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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของน ้าแร่เพอร์ร่า”เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ

(Quality Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การตลาด การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

และปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ นในการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์น ้าแร่เพอร์ร่า โดยผศึกษาจาก

การสัมภาษณ์ผู้บริหารการตลาดและนักการตลาดของบริษัท บุญรอดเทรดดิ ง จ้ากัด ทั งหมด 6 คน  

วิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีการก้าหนดกลยุทธ์การตลาดโดยวิเคราะห์ปัจจัยภัยใน ปัจจัยภายนอก แรง

กดดันที่มีต่อธุรกิจ และแนวคิดการสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ เพื่อให้ทราบถึงกลยุทธ์ที่ทางบริษัท บุญ

รอดเทรดดิ ง จ้ากัด ก้าหนดไว้ นอกจากนี ยังศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการว่าน ้าแร่เพอร์ร่าใช้เครื่องมือการสื่อสารการอย่างไรให้เกิดการรับรู้และจดจ้าน ้าแร่เพอร์ร่าได้

เพ่ิมมากขึ น 

ผลการศึกษาพบว่าบริษัท บุญรอดเทรดดิ ง จ้ากัด ต้องการส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 3 ใน

ตลาดน ้าแร่ภายในเวลา 3 ปีโดยมีภาระกิจส้าคัญคือตอกย ้าและแนะน้าน ้าแร่เพอร์ร่าให้ผู้บริโภคได้รู้จัก

มากยิ่งขึ น จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในพบว่าน ้าแร่เพอร์ร่ามีแรงกดดันใน

อุตสาหกรรมค่อนข้างสูงเนื่องจากในตลาดน ้าแร่มีผู้ข่างขันที่มีศักยภาพอยู่หลายเจ้า อีกทั งน ้าแร่เป็น

สินค้าท่ีทดแทนได้ ดังนั นบริโภคจึงมีโอกาสเลือกสินค้าค่อนข้างสูง แต่บริษัท บุญรอดเทรดดิ ง จ้ากัดก็มี

อ้านาจในการต่อรองกับผู้ส่งปัจจัยการผลิต มีศักยภาพในการผลิตสินค้าและมีศักยภาพในการจัดส่ง รวม

ไปถึงเงินทุนมหาศาลในการท้าการตลาด ดังนั นกลยุทธ์ที่ใช้บริษัทฯเลือกใช้ คือกลยุทธ์เชิงรุกและกล

ยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าโดยเครื่องมือที่แบรนด์เพอร์ร่าเลือกใช้ในการสื่อสาร

การตลาดคือเครื่องมือการสื่อสารแบบบูรณาการ คือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขาย การเจาะ

ตลาดตรง การส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรมพิเศษ การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
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และการใช้เอกลักษณ์กลุ่มบริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภครู้จักกัน คุ้ยเคย และมีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ 

เพ่ือตอกย ้าภาพลักษณ์ของน ้าแร่เพอร์ร่าและดึงดูดผู้บริโภคให้สินค้ามากขึ น 

 

บทน้า 

ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 

 น ้าเป็นสิ่งจ้าเป็นต่อการด้ารงชีพของมนุษย์และนับว่าเป็นปัจจัยสี่ที่ให้มนุษย์สามารถด้ารงชีวิต
อยู่ได้ โดยน ้าที่บริโภคควรจะเป็นน ้าที่สะอาด ไร้สารเจือปน เพราะมีผลต่อสุขภาพร่างของเราซึ่งต่อมา
นักวิชาการค้นพบว่าบางพื นที่พบน ้าที่มีแร่ธาตุและสามารถดื่มและเพ่ิมคุณประโยชน์ต่อร่างกายได้ ซึ่งน ้า
ประเภทนั นเรียกว่า “น ้าแร่ธรรมชาติ”   
 น ้าแร่ธรรมชาติ (Natural Mineral Water) คือ น ้ามีพบใต้ดินตามธรรมชาติโดยมีแร่ธาตุ
ละลายอยู่ไม่สามารถผสมขึ นได้ มีประโยชน์ต่อเซลล์ และอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย โดยแร่ธาตุที่อยู่ใน
น ้าแร่มีหลายชนิด เช่น โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟต โซเดียมไบคาร์บอเนต ไอโอดีน 
และฟลูโอไรด์ ฯลฯ  ซึ่งแร่ธาติแต่ละชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกายในแต่ละส่วน และในปริมาณที่พอเหมาะ
โดยที่ต้องไม่มีสารที่มีพิษผสม 

ธุรกิจน ้าแร่เพอร์ร่าก้าเนิดขึ นในปีพ.ศ. 2554 ทางบริษัทบุญรอดฯเล็งเห็นว่าความนิยมของ
ผู้บริโภคสมัยใหม่ที่เริ่มหันมาให้ความส้าคัญเรื่องของสุขภาพมากขึ นจะท้าให้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมเรื่อง
สุขภาพสามารถขยายตัวได้ และในปัจจุบันตลาดน ้าแร่มีมูลค่าตลาดประมาณ 2,000 ล้านบาท และมีผู้
เล่นรายอ่ืนเข้ามามากขึ นท้าให้ตลาดคึกคักขึ น โดยตลาดน ้าแร่เป็นตลาดที่มีศักยภาพและก้าลังเติบโต 
อีกทั งทางบริษัทฯ มองว่าการท้าธุรกิจน ้าแร่จะช่วยเสริมกิจการกลุ่มนอนแอลกอฮอร์ให้ครอบคลุม  

น ้าแร่เพอร์ร่า (Purra) เป็นน ้าแร่ธรรมชาติจากแหล่งพระงาม จังหวัดสิงห์บุรี เริ่มแรกน ้าแร่
เพอร์ร่า มี 2 ขนาด คือ ขนาด 600 มล.ราคา 10 บาท และขนาด      300 มล.ราคา 8 บาท โดยส่วน
ใหญ่ในตลาดน ้าแร่เป็นแบรนด์น ้าแร่น้าเข้าจากต่างประเทศและมีราคาค่อนข้างสูง ท้าให้ผู้บริโภคไม่
สามารถเข้าถึงการดื่มน ้าแร่ได้เท่าที่ควร แต่บริษัทบุญรอดฯ มองเห็นถึงกลุ่มลูกค้าทั่วไปและลูกค้าที่รัก
สุขภาพโดยต้องการผลิตน ้าแร่ในราคาที่ไม่สูงเกินไปและให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการดื่มน ้าแร่ได้  

การเข้ามาท้าตลาดของน ้าแร่มีเจ้าตลาดอยู่หลายแบรนด์ เช่น น ้าแร่มิเนเร่ และน ้าแร่ออร่า 
มองค์เฟลอร์ เลอร์มองค์ เอเวียง เป็นต้น ทางบริษัทบุญรอดฯ จึงต้องคิดแผนการตลาดเพ่ือสร้างแบรนด์
ให้เป็นที่จดจ้าแก่ผู้บริโภคและชิงส่วนแบ่งการตลาดมาจากคู่แข่งให้ได้ เบื องต้น ทางบุญรอดฯ ได้มีการ
โฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ เช่นโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และทางอินเทอร์เน็ต อีกทั งยังมีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆเพ่ือเสริมสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ให้เป็นที่จดจ้าของผู้บริโภค ซึ่งการ
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โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ของน ้าแร่โดยทั่วไปนั นมักจะเห็นการโฆษณาแบบเน้นคุณประโยชน์ของ
สินค้าเป็นหลัก เช่นน ้าแร่ดื่มแล้วได้ประโยชน์อย่างไร หรือน ้าแร่มีแร่ธาตุอะไรบ้าง หรือโฆษณาที่บ่งชี 
สถานที่ที่เป็นแหล่งก้าเนิดของน ้าแร่ เช่น น ้าแร่นี มาจากภูเขาสูงมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น  

บริษัท บุญรอดเทรดดิ ง จ้ากัดมองวัดการน้าเสนอด้วยคุณภาพสินค้าหรือการบ่งชี แหล่งที่มา
ของสินค้าอาจยังไม่สามารถดึงดูดผู้บริโภคให้หันมาสนใจแบรนด์น้องใหม่ได้ ผู้วิจัยจึงตั งข้อสังเกต
หลังจากที่ได้เห็นโฆษณาเพอร์ร่าในช่องทางต่างๆ ว่าการสื่อสารทางการตลาดมีส่วนส้าคัญในการสร้าง
การรบัรู้และการจดจ้าตราสินค้า จากภาพยนตร์โฆษณาที่ผ่านมาของน ้าแร่เพอร์ร่าฉีกกรอบการโฆษณา
ของน ้าแร่โดยเน้นการสื่อสารเชิงอารมณ์ ซึ่งเจาะไปที่กลุ่มผู้หญิงที่รักสุขภาพ ซึ่งนับเป็ นกลยุทธ์ที่
น่าสนใจอีกวิธีหนึ่งที่สามารถท้าให้กลุ่มผู้หญิงสามารถจดจ้าตราสินค้าได้ 

หลังจากที่ทางบริษัทบุญรอดฯ ได้ท้าการสื่อสารการตลาด สร้างแบรนด์ และขายสินค้าน ้าแร่
เพอร์ร่ามาตลอดระยะเวลา 4 ปี ในขณะนี  น ้าแร่เพอร์ร่าได้เข้ามาชิงส่วนแบ่งการตลาดได้ 

 ดังนั น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการท้าตลาดของน ้าแร่เพอร์ร่าให้เป็นที่จดจ้า อีกทั งยังมียอดขาย
เติบโตขึ นมาเป็นอันดับ 3 ของตลาดน ้าแร่ได้อย่างไร ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษากลยุทธ์ การสื่อสารทาง
การตลาดเชิงบูรณาการ และการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจ้าเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างยอดได้
มากขึ น เพื่อที่จะได้น้าผลการวิจัยในครั งนี ไปต่อยอดหรือวิเคราะห์แนวทางเพ่ิมเติมในการสร้างยอดขาย
ให้ได้เพ่ิมขึ น 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 

 1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การตลาดของน ้าแร่เพอร์ร่า 

 2. เพ่ือศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของน ้าแร่เพอร์ร่า 

 3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารการตลาดของน ้าแร่เพอร์ร่า 

 

วิธีการวิจัย 

 

การศึกษา “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของน ้าแร่เพอร์ร่า” โดยผู้ที่ศึกษาได้ก้าหนดวิธี

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยวิธีการณ์สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth 

Interview) และศึกษาจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) และ
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การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Analysis) จากนั นน้าข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับ

ทฤษฎีและกรอบแนวความคิดและอธิบายตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 

บริษัท บุญรอดเทรดดิ ง จ้ากัด ได้มีการก้าหนดทิศทางหลักขององค์กรโดยก้าหนดวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ และวัตถุประสงค์ กล่าวคือ บริษัท บุญรอดเทรดดิ ง จ้ากัดต้องการขยายฐานการขายฐานกลุ่ม
สินค้านอน-แอลกอฮอร์ โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องดื่ม และอาหารมากขึ น โดยต้องการผลักดัน
สินค้าน ้าแร่เพอร์ร่าให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 2 แทนที่น ้าแร่ออร่า ภายใน 3 ปี โดยสื่อสาร
การตลาดน ้าแร่เพอร์ร่าให้ผู้บริโภครับรู้ในตราสินค้ามากขึ น และชักจูงลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยดื่มน ้าแร่ให้
สนใจการดื่มน ้าแร่มากขึ นพร้อมทั งขยายช่องทางการจ้าหน่ายน ้าแร่เพอร์ร่ามากยิ่งขึ นเพ่ือมีก้าไรในการ
ด้าเนินงานที่เพ่ิมขึ น มีผลประกอบการรวมของบริษัทเพ่ิมมากขึ น ซึ่งการก้าหนดกลยุทธ์ต้องมีการ
วิเคราะห์ทั งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี 
หรือแม้กระแรงกดดันต่างๆจากอุตสาหกรรมน ้าแร่ โดยสามารถอธิบายได้ดังนี  

ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการท้าธุรกิจน ้าแร่เพอร์ร่าคือปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 
โดยในสังคมปัจจุบัน กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ดูแลสุขภาพมากขึ น ออกก้าลังกาย และรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ซึ่งค่านิยมแบบนี เป็นค่านิยมที่ส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์ประเภทน ้าแร่ เพราะผลิตภัณฑ์น ้าแร่มีแร่
ธาตุจากธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อร่างกาย โดยในปัจจุบัน สื่อโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคซ่ึงผู้บริโภคจะเลือกสินค้าที่มีลักษณะพิเศษหรือสินค้าที่ดาราหรือผู้มีชื่อเสียงบริโภคซึ่งส่งผลท้า
ให้เกิดการเลียนแบบขึ น ดังนั นผู้ประกอบการจึงเห็นเป็นโอกาสของธุรกิจน ้าแร่ในการท้าตลาดเพ่ือ
ตอบสนองการใช้ชีวิตให้กับผู้บริโภคโดยน้าเรื่องการรักษาสุขภาพของผู้ที่มีชื่อเสียงมาเป็นปัจจัยในการ
ส่งเสริมการดื่มน ้าแร่เพ่ือสุขภาพ อีกทั งสภาพแวดล้อมหรือแนวโน้มของเทคโนโลยีก็สะดวกมากขึ นจึง
เป็นโอกาสของผู้ประกอบการในการใช้เทคโนโลยีในการสร้างตราสินค้าให้มีความแข็งแกร่งเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ น เป็นต้น 

นอกจากนั น ผู้วิจัยวิ เคราะห์สภาพอุตสาหกรรมซึ่ งประกอบด้วย แรงกดดันภายใน
อุตสาหกรรมซึ่งการเติบโตในช่วง 3-5 ปีมานี  ตลาดน ้าแร่มีอัตราการเติบโตในอัตรา 2 หลักมาโดยตลอด 
โดยในปี พ.ศ. 2557 ตลาดน ้าแร่เติบโตถึง 18% โดยน ้าแร่เพอร์ร่าเป็นน ้าแร่ประเภท Mass หรือ กลุ่ม
ตลาดใหญ่ของน ้าแร่ เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดโดยมีราคาอยู่ในระดับที่ผู้บริโภคเอื อมถึง คือตั งแต่ 7 บาท ถึง 
10 บาท ในตลาดกลุ่มนี เป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันสูง เนื่องจากระดับราคาใกล้เคียงกับน ้าดื่มปกติหรือ
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น ้าดื่มบรรจุขวดและผู้เล่นเจ้าหลักในตลาดน ้าแร่มีทั งหมด 4 เจ้า ได้แก่ น ้าแร่มิเนเร่ น ้าแร่ออร่า น ้าแร่
มองเฟลอร์ และน ้าแร่เพอร์ร่าซึ่งจะเห็นว่าอุตสาหกรรมน ้าแร่จึงเป็นสนามแห่งธุรกิจที่มีการแข่งขัน
รุนแรง และทุกรายพร้อมที่จะทุ่มเทงบประมาณเพ่ือให้ได้ส่วนครองตลาดมากที่สุด การแข่งขันภายใน
อุตสาหกรรม (Rivalry Among Existing Competitors ) จึงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง อีกทั ง ผู้บริโภค
ยังมีอ้านาจในการต่อรองเพราะน ้าแร่เป็นสินค้าที่ทดแทนได้เพราะน ้าแร่มีลักษณะคล้ายน ้าเปล่าและ
ปัจจุบันสามารถหาซื อได้ไม่ยาก มีวางจ้าหน่ายทั่วไป ผู้บริโภคจึงไม่มีความจ้าเป็นต้องแบกรับภาระการ
จัดเก็บเป็นจ้านวนมาก หรือต้องซื อสะสมไว้ล่วงหน้า โดยสามารถเลือกซื อได้ตามเวลาที่สะดวกซึ่งผู้ผลิต
กลับต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องพยายามแย่งชิงความต้องการซื อของผู้บริโภคท่ีมีอยู่อย่างจ้ากัด 

อย่างไรก็ตาม บริษัท บุญรอดเทรดดิ ง จ้ากัด มีอ้านาจในการต่อรองกับผู้จัดหาปัจจัยในการ
ผลิต คือผู้ที่ผลิตขวด ฉลาก และฝาเพราะอุตสาหกรรมพลาสติกภายในประเทศไม่อยู่ในลักษณะธุรกิจ
ผูกขาดอยู่เพียงเจ้าใดเจ้าหนึ่ง ประกอบกับในการสั่งปัจจัยน ้าเข้าวัตถุดิบประเภทนี จากธุรกิจใน
อุตสาหกรรมน ้าดื่มนั น(โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่) จะมีการสั่งในปริมาณที่ค่อนข้างมากต่อหนึ่งครั งซึ่ง
เป็นไปตามหลักการขนส่งที่ส่งมากยิ่งมีต้นทุนการส่งสินค้าถูกลง และยังเป็นการสร้างอ้านาจการต่อรอง
กับผู้ผลิตพลาสติกในส่วนหนึ่งด้วย อีกทั งในบริษัทผลิตน ้าดื่มขนาดใหญ่ยังสามารถทุ่มเทงบประมาณใน
การเป็นเจ้าของหรือการเสาะหาผู้ส่งปัจจัยน้าเข้าวัตถุดิบได้เอง เนื่องจากบริษัทต่างๆเหล่านี มีทรัพยากร
ที่ค่อนข้างมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบการจัดหาปัจจัยการผลิตต้องดูแลเอาใจใส่และด้าเนินงานร่วมกับ
บริษัทเหล่านี  

หลังจากวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกขององค์กร ทางการตลาดได้วิเคราะห์ต่อ

โดยน้าข้อมูลมาก้าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการท้าธุรกิจ (SWOT Analysis) เพ่ือ

ก้าหนดกลยุทธ์เป็นแนวทางที่ทางผู้บริหารใช้วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพ่ือให้บริษัท 

บุญรอดเทรดดิ ง จ้ากัด รู้จักสินค้าของตนเองและสภาพแวดล้อมรอบข้างที่มีผลกระทบต่อสินค้าในการ

ท้าธุรกิจน ้าแร่เพอร์ร่า ซึ่งการท้า SWOT จะช่วยท้าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยรอบ และแนวโน้ม

ของธุรกิจในอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก้าหนดกลยุทธ์ให้กับตัวสินค้า โดยการก้าหนด SWOT สามารถ

สรุปเป็นตาราง ดังนี  
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การประมวลผลภายในบริษัท 

Strangth Weekness 

1. เป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้การผลิตและบริหารงาน 
โดยบริษัท บุญรอดเทรดดิ ง จ้ากัด ท้าให้ผู้บริโภคม่ันใจใน
คุณภาพของสินค้าได้ 

1. การกระจายสินค้ายังไม่ครอบคลุมทั ง 
Traditional Trade (Trade) และ Modern 
Trade (MT) โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทาง 
Traditional Trade 
ที่มีการกระจายน้อยมาก 

2. เป็นสินค้าที่มีจุดยืนในการสื่อสารแบรนด์ที่แตกต่าง คือ  
สินค้าจะเน้นการสื่อสารในเรื่อง Emotional ซึ่งโดดเด่น
กว่าคู่แข่งที่สื่อสารแบบ Functional 

2. จ้านวน SKUs น้อยกว่าคู่แข่ง (มิเนเร่ 4 SKUs, 
มองต์เฟลอ 5 SKUs) 

  
4. น ้าแร่เพอร์ร่ามีก้าลังศักยภาพในการผลิตอยู่ใน
ระดับสูง เนื่องจากมีโรงงานที่มีปริทธิภาพที่ใช้ในการผลิต
น ้าแร่เพอร์ร่า และน ้าดื่มสิงห์ 

 

5. บริษัทบุญรอดฯ มีก้าลังทรัพย์และเงินทุนในการเร่งท้า
การตลาดทั งในการใช้เม็ดเงินในการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ หรือรายการส่งเสริมการขายต่างๆ 

 

การประมวลผลภายนอกบริษัท 

Opportunity Threat 

1.   ตลาดน ้าแร่ยังมีโอกาสในการขยายตัวสูง  
ผู้บริโภครุ่นใหม่มีอ้านาจการจับจ่าย และตัดสินใจง่าย 

1.   เป็นสินค้าที่สามารถทดแทนได้และมีการ
แข่งขันด้านราคาสูง  

2.   ช่องทางใหม่ๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ยังมี
อยู่มาก  
เช่น ร้านไวน์, สปอร์ตคลับ, ร้านขายยาขนาดใหญ่, ร้าน
ขายสินค้า  
Personal Care, บริการจัดส่งถึงบ้าน 

2.   ช่องทาง CVS ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการ
จ้าหน่ายสินค้า มีอ้านาจการต่อรองสูงและผลก้าไร
ต้่า  

3.   การขยายตัวของร้านค้าสมัยใหม่(Modern Trade) 
ไปยังพื นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่องส่งผลต่อโอกาสการขาย
สินค้าของธุรกิจที่มีมากขึ นเช่นกัน 

3.   ต้นทุนการจัดการโดยรวมมีแนวโน้มสูงขึ นอาทิ 
ค่าขนส่ง ค่าแรง เป็นต้น 

ตารางที่ 1 : ตารางสรุปผลวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ้ากัด (SWOT ANALYSIS) 
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เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายในตลาดน ้าดื่มและน ้าแร่ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ นตลอด

ระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา ท้าให้เห็นความต้องการของผู้บริโภคที่เพ่ิมสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ

การเติบโตของยอดขายน ้าแร่เพอร์ร่าในบริษัท บุญรอดฯ ก็เพ่ิมสูงขึ นจนสามารถแย่งส่วนแบ่งการตลาด 

(Market Share) จากบริษัทคู่แข่งได้ จึงนับเป็นช่วงเวลาที่ บริษัท บุญรอดฯ จะก้าหนดและวางแผนกล

ยุทธ์เพ่ือท้าการบุกตลาดต่อเนื่อง โดยเลือกใช้กลยุทธ์การเติบโตโดยเป็นกลยุทธ์เชิงรุก คือการเพ่ิมเงิน

ลงทุนในการท้าการตลาดหลายๆ ช่องทาง เนื่องมาจาก บริษัท บุญรอดฯ มีศักยภาพทางด้านทรัพยากร 

และงบประมาณในการลงทุนที่สูง จึงควรที่จะเพ่ิมช่องทางการตลาดที่ยังเข้าไปไม่ถึง หรือเข้าถึงแต่มี

ศักยภาพเพียงพอที่จะท้าการแข่งขันได้  อีกทั งยังมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้

เป็นที่จดจ้า ซึ่งจะเป็นการข้อได้เปรียบทางด้านตราสินค้าของบริษัทจึงช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจดจ้าใน

ตัวผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ น โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารการตลาดซึ่งมีหลากหลาย

เนื่องมาจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

และใช้ต้นทุนที่ต่้า นอกจากนั นเลือกใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่างให้กับตราสินค้า ซึ่งจากการวิเคราะห์

ปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน ้าแร่จะพบว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการ

แข่งขันท่ีสูง โดยมีคู่แข่งท่ีเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อยู่หลายราย สามารถที่จะท้าการตลาดโดยก้าหนดราคาให้

ต่้ากว่าคู่แข่งในช่วงที่มีการส่งเสริมการขายได้ ดังนั น บริษัท บุญรอดฯ ควรจะใช้ข้อได้เปรียบจากการที่

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการจ้าหน่ายเครื่องดื่มประเภทอ่ืนๆ มาใช้ในการจัดวางระบบการผลิต 

การจัดระบบสินค้าคงคลัง ไปจนถึงการจัดส่งสินค้า ให้มีประสิทธิภาพมากที่ สุด และที่ส้าคัญที่ท้าให้

สินค้ามีความโดดเด่นจากคู่แข่งคือการสร้างจุดยืนให้กับตราสินค้าโดยเน้นไปที่ความแตกต่างซึ่งได้ใช้

วิธีการน้าเสนอสินค้าให้เป็นน ้าแร่ที่ดื่มเพ่ือสุขภาพ และแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึก ดังเช่นสโลแกนว่า 

“Feel so Good” อีกทั งยังมีการสื่อสารการตลาดโดยใช้วิธีการสื่อสารหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น 

สื่ออินเตอร์เนต สื่อโฆษณาโทรทัศน์ สื่อวิทยุ เป็นต้น 

จากการศึกษากลยุทธ์การตลาดของน ้าแร่เพอร์ร่าสามารถสรุปประเด็นได้ว่าบริษัท บุญรอดเทรดดิ ง 

จ้ากัดใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจและกลยุทธ์สร้างความแตกต่างให้กับตราสินค้า

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ มีเงินทุนและทรัพยากรที่พร้อมจะแข่งขันในตลาดโดยเน้นการท้า

ตลาดที่น้าเสนอเรื่องความแตกต่างในการตราสินค้าที่แสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่าการดื่มน ้าแร่เป็นการดื่ม

เพ่ือทดแทนความรู้สึกซ่ึงแตกต่างจากการดื่มเพ่ือสุขภาพแบบกลยุทธ์เดิมที่คู่แข่งเคยท้ามา 
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 ทั งนี  บริษัท บุญรอดเทรดดิ งจ้ากัด ด้าเนินกลยุทธ์ผ่านเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดโดย
การก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย ในที่นี คือกลุ่มผู้หญิงที่รักสุขภาพ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าน ้าแร่
เพอร์ร่าโดยก้าหนดภาพลักษณ์ของสินค้าให้ผู้บริโภคได้รับทราบซึ่งใช้เครื่องมือการสื่อสารเป็นตัวช่วยให้
ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้ามากยิ่งขึ น 
 

 เครื่องมื่อที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดประกอบด้วยการโฆษณา (Advertising) โดยโฆษณา

น ้าแร่เพอร์ร่าความแตกต่างโดยมุ่งเน้นการใช้อารมณ์ในการสื่อสารแบรนด์เพ่ือให้ผู้บริโภคใช้อารมณ์และ

ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องโดยมีการโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โฆษณาทางโทรทัศน์  เป็นช่องทางที่

ผู้บริโภคเห็นมากที่สุด โดยภาพยนตร์โฆษณาจะเน้นการชดเชยความรู้สึกที่เสียด้วยการดื่มน ้าแร่เพอร์ร่า 

โดยปี 2558 มี คุณพลอย เฌอมาลย์ บุญศักดิ์เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวกับเสียความรู้สึกและดื่ม

น ้าแร่เพอร์ร่าเพ่ือชดเชยความรู้สึก และการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุเป็นอีกหนึ่งสื่อที่ได้รับความนิยมในการ

โฆษณาเนื่องจากสื่อวิทยุเป็นสื่อที่สามารถเจาะเฉพาะกลุ่มได้ อีกทั ง โฆษณาทางสื่อออนไลน์ซึ่งในตอนนี 

มีอิทธิพลสูงและมีต้นทุนของกิจกรรมต่้า ประหยัดเวลา เข้าถึงได้ง่ายและสามารถวัดผลได้ อีกทั งการ

โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์สามารถสร้างกระแสให้เกิดขึ นได้ โดยผ่านการกดไลค์ กดแชร์ หรือคอมเม้น

ต่างๆโดยสื่อที่ใช้โฆษณา เช่น Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Application บนมือถือ 

ประกอบกับการโฆษณาผ่านสื่อนอกบ้าน หรือเรียกว่า สื่อOut Of Home โดยสื่อประเภทนี ผู้บริโภค

มองเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจ้าวัน เช่น ป้ายBill Boardตามสถานีรถไฟฟ้า สื่อโทรทัศน์ตามสี่แยกใหญ่ 

โฆษณาในโรงหนัง การ wrap สื่อโฆษณาตามรถสาธารณะ หรือรถไฟฟ้า เป็นต้น 

 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ไม่ว่าจะเป็นทาง Website, Instagram, Twitter, 

Facebook Fanpageหรือจากช่องทาง โทรทัศน์ วิทยุ ก็ตาม ซึ่งการประชาสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์หลาย

อย่าง เช่นการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความรู้ โดยต้องการให้ความรู้กับผู้บริโภคโดยวิธีให้ข้อมูลที่มี

ประโยชน์และสามารถน้าไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจ้าวัน และต้องการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์

ด้วยการเป็นสปอนเซอร์ร่วมจัดงานแข่งกีฬาหรือการวิ่งมาราธอนเพ่ือมอบเงินให้กับองค์กรซึ่งการ

ประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านกิจกรรมต่างๆเหล่านี ท้าให้ผู้บริโภคมองภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็นแบรนด์ที่

เด่นในเรื่องการออกก้าลังกาย การรักษาสุขภาพ และการช่วยเหลือสังคม อีกทั งการประชาสัมพันธ์เพ่ือ

เพ่ิมสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าโดยใช้วิธีการ TI-IN ในรายการคลับฟรายเดย์ เดอะ ซีรีย์ที่มีผู้ชมติดตาม

เป็นจ้านวนมาก โดยใช้วิธีการน้าสินค้ามาเข้าฉากต่างๆ โดยให้ผู้ชมซึมซับแบรนด์แบบไม่รู้ตัวและเป็น

การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับตัวสินค้าผ่านการแสดงออกของตัวละครต่างๆในเรื่อง อีกทั งยังมีการท้า Shelf 
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Frame ในห้างสรรพสินค้าโดยการท้ากรอบลายน ้าแร่เพอร์ร่าครอบในส่วนชั นวางน ้าแร่เพอร์ร่าให้น ้าแร่

ดูโดดเด่นขึ น เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับตัวสินค้าโดยจะเน้นท้าในกลุ่มห้างสรรพสินค้าที่มีซุปเปอร์มาร์

เก็ต เช่น Tops Supermarket และ Gourmet Supermarket พารากอน เป็นต้น โดยการ

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของแบรนด์เป็นอีกเครื่องมือส้าคัญที่ต้องการตอกย ้าแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักเพ่ือให้

ผู้บริโภคคุ้นชินกับแบรนด์และเลือกซื อน ้าแร่เพอร์ร่าในช่องทางต่างๆ 

 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งการส่งเสริมการขายของน ้าแร่

เพอร์ร่าเน้นการท้าราคาให้สามารถแข่งขันกับผู้น้าตลาดได้โดยการท้าราคาซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทุก

บริษัทฯเลือกใช้เพ่ือกระตุ้นการซื อสินค้าของผู้บริโภคซึ่งน ้าแร่เพอร์ร่าได้จัดท้ากลยุทธ์ในการลด แลก 

แจก แถม ในช่องทางการขายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Traditional Trade หรือ Modern Tradeโดย

Trading Marketing จะเป็นผู้ดูแลในการวางแผนโปรใมชั่นในช่องทาง Modern Trade และทางฝ่าย

ส่งเสริมการขายการตลาดจะเป็นผู้วางแผนโปรโมชั่นในส่วนของตลาด Traditional Trade จาก 2 

ช่องทางจะมีโปรโมชั่นที่แตกต่างกันไปตามความต้องการและพฤติกรรมการซื อของผู้บริโภค 

 การตลาดเจาะตรง (Direct marketing or Direct response marketing) ของน ้าแร่เพอร์

ร่าจะมีการสื่อสารการตลาดแบบเจาะตรงเพ่ือให้ถึงผู้บริโภคโดยตรงและมีการตอบรับที่รวดเร็วทันที ซึ่ง

แตเ่ดิมการเจาะตลาดตรงมักเป็นการโทรศัพท์ถึงผู้บริโภคโดยตรง แต่ในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภค

เปลี่ยนไปเมื่อมีสิ่งอ้านวยความสะดวกเพ่ิมมากขึ น เช่นผู้บริโภคเลือกสินค้าผ่านแคตตาล็อคและสามารถ

ซื อแบบออนไลน์ได ้

การจัดกิจกรรมพิเศษ(Exhibition and Special Event) เป็นการสร้างประสบการณ์ร่วมกัน

ของทั งผู้จ้าหน่ายและผู้บริโภคโดยการจัดกิจกรรมพิเศษของน ้าเรื่องเพอร์ร่านั นส่วนใหญ่จะเน้นในการ

สนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวกับการออกก้าลังกายซึ่งตอบโจทย์ภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็นอย่างดี 

การขาย (Selling) โดยทีมงานเข้าไปเสนอขายตามพื นที่ต่างๆ ที่ขายสินค้าประเภทเครื่องดื่ม 

หรือมีจุดบริการน ้าดื่ม เช่น โชว์รูมโตโยต้า ที่มีน ้าไว้บริการลูกค้า รวมไปถึงสายการบินการบินไทย ที่มี

น ้าเพอร์ร่าไว้บริการในชั นธุรกิจ และเฟิร์สคาสและในส่วนการตลาด On Premise ซึ่งเป็นร้านอาหาร 

น ้าแร่เพอร์ร่าได้เข้าไปติดต่อเพ่ือขายน ้าแร่ให้กับลูกค้าร้านอาหารนั นๆ โดยในขณะนี มีร้านอาหาร และ

ร้านกาแฟ ที่น ้าแร่เพอร์ร่าได้เข้าไปจ้าหน่าย เช่น ร้าน 24 Coffee ร้าน Bangkok Burger ที่สาขาสยาม

พารากอน และสาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เป็นต้น 
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การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ (Merchandising) ส่วนใหญ่จะเน้นค้าขวัญในการท้าให้ผู้บริโภคติดหู

และจดจ้าโดยค้าขวัญหรือสโลแกนดังกล่าวคือค้าว่า “น ้าแร่เพอร์ร่า... Feel So Good”ซึ่งการใช้

ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อในการสื่อสารการตลาดกับผู้บริโภคนั นจะท้าให้เกิดผลดีได้จะต้องมีการพูดอย่าต่อเนี่อง

ให้ผู้บริโภคได้รับฟังบ่อยครั งเพ่ือให้ผู้บริโภคเปิดรับและสามารถติดต่อสื่อสารด้านตราสินค้าได้เป็นอย่าง

ดี 

บรรจุภัณฑ์ (Packaging) น ้าแร่เพอร์ร่ามีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและเพ่ือให้

ผู้บริโภคเกิดความสะดวกในการใช้สอย รักษาคุณภาพของสินค้าตลอดจนสร้างเอกลักษณ์เพ่ือให้

ก่อให้เกิดคุณค่าของสินค้าและผู้บริโภคหันมาซื อสินค้ามากขึ นซึ่งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของน ้าแร่เพอร์

ร่าสามารถแบบได้เป็น 2 อย่าง คือการเปลี่ยนฉลากให้มีความทันสมัยมากขึ นจากเดิมฉลากน ้าแร่เป็น

ฉลากทึบท้าขวดเป็นทรงกลมไม่มีส่วนโค้งเว้าแปลี่ยนมาเป็นขวดที่ทรงกลมแต่มีส่วนโค้งเว้าอีกทั งยังมี

การเปลี่ยนฉลากให้เป็ยฉลากใสท้าให้สินค้าดูสะอาดตามากขึ นและแตกต่างจากคู่แช่งที่ ส่วนใหญ่ฉลาก

จะเป็นฉลากทึบ และการท้า Easy Lift คือ หูหิ วที่ติดอยู่กับตัวแพ็คมีลักษณะแข็งแรง ผู้บริโภคสามารถ

หิ วน ้าแบบแพ็คได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ นซึ่งนับว่าเป็นพัฒนาตัวPackagingที่ล ้าหน้ากว่าคู่แข่งเพราะใน

ตลาดน ้าดื่มและน ้าแร่มีแค่น ้าดื่มสิงห์และน ้าแร่เพอร์ร่าเท่านั นที่มี Easy Lift โดยทางการตลาดเห็นว่า

การเลือกซื อสินค้านอกจากผู้บริโภคจะเลือกซื อสินค้าที่คุณประโยชน์หรือการโฆษณาจากสื่อภายนอก

แล้วนั น ตัวบรรจุภัณฑ์เองก็มีส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อของผู้บริโภค 

เอกลักษณ์กลุ่มบริษัทและการสื่อสร้างภาพลักษณ์ (Corporate Identity and 

Corporate Image) ผู้บริโภคจะเห็นได้ว่าที่ฉลากของน ้าแร่เพอร์ร่าด้านบนจะมีค้าว่า “By Singha” อยู่

เพ่ือเป็นการชี แจงให้ลูกค้าเห็นว่าน ้าแร่เพอร์ร่าเป็นของสิงห์ เป็นน ้าแร่ที่ผลิตจากบริษัทที่มีคุณภาพและ

ศักยภาพในการผลิตเครื่องดื่ม ผู้บริโภคจึงสามารถไว้ใจสินค้าได้ หรือหากผู้บริโภคที่มีประสบการณ์ที่ดี

กับแบรนด์อ่ืนๆในเครืออยู่แล้วก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อแบรนด์น ้าแร่เพอร์ร่าเพราะผู้บริโภคจะสามารถ

ตัดสินใจซื อได้ไม่ยากเพราะเคยมีประสบการณ์ที่ดีต่อองค์กรอยู่แล้ว ภาพลักษณ์ขององค์กรมีส่วนส้าคัญ

ที่ท้าผู้บริโภครู้สึกเชื่อมั่นและไว้วางไว้ในการซื อสินค้ามาเพ่ือบริโภค หากบริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่

น่าเชื่อถือก็จะส่งผลให้สินค้าในเครือบริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดีตามไปด้วยท้าให้ผู้บริโภคไว้ใจและตัดสินใจ

ซื อสินค้าได้ 
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นอกจากนี  จากการศึกษายังพบปัญหาที่เกิดขึ นจากการท้าการตลาดของน ้าแร่เพอร์ร่า 3 

ประการคือ ปัญหาเรื่องช่องว่างราคาขายหน้าร้านแบบแพ็คซึ่งเกิดจากต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าคู่แข่งท้า

ให้ขายราคาสูงกว่าคู่แข่งซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจซื อของผู้บริโภค และการสื่อสารแบบใช้ความรู้สึก

เป็นการสื่อสารแบบใหม่ที่ยังไม่มีคู่แข่งรายไหนสื่อสารแบบนี มาก่อน จึงนับว่ายากที่จะท้าให้ผู้บริโภค

เข้าใจแบบเดียวกับท่ีน ้าแร่เพอร์ร่าสื่อสารออกไป เพราะเดิมผู้บริโภคจะเข้าใจในลักษณะน ้าแร่เป็นน ้าแร่

ที่มาจากแหล่งน ้าธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความรับรู้ของ

ผู้บริโภค 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากปัญหาต้นทุนการผลิต บริษัทฯบุญรอดควรวางแผนการผลิต และการจัดส่งให้

มีความคุ้มทุนมากขึ น เมื่อในขณะนี มีโรงงานที่ผลิตน ้าแร่เพอร์ร่าได้เพียงที่เดียวคือที่โรงงานสิงห์บุรี และ

โอนสินค้าขึ นไปขายที่ต่างจังหวัด  จากเดิมการโอนสินค้าน ้าแร่เพอร์ร่าด้วยรถเล็กซึ่งมีต้นทุนสูงมาก 

เปลี่ยนมาเป็นรถใหญ่ซึ่งอาจจะพ่วงสินค้าอ่ืนๆ ที่ผลิตที่โรงงานสิงห์บุรีไปด้วย เพราะยิ่งมีการส่งใน

จ้านวนมาก ราคาในการขนส่งก็จะถูกลงตามหลัก (Economy Off-Scale) หากสามารถลดต้นทุนใน

การผลิตได้จะสามารถแข่งขันเรื่องราคากับคู่แข่งได้ และ 

ข้อเสนอแนะจากอุปสรรคด้านราคาขาย โดยราคาขายแบบแพ็คมีราคาสูงกว่าคู่แข่ง ทั งที่การ

ขายแบบขวดเดี่ยวมีราคาขายเท่ากับน ้าแร่ออร่า การที่ขายราคาสูงกว่าคู่แข่งในขณะที่น ้าแร่เป็นสินค้าที่

ทดแทนได้ และราคามีผลต่อการตัดสินใจซื อ ท้าให้มีช่องว่างในเรื่องราคาเกิดขึ นได้ ทั งนี ผู้วิจัยจึงแนะน้า

ให้น ้าแร่เพอร์ร่ามีรายการส่งเสริมการขายเข้ามาช่วยในกระตุ้นให้เกิดความสนใจ โดยท้ากิจกรรมอ่ืนๆ 

เช่นการแจกของพรีเมียม หรือลุ้นรับของรางวัลต่างๆให้กับผู้บริโภค พร้อมทั งสร้างภาพลักษณ์ที่ดูมี

ความเป็นพรีเมียมมากกว่าคู่แข่งและสร้างความภักดีต่อสินค้าในรูปแบบของการจัดกิจกรรม กระ

ประชาสัมพันธ์ หรือการโฆษณา ท้าให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่ดี มีความผูกพันกับตราสินค้าและเลือกที่จะซื อ

น ้าแร่เพอร์ร่าแม้ว่าราคาจะสูงกว่าคู่แข่ง  

ข้อเสนอแนะจากอุปสรรคในการสร้างความแตกต่างในตลาดน ้าแร่ ผู้วิจัยขอเสนอให้มีการสร้าง

การรับรู้ให้ผู้บริโภคได้เห็นตราสินค้า และได้เข้าใกล้น ้าแร่เพอร์ร่ามากยิ่งขึ น โดยเฉพาะความถี่ในการ

โฆษณา การให้พรีเซ็นเตอร์ออกสื่อและแนะน้าสินค้า การจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ รวมไปถึงการ

ประชาสัมพันธ์ตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือ IMC อย่างสอดคล้องกัน ไปในทิศทางเดียวกัน
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ในการช่วยสร้างการรับรู้ เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความเคยชิน ความประทับใจในตราสินค้า และเลือกที่จะดื่ม

น ้าแร่เพอร์ร่าเมื่อผู้บริโภคต้องการบริโภคน ้าแร่  

ข้อเสนอแนะอุปสรรคจากการเข้าถึงตลาด Traditional Trade ผู้วิจัยขอเสนอการเพ่ิมรายการ

ส่งเสริมการขายให้กับร้านอาหารนั นๆ เช่นการลดราคา หรือการแจกสินค้าพรีเมียมให้กับร้านอาหาร 

เพ่ือท้าให้ทางร้านอาหารนั นๆ ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เพ่ิมมากขึ น อีกทั ง ทางทีมงานขายของบริษัทฯ 

สามารถเสนอการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารผ่านสื่อของผลิตภัณฑ์น ้า แร่เพอร์ร่าได้เพ่ิมเติม เช่น 

Facebook Fanpage, Instagram, Website ของน ้าแร่เพอร์ร่า เป็นต้น โดยทางบริษัทฯ อาจ

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ามาชมสื่อไปรับประทานอาหารที่ร้านนั นๆ เป็นการแลกผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน  

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั งต่อไป 

หากสนใจต้องการศึกษาการสื่อสารการตลาดของน ้าแร่ เพอร์ร่า ผู้วิจัยมีข้อแนะน้าให้
ศึกษาแบบงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้ศึกษาควรท้าแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์น ้าแร่เพอร์ร่าเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการตรวจสอบว่าทางการสื่อสารการตลาดของน ้าแร่เพอร์ร่า
สามารถท้าให้ผู้บริโภครับรู้และเข้าใจสิ่งที่การตลาดน ้าแร่เพอร์ร่าได้สื่อสารไปได้ประสบความส้าเร็จได้
มากน้อบเพียงใด 
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