
ชาเขียวพร้อมดื่ม 

 

สถานการณ์ทางการตลาด 

 

ปี 2557 

  

จากระดบัการแขง่ขนัท่ีรุนแรงในช่วงปี 2556 สง่ผลให้แบรนด์หลกัในตลาดกําหนดแผนการตลาด

ในทิศทางใหม่ อาทิ อิชิตนัท่ีประกาศลดความถ่ีในการจดักิจกรรมชิงโชคลงเหลอืเพียงปีละ1 ครัง้สาํหรับ

แคมเปญใหญ่ช่วงฤดรู้อน พร้อมกบัทําการปรับกลยทุธ์มาสูก่ารขยายฐานตลาดให้กว้างขึน้ เช่นการเพ่ิม

ไลน์สนิค้าเคร่ืองด่ืมใหม่ ควบคูก่บัการยกระดบัสนิค้าเดิมให้มีมลูคา่สงูขึน้ 

 โดยกลุม่สินค้าใหม่ของผู้ประกอบการในตลาดชาพร้อมด่ืมและเคร่ืองด่ืมชนิดอ่ืนๆพบวา่จะมุ่งไป

ตอบโจทย์เร่ืองสขุภาพมากขึน้เน่ืองจากการบริโภคเปลีย่นไปเน่ืองจากไม่ได้ต้องการเพียงความสดช่ืนแต่

ต้องด่ืมแล้วรู้สกึวา่ได้ประโยชน์ และช่วยเสริมให้มีสขุภาพดี 

 จากทิศทางดงักลา่วผู้ประกอบการในตลาดชาเขียวเร่ิมหนัมาสร้างตลาดกลุม่ชาเขียวเพ่ือสขุภาพ 

เช่นรสหวานน้อยซึง่ขณะนีมี้สดัสว่นตลาดเพียง0.3% เม่ือเทียบกบัตลาดรวม ดงันัน้หมายความวา่โอกาสท่ี

จะขยายตวัยงัมีสงูมาก การเจาะเข้าสูต่ลาดสขุภาพจึงมีหลายแบรนด์ท่ีเร่ิมรุกเข้าตลาด ดงันัน้สดัสว่นชา

เขียวหวานน้อยนา่จะขยายได้เป็น 3-4% และในอนาคตนา่จะมีสดัสว่นได้ถึง 7-8%  

 นอกจากนีก้ลุม่เคร่ืองด่ืมชาเขียวอาจจะต้องมีต้นทนุด้านภาษีเพ่ิมเข้ามา เน่ืองจากกรมสรรพสามิต

ได้เสนอนโยบายตอ่คสช.ในการจดัเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืม ทัง้นีเ้พ่ือความเป็นธรรมเพราะ

ปัจจุบนัโครงสร้างภาษีของเคร่ืองด่ืมท่ีไม่เข้าหลกัเกณฑ์ ยกเว้นกลุม่ท่ีประกอบด้วยโซดา ซึง่จดัเก็บในอตัรา

25%ของราคาหรือ 0.77 บาทตอ่ 440 ซีซี.เคร่ืองด่ืมทัว่ไป(เช่น นํา้อดัลม) เก็บ 20% ของราคาหรือ 0.77 

บาทตอ่ 400 ซีซี เป็นต้น แตภ่าษีบางรายการเดิมไม่เก็บภาษี เช่น ภาษีสรรพสามิตเคร่ืองด่ืมชาเขียว ซึง่เป็น

สนิค้าท่ีไม่มีประโยชน์ตอ่สขุภาพเช่นกนั  

 ดงันัน้ จึงอาจจะพิจารณาเสนอ คสช. วา่สนิค้าประเภทนีไ้ม่เข้าเง่ือนไขการได้รับการยกเว้นภาษีอีก

ตอ่ไป จากเดิมยกเว้นไม่เก็บ เน่ืองจากเห็นวา่เป็นการช่วยเหลอืเกษตรกรผู้ปลกูใบชาในความเป็นจริงจาก

การศกึษาของกระทรวงการคลงัและสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พิสจูน์สว่นผสมของชา

เขียวทัง้หมดแล้วพบวา่มีสว่นผสมของใบชาน้อยมาก จึงพิจารณาเสนอให้ คสช. จดัเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมชา

เขียวท่ีอตัรา 10% หรือ 20% ของมลูคา่ 

   

 



ผู้ประกอบการรายสาํคญัในตลาดชาเขียวพร้อมด่ืม 

บริษัท ตราสนิค้า 

บริษัท ยนิู เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จํากดั ยนิูฟ กรีนที 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  โออิชิ กรีนที 

บริษัท ซิโน-แปซิฟิค เทรดดิง้ (ไทยแลนด์)  พอคคา่ 

บริษัท ฟูจิ กรุ๊ป จํากดั ฟูจิ 

บริษัท ไม่ตนั จํากดั อิชิตนั 

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จํากดั มิเรอิ 

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จํากดั ซนัโทร่ี ที พลสั 

   
 ที่มา : บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั / WWW.MARKETINFO.CO.TH 

 

 

วิเคราะห์ Market Summary 

 

Market Summary 

ปัจจยับวก 1.เคร่ืองด่ืมชาเขียวเป็นเคร่ืองด่ืมจากท่ีมาจากวฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่สอดรับ

กบักระแสนิยมปัจจบุนัของกลุม่วยัรุ่นไทยท่ีกําลงันิยมสนิค้าสไตล์การแตง่กาย ฯลฯ จาก

ประเทศญ่ีปุ่ น ดงันัน้จึงครอบคลมุถึงพฤติกรรมการด่ืมชาเขียวด้วยเช่นกนั 

 2. 

 3. 

 4. 

ปัจจยัลบ 1.การแขง่ขนัในตลาดชาเขียวพร้อมด่ืมมีแนวโน้มท่ีจะรุนแรงสงูขึน้ตามลาํดบั เน่ืองจาก

มีตราสนิค้าใหม่เข้าสูต่ลาดอยา่งตอ่เน่ือง  

 2. 

 3. 

 

 

 

 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 

 

โออิชิ 

  

 ปี 2557  

 จากการท่ีโออิชิจดัโครงสร้างกลุม่เคร่ืองด่ืมในเครือบริษัท ไทย เบฟเวอเรจ ออกเป็น 4 บริษัท ได้แก่ 

เสริมสขุ F&N ไทยเบฟฯ และโออิชิ ซึง่จากนีเ้ครือไทยเบฟฯจะใช้กลยทุธ์ผนกึกําลงัหรือ synergyระหวา่ง

กลุม่ธุรกิจเคร่ืองด่ืมกลุม่ Non-Alcohol ของเครือไทยเบฟฯ ทัง้นีเ้พ่ือดงึศกัยภาพของแตล่ะเครือข่ายให้เอือ้

ประโยชน์ตอ่กนั ทัง้ในแงก่ารขยายตลาดในประเทศและตา่งประเทศ รวมถึงการแลกเปลีย่นความรู้ ข้อมลู

วิจยั และกระบวนการผลติร่วมกนั 

 สาํหรับกลุม่ชาเขียวพร้อมด่ืมทําการจดัโครงสร้างออกเป็นกลุม่Green tea และ Non-Green tea 

เพ่ือรองรับสนิค้าใหมน่อกกลุม่ชาเขียว โดยขณะนีมี้สดัสว่นการขายระหวา่ง Green tea และ Non-Green 

tea อยูท่ี่80:20 ซึง่ในปีนีมี้นโยบายท่ีจะเพ่ิมสดัสว่นของNon-green ให้เป็น 30%เพ่ือตอบโจทย์คนรัก

สขุภาพและเพ่ิมโอกาสในการขายให้มากขึน้  

 ด้วยการนําเคร่ืองด่ืมกลุม่เอเชียนดร๊ิงค์ภายใต้แบรนด์“โอเฮิร์บ” เข้าสูต่ลาดทัง้นีใ้นสว่นของชาเขียว

ได้กําหนดงบประมาณทางการตลาดโดยรวมไว้กวา่ 500 ล้านบาท เพ่ือขบัเคลือ่นใน 3 สว่นดงันี ้1.สร้างแบ

รนดิง้ให้แข็งแกร่ง 2.พฒันาผลติภณัฑ์หลกั 3.จดัแคมเปญสง่เสริมการตลาดเพ่ือกระตุ้นยอดขาย 

 โดยการสร้างแบรนด์นัน้ใน 2557 โออิชิเลอืกใช้กลยทุธ์ Brand content ผา่นการสง่เสริมการขาย

ในรูปแบบการสนบัสนนุรายการโทรทศัน์จากประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่ครัง้นีถื้อเป็นการตลาดท่ีแตกตา่งและเป็น

ครัง้แรกของตลาดชาเขียวพร้อมด่ืม โดยนําเกมในตํานานอนัดบัหนึง่ท่ีโด่งดงัในประเทศญ่ีปุ่ นมาสร้างความ

สนกุสนานและต่ืนเต้นให้แก่ผู้ชม ด้วยคอนเทนต์ใหม่เพ่ือสะท้อนและตอกยํา้บุคลกิของแบรนด์โออิชิให้ครบ

ทกุมิติ ทัง้ในแงข่องความสนกุสนาน การเป็นต้นตํารับญ่ีปุ่ น การมอบประสบการณ์แบบเอ็กซ์คลซูีฟท่ีหาซือ้

ไม่ได้ ท่ีสาํคญัคือตรงกบักลุม่เป้าหมายกลุม่คนรุ่นใหม่ท่ีชอบเผชิญเร่ืองใหม่ท่ีสนกุท้าทายและมีสีสนัขึน้

กวา่เดิม 

 ขณะท่ีงบอีก 400 ล้านบาทนัน้จะมุ่งไปท่ีการจดัทําแบรนด์คอนเซ็ปต์ใหม่“มีโออิชิ ชีวิตโอจงั”เพ่ือ

สือ่สารกบัคนรุ่นใหม่อาย ุ19-29 ปีหรือท่ีเรียกวา่เจเนอเรชนั-ซี ซึง่มีประมาณ 20 ล้านคน และเป็นกลุม่หลกั

เกือบราว 50%ของการขบัเคลือ่นทางการตลาดหลงัจากนี ้รวมทัง้การจดัแคมเปญ“ทวัร์ยกแก๊ง โอยกก๊วน”

ซึง่เป็นการจดัทําแคมเปญทอ่งเท่ียวญ่ีปุ่ นอีกครัง้หลงัจากท่ีทําติดตอ่กนัมา 5 ปีและยกเลกิไปเม่ือปี 2556 

โดยนําแคมเปญแจกทองคําเข้ามาแทน  

 

 



อิชิตัน 

 

 ปี 2557 กําหนดงบประมาณทางการตลาดไว้ท่ี 800 ล้านบาทโดยแบง่เป็นงบประมาณการตลาด

ช่วงฤดรู้อน 250 ล้านบาท ขณะเดียวกนัมีแผนท่ีจะให้ความสาํคญักบัการทําตลาดชาสขุภาพ โดยท่ีออกสู่

ตลาดแล้ว คือ อิชิตนั ซีเลค็เต็ด หวานน้อยและแคลอรีต่ํามีทัง้ ซีเลค็เต็ด ชามทัฉะ ซีเลค็เต็ด ชาอู่หลง โดย

กลุม่เป้าหมายเป็นกลุม่คนรักสขุภาพแตย่งัต้องการรสชาติอร่อยซึง่อยูใ่นกลุม่“เมนสตรีม” แตจ่ะมีความพรี

เมียม และเน้นสขุภาพมากขึน้  

 โดยสินค้าในกลุม่ชาพร้อมด่ืมวางแผนท่ีนําออกสูต่ลาดประมาณ 5 รายการ (SKU) เพ่ือตอบโจทย์

เทรนด์ตลาดและต้องการแสดงถึงการมีพลวตัรของแบรนด์ขณะเดียวกนัทําให้สนิค้าสามารถตอบความ

ต้องการของผู้บริโภคและช่วยสร้างความยัง่ยืนให้กบัแบรนด์ได้ในระยะยาว ขณะเดียวกนักลยทุธ์จากนีจ้ะ

เน้นการชูคณุประโยชน์จากชาเข้ามาเป็นตวัขบัเคลือ่นหลกัในการสร้างยอดขาย 

 นอกจากนีจ้ะเน้นสร้างแบรนด์ อิชิตนั ซีเลค็เต็ดเป็นหลกัและจะทําแคมเปญใหญ่แคเ่พียง1

แคมเปญเทา่นัน้ 

  

ซันโทร่ี ที พลัส 

  

 ปี 2557 มีนโยบายท่ีจะให้ความสาํคญักบัการทําตลาดไปท่ีผลิตภณัฑ์ชาอู่หลงทีพลสั เน่ืองจาก

เป็นแบรนด์ใหม่และรสชาติใหม่ท่ีพฒันาเพ่ือทําตลาดในไทยโดยเฉพาะ โดยตลาดชาอู่หลงในไทยนัน้บงัมี

ขนาดเลก็ คูแ่ขง่ขนัน้อยทวา่มีโอกาสและแนวโน้มการเติบโตคอ่นข้างสงู ทัง้นีไ้ด้ตัง้งบการตลาดไว้ท่ี 500 

ล้านบาท เพ่ือทําการตลาดแบบ 360 องศาทัง้บีโลว์เดอะไลน์ อะโบฟเดอะไลน์ 

   

มูลค่าตลาด 

 

 

มลูคา่ตลาด 

ปี มลูคา่ตลาด (ล้านบาท) 

2556 16,000 

   

 

 



ส่วนแบ่งการตลาด 

 

 

สว่นแบง่ตลาดชาเขียวพร้อมด่ืมปี 2556 

ตราสนิค้า สว่นแบง่ตลาด (%) 

อิชิตนั 42.7 

โออิชิ 37.9 

เพียวริค ุ 8.0 

อ่ืนๆ 11.4 

 

    

ส่วนประสมทางการตลาด 

 

ผลิตภณัฑ์ (Product) 

 

กลยทุธ์ผลิตภณัฑ์นบัเป็นหวัใจสาํคญัในการแขง่ขนัของผลติภณัฑ์ชาเขียวพร้อมด่ืม ซึง่

ผู้ประกอบการผู้บริษัท ตา่งพยายามนําขยายฐานสนิค้าให้กว้างเพ่ือเป็นทางเลอืกให้กบัผู้ ด่ืม ขณะเดียวกนั

ก็เป็นการขยายฐานตลาดสูก่ลุม่ลกูค้าใหม่ ดงัจะเห็นจากทิศทางการพฒันาผลิตภ์ของผู้ประกอบการ

ดงัตอ่ไปนี ้

 

 1.สายผลติภณัฑ์ 

 

เปรียบเทียบผลติภณัฑ์ในตลาดชาเขียวพร้อมด่ืม 

ตราสนิค้า รสชาติ 

พอคคา ชาเขียว  / ชาอูลง่ 

โออิชิ รสต้นตํารับ / นํา้ผึง้ผสมมะนาว / ข้าวญ่ีปุ่ น / เก๊กฮวย  / พีช  / โกจิเบอร์ร่ี/ฟรุตโตะ แอปเปิล้

เขียว องุน่ขาว / ฟรุตโตะ  มิกซ์เบอร์ร่ี /ฟรุตโตะ  สตรอเบอร์ร่ี เมลอน/ฟรุตโตะ  รสเลมอน 

เบอร์ร่ี 

ยนิูฟ รสต้นตํารับ / รสนํา้ผึง้ / ไลท์ /รสมะนาว  

เซนยา่ ต้นตํารับ / นํา้ทบัทิม / ไวด์เบอร์รี / ซูเปอร์เลมอน / นํา้ทบัทิมผสมเบอร์รี 

นะมาชะ ต้นตํารับ / หวานน้อย / ธัญพืช / นะมาชะ กรีน ลาเต้  



เพียวริค ุ เพียว / แอปเปิล้ / โกจิ เบอร์รี / มิกซ์เบอรี / ซีซีล ีเลมอน  / เก๊กฮวย 

อิชิตนั รสดัง้เดิม / นํา้ผึง้ผสมมะนาว / เก๊กฮวย / จมกูข้าวญ่ีปุ่ น / ไม่มีนํา้ตาล/มิโดริพัน้ซ์/รส

ข้าวโพด/ชาเขียวผสมสมนุไพรเย็น เย็น 

มิเรอิ รสต้นตํารับ / นํา้ผึง้ผสมมะนาว / ซากรุะ 

 
ที่มา : บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั / WWW.MARKETINFO.CO.TH 

 

2.ขนาดบรรจุ 

สาํหรับบรรจุภณัฑ์ท่ีผู้ประกอบการนํามามีด้วยกนั  4 ลกัษณะคือ  

-กลอ่งยเูอชที ขนาด 250 มิลลลิติร , 1,000 มิลลลิติร 

-กระป๋อง ขนาด 300 มิลลลิติร , 320 มิลลลิติร 

-ขวด PET ขนาด 230 มิลลลิติร , 280 มิลลลิิตร , 350 มิลลลิติร , 420 มิลลลิติร , 470 มิลลลิติร , 

500 มิลลลิติร , 1,000 มิลลลิติร , 1,500 มิลลลิิตร 

 

3.บรรจุภณัฑ์ 

โออิชิ 

ปี 2557 

 เดือนมีนาคม ขยายฐานสนิค้าในกลุม่พรีเม่ียมด้วยการนําเคร่ืองในกลุม่อิชิตนั ซีเลค็เต็ด มทัฉะ เข้า

สูต่ลาดในช่ือ "โออิชิ คาบูเซฉะ" เข้าสูต่ลาด โดยนําเข้าจากประเทศญ่ีปุ่ นทัง้นีเ้พ่ือเสริมภาพลกัษณ์ของตรา

สนิค้าให้แข็งแกร่งขึน้ ราคา 25 บาท 

 

4.การพฒันาผลติภณัฑ์ 

อิชิตนั 

 ปี 2557 

เดือนมีนาคม นําชาเขียวสตูรหวานน้อยเข้าสูต่ลาด 2 รสชาติ ได้แก่“อิชิตนั ซีเลค็เต็ด มทัฉะ” ชา

เขียวพร้อมด่ืมจากใบชาออร์แกนิกผสมผงมทัฉะ และ “อิชิตนั ซีเลค็เต็ด อู่หลง” ราคา 20 บาท  

 

ซนัโตรี ที พลสั 

ปี 2557  

เดือนกมุภาพนัธ์ เปิดตวัชาอู่หลงรสชาติใหม่ ดอกออสแมนตสั ขนาด 500 มิลลลิติรในขวดเพต 

 



ราคา (Price) 

 

 กลยทุธ์ด้านราคาของผลิตภณัฑ์ชาเขียวจดัอยูใ่นระดบักลางเม่ือเปรียบเทียบกบัผลติภณัฑ์ในกลุม่

เคร่ืองด่ืม กลา่วคือ สงูกวา่นํา้อดัลม แตต่ํ่ากวา่นํา้ผลไม้ในกลุม่เพ่ือสขุภาพ   

  

1.ราคาจําหนา่ยปลกี 

 

ราคาจําหนา่ยชาเขียวพร้อมด่ืม 

ตราสนิค้า ขนาด (มล.) ราคา (บาท) 

ยนิูฟ 250 10.00 / กลอ่ง 

 350 13.00 / ขวด 

พอคคา   300 16.00 / กระป๋อง 

 500 24.00 / ขวด 

 1,500 58.00 / ขวด 

โออิชิ  250 10.00 / กลอ่ง 

 500 20.00 / ขวด 

 1,000 30.00 / ขวด 

 320 15.00 / กระป๋อง 

โออิชิ กรีนที คลอโรฟิลล์ 350 15.00 / ขวด 

โออิชิ มทัฉะ  470 30.00 / ขวด 

โออิชิ มทัฉะ มิลค์ที 230 20.00 / ขวด 

โออิชิ ฟรุตโตะ  350 13.00 / ขวด 

 500 20.00 / ขวด 

โออิชิ คิคชุะ 350 13.00 / ขวด 

นะมาชะ 500 17.00 / ขวด 

นะมาชะ ลาเต้   280 18.00 / ขวด 

เพียวริค ุ 350 13.00 / ขวด 

เชนยา่ 500 16.00 / ขวด 

 250 10.00 / กลอ่ง 

พอคคา   300 15.00 / กระป๋อง 



 500 24.00 / ขวด 

 1,500 49.00 / ขวด 

ฟูจิชะ กรีนที 500 25.00 / ขวด 

อิชิตนั 420 16.00 / ขวด 

 250 10.00 / กลอ่ง 

มิเรอิ 500 20.00 / ขวด 

 

ที่มา : บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั / WWW.MARKETINFO.CO.TH 

  

 

ช่องทางจัดจาํหน่าย (Place) 

 

การครอบคลมุพืน้ท่ีขายของผลติภณัฑ์ชาพร้อมด่ืมนัน้ สว่นใหญ่จะเป็นพืน้ท่ีเขตกรุงเทพ 

ปริมณฑล และจงัหวดัสาํคญัในภมิูภาคทัว่ประเทศ โดยช่องทางจดักระจายสนิค้ามีดงัตอ่ไปนี ้ 

1.ร้านค้ายอ่ยทัว่ไป 

2.ร้านค้าสง่    

 3.ร้านสะดวกซือ้ในชุมชน และสถานีบริการนํา้มนั 

 4.ซูเปอร์มาร์เก็ต 

 5.ไฮเปอร์มาร์ท เช่น เทสโก้โลตสั คาร์ฟูร์ บิ๊กซี 

 6.ร้านอาหาร 

 7.ตู้ จําหนา่ยอตัโนมติั 

ซึง่ทัง้ 7 ช่องทางนี ้ผู้ประกอบการชาเขียวท่ีขยายฐานมาจากธุรกิจเดิมคือ นํา้ผลไม้อยา่งยนิูฟ ทิป

โก้ หรือแม้แตล่ตินัไอซ์ ที ท่ีมีฐานมาจากชาพร้อมด่ืมอยูแ่ล้วคอ่นข้างจะได้เปรียบผู้ประกอบการอยา่งโออิชิ 

ซึง่มีฐานธุรกิจเดิมแตกตา่งจากผู้ประกอบการรายอ่ืน เพราะมาจากธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ น ดงันัน้เพ่ือให้

สามารถแขง่ขนัได้ โออิชิ จึงพยายาม ขยายช่องทางจดัจําหนา่ยจากเดิมท่ีวางเฉพาะกลุม่ธุรกิจในเครือ แต่

จากนีไ้ปต้องผลกัดนัสนิค้าให้ทัว่ถึงในตลาดแมส ซึง่จนถึงขณะนีเ้ร่ิมมีการวางสนิค้าตามไฮเปอร์มาร์เก็ต

แล้ว โดยโออิชิเป็นคนกระจายสนิค้าเอง 

  

 

 

 



การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

 

โออิชิ 

 

1.โฆษณา (Advertising) 

 ปี 2557 

 -เดือนมกราคม นําภาพยนตร์โฆษณา"อร่อยขัน้สดุ" เพ่ือสร้างการรับรู้ในผลติภณัฑ์โออิชิ ฟรุตโตะ

ชาเขียวรสแอปเปิลเขียว- องุน่ขาวโดยยงัคงนําเตอ๋-ฉนัทวิชช์ ธนะเสวี มาเป็นพรีเซ็นเตอร์โดยเนือ้หาโดย

นําเสนอภายใต้แนวคิด "น่ีคือสิง่ท่ีคณุเห็น แตน่ี่คือความอร่อยท่ีเขารู้สกึ" 

 -เดือนมีนาคม นําสือ่ภาพยนตร์โฆษณาชุด โออิชิ: ปืด้ โดยมีนกัแสดงวยัรุ่น ตอ่ ธนภพ เป็นพรีเซ็น

เตอร์ เป็นเร่ืองราวของความรักในวยัรุ่น ควบคูไ่ปกบัภาพยนตร์โฆษณาชุด “แด๊” ซึง่มี เก้า สภุสัสรา เป็นพรี

เซ็นเตอร์ เป็นเร่ืองราวของวยัรุ่นท่ีต้องการแสดงความสามารถผา่นการแขง่ขนั ซึง่ทัง้สองเร่ืองต้องการเน้น

ยํา้แนวคิดทางการตลาด“มีโออิชิ ชีวิตโอจงั” 

 -เดือนมีนาคม นําภาพพยนต์โฆษณาเข้ามาสร้างการรับรู้ในแคมเปญ“ทวัร์ยกแก๊ง โอยกก๊วน” โดย

นํา 3 ดาราวยัรุ่น ตอ่ ธนภพ เก้า สภุสัสรา และมาร์ช จุฑาวฒิุมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ในภาพยนตร์โฆษณา  

 -เดือนมิถนุายน นําภาพยนตร์โฆษณาชุดท่ีมีตอ่-ธนภพและเก้า-สภุสัสราเป็นการนําไลฟ์สไตล์ของ

วยัรุ่นมาบวกกบัการสร้างการรับรู้ในโออิชิขวดสลมิโดยเนือ้หาเป็นการตอบรับไลฟ์สไตล์ของกลุม่นีท่ี้ก้าวเข้า

สูข่ัน้ใหม่ของการชีวิต มีการบริโภคข้อมลูทางโซเชียลมีเดียบนมือถือมากกวา่ช่องทางสือ่แบบเดิม ใช้ชีวิต

บนโลกออนไลน์ 

 

2.การสง่เสริมการขายสูผู่้บริโภค (Sale Promotion) 

2.1 จดัชิงโชค (Sweepstakes) 

 ปี 2557 

 เดือนมีนาคม จดัแคมเปญ“ทวัร์ยกแก๊ง โอยกก๊วน” จํานวน 50 รางวลัๆละ2ท่ีนัง่ รวมมลูคา่กวา่ 57 

ล้านบาท    

  

 3.การสนบัสนนุทางการตลาด (Sponsorship Marketing) 

 3.1 การเป็นผู้สนบัสนนุทางด้านสือ่ (Broadcast Sponsorship Marketing) 

ปี 2557  

เดือนกรกฏาคม สนบัสนนุรายการ“โหด มนั ฮา ประเทศไทย Takeshi’s Castle Thailand พรีเซ็น

เต็ด บาย โออิชิ กรีนที”รวมทัง้การสร้างสรรค์โปรโมชัน่ในแคมเปญ“ผู้กล้าโออิชิ พิชิต 35 ล้าน” ในการ



สนบัสนนุเงินรางวลัสงูสดุรวม 35 ล้านบาท ซึง่ถือเป็นสถิติใหม่ในการมอบเงินรางวลัของรายการเกมโชว์ท่ีมี

มลูคา่มากท่ีสดุในประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้ผู้กล้าท่ีเข้าร่วมแขง่ขนัในรายการได้ชิงรางวลัเงิน1 ล้าน

บาททกุสปัดาห์ และมีสทิธิเป็นเจ้าของเงินรางวลัมากขึน้ทกุๆ สปัดาห์ถ้าไม่มีผู้กล้าพิชิตปราสาททาเคชิได้

สาํเร็จในสปัดาห์นัน้ โดยเงินรางวลัจะถกูสะสมไปในอาทิตย์ถดัไป โดยมีกําหนดออกอากาศทกุวนัอาทิตย์ 

เวลา 14.45-16.30 น.ทางสถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 7 และช่อง 7 HD  

 

อิชิตัน 

 

1.โฆษณา (Advertising) 

 ปี 2557 

 -เดือนมีนาคม นําสือ่ภาพยนตร์โฆษณาเข้ามาสร้างการรับรู้ในแคมเปญ “อิชิตนั รหสัรวยเปรีย้ง3” 

โดยมีซีอีโอ ตนั ภาสกรนที เป็นพรีเซ็นเตอร์ในภาพยนต์โฆษณาแนวแอคชัน่โดยสะท้อนถึงการเป็นฮีโร่เข้า

มาช่วยเหลอืประชาชนในช่วงท่ีเดือดร้อนจากคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ พร้อกบัให้รายละเอียดการแจกทองคําทกุ

วนัและรางวลัพิเศษอยา่งรถยนต์เปอร์เช่ 

 -เดือนกนัยายน ใช้สือ่ภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบคลปิไวรัลโฆษณา ในรูปแบบของการร้องเพลง

เลยีนแบบ โดยเบน ชลาทิศ คูก่บั เมญ่า นนธวรรณ ทองเหลง็ มิสไทยแลนด์ยนิูเวิร์ด2014. โดยเนือ้หา

ของเอ็มวปีระกอบเพลงนํา 2 สาวซึง่เป็นตวัแทนของพนกังานออฟฟิศมาสะท้อนความรู้สกึของสาวน้อย

ใหญ่ทัว่ประเทศ บอกเลา่ความรู้สกึผิดๆ เม่ือเผลอตวัเผลอใจกบัการรับอาหารแบบตามใจ แตจ่ากนีจ้ะมีชา

อู่หลงและมทัฉะท่ีจะช่วยสลายไขมนัได้ 

 

2.การสง่เสริมการขาย (Sales Promotion) 

 2.1 จดัชิงโชค (Sweepstakes) 

 ปี 2557 

 เดือนมีนาคม จดัแคมเปญ "อิชิตนั ลุ้นรหสั รวยเปรีย้ง ภาค 3 แจกล้านทกุวนั ลุ้นปอร์เช่ทกุเดือน" 

โดยครัง้นีเ้พ่ิมรางวลัใหม่ได้แก่ รถสปอร์ต Porsche Boxster ราคา 8 ล้านบาท จํานวน 3 คนั ทัง้นีเ้พ่ือขยาย

ฐานลกูค้าไปสูก่ลุม่คนรุ่นใหม่ ในกลุม่วยัรุ่น คนในเมือง และชนชัน้กลาง และเป็นการกระตุ้นความสนใจ

ให้กบัแคมเปญกลบัให้สามารถสร้างกระแสได้  

 โดยการนํารางวลัดงักลา่วมาเสริมเป็นเพราะจากการลงพืน้ท่ีสาํรวจผู้บริโภคพบวา่ ปอร์เช่ เป็นรถ

ในฝันของคนทกุกลุม่ทัง้ในเมืองและตา่งจงัหวดัรวยหรือไม่รวยก็อยากเป็นเจ้าของอยา่งไรก็ตามรางวลั

ทองคําท่ีแจกวนัละ 1 ล้านบาทยงัคงเป็นแก่นหลกัของแคมเปญ 



 โดยมลูคา่ของรางวลัครัง้นีมี้จํานวนถึง 12,043 รางวลัซึง่ถือวา่มากท่ีสดุ และได้ลดเวลาแคมเปญ

ลงเหลอื 40 วนั เร่ิม 10 มีนาคม ถึง 12 พฤษาคมจากเดิมท่ีมีระยะเวลาถึง 60 วนั  

 เดือนพฤศจิกายน จดักิจกรรมลุ้น iPhone 6 plus ผา่นตู้ คีบตุ๊กตา โดยเม่ือซือ้ชาเขียวอิชิตนั 1 ขวด

ราคา 10 บาท รับสทิธ์ิในการคีบไอโฟน 6 plus จากตู้ คีบตุ๊กตา ซึง่หากผู้ ท่ีคีบได้จะได้รับ iPhone 6 plus 

โดยจํากดัสทิธ์ิ 1 คน 1 รางวลั โดยกิจกรรมนีจ้ดัขึน้ท่ีทางเช่ือมBTS หน้าศูนย์การค้า สยามสแควร์ วนั 

  

แนวโน้ม 

 

 สาํหรับแนวโน้มของตลาดชาเดขียวพร้อมด่ืมต้องถือวา่เป็นความท้าทายอยา่งยิ่งเน่ืองจากปัจจยั

ลบยงัคงเป็นอุปสรรคสาํคญั อาทิภาวะการชะลอตวัด้านเศรษฐกิจท่ียงัไม่ฟืน้ตวั กําลงัซือ้ของผู้บริโภคท่ี

ยงัคงลดลงอยา่งตอ่เน่ือง สง่ผลให้ผู้บริโภคเลอืกท่ีจะประหยดัคา่ใช้จ่ายมากขึน้ ด้วยการลด ละ การบริโภค

ท่ีเกินความจําเป็นลง 

 จากปัจจยัดงักลา่วยอ่มสผ่ลให้ผู้ประกอบการต้องเร่งกระตุ้นกําลงัซือ้ ดงันัน้การแขง่ขนัระหวา่ง

ผู้ นําและผู้ ท้าชิงในตลาดนา่จะยงัอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเรียกวา่ร้อนแรงตอ่เน่ือง โดยจะยงัมีการระดมสรรพ

กําลงั ทัง้เม็ดเงิน กลยทุธ์การตลาด โปรโมชัน่สง่เสริมการขาย เพ่ือรักษาฐานรายได้และกระตุ้นให้ตลาด

โดยรวมขยายตวัตอ่ไปได้  
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