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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง การศึกษากลยุทธการตลาด การจัดการเชิงกลยุทธ
องคกร และการสรางการรับรูตราสินคากรณีศึกษาเอสเนเจอรผลิตภัณฑเพื่อความงาม บริษัทศรี
ไทย ซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) นี้มี วัตถุประสงค
1.
เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ อ งค ก ร และการกํ า หนดกลยุ ท ธ ท าง
การตลาดของธุรกิจ
2.

เพื่อศึกษาการรับรูตราสินคา เอสเนเจอร (ผลิตภัณฑเพื่อความงาม)

3.

เพื่อวางกลยุทธการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรนาการ ไดอยางเหมาะสม

โดยไดออกแบบการวิจัยเปนแบบเชิงคุณภาพ
มีการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ จากการ
สัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร และศึกษาขอมูลทุติยภูมิ จากขอมูล และนําขอมูลที่ไดมาทําการ
วิเคราะหประมวลผลรวมกันโดยใชแนวทางของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ผลการศึกษาใน
ครั้งนี้ เพื่อนําไปใชในหารวางแผนกลยุทธการจัดการขององคกร กําหนดกลยุทธทางการตลาด
และการสรางตราสินคาใหเปนที่รูจักอยางแพรหลายในกลุมนักธุรกิจขายตรงและผูบริโภค ผู
ศึกษาไดวิเคราะหพรอมทั้งนํามาสรุปกลยุทธเพื่อนําไปแกไขปญหาดังนี้
กลยุทธระดับองคกร จากการวิเคราะหสรุปคือ กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy)
เพื่อจะตอบสนองความตองการของผูบริโภค และเปนการสรางรายได สรางความมั่นคงใหกับ
ธุรกิจ กลยุทธระดับธุรกิจ ซึ่งการศึกษาในครั้งเลือกศึกษาธุรกิจเอสเนเจอร ไดแกกลยุทธการ
สรางความแตกตาง (Differentiation Strategies) มีจุดมุงหมายที่จะมุงเนนที่การสรางความ
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แตกตางในระดับธุรกิจ และที่สําคัญทําใหธุรกิจสามารถแยกและจดจําจุดเดนจนกลายเปนแข็ง
ของธุรกิ จ และเลื อ กที่จ ะทํ าธุร กิจร ว มกับ องคก รได กลยุ ท ธ ร ะดั บ หนา ที่ มุ งเน น การพั ฒ นา
สวนผสมทางการตลาด คือ มุงเนนที่จะพัฒนาสินคาที่มีนวัตกรรมใหมีความแตกตางกับคูแขง
การเพิ่มมูลคาของสินคา บริการ และที่สําคัญเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน มีชองทางการจัดจําหนายเนนการขายตรงผานตัวแทนขายจําหนายและการให
ลูกคาเขาถึงองคกรมายิ่งขึ้น การจัดตั้งศูนยการใหบ ริการสําหรับบริการตัวแทนขาย ลูกคา
สามารถเขาใชบริการไดงายขึ้น และยังมีการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายทางเว็บไซตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิในการใหบริการลูกคาและตัวแทนจําหนาย

บทนํา
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ดําเนินธุรกิจครั้งแรกภายใตชื่อ
“หจก.อุตสาหกรรมศรีไทยพลาสติก” โดยมีนายสุมิตร เลิศสุมิตรกุล เปนผูกอตั้งเมื่อวันที่ 1
สิงหาคม พ.ศ. 2506 ทําธุรกิจผลิตและจําหนายของใชพลาสติกในครัวเรือนบริษัทฯ ไดมีการ
ปรับโครงสรางใหมทางธุรกิจ ซึ่งโครงสรางใหมจะประกอบดวยสายธุรกิจพลาสติกโดยมีกลุม
สินคาหลัก ไดแก ผลิตภัณฑเพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑเครื่องใชในครัวเรือน สายธุรกิจ
ซื้อมาขายไป และสายงานสนับสนุน โดยเริ่มมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ในป พ.ศ.
2551 บริษัทฯ ไดลดทุนจดทะเบียนและชําระแลวจาก 2,857 ลานบาท เปน 2,709.9 ลานบาท
โดยการตัดหุนสามัญที่ซื้อคืนและไมไดจําหนายภายในระยะเวลา 3 ป นับจากวันที่ซื้อหุนคืน
เสร็จสิ้น ซึ่งเปนไปตามโครงการซื้อหุนสามัญคืนเพื่อการบริหารทางการเงินและขั้นตอนทาง
กฎหมาย
ดวยประสบการณการดําเนินธุรกิจขายตรงแบบชั้นเดียว (Single-level Marketing) กวา
40 ป และฐานสมาชิกกวาหนึ่งแสนคนของบริษัทฯ ตลอดจนการมีศูนยจําหนายสินคาที่อยูทั่ว
ทุกภูมิภาคของประเทศ ทําใหบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสที่จะเสริมสรางรายไดของสายธุรกิจซื้อมา
ขายไปของบริษัทฯ ใหแข็งแกรงขึ้นดวยการขยายธุรกิจไปสูระบบการขายตรงแบบหลายชั้น
(Multi-level Marketing) เพื่อจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคภายใตตราสินคาใหม “SNatur”
ตั้งแตป พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงคที่จะผลักดันระบบธุรกิจเครือขายเอสเนเจอรใหมีความ
โดดเดน

3

ทางดานการตลาดดวยสินคาอุปโภคบริโภคสําหรับใชในชีวิตประจําวันที่หลากหลายและเปยม
ดวยคุณภาพ ตลอดจนสามารถสรางความสนใจและโอกาสใหแกผูประกอบอาชีพอิสระและ
สมาชิกที่ตองการสรางเครือขายเพื่อสงผลใหระบบธุรกิจเครือขายมีการเติบโตอยางตอเนื่อง และ
เปนอีกหนึ่งธุรกิจที่จะชวยเสริมสรางรายไดหลักใหแกบริษัทฯ ในอนาคต
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทสวนใหญจะอยูภายใตโครงสรางเดียวกันกับ
โครงสรางธุรกิจหลักของบริษัทฯ ไดแก สายธุรกิจพลาสติกซึ่งประกอบดวยผลิตภัณฑเพื่องาน
อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑเครื่องใชในครัวเรือน และสายธุรกิจซื้อมาขายไป เนื่องจากกลุม
บริษัทไดวางกลยุทธใหการทําธุรกิจมีลักษณะครบวงจร ลดการพึ่งพาธุรกิจนอกกลุม เพื่อ
เสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของกลุมบริษัทใหมากขึ้น สําหรับกลุมบริษัทยอยที่ทําธุรกิจ
แมพิมพซึ่งถือวาเปนหัวใจสําคัญของสายธุรกิจพลาสติก และกลุมบริษัทในเครืออื่นๆ ที่ทําธุรกิจ
นอกเหนือจากธุรกิจหลักทั้งสองของบริษัทฯ จะถูกจัดอยูในกลุมสายธุรกิจอื่น
ประเภทธุรกิจ :
1) ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑพลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑเครื่องใชใน
ครัวเรือนที่ทําจากเมลามีน
2) ดําเนินธุรกิจซื้อมาขายไป โดยการจัดหาสินคาจากทั้งในประเทศและตางประเทศมา
จําหนาย
3) ดําเนินธุรกิจ และแมพิมพ อื่นๆ ประกอบดวยสายงานแมพิมพซึ่งเปนสวนสนับสนุน
ของสาย

ปญหา และลักษณะปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร
1. ปญหาระดับองคกร กระทบตออัตราการเจริญเติบโตของบริษัท ยอดขาย และรายได
ของบริษัท ตลอดจนกําไรขององคกรที่ลดลง หมายรวมไปถึงเงินปนผลที่จะปนใหผูถือหุน มูลคา
หุนที่ตกลง
2. ปญหาระดับธุรกิจ ยอดขายและสวนแบงทางการตลาด ต่ําเมื่อเทียบกับคูแขงใน
ตลาด หากไมไดรับการแกไข จะสงผลใหธุรกิจไมสามารถแขงขันกับคูแขงในตลาด และอาจ
กอใหเกิดความลมเหลวได
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3. ปญหาระดับหนาที่ ในกลุมธุรกิจเอสเนเจอร ผลิตภัณฑเพื่อความงามยังไมเปนที่รูจัก
ของผูบริโภคทั่วไป จะสงผลทําใหสินคาดังกลาวไมสามารถที่จะสรางยอดขายใหกับธุรกิจได
ความสําคัญและผลกระทบของปญหา
ระดับองคกร คือองคกรไดมีการลงทุนกับธุรกิจขายตรง ใหเปนที่รจู ักของผูขาย และ
ผูบริโภค แตธรุ กิจไมเปนที่รูจัก จึงสงผลกระทบไปถึงยอดขาย และรายได ตลอดจนกําไรของ
องคกรได
ระดับธุรกิจ ธุรกิจขายตรงขององคกรหรือธุรกิจเอสเนเจอรไมเปนที่รูจักของผูขาย และ
ผูบริโภคได รวมไปถึง ไมสามารถเพิ่มสวนแบงทางการตลาด ยอดขาย และรายได ตลอดจน
กําไรของธุรกิจ เมื่อเกิดเหตุดังกลาว อาจกอใหเกิดการความลมเหลวของธุรกิจ ไมสามารถเพิ่ม
ยอดขาย เพื่อไปสนับสนุนความสามารถในการแขงขันของสายธุรกิจหลัก และภาพรวมของ
องคกรอยางที่ผูบริหารคาดหมายได
ระดับผลิตภัณฑ ของธุรกิจเอสเนเจอร (ผลิตภัณฑเพื่อความงาม) จากปญหาระดับ
ธุรกิจสงผลตอระดับผลิตภัณฑ อันไดแก สินคาไมเปนที่รูจัก และยอมรับในหมูผูขาย และ
ผูบริโภค จะมีผลทําใหไมสามารถทํายอดขายใหกับธุรกิจได
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธองคกร และการกําหนดกลยุทธทาง
การตลาดของธุรกิจ
2. เพื่อศึกษาการรับรูตราสินคา เอสเนเจอร (ผลิตภัณฑเพือ่ ความงาม)
3. เพื่อวางกลยุทธการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรนาการ ไดอยางเหมาะสม

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธองคกร กลยุทธการตลาด และการสรางการรับรูตรา
สินคา กรณีศกึ ษาธุรกิจเอสเนเจอรผลิตภัณฑเพื่อความงาม ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาความรู
และไดดําเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทเี่ กี่ยวของ เพือ่ นํามาเปนแนวคิดประกอยการวิจัย ดังนี้
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)
1. SWOT Analysis
2. Five Forces Model Analysis
3. PEST Analysis
4. แมททริกซอุปสรรค-โอกาส-จุดออน-จุดแข็ง (TOWS Matrix)
5. แนวคิดและทฤษฎีการกําหนดกลยุทธ 3 ระดับ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการการตลาด และกลยุทธการตลาด
1. แนวความคิดและทฤษฎีการแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย และการกําหนด
ตําแหนงผลิตภัณฑ
2. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารของตราสินคา (Communicating the Brand
Message)
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค

ระเบียบวิธกี ารศึกษาและผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธองคกร กลยุทธการตลาด และการสรางการรับรู
ตราสินคา กรณีศึกษาธุรกิจเอสเนเจอรผลิตภัณฑเพื่อความงาม ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษา
โดยการวิเคราะหสถานการณปจจัยสิ่งแวดลอมและกําหนดปญหา โดยกําหนดวัตถุประสงคใน
การวิจัย คือ เพื่อศึกษาวิเคราะหยืนยันปญหาและสาเหตุของธุรกิจเอสเนเจอร และเพื่อศึกษา
แนวทางการแกไขปญหา, การจัดการเชิงกลยุทธ รวมถึงกําหนดกลยุทธธุรกิจ, กลยุทธ
การตลาด โดยที่กระบวนการ และระเบียบวิธีการศึกษา ไดดําเนินตามขั้นตอนกระบวนการวิจัย
ดังรายละเอียดของรายงานเรียงลําดับตามประเด็นตางๆ ดังนี้
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การออกแบบงานวิจัย
ในกรณีศึกษานี้ผูศึกษาไดทาํ การออกแบบการวิจัย แบบบูรณาการเปนการศึกษาคนควา
ดวยตนเองในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ วิธีการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ จากนั้นนํา
ขอมูลทั้งสองมาทําการวิเคราะหโดยใชทฤษฎีการจักการเชิงกลยุทธ ในการสรุปประมวลผลโดย
ใชเครื่องมือตางๆ เพื่อสรุปเลือกกลยุทธทั้งสามระดับ คือ กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับ
หนวยธุรกิจ และกลยุทธระดับหนาที่
วิธีการศึกษาและวิธีการเก็บขอมูล
การศึกษาเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธองคกร กลยุทธการตลาด และการสรางการรับรู
ตราสินคา กรณีศึกษาธุรกิจเอสเนเจอรผลิตภัณฑเพื่อความงาม
1 การศึกษาขอมูลทุติยภูม(ิ Secondary study)
ทําการศึกษาขอมูลสภาพแวดลอมภายใน ภายนอกองคกร และแนวคิดเชิงกลยุทธทาง
การตลาดของธุรกิจขายตรง จากแหลงขอมูลไดขอมูลจากการรวบรวมเอกสารตางๆ ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวของกับงานศึกษา ซึ่งไดจาก เอกสารทางวิชาการ อินเตอรเน็ต งานวิจัยที่เกี่ยวของจาก
หองสมุดมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และจากหองสมุด สถาบันการศึกษาตางๆ
2 การเก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary Study)
ขอมูลเชิงปริมาณ โดยการสํารวจ(Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเพื่ออธิบาย
ขอมูลดานประชากรศาสตรของกลุมผูบริโภคผลิตภัณฑเพื่อความงาม การรับรูการสื่อสาร ตรา
สินคา ธุรกิจเอสเนเจอร จากกลุมตัวอยางจํานวน 100 ชุด ดวยแบบสอบถามประเภทใหผูตอบ
แบบสอบถามกรอกดวยตนเอง (Self-Administration Questionnaires) ในระหวางวันที่ 9 – 15
มกราคม 2554 ที่สํานักงานขายสาขารัชดา จนไดแบบสอบถามที่ครบถวน
ขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชวิธกี ารสัมภาษณ ผูบริหารธุรกิจเอสเนเจอร โดยใชวธิ ีการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (Intensive interview) ผูศึกษาใชวธิ กี ารเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
วิธีการสัมภาษณ ผูบริหารธุรกิจเอสเนเจอร คือคุณยอดชาย ตั้งใจดีบริสุทธิ์ ตําแหนง ผูจัดการ
ฝายการตลาด ธุรกิจเอสเนเจอร โดยใชวิธกี ารสัมภาษณแบบเจาะลึก (Intensive interview) ใน
วันที่ 3 กุมภาพันธ 2555 เวลา 15.00 – 16.00 น. โดยใชเครื่องมือแบบสัมภาษณอยางมีโครง
รางที่ผานการตรวจและแกไขผานอาจารยที่ปรึกษา การศึกษาคนควาดวยตนเอง และการ
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วิเคราะหเอกสาร ผูศึกษาใชการเก็บขอมูลจากการถอดเทปรายการโทรทัศน วีดีโอทาง
อินเตอรเน็ท และตัดจากเอกสารสิ่งพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของ

สรุปอภิปราย และขอเสนอแนะ
การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธองคกร กลยุทธการตลาด และ
การสรางการรับรูตราสินคา กรณีศึกษาธุรกิจเอสเนเจอรผลิตภัณฑเพื่อความงาม ในบทที่ 4 นี้
จะกลาวถึงประเด็นสรุปตางๆ
จากรายงานการศึกษาดวยตนเองเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธองคกร กลยุทธการตลาด
และการสรางการรับรูตราสินคา กรณีศึกษาธุรกิจเอสเนเจอรผลิตภัณฑเพื่อความงาม นี้ผูจัดทํา
ไดดําเนินการวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภาย และภายนอกองคกรของ
อุตสาหกรรมธุรกิจขายตรง พบวาปจจุบันตลาดธุรกิจสินคาขายตรงนี้มีการแขงขันคอยขางสูง
เนื่องดวยภาวะเศรษฐกิจทีท่ ีการชะลอตัวลง จึงมีผลทําใหผูคนหันมาหารายไดที่มีทั้งรูปแบบทํา
เสริม หรือการทําแบบเต็มตัวดั้งนั้นธุรกิจขายตรงจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถสรางรายได
ความมั่นคงได
บริษัทศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด(มหาชน) จึงเล็งเห็นโอกาสในการประกอบธุรกิจ ตอ
ยอดจากธุรกิจขายตรงแบบชั้นเดียว มาเปนธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น เพื่อตอยอดธุรกิจ
ออกไป โดยไดเปดตัวธุรกิจเอสเนเจอร แตก็ยังไมสามารถที่จะกาวสูเ จาตลาดในลําดับตนๆได
เนื่องจากยังไมเปนที่รูจักแพรหลายของกลุมนักธุรกิจ และผูบริโภคอยางแพรหลาย ดังนั้นผู
ศึกษาจึงไดทาํ การศึกษา โดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
สรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อนําไปใชในหารวางแผนกลยุทธการจัดการขององคกร กําหนดกล
ยุทธทางการตลาด และการสรางตราสินคาใหเปนที่รูจกั อยางแพรหลายในกลุมนักธุรกิจขายตรง
และผูบริโภค ผูศึกษาไดวิเคราะหพรอมทั้งนํามาสรุปกลยุทธเพื่อนําไปแกไขปญหาดังนี้
กลยุทธระดับองคกร จากการวิเคราะหสรุปคือ กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy)
เนื่องจากองคกรเปนองคกรขนาดใหญและไดรับความเชื่อถือจากผูประกอบการ และผูบริโภค
อยางแพรหลาย ดังนั้นจึงเปนโอกาสดีที่องคกรจะขยายธุรกิจ เพื่อจะตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภค และเปนการสรางรายได สรางความมั่นคงใหกับธุรกิจ ประกอบกับโอกาสในการ
ตอยอดธุรกิจขายตรงที่องคกรมีความถนัดในหลายดานอยูแลว ดังนั้นการที่บริษทั จะดําเนินการ
ขยายธุรกิจจึงเปนการดีที่จะเพิ่มการลงทุนในรูปแบบใหมๆ เพื่อตอกย้ําภาพลักษณ ความ
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แข็งแกรง และสามารถทําใหองคกรสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องในระยะยาว ตลอดจนสงผล
ใหธุรกิจใหมๆขององคกรไดรับความเชื่อถือและความไววางในในการบริหารจัดการภายใต
บริษัทศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด(มหาชน)
กลยุทธระดับธุรกิจ ซึ่งการศึกษาในครั้งเลือกศึกษาธุรกิจเอสเนเจอร ไดแกกลยุทธการ
สรางความแตกตาง (Differentiation Strategies) มีจุดมุงหมายที่จะมุงเนนที่การสรางความ
แตกตางในระดับธุรกิจ ในดานผลิตภัณฑ และกระบวนการทํางาน ที่สามารถทําใหนักธุรกิจหรือ
ตัวแทนสามารถทํางานไดงายขึ้น และที่สาํ คัญทําใหธุรกิจสามารถแยกและจดจําจุดเดนจน
กลายเปนแข็งของธุรกิจ และเลือกที่จะทําธุรกิจรวมกับองคกรได
กลยุทธระดับหนาที่ มุงเนนการพัฒนาสวนผสมทางการตลาด คือ
ดานผลิตภัณฑ มุงเนนที่จะพัฒนาสินคาที่มีนวัตกรรมใหมีความแตกตางกับคูแขง การ
เพิ่มมูลคาของสินคา มีคุณภาพ และที่สําคัญเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน และสามารถจําหนายไดในระยะยาว
ดานราคา นอกจาการมุงเนนสินคาที่มีความแตกตาง ทัง้ นี้ราคาจะตองไมแพงมากนัก
ราคาอยูในระดับปานกลาง- สูง มีความเหมาะสมกับสินคา
ดานชองทางการจัดจําหนาย เลือกกลยุทธแบบผสมผสานเนนการขายตรงผานตัวแทน
ขายจําหนายและการใหลูกคาเขาถึงองคกรมายิ่งขึ้น การจัดตั้งศูนยการใหบริการสําหรับบริการ
ตัวแทนขาย ลูกคาสามารถเขาใชบริการไดงายขึ้น และยังมีการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายทาง
เว็บไซตเพื่อเพิ่มประสิทธิในการใหบริการลูกคาและตัวแทนจําหนาย
ดานกิจกรรมสงเสริมการตลาด เลือกกลยุทธทางการตลาดทั้ง 2 รูปแบบ คือ แบบ
Below the line และ Above the line เพื่อสงเสริมกลยุทธการสื่อสารทางการตลาดทีด่ ี และมี
ความแตกตางจากคูแขง โดยเนนที่การเขาถึงกลุมนักธุรกิจขาย และผูบริโภค
ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคล
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงอยูในชวงอายุ 31-40 ป มากที่สุด รองลงมา
21-30 ป มี ส ถานภาพโสดเป น ส ว นใหญ จบการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม ากที่ สุ ด และ
รองลงมาระดั บอนุ ป ริ ญญา/ปวส อาชีพพนักงานบริษัท เอกชน มากที่สุด และรองลงมา รั บ
ราชการ/ พนักงาน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท และรองลงมา 20,001-30,000
บาท
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การสื่อสารทางการตลาด
ดานการโฆษณา
การโฆษณาผลิตภัณฑเพื่อความงาม ผานชองทางหนังสือพิมพ นิตยสาร และแผนพับ
กลุมตัว อยางให ความคิ ดเห็ นเกี่ยวกับ ระดั บการรับ รูอยูใ นระดับปานกลาง และการโฆษณา
ผลิตภัณฑเพื่อความงามผานสื่อโฆษณา ณ จุดซื้อในระดับมาก
ดานการประชาสัมพันธ
การประชาสัมพันธกิจกรรม และสินคาผานทางเว็บไซตบริษัท กลุมตัวอยางใหความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระดับการรับรูอยูในระดับมาก
ดานการสงเสริมการขาย
การสงเสริมการขายผลิตภัณฑเพื่อความงาม โดยการใหทดลองสินคาใหม การลด
ราคา และการใหของแถม กลุมตัวอยางใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการรับรูอยูในระดับมาก
ดานการขายโดยพนักงาน
การขายโดยพนั ก งานในหั ว ขอ การแนะนํ า ผลิ ต ภั ณฑ จ ากตั ว แทนขาย พนั ก งานมี
ความรู มีทักษะในผลิตภัณฑ และการมีมนุษยสัมพันธที่ดี กลุมตัวอยางใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระดับการรับรูอยูในระดับมาก และพนักงานขาย สรางความประทับใจ สามารถโนมนาวใหเกิด
การซื้อ อยูในระดับปานกลาง
การตลาดทางตรง
ในดานการเสนอขาย ผลิตภัณฑเพื่อความงาม ผานชองทาง เว็บไซตบริษัท และ
ตัวแทนขายกลุมตัวอยางใหความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการรับรูอยูในระดับมาก และการสง
จดหมายเชิญรวมงานเปดตัว การสงจดหมายขาว การสงเสริมการขายของผลิตภัณฑเพื่อความ
งาม ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับการรับรูปานกลาง
พฤติกรรมการซื้อสินคา
แหล ง ข า วสารที มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ค า ใจของผู บ ริ โ ภค พบว า พนั ก งานขายมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจมากที่สุด รองลงมาคือเว็บไซตของบริษัท เว็บไซตของตัวแทนขาย และ
ครอบครัวญาติ ตามลําดับ
สินคาที่ผูบริโภคใหความสนใจมากที่สุด คือครีมบํารุงผิว ครีมกันแดด และโฟมลาง
หนาตามลําดับ
เหตุ ผ ลในการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ ความงาม มากที่ สุ ด คื อ คุ ณ ภาพ
รองลงมาคือผลตอบแทนของสมาชิก และพนักงานขายแนะนําดี ตามลําดับ
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จํานวนการซื้อสินคาตอเดือน สวนใหญซื้อ 3-5 ชิ้นตอเดือน และรองลงมา นอยกวา 2
ชิ้น ตอเดือนตามลําดับ
โดยเฉลี่ยผูบริโภคนิยมซื้อผลิตภัณฑเพื่อความงามเฉลี่ย1,001-1,500 บาทตอเดือน
และ 1,501-3,000 บาทตอเดือน
และผูบริโภคนิยมซื้อสินคาดวยตนเองที่รา นหรือสํานักงานขายเอง และรองลงมานิยม
ซื้อสินคาผานตัวแทนขาย ทางเว็บไซตบริษัทตามลดับ

ขอจํากัดในการศึกษา
1. เนื่องจากเวลาที่มีจํากัด จึงทําใหการเก็บขอมูลในบางสวนเทานั้นไมวาจะเปนการ
สัมภาษณผูบริหาร การเก็บแบบสอบถาม จึงเปนการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางสวนนอย
เทานั้น
2. ขอมูลบางสวนเปนความลับของบริษทั จึงไมสามารถที่จะเปดเผยได จึงทําใหขอมูลไม
สมบูรณเทาทีค่ วร
3. การศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษาไมไดเก็บขอมูลของคูแขงเชิงลึกของคูแขงในอุตสาหกรรม
อาจมีผลทําใหการวิเคราะหบางสวนมีความคลาดเคลือ่ น

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษากลุมตัวอยางเพิ่มเติม โดยเฉพาะการสัมภาษณเชิงลึกของผูบริหาร
เพื่อปองกันความคลาดเคลือ่ นของขอมูล รวมไปถึงการทําแบบสอบถามกับผูบริโภคเพื่อความ
แมนยําของขอมูล
2. ควรมีการศึกษาขอมูลของคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน
วิเคราะห และกําหนดกลยุทธขององคกร

เพื่อเปนขอมูลในการ
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ขอเสนอแนะสําหรับธุรกิจ
จากการศึกษาบริษัทควรนําแผนกลยุทธจากการศึกษาดานการจัดการดานกลยุทธระดับ
องคกร ระดับธุรกิจ และระดับหนาที่ ไปประยุกตใชทั้งการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว ตาม
ความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับการตอบสนองความตองการของนักธุรกิจเครือขาย และ
ผูบริโภค ใหเกิดความพึงพอใจมากที่สุด รวมไปถึงการพัฒนาระบบการสื่อสารทางการตลาดให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การวิเคราะห STP
Segmentation มีการแบงตามลักษณะประชากรศาสตร
อาชีพ
: ทุกอาชีพ
: อายุตั้งแต 25 ปขึ้นไป
อายุ
การศึกษา
: ไมจํากัด
รายได
: ไมจํากัด
พฤติกรรม
: เปนผูทใี่ ชผลิตภัณฑเพื่อความงาม มองหาสินคาที่ดี มีคุณภาพ มีพฤติกรรม
การใชสินคาจากธุรกิจขายตรงโดยซื้อผานตัวแทนจําหนาย
Target
กลุมลูกคาเปาหมายในการซื้อผลิตภัณฑเพื่อความงาม คือ เปนผูท ี่ใชผลิตภัณฑเพื่อความงาม
มองหาสินคาที่ดี มีคุณภาพ มีพฤติกรรมการใชสนิ คาจากธุรกิจขายตรงโดยซือ้ ผานตัวแทน
จําหนาย สวนใหญเปนผูหญิง อายุตั้งแต 25 ป ขึ้นไป
Positioning

12

ตําแหนงของตราสินคา (Positioning) ผลิตภัณฑเพื่อความงาม ตราเอสเนเจอร เปน
สินคาที่อยูในตลาดผลิตภัณฑเพื่อความงาม ในประเทศไทย แตเอกลักษณของ ผลิตภัณฑเพื่อ
ความงาม ตราเอสเนเจอร คือ มีจุดเดนที่เปนสินคาคุณภาพดี และได รับ รับ การรั บรองจาก
สถาบันที่มีความเชื่อถือจากหนวยงานของรัฐและเอกชน ราคาอยูในระดับปานกลาง ถึงระดับสูง
การประยุกตใชกับการปรับปรุงสวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ การพัฒนาสินคาใหมใหมีความแตกตางจากคูแขง และในแตละกลุม
สินคาควรมีความหลากหลายในกลุมสินคา ใหคลอบคลุมความตองการของผูบริโภค และยังทํา
ใหนักธุรกิจขายสามารถเสนอขายใหแกผูบริโภคไดงายขึ้น การเพิ่มสินคากลุมผลิตภัณฑเพือ่
ความงามใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึน้
นอกเหนือกลุมสินคาที่มีอยู เชนนําเสนอสินคา
ประเภทสีสัน อุปกรณการแตงหนา รองพื้น หรืออื่นๆ ที่เหมาะกับและเปนที่ตองการของลูกคาที่
เหมาะสมกับลูกคา ทั้งลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายหลักและเปาหมายรอง ซึ่งจะเปนผลดีตอการ
เสนอขายของนักธุรกิจและการสรางยอดขายใหกับธุรกิจอีกดวย
การเพิ่มนวัตกรรมทางดานคุณสมบัติ
รับรองจากหนวยงานที่นาเชื่อถือได

การใชงาน

ที่งายและยกระดับมาตรฐานการ

การออกแบบบรรจุภัณฑทดี่ ูทันสมัย สีสันสะดุดตานาใช และงายตอการใชงานใน
หลากหลายรูปแบบ ทั้งขนาดการบรรจุที่มีความหลากหลาย ใหลูกคาไดเลือกสรรตามความ
เหมาะสมของการใชงาน
ราคาสินคา มีความเหมาะกับคุณภาพสินคา ดูคุมคากับการจายของลูกคา ราคาควร
กําหนดตามความเหมาะสมระดับปานกลางถึงราคาสูง เนื่องเอสเนเจอรยังเปนธุรกิจที่เพิ่งเขาสู
ตลาด เพื่อการจูงใจผูซื้อและการขายของนักธุรกิจจะเสนอขายไดงายขึ้น รวมถึงภาพลักษณของ
ธุรกิจ
ดานชองทางการจัดจําหนาย
ควรจะมีการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายใหมีความ
หลากหลายเพื่องายตอการติดตอของนักธุรกิจ และผูบริโภคที่จะซื้อหาสินคาไดงาย เชน การ
เปดสาขาเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่การจําหนาย
การเพิ่มชองทางการซื้อสินคา
เชนทาง
อินเตอรเน็ท ทางไปรษณีย เปนตน
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ดานการสงเสริมทางการตลาด
 การลงขาวโฆษณาผานชองทางที่ตรงกับกลุมเปาหมาย
 การจัดการฝกอบรมพนักงานหรือตัวแทนจําหนายใหมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑเพื่อ
ความงาน หรือเทคนิคทักษาเกี่ยวสินคา เพื่อจะสามารถแนะนําสินคากับลูกคาได
 การปรับปรุงบรรจุภัณฑใหดูดี ทันสมัย นาใช และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 การนําเอาเทคโนโลยีเขามาใชเชน social network มาใชในการเผยแพรขาวสารของ
ธุรกิจ สินคา หรือกิจกรรมตาง
 มีการจัดสงขาวสารขององคกร สินคา โปรโมชั่นไปยังตัวแทนขาย และลูกคา เพื่อให
ทราบขาวสาร
 การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสัมพันธของกลุมตัวแทนขาย และผูบริโภค
 มีการจัดกิจกรรม การถายทอดประสบการณของตัวแทนขาย หรือลูกคา ในการใชสินคา
หรือบริการ

การนําเครื่องมือทางการตลาดแบบบูรณาการมาใช
การโฆษณา (Advertising)
การโฆษณาไดมีบทบาทตอตัวสินคาและบริการ และสามารถเขาถึงผูบริโภคเปนจํานวน
มาก ซึ่งการโฆษณาเปนการ สรางความคุนเคยระหวางผูบริโภคกับตราสินคา โดยการสรางการ
ตระหนักรู (Create Awareness) สื่อสารเกี่ยวกับประโยชนที่สําคัญของสินคา (Communicate
The Core Benefits) สงเสริมใหเกิดการทดลองใช (Promote Trial) และสุดทาย สนับสนุนให
ผูบริโภคเกิดพฤติกรรมในการซื้อสินคาหรือบริการ (Support Purchases) และการโฆษณาเปน
เครื่องมือการสื่อสารอยางหนึ่งที่มีความสําคัญและเปนสิ่งที่จะทําใหผบู ริโภคสามารถเห็นไดงาย
จากขอมูลการศึกษา ธุรกิจมีจุดเดนในดานการประชาสัมพันธโฆษณาผานสื่อตาง ณ จุด
ซื้อหรือสํานักงานขาย ดังนั้นบริษัท แตควรพัฒนาปรับปรุงการโฆษณาผานหนังสือพิมพ นิตยา
สาร แผนพับ ใหนาสนใจและเขาถึงผูบ ริโภคมากยิ่งขึ้น
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การประชาสัมพันธ (Public Relations)
การติดตอสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับองคกร ผลิตภัณฑ บริการ หรือความโดยทั่วไปอยูในรูป
ขาวสารหรือประกาศเกี่ยวกับองคกร ผลิตภัณฑ หรือบริการ ตางๆ ซึ่งบริษัทควรคงรูปแบบการ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรม และการนําเสนอสินคาผานชองทางอินเตอรเน็ท เว็บไซต
เนื่องจากถือวาเปนจุดเดนของธุรกิจที่มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวยในการสื่อสาร
องคกร
การสงเสริมการขาย (Sale Promotion)
กิจกรรมทางการตลาดซึ่งจัดหาคุณคาพิเศษหรือสิ่งจูงใจพิเศษ เพื่อใหลูกคาเกิดความ
สนใจในสินคาหรือบริการที่ทางบริษัทไดนําเสนอสูตลาด
เพื่อจูงใจใหตัดสินใจซื้อสินคาหรือ
บริการใหทันที หรือจูงใจใหคนกลางในชองทางการตลาด เขน จูงใจใหพนักงานขายหรือตัวแทน
ขายใชความพยายามในการขายมาก ซึ่งธุรกิจควรจะคงจุดนี้ไวเนื่องจากเปนจุดเดนที่สามารถ
ดึงดูดตัวแทนขายและผูบ ริโภคสินคาได
การขายโดยพนักงาน (Personal Selling)
การขายโดยใชพนักงานหรือตัวแทนขายเปนการติดตอสื่อสารทําหนาที่เปนตัวแทนขาย
สินคาหรือบริการ แตควรจะเพิ่มการใหความรู และทักษะเกีย่ วขอมูลสินคาเพือ่ ที่จะใหตัวแทน
ขาย หรือพนักงานสามารถขาวสาร แนะนําสินคา กับผูบริโภค เพือ่ การโนมนาว ชักจูง หรือ
สรางอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อได
การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
การตลาดทางตรง ใชสงเสริมผลิตภัณฑหรือบริการโดยตรง และสรางใหเกิดการ
ตอบสนองโดยทันที หรือเปนลักษณะของการทําการตลาดในรูปแบบใหมทใี่ หผูที่ตองการซื้อ
สินคา ทําการซื้อสินคาโดยตรงไดดวยตนเอง การเพิ่มการสงจดหมายขาว แคตตาล็อก หรือการ
ขายทางโทรศัพท อินเตอรเน็ต หรือหนังสือพิมพที่จูงใจใหผูบริโภคตอบกลับเพื่อซื้อสินคา เพื่อ
รับของตัวอยาง หรือนําคูปองจากสื่อไปใช เพื่อเพิ่มชองทางการสงขาวสารหรือชองทางการ
จําหนายสินคาของตัวแทนขาย เปนตน
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