ่อก ทาํใหเ้กดิปญัหาของขาดในพืน้ทีน่ัน้ 
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       ความเหมอืนกนัและแตกต่างระหว่างผลติภณัฑว์อดกา้ระดบัพรเีมยีมสเวดกา้ วอดกา้ 
(Svedka vodka) และ แอบโซลูท วอดกา้ (Absolut vodka) คุณวทิธวชั กล่าวว่า เป็นสนิคา้
ระดบัพรเีมยีม นําเขา้จากสวเีดน และใชว้ตัถุดบิในการผลติที่เหมอืนกนั การกลัน่แตกต่างกนั
ดว้ยการกลัน่ถึง 5 ครัง้ ทําใหส้เวดก้า วอดก้า มคีวามบรสิุทธิ ์สมัผสัในการดื่มที่นุ่มนวล และ
สะอาดหมดจดกว่าแอบโซลูท วอดก้า และราคาของสเวดก้า วอดกา้ กย็งัถูกกว่าแอบโซลูท 
วอดก้าในคุณภาพที่ทดัเทียมกัน ในเรื่องของการตลาด ด้วยจุดแข็งทางด้านเงนิลงทุนจาก
ต่างประเทศ ทําให้แอบโซลูท วอดก้า ทํากิจกรรมทางการตลาด และสื่อโฆษณาได้อย่าง
แขง็แกร่งและเขา้ถงึลูกคา้ไดด้ ีแผนการตลาดในการพฒันาผลติภณัฑส์เวดกา้ วอดกา้ ในระยะ
สัน้ คอื จะเน้นการสรา้งพนัธมติรทางการคา้ร่วมกบัคู่คา้ และบรษิทัใหญ่ เพื่อสรา้งช่องทางการ
จดัจําหน่าย และการสร้างพื้นฐานการพฒันาสนิค้าอย่างยัง่ยนื ระยะกลาง การวางแผนการ
จําหน่าย โดยเพิม่การส่งเสรมิการขาย สนิค้าทุกประเภทต้องการการส่งเสริมการขาย การ
สนับสนุนกจิกรรม และการสรา้งกจิกรรมย่อยในรา้นคา้ สรา้งการซื้อซํ้า รวมไปถงึการตอกยํ้า
ภาพลกัษณ์สนิค้าในตลาดทัง้ทางสื่อ และการสนับสนุนด้านกิจกรรมจะช่วยความต้องการใน
ตลาดได้อย่างต่อเน่ือง และระยะยาว จะเน้นการขยายตลาด และรกัษาฐานลูกค้าที่นิยมการ
บรโิภควอดกา้ โดยสรา้งเอกลกัษณ์ในตวัผลติภณัฑเ์หนือใคร ภายใตแ้นวทางการเป็นผลติภณัฑ์
วอดก้าที่บรโิภคอย่างแพร่หลายในอนาคต สร้างภาพลกัษณ์การเป็นผู้นําไลฟ์สไตล์ ให้เกิด
กระแสและทาํตามในกลุ่มผูบ้รโิภค  

            ส่วนภาพรวมของตลาดวอดก้าในปจัจุบนั คุณวทิธวชัใหค้วามเหน็ว่า ตลาดวอดก้ามี
แนวโน้มในการเตบิโตคอ่นขา้งชา้ แต่มกีารเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากผูบ้รโิภคสว่นมากนิยม
บรโิภคเหลา้ตระกลูวสิกี ้รวมถงึกระแสการบรโิภคเครือ่งดื่มประเภทเบยีรน์อก หรอืเบยีรท์ีนํ่าเขา้
จากต่างประเทศ ทําใหผู้บ้รโิภคมทีางเลอืกในการเลอืกบรโิภคมากขึน้ ในปจัจุบนัรสนิยมการ
บรโิภควอดก้ายงัต้องใหข้อ้มูลกึ่งแฝงการปลูกฝงัรูปแบบการดื่มขึน้ใหม่ โดยชี้ใหเ้หน็ถงึความ
หลากหลายในการนําวอดกา้สามารถใชเ้ป็นส่วนผสมกบัเครื่องดื่มไดอ้ย่างสนุกสนาน มากกว่า
เป็นเพยีงแค่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แผนการการใชก้ารสื่อสารทางการตลาดคุณวทิธวชักล่าวว่า 
รปูแบบการโฆษณาในปจัจุบนั มขีอ้จาํกดัอยา่งมากในเรือ่งของการใหข้อ้มลู สื่อทางการตลาดทาํ
ไดเ้พยีงการนําเสนอสนิคา้ทางตรงในรา้นคา้และถงึผูบ้รโิภคโดยตรงในทีปิ่ด โดยไมส่ามารถออก
สู่ที่สาธารณะอย่างเปิดเผย แผนการสื่อสารทางการตลาดจงึมุง้เน้นการใชส้ื่อบนัเทงิ และการ
เขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคอย่างตรงจุด อกีหน่ึงทางทีส่ามารถทําใหผ้ลติภณัฑเ์ป็นทีรู่จ้กัของผูบ้รโิภค
คอื การเสนอตวัเป็นผู้สนับสนุนกจิกรรมต่างๆ เช่น งานเปิดตวัสนิค้า, งานแต่งงาน และ
คอนเสริต์ เป็นตน้ นับเป็นกลยุทธห์ลกัในการสื่อสาร สบืเน่ืองจากการใชต้ราสนิคา้เป็นสื่อกลาง
ในการนําเสนอ แต่ไมใ่ชต่วัผลติภณัฑ ์
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            บทสมัภาษณ์ คณุจกัรรินทร ์ ดารานุวฒัน์ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายซ้ือขาย (Assist on-
trade manager) บริษทั แอมโบรส ไวน์ จาํกดั  

             ภาพรวมระหว่างบรษิทั แอมโบรส ไวน์ จํากดั กบับรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั คุณจกัรรนิทรใ์หค้วามเหน็ว่า แอมโบรส ไวน์ เป็นบรษิทัฯทีเ่ปิดมานานแลว้ เป็นที่
รูจ้กัและมคีวามน่าเชื่อถอื โดยเฉพาะสนิคา้ประเภทไวน์ มไีวน์ทีม่ชีื่อเสยีงหลายยีห่อ้ทีแ่อมโบรส
เป็นผูนํ้าเขา้ สว่นสนิคา้ประเภทสปิรติ ตราสนิคา้ยงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กั และผมคดิวา่ตอ้งใชเ้วลาในการ
ทาํตลาดในงบการทาํตลาดทีจ่าํกดั สว่นบรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ เป็นบรษิทัในอุตสาหกรรมสุรา
อนัดบัตน้ๆของโลก ผลติภณัฑแ์ต่ละอยา่งเป็นทีรู่จ้กั และเป็นทีย่อมรบัของคนทัว่ไป หรอืจะพดู
ไดว้่าเป็นผลติภณัฑส์ากลเลยกว็่าได ้เพอรน์อตฯ มเีงนิมหาศาลในการทําการตลาด ถงึเคา้จะ
ขาดทุนในการทุ่มเงนิในการทําการตลาดผลติภณัฑต์วัหน่ึง กําไรจากผลติภณัฑต์วัอื่นเพยีงตวั
เดยีว กส็ามารถทนแทนเงนิในสว่นทีข่าดทุนไดจุ้ดแขง็ของ บรษิทั แอมโบรส ไวน์ คอื การมกีาร
นําเขา้สนิคา้ทีห่ลากหลาย ครอบคลุมผูบ้รโิภคทุกระดบั ตัง่แต่ระดบัล่างไปจนถงึละดบัสูง และ
ตอบสนองความต้องการของสถานบนัเทงิได้อย่างที่วถึง จุดอ่อน คือ สนิค้าประเภทสปิรติที่
นําเขา้มา ไมเ่ป็นทีรู่จ้กั ตอ้งอาศยัเวลาใหก้ารทาํตลาด ในขณะทีส่นิคา้ประเภทสปิรตีของบรษิทั
คู่แข่ง ตดิตลาดและเป็นที่รูจ้กัของผูบ้รโิภคแล้ว โอกาส คอื คู่แข่งรายใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นบรษิทั 
บาคารด์,ี เพอรน์อต รคิารด์ หรอืดอิาจโิอ ต่างมกีารแขง่ขนัทีเ่ขม้ขน้ในตลาดประเภทไนทค์ลบั 
เป็นโอกาสทีส่นิคา้เราจะสามารถมสีว่นแบ่งทางการตลาดในรา้นคา้ประเภทบารฝ์รัง่ คาราโอเกะ 
หรือเล้าจ์ และอุปสรรค์ ผู้บริโภคส่วนมาก มีนิสยัติดแบรด์ ทําให้สนิค้าของเรา ยากต่อการ
ยอมรบัและการเขา้ถงึจากผูบ้รโิภค 

  สภาพแวดล้อมทางกาตลาดคุณจกัรรนิทร์กล่าวว่า  สนิค้าในตลาดมเียอะมากครบั มี
หลากหลายเกรด หลายราคา ผูซ้ือ้กม็คีวามตอ้งการทีแ่ตกต่าง ไมใ่ช่เรื่องงา่ยเลยครบัทีจ่ะขึน้มา
อยู่ทีห่น่ึงของประเทศ ยิง่สนิคา้ของคู่แขง่เป็นทีรู่จ้กัของผูซ้ือ้ มแีต่แบรนดด์งัๆ ยิง่ยาก สนิคา้ใน
พอรต์เหลา้ของแต่ละบรษิทัมหีลายชนิด แต่ละชนิดกต็้องแข่งขนักนัดว้ยแบรนดแ์ละคุณภาพที่
เป็นทีต่อ้งการของตลาด ทาํใหม้สีนิคา้ทดแทนในตลาดจาํนวนมากอกีดว้ย ความเหมอืนกนัและ
แตกต่างระหว่างผลติภณัฑว์อดกา้ระดบัพรเีมยีมสเวดกา้  วอดกา้ (Svedka vodka) และ แอบ
โซลูท วอดก้า (Absolut vodka) คุณจกัรรนิทรใ์หค้วามเหน็ว่า เหมอืนกนัในดา้นการผลติ 
วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ รวมไปถงึกรรมวธิกีารผลติ สเวดกา้จะไดเ้ปรยีบในเรื่องของราคาทีถู่ก
กวา่ แต่แอบโซลทูเป็นทีรู่จ้กัในตลาดมากกวา่ 

  แผนการตลาดในการพฒันาผลิตภณัฑ์สเวดก้า วอดก้า ในระยะสัน้นัน้ สเวดก้ามงีบ
สนับสนุนการขายต่อขวด 200 บาท ซึ่งถือว่ามากพอสมควร แต่ถึงอย่างไรเวลาที่มกีารเสนอ
สนิคา้กบัทางรา้นคา้ ไม่จําเป็นต้องใหเ้ตม็ๆ 200 บาท สมมุตวิ่าเราตกลงกบัทางรา้นคา้ที่ 150 
บาทยงัเหลอืงบอกี 50 บาท ซึ่งเราสามารถจะทําอะไรไดอ้กี เช่น ทางรา้นคา้อาจจะใช้วอดก้า
ระดบัเดยีวกนั ไม่ว่าจะเป็นแอบโซลูท หรอืสเมอร์นอฟ เราสามารถเสนอเงื่อนไขใหม่กบัทาง
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รา้นคา้ว่า หากทางรา้นใชส้เวดกา้อย่างเดยีว ทางเราจะเพิม่งบสนบัสนุนการขายจาก 150 บาท 
เป็น 200 บาท น่ีคอืกลยทุธ ์และลกูเล่นทีเ่ราสามารถพลกิแพลงได ้ระยะกลาง จะใชก้ารนําเสนอ
สเวดกา้ โดยมุง่เน้นไปทีร่า้นคา้ประเภทบารเ์บยีร ์เน่ืองจากรา้นคา้ประเภทน้ี สว่นมากแลว้จะไม่
มกีารปิดการขาย เพราะว่าเจา้ของรา้นต้องการใหม้ผีลติภณัฑท์ี่มคีวามหลากหลาย ขยายฐาน
ลูกคา้ใหเ้หมอืนกบัการปลูกตน้ไม ้ค่อยๆปลูก หมัน่ดูแล และทีส่าํคญัตอ้งปลูกเพิม่ เพราะตน้ไม้
ซกัวนัมนัตอ้งตาย เท่ากบัเราเสยีลูกคา้ไป และในระยะยาวคุณจกัรรนิทรก์ล่าวว่า ความสมัพนัธ์
ระหวา่งรา้นคา้เป็นเรือ่งทีส่าํคญั คนทีเ่ป็นโปรโมเตอรต์อ้งเขา้ใจการทาํงานของแผนกน้ี นอกจาก
จะตอ้งเปิดรา้นใหม่ ขายของได ้ทีส่าํคญัตอ้งสนิทสนมกบัเจา้ของรา้น หรอืพนักงานในรา้นดว้ย 
สิง่น้ีเป็นเรื่องทีส่าํคญัมาก เมื่อไดร้บัความไวว้างใน นอกจากจะรูค้วามเคลื่อนไหวของคู่แขง่แลว้ 
ยงัสามารถรกัษารา้นคา้นัน้ไวไ้ดอ้ย่างมัน่คงดว้ย ภาพรวมของตลาดวอดกา้ในปจัจุบนั กระแส
คอ็กเทลในประเทศไทยเพิม่ขึน้ ทําใหแ้นวโน้มของตลาดวอดกา้โตขึน้ตาม แต่โตอย่างชา้ๆ ผบั 
บาร ์รา้นอาหารสมยัน้ีกไ็ม่ไดข้ายวสิกีอ้ย่างเดยีว ไมว่่าจะไปทีไ่หนรา้นคา้กต็อ้งมวีอดกา้ตดิรา้น
ไว้ ไม่ว่าจะเป็นวอดก้าเกรดตํ่าที่ใช้ผสมค็อกเทล หรอืจะเป็นวอดก้าเกรดดทีี่ขายเป็นขวด มี
แผนการการใชก้ารสือ่สารทางการตลาด คอื ตอ้งมกีารกระจายสนิคา้ในทุกช่องทางทีส่ามารถทาํ
ได ้ใชส้ื่อ POS (Point of sale) ในปจัจุบนัเราตดิปญัหาการทาํโฆษณา เพราะว่ามกีฎหมาย
บงัคบั ผู้บริโภคจะเข้าถึงได้ต้องอาศยัการออกบูธ จดักิจกรรม รวมไปถึง PC ที่อยู่ใน
หา้งสรรพสนิคา้คอยเชยีรส์นิคา้  

   บทสมัภาษณ์ คณุพลัลภ มีอดุมกิจเจริญ ฝ่ายส่งเสริมการขาย (Promoter) บริษทั 
แอมโบรส ไวน์ จาํกดั 

    ภาพรวมระหว่างบรษิทั แอมโบรส ไวน์ จํากดั กบับรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั คุณพลัลภใหค้วามเหน็วา่ แอมโบรส เป็นบรษิทัฯ นําเขา้ Beverage ทีม่ศีกัยภาพสงู 
สนิค้าแต่ละประเภทจะได้รบัการคดัเลือกจากประเทศต้นตํารบัเท่านัน้ ทําใหส้นิค้าที่นําเขา้มี
คุณภาพ โดยผ่านการการนัตีจากบริษัทแม่จากต่างประเทศ อย่างไรก็ดี เรื่องของการทํา
การตลาดของสนิคา้ทีนํ่าเขา้มา งบในการทาํตลาดคอ่นขา้งน้อย เน่ืองจากงบดงักล่าว หลกัๆแลว้
จะมาจากบรษิทัของผลติภณัฑท์ีนํ่าเขา้มา ซึง่ไม่มากพอทีจ่ะทําตลาดสูก้บัคู่แขง่ในประเทศไทย
ไดอ้ยา่งทดัเทยีม ในสว่นของบรษิทั เพอรน์อต เป็น International Company ซึง่เป็นทีรู่จ้กัใน
วงการ Beverage ทัว่โลก มคีวามแขง็แกรง่ดา้นโครงสรา้งองคก์ร มบุีคลากรทีม่คีวามสามารถสงู 
ทีส่าํคญัคอืมเีมด็เงนิในการทาํการตลาดสงู จุดแขง็ คอื เป็นบรษิทันําเขา้ Beverage ทีเ่ป็นทีรู่จ้กั
ในวงการ มสีนิคา้ทีห่ลากหลายและมคีุณภาพ จุดอ่อน คอื ขอ้จํากดัของงบในการทําการตลาด
เพื่อใหส้นิคา้เป็นทีรู่จ้กัของผูบ้รโิภค ต่างกบัคู่แขง่ทีม่กีําลงัดา้นการเงนิลงทุนสงูมาก โอกาสของ
สนิคา้ประเภทไวน์มคีอ่นขา้งกวา้ง ไมว่า่จะเป็นรา้นอาหาร, สถานบนัเทงิ และโรงแรม สว่นสนิคา้
ประเภทสปิรติยงัพอมชี่องทางในตลาดระดบักลางและล่าง เช่น บาร ์ และรา้นอาหาร ซะเป็น
ส่วนมาก และอุปสรรค ์คอื สภาพอากาศทีเ่ปลี่ยนแปลง วนัไหนฝนตก รา้นคา้กข็ายไม่ด ีทําให้
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สนิคา้ระบายชา้ อุปสรรคท์ีส่าํคญัอกีอย่าง คอื สภาพเศรษฐกจิ ค่าครองชพีสูง ขา้วของแพงขึน้ 
ทาํใหก้าํลงัการซือ้ของผูบ้รโิภคน้อยลง 

  ความเหมอืนกนัและแตกต่างระหว่างผลติภณัฑว์อดกา้ระดบัพรเีมยีมสเวดกา้  วอดกา้ 
(Svedka vodka) และ แอบโซลูท วอดกา้ (Absolut vodka) คุณพลัลภกล่าวว่า ความเหมอืนกนั
ของสเวดกา้ วอดกา้กบั แอบโซลูท วอดกา้ คอื ผลติและนําเขา้จากประเทศสวเีดน และผูค้ดิคน้
สตูรเป็นคนเดยีวกนั แต่แอบโซลูท วอดกา้ ถูกคดิคน้ขึน้มาก่อน ถอืเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบ และเป็นที่
รูจ้กัของผูบ้รโิภคก่อนสเวดกา้ วอดกา้ บวกกบังบในการทําการตลาดจํานวนมาก ทําใหส้เวดกา้ 
วอดกา้ ยากต่อการแข่งขนั แผนการตลาดในการพฒันาผลติภณัฑส์เวดกา้ วอดกา้ ในระยะสัน้
คุณพลัลภใหค้วามเหน็วา่ จดัทาํโปรโมชัน่สนิคา้ใหก้บัลกูคา้ เช่น เงนิสนบัสนุนการขาย หรอื ซือ้ 
1 ลงั แถม 2 ขวด ใหลู้กคา้รูส้กึถงึความคุม้ค่าในตวัผลติภณัฑ ์ระยะกลาง ผมจะจดักจิกรรมเพื่อ
ส่งเสรมิการขายใหก้บัทางรา้น เช่น การจดับูธในเทศการต่างๆ เพื่อเป็นการเพิม่สสีนัใหก้บั
รา้นคา้ และเป็นการประชาสมัพนัธส์นิคา้ไปในตวั เน่ืองจากผูบ้รโิภคหรอืลูกคา้ของสถานบนัเทงิ
จะมโีอกาสร่วมกจิกรรม ได้ลองชมิ ทําใหเ้ขา้ถึงตวัผลติภณัฑ์ของเรา ส่วนระยะยาว คอื การ
สรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างโปรโมเตอรก์บัผูป้ระกอบการ เมื่อเกดิความสนิทสนมกนัแลว้ การ
ตดัสนิใจของผูป้ระกอบการในการคดัเลอืกผลติภณัฑเ์ขา้มาจําหน่ายนัน้ จะขึน้อยู่กบัตวัโปรโม
เตอร ์แมว้า่โปรโมเตอรจ์ะยา้ยไปทาํงานกบับรษิทัอื่นกต็าม กล่าวคอื ความสมัพนัธท์ีด่ ีมสีว่นใน
การตดัสนิใจของผูป้ระกอบการ 

  ภาพรวมของตลาดวอดก้าในปจัจุบนัคุณพลัลภกล่าวว่า ตลาดวอดกา้ในปจัจุบนัเป็นที่
นิยมมากกว่าในอดตีมาก เน่ืองจากไดร้บัอทิธพิลมาจากชาวต่างชาตทิี่เขา้มาเที่ยวในประเทศ 
บวกกับคนไทยมีนิสยัที่ชอบเลียนแบบวฒันธรรมของต่างชาติ จะสงัเกตได้จาก ร้านเหล้า
ส่วนมากจะต้องมเีมนูคอ็กเทลเป็นทางเลอืกสําหรบันักดื่ม ซึ่งในคอ็กเทลจะมสี่วนผสมวอดก้า 
ราคาของคอ็กเทลจะอยู่ทีแ่กว้ละ 180 ถงึ 300 บาท เมื่อมองถงึตน้ทุนต่อแกว้ ผูป้ระกอบการจะ
ได้กําไรมากเมื่อหกัจากต้นทุนในการทําค็อกเทลหน่ึงแก้ว น่ีคอือีกหน่ึงเหตุผลที่ทําให้ตลาด
วอดก้ามคีวามคกึคกัมากขึน้กว่าในอดตี แผนการการใชก้ารสื่อสารทางการตลาดคุณพลัลภให้
ความเหน็ว่า ในวงการโรงแรม รา้นอาหาร และสถานบนัเทงิในปจัจุบนัมกีารเตบิโตอย่างมาก 
การสื่อสารทีร่วดเรว็อย่างหน่ึงคอื การบอกต่อปาก ในกลุ่มอาชพีบารเ์ทนเดอรส์่วนมากจะรูจ้กั
กนัอยา่งกวา้งขวาง นอกจากผูป้ระกอบการจะมสีว่นในการตดัสนิใจในการเลอืกผลติภณัฑเ์ขา้มา
จําหน่ายแล้ว บาร์เทนเดอร์ก็มสี่วนเช่นกนั หากเราทําให้บาร์เทนเดอร์รู้จกัตราสนิค้า มกีาร
ทดลองใชส้นิคา้ และรูส้กึว่าสนิคา้มคีุณภาพ จะเกดิการบอกต่อกนัในกลุ่มอาชพีน้ี เราจะอาศยั
จุดน้ีเป็นการประชาสมัพนัธต์วัสนิคา้  
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           บทสมัภาษณ์ คณุปณิธิ เชาวม์ ัน่ ฝ่ายส่งเสริมการขาย (Promoter) บริษทั แอมโบ
รส ไวน์ จาํกดั  

    ภาพรวมระหว่างบรษิทั แอมโบรส ไวน์ จํากดั กบับรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั คุณปณธิ ิใหค้วามเหน็วา่ แอมโบรส ไวน์ เป็นบรษิทันําเขา้ไวน์และเหลา้ทีม่ชีื่อเสยีง 
มีผู้บริหาร คือ คุณชวลิต เตชะไพบูลย์ ซึ่งท่านเป็นผู้มีความสามารถในการวางแผนและ
บรหิารงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สนิค้าแต่ละแบรนด์ที่นําเขา้มาล้วนแต่มคีุณภาพ มคีวาม
หลากหลาย ทําให้สนิค้าของแอมโบรสสามารถเจาะตลาดได้ทุกระดบั ส่วนเพอร์นอต รคิาร์ด 
เป็นบรษิทัชื่อดงัของโลก มสีนิคา้แบรนดด์งัมากมาย อยา่งเช่น แอบโซลูท, ชวิาส, ฮนัเดรด ไพ
เพอรส์ และมไีวน์ยีห่อ้จาคอบส ์ครกีเ ทีม่ขีายในเซเวน่ อเีลฟเวน่อกีดว้ย นอกจากน้ีเพอรน์อตยงั
มกีารทําการตลาดที่ต่อเน่ือง ด้วยสนิค้าที่มีคุณภาพและเป็นที่รู้จกั พร้อมกบัเงนิลงทุนด้าน
การตลาดที่มากมาย ทําใหเ้พอรน์อตเป็นบรษิทัที่ยิง่ใหญ่ในวงการน้ี จุดแขง็ของแอมโบรส คอื 
โดดเด่นเรื่องของไวน์ มีไวน์ชื่อดงัหลายยี่ห้อที่บริษัทฯนําเข้ามา สินค้าพวกสปิริตก็มีความ
หลากหลาย ไมว่่าจะเป็นวอดกา้, ยนิ, รมั, เตกลิ่า และวสิกี ้ซึง่มหีลายระดบั ตัง่แต่ราคาขวดละ 
250 บาท ไปจนถงึขวดละเกอืบ 6,000 บาท ทําใหเ้ขา้ถงึรา้นคา้และนักดื่มไดทุ้กระดบั จุดอ่อน 
คือ ตวัสปิริตที่นําเข้ามา ยงัไม่เป็นที่รู้จกัของคนทัว่ไป ในฐานะที่ผมเป็นโปรโมเตอร์ สินค้า
ประเภทสปิรติบางตวัของแอมโบรสขายยาก เน่ืองจากไมเ่ป็นทีรู่จ้กัของตลาด เจา้ของรา้นทีเ่ป็น
ผูม้อีาํนาจในการตดัสนิใจ ไมก่ลา้ทีจ่ะซือ้ไปขาย เพราะกลวัว่าคนไมรู่จ้กัและจะขายไมไ่ด ้อกีจุด
หน่ึงทีเ่ป็นปญัหา คอื สนิคา้ขาดตลาด เป็นปญัหาทีเ่กดิจากการวางแผนเรื่องการนําเขา้ ทําให้
สนิคา้ทีเ่ขา้มาไมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการของตลาด โอกาสของแอมโบรส คอื คนสว่นมากเริม่
นิยมดื่มไวน์เพื่อสุขภาพ คนวยัรุน่และวยัทํางานทีผ่มรูจ้กัทีช่อบดื่มไวน์บอกว่า ทีช่อบดื่มเพราะ
เวลาตื่นมาทํางานจะไม่แฮงค์ สําหรบัสินค้าสปิริตสามารถเจาะตลาดกลาง และล่างได้ง่าย 
เน่ืองจากร้านค้าส่วนมากจะใช้สนิค้าที่หลายหลาย ไม่เน้นที่แบรนด์ใดแบรนด์หน่ึง เพื่อเป็น
ตวัเลอืกสาํหรบัลูกคา้ และทีส่าํคญัรา้นคา้ตอ้งการลดตน้ทุน สนิคา้ของเราถูกกว่าคู่แขง่เลก็น้อย
และมคีูณภาพที่ใกล้เคยีงในสนิค้าระดบัเดยีวกนั ถอืว่าเป็นโอกาสในการตคีู่แข่ง และอุปสรรค ์
คอื คู่แข่งรายใหญ่มสีนิคา้ที่หลายหลากเหมอืนกนั และสนิคา้เหล่านัน้เป็นที่รูจ้กัในตลาด และ
ผู้บริโภคด้วย ทําให้สินค้าของเรายากต่อการแย่งพื้นที่ในตลาด คุณปณิธิกล่าวว่า ความ
เหมือนกนัและแตกต่างระหว่างผลิตภณัฑ์วอดก้าระดบัพรีเมียมสเวดก้า  วอดก้า (Svedka 
vodka) และ แอบโซลูท วอดกา้ (Absolut vodka) เหมอืนกนัทีก่ารผลติครบั คนคดิสตูรกค็น
เดยีวกนั แตกต่างกนัทีร่าคา สเวดกา้จะถูกกว่า รสชาตกิใ็กลเ้คยีงกนั แทบจะแยกกนัไมอ่อก แต่
เรือ่งของแบรนดท์ีต่่างประเทศ สเวดกา้อาจจะพอสูแ้อบโซลูทและยีห่อ้อื่นๆได ้มยีอดอนัดบัตน้ๆ
ในอเมริกา แต่ในไทยแอบโซลูทเป็นที่รู้จกักว่ามาก แผนการตลาดในการพฒันาผลิตภณัฑ์
สเวดก้า วอดก้า ในระยะสัน้ คุณปณิธใิหค้วามเหน็ว่า ผมจะเสนอโปรโมชัน่เพื่อดงึดูดลูกคา้ ที่
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สาํคญัตอ้งนําเสนอตวัสนิคา้ใหลู้กคา้รูถ้งึคุณภาพทีเ่หนือกว่าสนิคา้คู่แข่งในราคาทีถู่กกว่า หาก
หลงัจากทีลู่กคา้ซื้อมาใช ้สนิคา้ของเราสามารถใชแ้ทนสนิคา้คู่แข่ง และมกีารระบายออกอย่าง
ต่อเน่ือง ลูกคา้กจ็ะสัง่ซือ้สนิคา้ของเราอกีในครัง้ต่อๆไป นอกจากน้ีผมจะใชส้ื่อพวกโปรเตอร ์
และของพรเีมยีม เพือ่ใหส้เวดกา้เป็นทีรู่ม้ากขึน้ ระยะกลาง เมื่อสนิคา้เริม่เป็นทีรู่จ้กัต่อลูกคา้ ผม
จะประสานงานกับเจ้าของร้าน จัดทําโปรโมชัน่ขายในราคาพิเศษ หรือทําเมนูค็อกเทลที่
ใช้สเวดก้าเป็นส่วนผสมหลกั หรอืกิจกรรมใดๆที่จะดึงดูดลูกค้า และสร้างกําไรให้กบัร้านค้า 
ระยะยาวต้องรกัษาสมัพนัธ์ที่ดกีบัเจา้ของรา้น และพนักงานในรา้น ไม่เวน้แต่พนักงานดูแลใน
ลาดจอดรถ ทําตัวนอบน้อม ให้ความเคารพไม่ถือตวั นอกจากจะเป็นภาพลกัษณ์ที่ดีให้กบั
องคก์รแลว้ ยงัสามารถรกัษารา้นคา้ และป้องกนัการแทรกแซงสนิคา้จากคูแ่ขง่ไดด้ว้ย 
           ภาพรวมของตลาดวอดกา้ในปจัจุบนั จากการเขา้เยีย่มรา้นคา้ ผมสงัเกตว่าคนสว่นมาก
จะสัง่คอ็กเทลมากขึน้ โดยเฉพาะผูห้ญงิ อาจจะเป็นเทรนดใ์หม่ทีเ่วลาดื่มคอ็กเทลแลว้เท่ห ์จาก
ยอดการสัง่ซื้อสนิค้าประเภทวอดก้าในเขตของผม ยอดสัง่ซื้อเพิม่มากขึ้นเรื่อยๆ แต่ค่อยๆ
เพิม่ขึน้อย่างเหน็ได้ชดั เราสามารถใช้วอดก้ามาทําคอ็กเทลได้หลากหลายเมนูมาก ผมคดิว่า
กระแสวอดก้ากําลงัมาแรง และจะแรงขึน้เรื่อยๆอย่างต่อเน่ือง แผนการการใชก้ารสื่อสารทาง
การตลาด คุณปณิธกิล่าวว่าการสื่อสารมขีอ้จํากดัดา้นกฎหมาย แอมโบรส ไวนืมเีวบ็ไซต์ และ
เฟสบุคทีเ่ป็นช่องทางออนไลน์ สื่อทีง่า่ยและเขา้ถงึลูกคา้ไดก้ค็อื พวกผม ทีเ่ป็นโปรโมเตอร ์เรา
สามารถนําขอ้มลูของตวัสนิคา้ รสชาตขิองสนิคา้ รปูลกัษณ์ต่างๆ ใหผู้ค้นไดรู้จ้กั รวมถงึกจิกรรม
การออกบธูในรา้นคา้, สือ่โปรเ์ตอร,์ ของพรเีมยีม หรอืเมนูตัง้โต๊ะ ทีช่่วยใหลู้กคา้ไดรู้จ้กัตวัสนิคา้
มากขึน้ 

    บทสมัภาษณ์ คุณมนโชติ ศรีวิโรจน์ ฝ่ายส่งเสริมการขาย (Promoter) บริษัท 
แอมโบรส ไวน์ จาํกดั  

    ภาพรวมระหว่างบรษิทั แอมโบรส ไวน์ จํากดั กบับรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั คุณมนโชต ิใหค้วามเหน็ว่า แอมโบรสเป็นบรษิทันําเขา้ไวน์ทีม่ชีื่อเสยีง มไีวน์หลาย
ยีห่อ้ทีม่ชีื่อเสยีงและคุน้หูในกลุ่มนักดื่มไวน์ โดยเฉพาะชาวต่างชาต ิอย่างเช่น ไวน์ยีห่อ้ฮารด์สี ์
(Hardy’s) ผมเคยไดย้นิวา่ฝรัง่สว่นมากรูจ้กัและชอบดื่มไวน์ยีห่อ้น้ี พอไดม้โีอกาสเขา้มาทาํงานที่
แอมโบรสก็รู้สกึว่า ทํางานกบับรษิัทนําเขา้ไวน์ที่มชีื่อเสยีงบรษิัทหน่ึง สําหรบัสนิค้าประเภท
เหลา้ทีนํ่าเขา้มา มหีลากหลายแบรนดแ์ละมหีลายระดบั สามารถนําเสนอใหก้บัรา้นคา้ไดห้ลาย
แนว ไมว่่าจะเป็นรา้นอาหารแบบผบั แอนด ์เรสเตอรร์อง, รา้นเหลา้, คาราโอเกะ หรอืโรงแรม 
ราคาของสนิคา้กเ็หมาะสมกบัคุณภาพ และสามารถสูคู้่แขง่ไดด้ว้ย ส่วนเพอรน์อต รคิารด์ ชื่อน้ี
อาจไมคุ่น้หขูองคนทัว่ไป แต่ถามคนทีท่าํงานอยู่ในวงการน้ีจะรูจ้กัด ีเคา้มสีนิคา้ทีม่คีุณภาพและ
เป็นทีรู่จ้กั อยา่งเช่น แอบโซลูท วอดกา้, ชวิาส และฮนัเดรด ไพเพอรส์ ผมมัน่ใจว่าคนทีไ่ม่ดื่ม
เหลา้กต็อ้งรูจ้กัยีห่อ้พวกน้ี เพอรน์อตมกีารทาํการตลาดทีเ่ขม้ขน้ ไมว่า่จะไปเสนอสนิคา้ยา่นไหน 
กจ็ะเหน็สื่อต่างๆของเพอรน์อต จุดแขง็ของแอมโบรส คอื ความมชีื่อเสยีงของบรษิทัฯ และตวั
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สนิคา้ มสีนิคา้ทีห่ลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดในทุกระดบั จุดอ่อน คอื มงีบ
ในการส่งเสรมิการขายน้อยเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่  โอกาส คอื รา้นคา้หรอืสถานบนัเทงิบาง
แห่ง ตอ้งการขายสนิคา้ทีม่คีวามหลากหลายและแปลกใหม่ จงึเป็นโอกาสทีส่นิคา้ของเราจะเขา้
ไปมสีว่นแบ่งในรา้น และอกีกรณ ีรา้นเหล่าน้ีเราสามารถนําสนิคา้เขา้ไปตคีู่แขง่ได ้อยา่งเช่นรา้น 
โฟว ์ดนิเนอร ์(4 Dinner) ใชว้อดกา้ยีห่อ้สเมอรน์อฟ ซึง่เป็นสนิคา้ของบรษิทัดอิาจโิอ ทางรา้น
ซือ้มาใชโ้ดยไมไ่ดผ้า่นการนําเสนอจากโปรโมเตอรข์องดอิาจโิอ ทาํใหเ้สยีงผลประโยชน์ดา้นการ
สนับสนุนและส่งเสรมิการขายไป เป็นจงัหวะที่เราสามารถใชส้เวดก้าเขา้ไปตสีเมอรน์อฟ โดย
เสนองบสนบัสนุนการขาย เมือ่ซือ้สเวดกา้ จะมเีงนิสนบัสนุนใหถ้งึ 200 บาทต่อขวด แต่ทางรา้น
ต้องใช้สเวดก้าเป็นวอดก้าในรา้นอย่างเดยีว ซึ่งรา้นโฟว์ ดนิเนอรก์็โอเคกบัเงื่อนไขน้ี และอุป
สรรค์ คอื พวกรา้นคา้หรอืสถานบนัเทงิที่มกีําลงัการซื้อ ส่วนมากจะถูกปิดการขายจากบรษิทั
ใหญ่ๆ คอืทางรา้นตอ้งใชส้นิคา้ทัง้พอรต์ของบรษิทันัน้ ๆ ไมว่่าจะเป็น วอดกา้, ยนิ, รมั, ลเิคยีว 
หรอื RTD ทาํใหส้นิคา้ของเราไมส่ามารถเขา้ไปขายไดก้ารแสรกัสุขภาพของคนไทยในปจัจุบนัก็
มกีารขึน้ รวมถงึสื่อโฆษณาของ สสส. ทีร่ณรงคใ์หเ้ลกิเหลา้ และงดดื่มเหลา้ใหช้่วงวนัพระหรอื
วนัสําคญัทางศาสนา ผมเห็นด้วยนะครบั ไม่ได้อยากให้คนดื่มเหล้า แต่ผมถือว่าอุปสรรค ์
 ความเหมอืนกนัและแตกต่างระหว่างผลติภณัฑว์อดกา้ระดบัพรเีมยีมสเวดกา้  วอดกา้ 
(Svedka vodka) และ แอบโซลทู วอดกา้ (Absolut vodka) คุณมนโชต ิกล่าวว่า เหมอืนกนัหมด
แทบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการผลติ วตัถุดบิในการผลติ นําเขา้จากสวเีดนเหมอืนกนั รสชาตกิ็
ใกลเ้คยีงกนั จะต่างกนัทีส่เวดก้า ราคาถูกกว่าประมาน 100 กว่าบาท แต่คนยงัไม่ค่อยรูจ้กัชื่อ 
ทาํใหย้ากต่อการนําเสนอ แผนการตลาดในการพฒันาผลติภณัฑส์เวดกา้ วอดกา้ ในระยะสัน้ คอื 
ขยนัเปิดรา้นค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รบัมอบหมาย พยายามใหช้ื่อสนิค้าเป็นที่รูจ้กั ใหเ้จ้าของรา้น
หรอืพนักงานในรา้นไดม้โีอกาสชมิ ยงัไม่ต้องมองถงึเรื่องปิดการขายนะครบั  แค่ใหเ้คา้ไดรู้จ้กั
และรูว้่าคุณภาพของสเวดกา้กเ็ท่าสนิคา้คู่แขง่เหมอืนกนั สรุปคอื ทําใหร้า้นคา้รูจ้กัสเวดกา้ให้
มากที่สุด ระยะกลาง ส่งเสรมิและสนับสนุนการขาย ไม่ว่าจะเป็นสื่อตัง้โต๊ะ โปสเตอร์แปะใน
หอ้งน้ํา ของพรเีมยีมต่างๆ รวมไปถึงเงนิสนับสนุนการขาย เมื่อสนิค้าเริม่เป็นที่รู้จกั มคีวาม
คล่องตวัในการระบายสนิคา้ ผมกจ็ะของบทางผูใ้หญ่เพื่อไปจดับูธ เพื่อเป็นสสีนัใหก้บัทางรา้น 
และทําใหลู้กคา้ของรา้นไดร้่วมกจิกรรมและรูจ้กัสนิคา้มากขึน้ และระยะยาว เราต้องสรา้งสรา้ง
ความสนิทสนมกบัเจา้ของรา้น หรอืบารเ์ทนเดอร ์เขา้เยีย่มรา้นใหเ้คา้รูส้กึว่าเรายงัดแูลรา้นน้ีอยู ่
ขาดเหลอือะไรสามารถบอกเราได ้เมื่อเกดิความสมัพนัธท์ีด่กีบัรา้นแลว้ กจ็ะเกดิความไวว้างใจ 
ความไวว้างใจน้ีไมใ่ชแ่คต่วัผมคนเดยีว แต่รวมไปถงึบรษิทัแอมโบรส และสเวดกา้ดว้ย 

ภาพรวมของตลาดวอดกา้ในปจัจุบนั คุณมนโชตกิล่าวว่า พืน้ทีท่ีผ่มดูแลคอื เลยีบทาง
ด่วนรามอนิทรา, เกษตร-นวมนิทร,์ ลาดพรา้ว, พระราม9 ไปจนถงึราชเทว ี ส่วนมากเป็น
รา้นอาหาร ปกตแิล้วคนส่วนมากจะสัง่เหล้า หรอืไม่กเ็บยีร ์แต่เดีย๋วน้ีเริม่มคีอ็กเทลอยู่ในเมนู
ของรา้นมากขึน้ คอ็กเทลสว่นมากตอ้งใชว้อดกา้เป็นสว่นผสมหลกั ยนิกบัรมักร็องลงมา ลกูคา้ที่
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สัง่ส่วนมากจะเป็นผูห้ญงิ เน่ืองจากคอ็กเทลดื่มงา่ย กลิน่ไม่ฉุนเท่ากบัเหลา้ ในเขตทีผ่มดูแลกม็ี
หลายรา้นทีใ่ช ้PR ในการดงึดดูลูกคา้ เช่นรา้นจนิเจอร ์เฮา้ส ์(Ginger house) และโฟว ์ดนิเนอร ์
(4 Dinner) รา้นพวกน้ีเคา้จะใชค้อ็กเทลใหเ้ดก็ (PR) ดื่ม นอกจากเดก็จะไมเ่มามาก ยงัเป็นการ
สร้างกําไรให้กบัร้านด้วย เพราะด็อกเทล 1 แก้ว ใช้ต้นทุนไม่ถึง 50 บาท เมื่อคํานวณจาก
ส่วนผสม แต่ทางร้านสามารถอปัราคาได้ถึงแก้วละ 180 จนถึง 300 ได้เลย ผมคิดว่าตลาด
วอดกา้มกีารเตบิโตและคกึคกัมาก และจะโตมากขึน้เรื่อยๆในอนาคต ไมใ่ช่แค่เพยีงรา้นทีม่ ีPR 
แต่รวมถงึรา้นอื่นๆ ทีอ่ยากสรา้งความแปลกใหมใ่หก้บัรา้นดว้ยเมนูคอ็กเทล แผนการการใชก้าร
สื่อสารทางการตลาด คุณมนโชตกิล่าวว่า จดักจิกรรมใหก้บัรา้นคา้ โดยการจดับูธเพื่อเป็นสสีนั 
เพือ่ใหค้นทีม่าเทีย่วไดรู้จ้กัสนิคา้ และใหผ้ลติภณัฑส์นบัสนุนรา้นคา้ในเทศกาล หรอืวนัเกดิรา้น  
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