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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์การตลาด และการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ของธุรกิจผลิตจาหน่ายชุดชั้นในสตรีในเขต กทม. - กรณีศึกษา บริษัท ซาบีน่า จากัด
(มหาชน) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและวิเคราะห์หาสาเหตุในเรื่องการรักษาอัตราการเติบโต
ให้เป็น หนึ่งในผู้นาตลาดชุดชั้นในสตรีในประเทศไทย และเพื่อกาหนดกลยุทธ์การตลาด และ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยได้ออกแบบการวิจัยเป็นแบบเชิงคุณภาพ มีการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากข้อมูล และนาข้อมูลที่ได้มาทาการ
วิเคราะห์โดย นอกจากนี้ยังใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ได้แก่ SWOT Analysis, TOWS
Matrix, Five Forces Analysis, PEST Analysis, Marketing Mix ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา เป็นการสัมภาษณ์ Brand Manager 3 จานวน 1 คน และใช้แบบสอบถามกับลูกค้า
อีก 200 คน จากการศึกษาพบว่า บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน) จะทาการขยายธุรกิจ โดยการ
ส่งออกสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยไปยังต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA และ มุ่ง เน้นหนักในการวิจัย และพัฒนา
(Research and Development) การศึกษาถึงพฤติกรรม, เทรนด์แฟชั่น และความต้องการของ
วัยรุ่น โดยกลุ่มลูกค้าวัยเด็ก - วันรุ่น ได้ให้ความสาคัญกับความสวยงามและความหลากหลาย

จ
ของสินค้า โดยปัจจัยทางด้านราคาไม่มีผลต่อความต้องการซื้อ เพราะ บริษัทไม่มีนโยบาย
ทางด้านราคาและตั้งราคาเป็นกลางและเหมาะสมกับคุณภาพ ทั้งนี้ด้านการจัดจาหน่ายมีที่ตั้งที่
เหมาะสมและง่ายต่อการค้นหา โดยด้านการการส่งเสริมการตลาดมีความชัดเจนในด้านการร่วม
โปรโมชั่นกับห้างสรรพสินค้าและการโฆษณาตามสื่อต่างๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับลูกค้า ทั้งนี้ทาให้ลูกค้ายังคงที่จะซื้อสินค้าของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ได้มีการจัดทา
CRM เพื่อการสื่อสารและออกสินค้าให้ตอบสนองความกับต้องการ และพฤติกรรมของวัยรุ่น ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาค้นคว้าด้วยต นเองฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยดีด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ที่
ปรึกษา ที่ให้ความกรุณาแนะนา ตรวจตราแก้ไขเนื้อหา ตลอดจนให้กาลังใจในการทาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง รวมทั้งอาจารย์ ดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ, อาจารย์ ดร .สวรส ศรีสุตโต และ
อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ ที่กรุณารับเป็นประธานกรรมการ ,กรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษา
ตามลาดับ ในการสอบรายงานการค้นคว้าอิสระนี้ รวมถึงคณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดทุกท่าน ที่ได้กรุณาถ่ายทอดวิชาความรู้ ให้สา มารถนาวิชาการ
ต่างๆมา ประยุกต์ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ทางผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่าง
สูงมา ณ โอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัว ที่เป็นกาลังใจให้การ
สนับสนุน และขอบคุณเพื่อนๆ รวมถึงพี่ๆน้องๆ ในชั้นเรียนทุกคนที่ได้ให้กาลังใจเสมอมาตลอด
ระยะเวลาในการทาการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเองฉบับนี้ และขอขอบคุ ณบุคลากรบริษัท บริษัท
ซาบีน่า จากัด (มหาชน) ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในข้อมูลต่างๆเป็นอย่างดี
สุดท้ายนี้ทางผู้ศึกษาหวังเป็นอ ย่างยิ่งว่า การศึกษาค้นคว้าด้วยต นเองฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์สาหรับท่านที่สนใจเพื่อนาไปใช้ในการประกอบความรู้ในอนาคต
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ลักษณะธุรกิจขององค์กรและรูปแบบของสินค้าและบริการ
ชื่อองค์กร : บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
ตั้งอยู่เลขที่ : เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะธุรกิจขององค์กร : ผลิตจาหน่ายชุดชั้นในสตรี
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553

คุณ วิโรจน์ ธนาลงกรณ์

ผู้ถือหุ้นอื่น

กลุ่มธนาลงกรณ์
74.59%

25.41 %

บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
99.90%
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จากัด

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
ที่มา 2551-2553 บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
บริษัท ซา บีน่า จากัด (มหาชน ) หรือเดิมชื่อ บริษัท เจ แอนด์ ดี แอพพาเรล จากัด
(มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
1,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา ไว้หุ้นละ 1,000 บาท ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2550 มีทุนจดทะเบีย น

2
295 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 59 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ณ วันที่ 15
พฤษภาคม 2551 มีทุนจดทะเบียน 347.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 69.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายชุดชั้นในให้แก่บริษัทย่อย และลูกค้าซึ่งเป็นผู้
จาหน่ายชุ ดชั้นในต่างประเทศ (OEM หรือ Original Equipment Manufacturer) เช่น
สหรัฐอเมริกา ยุโรป และสแกนดิเนเวีย เป็นต้น เดิมการดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายสินค้า
OEM ของบริษัทฯ เป็นการผลิตและจาหน่ายให้แก่บริษัทย่อยซึ่งรับคาสั่งผลิตมาจากลูกค้าอีก
ทอดหนึ่ง เนื่องจากบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจมานานและเป็นที่รู้จักของลูกค้าต่างประเทศมากกว่า
เมื่อบริษัทฯ เริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศจึงเริ่มจาหน่ายสินค้า OEM ตรงสู่ลูกค้าโดย
ไม่ผ่านบริษัทย่อยมากขึ้น จนทาให้การผลิตให้กับผู้จัดจาหน่ายชุดชั้นในต่างประเทศ (OEM
หรือ Original Equipment Manufacturer) มีสัดส่วนเป็นรายได้หลัก
แต่ทั้งนี้ หลังจากที่ทางบริษัท ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายโดยได้ทาการลดการจัดหน่าย
ให้กับผู้จัดจาหน่ายชุดชั้นในต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ทาให้ปัจจุบันสัดส่วนรายได้
หลักของบริษัท มาจากการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทย่อยแทน โดยมีสัดส่วน สูง
ถึงร้อยละ 75.85 และร้อยละ 63.20 ของรายได้ตามงบการเงินบริษัทในปี 2552 และ 2553
และเมื่อพิจารณารายได้ตามงบการเงินรวมแล้ว สัดส่วนรายได้ที่มาจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ย่อยมีสัดส่วนร้อยละ 67.69 และ 69.83 ในปี 2552 และ 2553 ตามลาดับ
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงาน 2 แห่ง มีกาลังการผลิตรวม 5.15 ล้านชิ้นต่อปี โดยได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนทั้ง 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงงานที่จังหวัด
ชัยนาท ซึ่งเป็นที่ตั้งสานักงานจดทะเบียนของบริษัทฯ มีกาลังการผลิต 1.84 ล้านชิ้ นต่อปี และ
โรงงานที่จังหวัดยโสธร มีกาลังการผลิต 3.31 ล้านชิ้นต่อปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนในระดับการศึกษาชั้นมัธยมต้น และมัธยมปลาย ชื่อ “ศูนย์การเรียน
บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน )” ในบริเวณพื้นที่โรงงานที่จังหวัดยโสธร ในปี 2549 เพื่อให้
การศึกษาในสายสามัญระดับชั้นมัธยม และได้จัดตั้งศูนย์ฝึกสายอาชีพ
“ศูนย์ฝึกอบรมฝีมือ
แรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545” เพื่อสอนวิชาชีพช่างตัดเย็บ
ให้แก่บุคคลที่มีความสนใจ ซึ่งนอกจากมีวัตถุประสงค์ในการลดผลกระทบจากการขาดแคลน
พนักงานที่มีทักษะแล้ว ยังเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และฐานะการเงินของประชากรใน
จังหวัดอีกด้วย ปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,874 คน
นอกจากนี้ในปี 2554 ทางบริษัทฯ ยังได้ขยายกาลังการผลิตออกไปยังโรงงานย่อยๆ 2
โรงงานด้วยกัน คือ โรงงาน ลาปลายมาศ ซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานลาปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์ และโรงงานนางรอง ซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง จังหวัด
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บุรีรัมย์ ซึ่งทั้ง 2 โรงงาน จะสามารถวางเครื่องจักรได้ 200 จักรต่อโรงงาน มีพนักงานเย็บได้
200 คน ต่อโรงงาน และมีกาลังการผลิตเต็มที่อยู่ที่ 75,000 ชิ้น ต่อโรงงาน โดยคาดว่าสามารถ
ที่จะผลิตได้เต็มกาลังการผลิตในเดือนพฤษภาคม 2554 นี้
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จากัด (“บริษัทย่อย”)
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2520 ด้วยทุนจดทะเบียน
1 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท ปัจจุบันมีทุนจด
ทะเบียน 145 ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
บริษัทย่อยดาเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต และจาหน่ายชุดชั้นใน โดยแบ่งลักษณะธุรกิจออก
ได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้ คือ
1. ธุรกิจการออกแบบ ผลิต และจาหน่ายชุดชั้นในภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง
Sabina โดยมี Collection ย่อยๆ เช่น Sabinie, Doomm Doomm, Soft Doomm , Moldern
Curve by Sabina, Viora และมี Collection ใหม่ในปี 2553 ในรุ่น Gossip Bra เพื่อจาหน่าย
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2. ธุรกิจการออกแบบ ผลิต และจาหน่ายชุดชั้นในตามคาสั่งของลูกค้าซึ่งเป็นผู้จาหน่าย
ชุดชั้นในต่างประเทศ (OEM หรือ Original Equipment Manufacturer) เช่น สหรัฐอเมริกา
ยุโรป และสแกนดิเนเวีย เป็นต้น
โดยรายได้หลักมาจากการจาหน่ายชุดชั้นในภายใต้เครื่องหมายกา รค้าของตนเอง ซึ่ง
นอกจากมีการจัดจาหน่ายภายในประเทศผ่านห้างสรรพสินค้าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
แล้ว บริษัทย่อยยังมีการจาหน่ายชุดชั้นในภายใต้เครื่องหมายการค้า “SABINA” “SABINIE” และ
“SBN” ที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วในต่างประเทศเช่นกัน การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้ นในสตรี
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเองในต่างประเทศนั้น เป็นการขายขาดให้แก่ตัวแทนจาหน่าย
ซึ่งจะนาสินค้าไปวางจาหน่ายในห้างสรรพสินค้าเ หรือร้านค้าของตนเอง เป็นส่วนใหญ่ เช่น ใน
แถบตะวันออกกลาง ได้แก่ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต อิหร่าน บาร์เรน ในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ พม่า ,กัมพูชา, เวียดนาม ,สิงค์โปร์ เป็นต้น
ปัจจุบันบริษัทย่อย มีโรงงาน 2 แห่ง มีกาลังการผลิตรวม 3.39 ล้านชิ้นต่อปี ประกอบด้วย
โรงงานที่จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง มีกาลังการผลิต 1.46 ล้านชิ้นต่อปี และโรงงานที่
กรุงเทพมหานครอีก 1 แห่ง มีกาลังการผลิต 1.93 ล้านชิ้นต่อปี
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ตารางที่ 1.1 แสดงการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
การประกอบ
ธุรกิจ

ผลิตและจาหน่ายภายใต้
ผลิตและจาหน่าย
ออกแบบ
เครื่องหมายการค้าของตนเอง ผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทย่อย

บริษัทฯ



บริษัทย่อย






ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
OEM ให้แก่ลูกค้า
ต่างประเทศ



1.1.1 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ออกแบบ ผลิต และจาหน่ายสินค้าชุดชั้นในสตรี ภายใต้
เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย คือ “Sabina” ซึ่งมีกลุ่มสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในทุกช่วงอายุ และใน ทุกรูปทรง ตั้งแต่ สินค้าสาหรับเด็ก , วัยรุ่น , วัยสาว , วัยผู้ใหญ่
ตลอดจนสินค้าจาพวกกระชับสัดส่วน จาพวกสเตย์ , สเตย์ชุด และอื่นๆ สาหรับชุดชั้นในสตรี
โดยทางบริษัทได้แบ่ง Collection ตามกลุ่มสินค้าหลาย Collection เช่น “Sabinie” ”Cool Teen”
, “Pretty Perfect” , “Moldern Curve by Sabina”, “Doomm Doomm”, “Soft Doomm”,
“Viora” และ อีกหลายๆ Collection รวมทั้ง Collection ใหม่ ซึ่งออกขายในปี 2553 ที่ผ่านมา
ใน Collection “ Gossip Bra by Sabina ” ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคได้ดีในระดับหนึ่ง
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยั งออกแบบ ผลิต และจาหน่ายชุดชั้นในสตรีให้แก่ ลูกค้าซึ่งเป็นผู้จัด
จาหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้ายอดนิยมใน ยุโรป
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Sabina มีจุดเด่นอยู่ที่มีสีสันและดีไซน์ที่
ทันสมัย มีฟังก์ชั่นที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้หญิ งยุคใหม่ ที่ให้ความสาคัญกับชุด
ชั้นในที่มีดีไซน์ ในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยแก้ไขข้อ บกพร่องทางสรีระ หรือเสริมบุคลิก การ
แต่งกายให้สวยงามตามแฟชั่นได้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจาหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยโดยผลิตภัณฑ์
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภทย่อย ดังนี้
- ผลิตภัณฑ์ประเภท เสื้อชั้นใน
ผลิตภัณฑ์เสื้อชั้นใน ทางบริษัทฯ ยังคงเน้นในการออกแบบชุดชั้นในเพื่อเสริมบุคลิกภาพ
และความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่ ซึ่งปัจจุบันรูปแบบเสื้ อชั้นในที่มีความหลากหลาย มากยิ่งขึ้นซึ่ง
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สามารถแบ่งเสื้อชั้นในออกเป็นประเภทต่างๆ ตามรูปทรงของเสื้อชั้นในได้แก่ เสื้อชั้นในเต้าครึ่ง
ทรง, เสื้อชั้นในเต้าเต็มทรง , เสื้อชั้นในมีฐานทรง , เสื้อชั้นในไม่มีฐานทรง เสื้อชั้นในดันทรง
รวมถึงเสื้อชั้นในที่มีรูปแบบตามสมัยนิยม เช่น เสื้อชั้นในเกาะอก เป็นต้น ซึ่งนอกจากรูปทรงที่
เหมาะสมแล้ว ปัจจุบันผู้บริโภคยังให้ความสาคัญกับแฟชั่นของชุดชั้นในมากยิ่งขึ้นด้วย
- ผลิตภัณฑ์ประเภท กางเกงชั้นใน
กางเกงชั้นในเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าจาเป็นในชีวิตประจาวัน โดยปกติ บริษัทฯ
จะทาการออกแบบกางเกงชั้นในให้สอดคล้องไปกับเสื้อชั้นใน อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการใส่
กางเกงชั้นในของผู้บริโภคก็มีทั้งความต้องการที่จะใส่เสื้อชั้นในกับกางเกงชั้นในให้เข้าชุดกัน กับ
กางเกงในที่เป็นแบบสีพื้นซึ่งทางบริษัทฯ จัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า Panty Zone ซึ่งโดยส่วนใหญ่
จะมีสีพื้นๆ ที่เป็นมาตรฐาน มีทุกรูปแบบรูปทรง อีกทั้งยังมีกางเกงในอนามัยด้วย
- ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ ชั้นในกระชับรูปทรง เช่น สเตย์ , สเตย์ชุด , เสื้อในตัวยาว และ
อุปกรณ์ประกอบเสื้อชั้นใน เช่น สายแขน ชิ้นเสริมทรง อุปกรณ์ต่อลาตั ว เป็นต้น บริษัทฯ
ผลิตสินค้าประภทนี้เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้แก่ลูกค้าได้เลือกสรร
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าซึ่งเป็นผู้จัดจาหน่ายสินค้าใน
ต่างประเทศ (OEM หรือ Original Equipment Manufacturer)
บริษัทฯ มีการผลิตและจาหน่ายสินค้า OEM ตามลักษณะที่ลูกค้าต้องการ ทั้งนี้รูปแบบ
ของสินค้าที่ผลิตและจาหน่าย ส่วนหนึ่งมาจากต้นแบบที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ออกแบบ
ไว้ แล้วนาไปปรับปรุงแบบในบางส่วน ตามความต้องการของลูกค้า หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 30 ของปริมาณสินค้า OEM ทั้งหมด
ในปัจจุบัน มีการทางานใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นโดยทางผู้ออกแบบของลูกค้าจะเดินทาง
มาร่วมออกแบบกับทางผู้ออกแบบของบริษัทฯ มีการแนะนาแนวทาง Trend, Color, Mood and
Tone ของแต่ละฤดูกาล ก่อนที่จะเริ่มพัฒนาเป็นตัวอย่างสินค้า อีกทั้งยังมีการพัฒนาร่วมกันกับ
ผู้ขายลูกไม้ ผ้า และรวมทั้งลวดลายและสีสรรต่างๆกับทาง Suppliers วัตถุดิบอีกด้วย
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1.1.2 กลุ่มลูกค้าหลักและส่วนแบ่งตลาดขององค์กร
1.1.2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทฯได้แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามวัย และประเภทซึ่ง
มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่แตกต่างกันดังนี้
กลุ่มลูกค้าวัยเด็กและวัยรุ่น
กลุ่มลูกค้าทั้งสองวัยนี้เป็นฐานลูกค้าหลักของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ผลิตสินค้าที่ตรง
กับความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเรื่อง ดีไซน์ สีสัน และความน่ารัก
เหมาะสมกับวัย ทาให้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
ด้วย
ลักษณะของสินค้า รูปแบบแฟชั่น และมีการวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ บริษัทฯ จึง
สามารถสร้างรายได้จากลูกค้ากลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง
สาหรับกลุ่มลูกค้าวัยเด็ก ตั้งแต่ประถมต้นจนถึงมัธยมต้น ผู้ปกครองเป็นผู้มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า บริษัทฯ ได้ผลิ ตชุดชั้นในของเด็กภายใต้เครื่องหมายการค้า “Sabinie”
เพื่อรองรับสรีระในวัยเด็ก โดยเน้นการออกแบบที่น่ารักสมวัย และเน้นคุณภาพของวัตถุดิบที่
นามาใช้ในการผลิต เนื่องจากเป็นวัยที่เพิ่งจะเริ่มใส่เสื้อชั้นใน จึงต้องพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบ
ที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวสัมผัสของเด็ก
กลุ่มลูกค้าวัยรุ่น เป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย เป็นวัยที่เพื่อนและ
บุคคลที่ตนเองชื่นชอบมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้า ซึ่งมักเลือกซื้อสินค้าตามแฟชั่น และ
ฟังก์ชั่นในการใช้งานที่สามารถทาให้บุคลิกภาพของตนดูดียิ่งขึ้ น ในสายตาของคนอื่นๆ ซึ่ง
ปัจจุบันแบรนด์ซาบีน่า ได้รับความนิยม และเป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นทางบริษัทฯ ยังคง
เน้นในการออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นแฟชั่นในกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง และยังมีการปรับปรุง หรือคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้โดยตลอด
กลุ่มลูกค้าวัยสาวและวัยผู้ใหญ่
ลูกค้าในกลุ่มนี้จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทาให้เริ่มคานึงถึงประโยชน์การใช้งานมากกว่า
ความสวยงามเพียงอย่างเดียว นอกจากนั้น ยังมีอานาจการซื้อสูงและปริมาณลูกค้าจานวนมาก
บริษัทฯ จึงวางแผนออกผลิตภัณฑ์สาหรับลูกค้ากลุ่มนี้ มากขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้เริ่มมี
การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีประโยชน์ในการใช้งาน แก้ไขข้อบกพร่อง และตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งทางบริษัทฯ มีสินค้าสาหรับรูปทรงหน้าอกของลูกค้าทุกแบบ
และทุกประโยชน์ใช้สอย ตัวอย่างเช่น “Moldern Curve by Sabina” ซึ่งช่วยทาให้ผู้ใช้มีสรีระที่
สวยงาม ดูเนียนเรียบเป็นธรรมชาติมากขึ้น แก้ปัญหาในการแต่งตัวตามสมัยนิยม เพิ่มความ
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มั่นใจ และความสวยงามแก่ผู้บริโภค เพื่อเข้าถึงตลาดในกลุ่มวัยสาวและวัยผู้ใหญ่ โดยใช้จุดเด่น
ในด้านฟังก์ชั่นในการใช้งานของผลิตภัณฑ์
สาหรับกลุ่มลูกค้า วัยสาวจัดเป็นกลุ่มลูกค้าตั้งแต่นักศึกษามหาวิทยาลัยจนถึงสาววัย
ทางาน เป็นวัยที่เพื่อน พนักงานขาย และเครื่องหมายการค้ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ชุดชั้นใน กลุ่มลูกค้าวัยสาวจะเน้นฟังก์ชั่นในการใช้งานที่สอดคล้องกับแฟชั่นเครื่องแต่งกาย
ภายนอก
กลุ่มลูกค้าวัยผู้ ใหญ่ มีพฤติกรรมการเลือกซื้อชุดชั้นในโดยเน้นฟังก์ชั่นในการใช้งานที่
เหมาะสมกับสรีระเป็นหลัก โดยเพื่อน พนักงานขาย และเครื่องหมายการค้ามีอิทธิพลต่อการ
เลือกซื้อชุดชั้นใน
กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ (OEM หรือ Original Equipment Manufacturer)
กลุ่มลูกค้าต่างประเทศผู้สั่งผลิตชุดชั้นในภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้สั่งผลิต โดยส่วน
ใหญ่เป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ มานาน ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทจาหน่ายชุดชั้นในที่มีชื่อเสียง มีการ
ประกอบกิจการมานานในทวีปยุโรป เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น
กลุ่มลูกค้าเหล่านี้มีทั้งผู้จาหน่ายชุดชั้นในที่เน้นฟังก์ชั่นการใช้งานจนถึงแบบแฟชั่นที่เป็น
คอลเลคชั่น จากัด สาหรับตลาดผู้บริโภคตั้งแต่ระดับกลางจนถึงระดับบน แต่ปัจจุบันจาก
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในทวีปยุโรปหลายแบรนด์เริ่มปรับตลาดตนเองไปยังระดับกลางมาก
ยิ่งขึ้น และลดระดับบนลงไปอย่างมาก
1.1.2.2 ส่วนแบ่งการตลาด
มูลค่าตลาด (Market Size)
ตารางที่ 1.2 แสดงมูลค่าตลาดรวมชุดชั้นใน
ที่มา บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จากัด เข้าถึงจาก www.marketinfo.co.th
มูลค่าตลาดในประเทศชุดชั้นในสตรีโดยรวม
ปี

มูลค่าตลาด (ล้านบาท)

2551

11,400

2552

12,000

2553

12,600
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ตลาดชุดชั้นในประเภทมีแบรนด์มูลค่า
ตารางที่ 1.3 แสดงมูลค่าตลาดชุดชั้นในภายในประเทศ
ที่มา บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จากัด เข้าถึงจาก www.marketinfo.co.th
ประเภท

มูลค่า (ล้านบาท)

วาโก้

3,300

ซาบีน่า

1,000

ไทรอัมพ์

1,000

1.1.3 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
การจัดจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย
บริษัทฯ จะวางขายตามจุดจาหน่ายต่างๆ โดยเป็นลักษณะการฝากขายสินค้า และมีการ
โอนย้ายสินค้าอย่างสม่าเสมอเพื่อสร้างยอดขายอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละจุดจาหน่าย บริษัทฯ
จัดให้มี พนักงานขาย จานวน 2-3 คน ซึ่งเป็นพนักงานขายที่ได้รับการฝึกอบรมให้มี
ความสามารถในการสื่อสินค้าให้ถึงลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้คาแนะนาแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับ
วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง และจุดเด่นต่างๆของผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลความต้องการหรือข้อเสนอแนะของลูกค้า กลับมายังฝ่ายวิจัยพัฒนาเพื่อปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานขายจานวน
ทั้งสิ้นมากกว่า 800 คน
สาหรับการจาหน่ายในต่างประเทศ บริษัทฯ มีการจาหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย
การค้า “Sabina” “Sabinie” “SBN” ผ่านตัวแทนจาหน่ายในประเทศ สิงคโปร์ ซึ่งเป็นการขาย
ขาดให้แก่ตัวแทนจาหน่ายเพื่อนาสินค้าของบริษัทฯ ไปวางขายในห้างสรรพสินค้าต่างๆ
นอกจากนี้ยังสามารถพบเห็นสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยในตลาด
ต่างประเทศ เช่น พม่า อิหร่าน เวี ยดนาม ดูไบ สิ งคโปร์ อินเดีย เกาหลีใต้ บาร์เรน กัมพูชา
เป็นต้นเนื่องจากมีผู้นาเข้าในประเทศดังกล่าวซื้อสินค้าของบริษัทฯ เพื่อไปจัดจาหน่ายอีกด้วย
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การจาหน่ายสินค้า OEM (Original Equipment Manufacturer)
บริษัทฯ มีการผลิตสินค้าตามรูปแบบที่ออกแบบโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย แ ละตาม
รูปแบบของลูกค้าเอง โดยลูกค้า OEM ส่วนใหญ่ เป็นลูกค้ารายใหญ่ ที่มีชื่อเสียง ในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา โดยลูกค้าส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันมายาวนาน มีลักษณะการจาหน่ายเป็น
ครั้งๆ ตามคาสั่งซื้อของลูกค้า ประกอบด้วยลูกค้าที่เป็นทั้ง Own Stores, Department Stores,
Modern Trade, Wholesaler, Trading firm ตลอดจนถึงลูกค้าที่เป็น Importer รายใหญ่ใน
อังกฤษ และยุโรป
ภาวะอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในจัดเป็นอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสาเร็จรูปชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอขั้นปลายที่ใช้แรงงานฝีมือเป็นหลัก (Skilled labor intensive) ซึ่งทางบริษัทฯ มีทั้งการผลิต
สินค้าเพื่อจาหน่ายในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้าของ
ตนเอง และการผลิตชุดชั้นในภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้สั่งผลิต (OEM หรือ Original
Equipment Manufacturer)
ภาวะอุปสงค์ สัดส่วนประชากรในประเทศไทยในปี 2552มีประชากรเพศหญิงใกล้เคียง
กับเพศชาย กล่าวคือ มีประชากรเพศหญิงประมาณ 32.2 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.74
ของประชากรทั้งหมดของประเทศไทย และในประชากรเพศหญิงมีจานวน 28.4 ล้านคนอยู่
ในช่วงอายุประมาณ 10 - 79 ปี ซึ่งเป็นวัยที่บริโภคผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน (ที่มา: สานักงานสถิติ
แห่งชาติ)
ด้านอุปทานชุดชั้นใน มีผู้ผลิตทั้งรายใหญ่ รายกลางและรายย่อยกระจายอยู่ทั่วประเทศ
กว่า 40 ราย นอกจากกาลังการผลิตในประเทศ ยังมีชุดชั้นในที่มีชื่อเสียงจาหน่ายในราคาสูงจาก
ประเทศในแถบตะวันตก และชุดชั้นในราคาประหยัดจากประเทศเพื่อนบ้าน เ ช่น สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นจานวนมากเข้ามาจาหน่ายในประเทศ
ลักษณะการผลิตมีทั้งที่เป็นการผลิตให้กับตราสินค้าต่างประเทศเพื่อส่งออกทั้งหมด
(OEM)
หรือซื้อลิขสิทธิ์ตราสินค้าจากต่างประเทศเพื่อผ ลิตและจาหน่ายในประเทศและเพื่อส่งออก
รวมทั้งการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง และการผลิตโดยไม่มีเครื่องหมายการค้า
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้ผลิตเริ่มให้ความสาคัญกับมูลค่าผลิตภัณฑ์ (Product Value) มากขึ้น จึง
มีการพัฒนาการผลิต การสร้างโครงข่ายอุตสาหกรรม กา รจัดการวัตถุดิบเพื่อปรับปรุงและ
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พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและนักออกแบบจากต่างประเทศมาช่วยพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์
ภาวะการแข่งขันในประเทศ
ตลาดชุดชั้นในภายในประเทศเป็นตลาดที่มีการแข่งขั
นสูงในทุกระดับราคา โดยมี
ผู้ประกอบการหลายรายในอุตสาหกรรมชุดชั้นใน เช่น บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ผู้ผลิต
ชุดชั้นในตรา “Wacoal” บริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย ) จากัด ผู้ผลิตชุด
ชั้นในตรา “Triumph” และบริษัทฯ ผู้ผลิตชุดชั้นในตรา “Sabina” และยังมีผู้ผลิตรายย่อยซึ่งผลิต
ชุดชั้นในโดยไม่มีเครื่องหมายการค้าจานวนมากรองรับตลาดผู้บริโภคที่คานึงถึงราคาเป็น
ประเด็นหลักในการเลือกซื้อสินค้า โดยหากแบ่งสัดส่วนตลาดโดยประมาณแล้ว บริษัท ไทยวา
โก้ จากัด (มหาชน) จะมีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด รองลงมาจะเป็นบริษัทฯ และบริ ษัท ไทรอัมพ์
อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งปัจจุบัน เนื่องจากตลาดชุดชั้นในโดยรวมในประเทศ
มีอัตราการเติบโตไม่สูงนัก ทาให้ทุกแบรนด์ทั้งแบรนด์ที่เป็นผู้นาและผู้ตาม ต้องหันมาแย่งชิง
ส่วนแบ่งการตลาดกันอย่างหนัก โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดทุกวิถีทาง ไม่
ว่าจะเป็นการ
โฆษณา, ประชาสัมพันธ์, การตลาดทางตรง และที่มีการแข่งกันกันมากที่สุดจะเป็นการส่งเสริม
การขาย ในการจัดโปรโมชั่นลดราคากันมากยิ่งขึ้น
นอกจากการแข่งขันระหว่างบริษัทผู้ผลิตภายในประเทศ ยังมีการแข่งขันจากผู้ผลิตชุด
ชั้นในชั้นนาจากต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรั่ง เศส สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ที่เข้ามาแย่งชิงส่วน
แบ่งการตลาดผู้บริโภคระดับบน สาหรับตลาดผู้บริโภคที่คานึงถึงราคาเป็นประเด็นหลัก มีการ
แข่งขันจากชุดชั้นในนาเข้าราคาประหยัดจากผู้ผลิตจากประเทศใกล้เคียง เช่น สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่า เป็นต้น
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รายชื่อผู้ประกอบการรายสาคัญในตลาดชุดชั้นในสตรี (ช่องทางโมเดิร์นเทรด)
ตารางที่ 1.4 รายชื่อผู้ประกอบการรายสาคัญในตลาดชุดชั้นในสตรี (ช่องทางโมเดิร์นเทรด)
ที่มา บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จากัด เข้าถึงจาก www.marketinfo.co.th
รายชื่อผู้ประกอบการรายสาคัญในตลาดชุดชั้นในสตรี (ช่องทางโมเดิร์นเทรด)
บริษัท

ตราสินค้า

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

วาโก้

บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน)

ซาบีน่า

บริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด

ไทรอัมพ์

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)

บีเอสซี

บริษัท ไคร่า โมด จากัด

ไคร่า

บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จากัด

มอร์แกน

บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จากัด

จินตนา,จินนี่,ราเฟียล่า เมจิกา

บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จากัด (นาเข้า)

เมเดิ้นฟอร์ม

การนาเข้าสินค้าประเภทชุดชั้นใน
ตารางที่ 1.5 แสดงการนาเข้าสินค้าประเภทชุดชั้นใน
มูลค่าการนาเข้าชุดชั้นในสตรีของไทย ตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2553 มีรายละเอียดดังนี้
ปี
มูลค่าการนาเข้า
อัตราการเติบโต (%)

2550

2551

2552

2553

92,873,225

90,633,523

90,414,181

109,715,634

-

-2%

0%

21%

12
120

50%

110

100

93

91

40%

90

80

30%
21%

60

20%

40

10%

20

0%

-2%

0%

-

-10%
2550

2551

2552

2553

ภาพที่ 2 แสดงมูลค่าการนาเข้าสินค้าประเภทชุดชั้นใน
ที่มา 2551-2553 บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
จากตารางที่ 1.5 และภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปี 2552 อัตราการนาเข้า
อยู่ในลักษณะคงตัวมาโดยตลอด แต่ในปี 2553 ที่ผ่านมา มีอัตราการนาเข้าชุดชั้นในเติบโต
สูงขึ้นเป็นอย่างมากโดยสูงขึ้นถึง 21% หรือคิดเป็นการนาเข้าเพิ่มขึ้นถึง 20 ล้านเหรียญสหรัฐ
ส่วนหนึ่งคาดว่าจากข้อตกลงทางการค้า AFTA ซึ่งได้เริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อ 1 มกราคม
2553 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาแย่งส่วนแบ่งตลาดในประเทศมากขึ้น
สัดส่วนการนาเข้าชุดชัน้ ในปี 2553
ตารางที่ 1.6 แสดงสัดส่วนการนาเข้าชุดชั้นในปี 2553
ประเทศ

จีน

ฮ่องกง

มาเลเซีย

เวียดนาม

อินโดนิเซีย

อื่นๆ

อัตราส่วน (%)

46

32

2

2

2

16

13

ภาพที่ 3 แสดงสัดส่วนการนาเข้าชุดชั้นในปี 2553
ที่มา 2551-2553 บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
จากตารางที่ 1.6 และภาพที่ 3 จะเห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นว่า ประเทศไทยยังคงมีการ
นาเข้าสินค้าจากประเทศจีนมากเป็นอันดับหนึ่ง และมีการเข้าที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดย
เพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ 150 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่า 1,624 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10 ซึ่งคาดว่าเป็นการนาเข้าของกลุ่มดีสเคาท์สโตร์ ที่มีการนาเข้าสินค้าจาก
ประเทศจีนซึ่งมีราคาถูกเข้ามาจาหน่ายในห้างของตนเองมากขึ้น นอกจากนั้นก็เป็นการนาเข้า
จากประเทศฮ่องกง ที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยในปี 2553 มีการนาเข้าสูงถึง
1,108.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 220 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.7
นอกจากนั้นเป็นการนาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่อยู่ในกลุ่มประเทศ
มาเลซีย, เวียดนาม และอินโดนีเซียตามลาดับ

AFTA ได้แก่

ภาวะการแข่งขันในตลาด OEM (Original Equipment Manufacturer)
การแข่งขันในตลาด OEM มีแนวโน้มสูงขึ้น เพราะนอกจากจะมีคู่แข่งขันเป็นผู้ผลิตสินค้า
OEM ภายในประเทศรายใหญ่ และยังมีคู่แข่งขันจากประเทศใกล้เคียงที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่า
กว่า โดยเฉพาะในเรื่องต้นทุนค่าแรง เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นแหล่ง OEM หลักใน
ทวีปเอเชีย คู่แข่งจากสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากจะได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิตแล้ว
ยังได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลอีกด้วย ประกอบกับโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตครบวงจรตั้งแต่การ
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ผลิตต้นน้าจนถึงการผลิตปลายน้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอ อย่างไรก็ตาม คู่แข่งจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเหล่านี้ จะเน้นราคาขายที่ถูกกว่า มาก กว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จึงทาให้กลุ่ม
บริษัทผู้ผลิตในประเทศไทยซึ่งเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ยังคงมีศักยภาพและความได้เปรียบ
ในการแข่งขันกับคู่แข่งในต่างประเทศ
แนวโน้มตลาดในต่างประเทศ
ตารางที่ 1.7 แสดงมูลค่าการส่งออกชุดชั้นในจากประเทศไทยตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปี 2553
(หน่วย : ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ)

มูลค่าการส่งออก
อัตราการเติบโต ( %)

2550

2551

2552

2553

842,192,523

925,207,497

804,390,703

969,151,398

-

10%

-13%

20%

50 -

1,200
1,000
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800

30%
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-20%
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ภาพที่ 4 แสดงมูลค่าการส่งออกชุดชั้นในจากประเทศไทยตั้งแต่ปี 2550 – 2553
ที่มา 2551-2553 บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
จากตารางที่ 1.7 และ ภาพที่ 4 ในปี 2553 ประเทศไทยมีอัตราการส่งออกชุดชั้นในเพิ่ม
สูงขึ้นถึงร้อยละ 20 หรือคิดเป็นมูลค่าถึง 969 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเหตุผลหลักน่าจะเกิดจากการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา และเริ่มฟื้นตัวขึ้นในยุโรป และเป็นที่คาดการณ์ได้ว่า แม้ว่า
คู่แข่งหลักคือประเทศจีนซึ่งมีราคาขายที่ถูก แต่คุณภาพยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับจากตลาด
ต่างประเทศมากนัก ประเทศไทยยังคงรักษาการส่งออกจากคุณภาพที่ดีกว่าได้อยู่ แต่อย่างไรก็
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ตามคู่แข่งหลัก คือประเทศจีน ยังเป็นประเทศที่ มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงเป็นอย่างมาก
เช่นเดิม
ตารางที่ 1.8 แสดงมูลค่าการส่งออกสินค้าประเภทชุดชั้นใน
สู่ประเทศคู่ค้าหลักปี 2550 - 2553 (ล้านบาท)
ประเทศ

2550

สหรัฐอเมริกา

11,979,946,475

2551

2552

2553

13,408,364,620 11,447,531,693 12,688,665,464

ญี่ปุ่น

2,247,903,910

2,787,405,180

2,725,288,069

2,626,220,832

ฝรั่งเศส

2,595,646,480

2,538,202,765

2,161,751,655

2,221,734,348

สหราชอาณาจักร

2,325,867,180

2,459,145,885

1,904,441,185

1,657,195,433

-

-

-

1,443,261,080

1,329,696,830

1,404,609,920

1,317,373,587

1,282,729,892
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ภาพที่ 5 แสดงมูลค่าการส่งออกสินค้าประเภทชุดชั้นใน สู่ประเทศคู่ค้าหลักปี 2550 – 2553
(ล้านบาท)
ที่มา 2551-2553 บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
จากตารางที่ 1.8 และภาพที่ 5 เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของ แต่ละประเทศคู่ค้าแล้วจะ
เห็นได้ว่าคู่ค้าหลัก หรือประเทศผู้นาเข้าชุดชั้นในรายใหญ่จากประเทศไทย คือสหรัฐอเมริกา ได้
เริ่มฟื้นตัวขึ้น ประเทศไทยสามารถส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มขึ้นถึง 1,200 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 10.5 หรือคิดเป็นมูลค่า 12,688.6 ล้านบาท และคิดเป็นสัดส่วนที่
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ใหญ่ที่สุดคือถึง ร้อยละ 41 แต่อย่างไรก็ตามประเทศคู่ค้าสาคัญอย่างประเทศญี่ปุ่นกลับมียอด
การส่งออกลดลงเล็กน้อย แต่ยังมีสัดส่วนอยู่ร้อยละ 9 ในขณะเดียวกันในฝั่งยุโรป ประเทศ
ฝรั่งเศสเริ่มมีอัตราการนาเข้าชุดชั้นในจากประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้ นเล็กน้อย โดยมีสัดส่วนร้อยละ
7แต่ในประเทศสหราชอาณาจักรกลับลดลงมีสัดส่วนร้อยละ 5 ส่วนประเทศเบลเยี่ยมกลับเพิ่ม
ขึ้นมา โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 5 จากผลการส่งออกทั้งหมดจะเห็นได้ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่ม
ค่อยๆ ฟื้นตัวในหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งประเทศไทย
ตารางที่ 1.9 แสดงสัดส่วนการนาเข้าชุดชั้นในปี 2553
สหรัฐ

ประเทศ

ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส

อเมริกา

อัตราส่วน (%)

41

9

สหราช
อาณาจักร

7

5

เบลเยี่ยม เยอรมัน อื่นๆ
5

4

อื่น
สหรั อ มริกา

อรมัน
บล ี่ ม
สหราชาอาณาจัก ร

ี่ปุน 9

ฝรั่ง ส
สหรั อ มริกา

ี่ปุน

ฝรั่ง ส

สหราชอาณาจักร

ภาพที่ 6 แสดงสัดส่วนการส่งออกชุดชั้นในปี 2553
ที่มา 2551-2553 บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน)

บล ี่ ม

อรมัน

อื่น

29
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ศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ
ในสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันเสรีทั้งในและต่างประเทศ ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายชุดชั้นใน
จาเป็นต้องรักษาความสามารถในการแข่งขันของตนอยู่เสมอ ทั้งนี้ ศักยภาพการแข่งขันของ
บริษัทฯเมื่อเทียบกับคู่แข่งทั้งภายในและต่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี้
1. คุณภาพผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ ผลิตชุดชั้นในที่มีคุณภาพทัดเทียมกับชุดชั้นในที่ผลิตโดยคู่แข่งในประเทศราย
ใหญ่ และสาหรับชุดชั้นในที่ผลิตส่งผู้จาหน่ายชุดชั้นในชั้นนาในต่างประเทศ และยังสามารถผลิต
ชุดชั้นในที่ต้องอาศัยทักษะการตัดเย็บสูงได้ ประกอบกับมีบริการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า
เพื่อให้บริการที่ครบวงจรอีกด้วย ซึ่งนับเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับผู้ผลิตสินค้า OEM จาก
ประเทศใกล้เคียงเช่นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในประเทศจีน ที่แม้จะมีต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่า แต่
ผลิตสินค้าที่ด้อยคุณภาพกว่า และไม่มีหน่วยงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ลูกค้าผู้จาหน่ายชุด
ชั้นในชั้นนาในต่างประเทศทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป และสแกนดิเนเวีย จึงให้ความไว้วางใจและ
ทาการสั่งผลิตสินค้ากับบริษัทฯอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีการออกแบบชุดชั้นในสาหรับวัยรุ่นให้มีลวดลายน่ารัก ซึ่งแตกต่างจากชุด
ชั้นในชั้นนาอื่นๆ ซึ่งไม่เน้นการออกแบบลวดลายเพื่อเอาใจกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นมากนัก จึงทาให้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถครองตลาดผู้ซื้อกลุ่มวัยรุ่นได้
3. ช่างฝีมือที่มีทักษะในการตัดเย็บสูง
บริษัทฯ มีช่างฝีมือที่มีทักษะในการตัดเย็บสูง สามารถตัดเย็บชุ ดชั้นในที่สลับซับซ้อน
ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์การเรียนในโรงงานซึ่งให้การศึกษาพนักงานทั้งในสายสามัญและ
สายอาชีพ จึงเป็นส่วนเสริมให้บริษัทฯสามารถคัดเลือกช่างเย็บที่มีความสามารถได้
4. ระบบการจัดการโรงงานและจัดเตรียมความพร้อมพนักงาน
หลังจากที่บริษัทฯ ประสบความสาเร็จในการนาระบบ Lean Manufacturing System
เข้ามาใช้ปรับปรุงระบบการจัดการในโรงงานจนได้รับรางวัลจากสถาบันเทคโนโลยี่ไทย -ญี่ปุ่น
แล้ว ทางบริษัทฯ ยังได้นาระบบ KAISEN ของญี่ปุ่นเข้ามาใช้ในการจัดการด้วยเช่นเดียวกัน
ทางบริษัทฯ ยังคงหาเครื่องมือการจัดการเ ข้ามาเพื่อช่วยบริหารงานโรงงานมากยิ่งขึ้น ได้แก่
ระบบ QCC หรือ Quality Circle Control , ระบบ TPM หรือ Total Productive Maintenance
(การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ) เป็นต้น เข้ามาช่วยเสริมการจัดการในโรงงานให้มี
ระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อทาให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ลดการสูญเปล่า
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5. องค์การแห่งการเรียนรู้ ( Learning Organization )
บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยการ
สนับสนุนให้เป็น องค์การแห่งการเรียนรู้ เพราะในการพัฒนาปรับปรุงต่างๆต้องอาศัยความรู้และ
การเรียนรู้ของคนในองค์การ ด้วยการค้นหาแนวคิดใหม่และการใช้ประสบการณ์ตรง ทาให้เกิด
การผลิตสินค้าหรือบริการใหม่และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ หากองค์การ
ใดมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอยู่มากแล้ว ก็จะได้เปรียบกว่าองค์การอื่นๆ ดังนั้นถ้า
บริษัทฯทาให้สมาชิกในองค์การมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีการแลกเปลี่ยนความรู้อันอาจเกิด
จากการลองผิดลองถูกและมีการถ่ายโ อนความรู้ไปยังสมาชิกอื่นในองค์การเพื่อให้เกิดผลการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสมาชิกสามารถนาประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมา
สร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการได้อย่างสร้างสรรค์ อันจะนาไปสู่การสร้างกระบวนการและ
การจัดการในองค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุ รกิจ นอกจากนี้บริษัทยังยึดหลักการองค์กร
แห่งความสุข เป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการองค์กร และมีความเชื่อว่า องค์กรจะดีได้ถ้า
พนักงานในองค์กรทางานอย่างมีความสุข ซึ่งสิ่งนี้จึงเป็นที่มาของวัฒธนธรรมองค์กร 4 ดี ของ
บริษัท อันประกอบไปด้วย “คิดดี พูดดี ทาดีและเป็นคนดี”
นโยบายราคา
การกาหนดนโยบายราคาสินค้าสามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ การกาหนดราคาขายของ
สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย และการกาหนดราคาสินค้าที่ผลิตภายใต้
เครื่องหมายการค้าของผู้สั่งผลิต (OEM) โดยปัจจัยที่มีผลต่อการกาหนดราคาสินค้า 2 ประเภทนี้
คือ ลักษณะ ปริมาณ รวมไปถึงมูลค่าทางการตลาดของสินค้า
ราคาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยจะใช้วิธีการกาหนดราคาตามความ
เหมาะสมต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ โดยจะเพิ่มราคาตามมูลค่าทางการตลาดของสินค้าด้วย การกาหนด
ราคาจะให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับคู่แข่งในตลาดระดั บเดียวกันเพื่อให้ผู้บริโภคใช้สินค้าอย่าง
คุ้มค่า และให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ ปัจจุบันราคาสินค้าของบริษัทฯ ถือว่าอยู่ในระดับราคาปาน
กลางเมื่อเปรียบเทียบกับราคาสินค้าประเภทเดียวกันในตลาด บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการ
แข่งขันทางด้านราคากับผู้ผลิตรายอื่น อย่างไรก็ต ามสินค้าอาจมีการลดราคาตามกลยุทธ์
การตลาดของห้างสรรพสินค้า และจุดจาหน่ายต่างๆ ตามความเหมาะสม
สาหรับราคาสินค้า OEM บริษัทฯ จะคัดเลือกลูกค้าที่อยู่ในระดับ กลางถึงระดับบน และใช้
นโยบายในการตั้งราคาแบบเพิ่มอัตรากาไรจากต้นทุนการผลิต (Cost Plus) ซึ่งราคาขายจะ
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงของความผันผวนเงินตราต่างประเทศบางส่วน และกาไรขั้นต้นจากการ
ผลิตสินค้าแต่ละชนิด มากน้อยตามรูปแบบของสินค้า รวมถึงปริมาณสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ

19
นโยบายในการผลิตสินค้า
ปริมาณสินค้าที่จะผลิตขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น การคาดการณ์สภาวะการ
แข่งขันทางการตลาด ฤดูกาลในการวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ กาลังการผลิตของแต่ละโรงงาน
และนโยบายจากฝ่ายบริหารงาน โดยมีปัจจัยพื้นฐานมาจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยในเรื่องรูปแบบการผลิต หากแบ่งสินค้าออกตามรูปแบบการผลิตก็สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ สินค้าที่มีการผลิตรูปแบบซ้าเดิม และสินค้ารูปแบบใหม่ สินค้ารูปแบบ
ซ้าเดิมส่วนมากเป็นสินค้าประเภทส่งออก ซึ่งมีปริมาณการผลิตจานวนมากและใช้ระยะเวลาการ
ผลิตน้อยกว่าการผลิตรูปแบบใหม่ อย่างไรก็ตามแม้สินค้ารูปแบบใหม่มีความยากในการผลิต
มากกว่า แต่มีรายได้จากการขายที่สูงกว่า และอัตรากาไรขั้นต้นที่ดีกว่า
สาหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย บริษัทฯ จะมีการวางแผนการ
วางจาหน่ายสินค้าล่วงหน้าทุกปี เพื่อควบคุมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนการวาง
จาหน่ายสินค้าบ่งบอกถึงปริมาณและชนิดสินค้าที่บริษัทฯ ต้องผลิตใน แต่ละเดือน เพื่อที่จะวาง
จาหน่ายได้ตรงเวลาที่วางแผน โดยแผนการผลิตมีความยืดหยุ่นตามปริมาณการสั่งซื้อใน
ระหว่างปี ฝ่ายวางแผนการผลิตส่วนกลางเป็นผู้กระจายปริมาณการผลิตไปยังโรงงานต่างๆ โดย
กระจายปริมาณสินค้าตามความเหมาะสมของระยะเวลา แบ่งชนิดสินค้าตามความเหมาะสมของ
เครื่องจักร และความชานาญของพนักงานในแต่ละโรงงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ผลิต
ในส่วนผลิตภัณฑ์ OEM บริษัทฯ จะมีการผลิตตามการสั่งซื้อจากลูกค้าเป็นครั้งๆ ไป
กล่าวคือไม่มีการผลิตล่วงหน้า ซึ่งลูกค้าจะสั่งซื้อก่อนวันที่ต้องการสินค้าเป็นระยะเวลานานตาม
แผนการวางจาหน่ายสินค้าของลูกค้า ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการผลิต และส่งสินค้า
บริษัทฯ จะมีการกระจายปริมาณสินค้าที่จะผลิตไปยังโรงงานต่างๆ ตามความเหมาะสมของ
กาลังผลิต ระยะเวลา และรูปแบบสินค้า โดยพิจารณาควบคู่ไปกับปริมาณการผลิตสินค้าภายใต้
เครื่องหมายการค้าของตนเองด้วย หากพบว่ามีการสั่งซื้อจากลูกค้าเข้ามามากกว่ากาลังผลิตที่
คงเหลือ บริษัทฯ จะไม่รับการสั่งซื้อนั้นๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งลูกค้าและ
บริษัทฯ
นอกจากนี้บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการพัฒนาปัจจัยอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิต เช่น การพัฒนาแรงงานคน เนื่องจากแรงงานเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสินค้าต้องการรายละเอียดและมีดีไซน์ที่หลากหลาย ปัจจุบันมีการพัฒนา
ความสามารถของพนักงานและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ในระหว่างการ
ผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน และมีการกระตุ้นพนักงานให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
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อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมพนักงานเป็นระยะ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่ต้องการวางจาหน่าย และความจาเป็นในการเพิ่มทักษะการผลิต
1.1.4 กลยุทธ์การแข่งขัน
- กลยุทธ์การแข่งขันสาหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย
การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในใหม่ๆ
บริษัทฯ เน้นหนักในการวิจัย และพัฒนา (Research and Development ) โดยการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคโดยเน้นในการจัดทา Focus Group (การสัมนากลุ่มย่อย ) เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้ม าใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการ และความ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน ทั้งทางด้านฟังก์ชั่นของชุดชั้นใน และแฟชั่น ซึ่ง
จากปัจจุบันที่ลูกค้าได้รับข่าวสารต่างๆ มากมายจากทางเทคโนโลยี ทาให้บริษัทจะต้องผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสม ตรงกับความต้องการของลูกค้า และมีราคาสมเหตุสมผล
การขยายฐานลูกค้าในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจ โดยการส่งออกสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของ
บริษัทย่อยไปยังต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA เช่น
เวียดนาม, ลาว, กัมพูชา, พม่า, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย และอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายแบรนด์
Sabina ให้เป็นที่รู้จักในตลาดอาเซียน และผู้บริโภคจากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่ม
ดาเนินการจัดจาหน่ายแล้วในประเทศพม่า, เวียดนาม, กัมพูชา เป็นต้น
การทยอยวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคได้รับข่าวสารต่างๆ มากขึ้นจากเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาอย่างไม่
หยุดยั้ง เช่นเดียวกับชุดชั้นในที่จะต้องมีการพัฒนาทั้งทางด้านฟังก์ชั่น และแฟชั่นอย่างต่อเนื่อง
ทางบริษัทฯ จึงได้วางกลยุทธ์การวางจาหน่ายผลิตภัณ ฑ์รุ่นใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องซึ่งช่วยให้
ผู้บริโภครับรู้ถึงความทันสมัย และการเคลื่อนไหวตามแฟชั่นอยู่ตลอดเวลาของสินค้าตรา
“Sabina” โดยบริษัทฯ ทาการวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ทุกๆ เดือน เพื่อรักษาความภักดีต่อ
ตราสินค้าของบริษัทย่อย โดยฝ่ายการตลาดจะเลือกช่วงเวลาใ
นการวางจาหน่ายสินค้าที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละผลิตภัณฑ์ การวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่จะวางไม่ห่าง
กันมากนัก เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีการซื้อสินค้าอย่างสม่าเสมอ
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นโยบายการส่งเสริมการขาย
บริษัทฯ จัดให้มีการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้าต่างๆ อยู่อย่างสม่าเสมอ
ไม่ว่าจะเป็นการแนะนาสินค้าใหม่ การจัดรายการลดราคา เพื่อเพิ่มปริมาณการขายและ ดึงดูด
ผู้บริโภคที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้มาทดลองใช้
บริษัทฯ ทาการโฆษณาตามสื่อต่างๆ ทุกปีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ตราสินค้า เนื่องจาก
ภาพลักษณ์ของตราสินค้ามีความสาคัญต่อการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตชั้นนา และมีผลกระทบต่อ
ยอดขายอย่างมาก บริษัทฯ จึงมีนโยบายการส่งเสริมการขายด้วยการโฆษณาผ่านทางสื่อต่างๆ
เช่น โทรทัศน์ นิตยสาร แค๊ตตาล็อก สื่อทางอินเตอร์เน็ต และอื่นๆ ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงผู้บริโภค
เป็นหลัก
- กลยุทธ์การแข่งขันสาหรับผลิตภัณฑ์ OEM (Original Equipment Manufacturer)
การรักษาระดับยอดขายของลูกค้าปัจจุบัน
การรักษาระดับยอดขายของลูกค้าปัจจุบันเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสาคัญ เนื่องจาก
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ทุกราย ซึ่งจะช่วยให้
การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมีบริการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า โดยสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าด้วย
การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า และบริการ เพื่อรักษายอดสั่งผลิตให้มีอยู่อย่างต่อเนื่อง
การลดระยะเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบและการผลิต (Lead Time)
บริษัทฯ มีนโยบายในการลด Lead time ในการผลิตชุดชั้นใน เช่น ในขั้นตอนการซื้อ
วัตถุดิบ บริษัทฯ จะจัดทา Pre purchase ก่อนจัดทาใบสั่งซื้ออย่างเป็นทางการให้กับผู้จัด
จาหน่าย และตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ณ แหล่งวัตถุดิบ เพื่อลดระยะเวลาการส่งมอบวัตถุดิบ
และลดปริมาณวัตถุดิบที่ไม่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า , การจัดขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบ
บางส่วนด้วยตนเอง และการซื้อวัตถุดิบสาเร็จรูปเพื่อลดขั้นตอนการผลิต เป็นต้น
การลดต้นทุน
การลดต้นทุนวัตถุดิบโดยไม่ลดคุณภาพของวัตถุดิบเป็นปัจจัยที่สาคัญมากต่อการแข่งขัน
กับทั้งคู่แข่ง ภายในประเทศและคู่แข่งจากต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน และประเทศ
อินโดนีเซีย นอกจากนี้การลดต้นทุนช่วยให้บริษัทฯใช้ราคาที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้มากขึ้น
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ส่งผลให้บริษัทฯมีรายได้จากการขายมากขึ้น บริษัทฯ มี วิธีการลดต้นทุนวัตถุดิบ โดยการหา
วัตถุดิบแหล่งใหม่ และการให้ผู้จัดจาหน่ายประกวดราคาขายวัตถุดิบ ดังนี้
การหาวัตถุดิบแหล่งใหม่ ที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพดี และมีราคาสมเหตุสมผล เป็น
การลดการพึ่งพาผู้จัดจาหน่ายรายใดรายหนึ่ง ป้องกันปัญหากาลังการผลิตของผู้จัดจาหน่ ายไม่
เพียงพอต่อปริมาณที่บริษัทฯ สั่งซื้อ ป้องกันการผูกขาดด้านราคาของผู้จัดจาหน่าย และช่วยให้
บริษัทฯ มีทางเลือกมากขึ้นในการกระจายปริมาณวัตถุดิบที่ต้องการซื้อไปยังผู้จัดจาหน่ายหลาย
ราย นอกจากเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯ ว่ามีการพัฒนาทางด้านการจัดหา
วัตถุดิบ แล้วยังช่วยเพิ่มความหลากหลาย และทันสมัยให้ผลิตภัณฑ์อีกด้วย
การควบคุมคุณภาพการผลิต
บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมการผลิตสินค้าอย่างเข้มงวด โดยในทุกโรงงานจะมี
หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหน่วยงาน
ตรวจสอบคุณภาพจากสานักงานใหญ่ ซึ่งทาการตรวจสอบคุณภาพการผลิต ตั้งแต่การตรวจงาน
ก่อนเริ่มการผลิต (Pre-production) ของสินค้าทุกรหัสจากทุกโรงงานในกลุ่มงานต่างๆ เพื่อเป็น
การป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดก่อนการผลิต จนถึงการตรวจสินค้าก่อนส่งมอบ
(Production Sample) ซึ่งเป็นการตรวจขั้นต อนสุดท้ายหลังจากการผลิตสินค้าเสร็จสิ้นทุกครั้ง
ก่อนส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อให้แน่ใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตผ่านมาตรฐานสากล และเป็นไป
ตามคาสั่งผลิต นอกจากนี้ ยังมีการสุ่มตรวจมาตรฐานของโรงงาน (Inspection) ทุกไตรมาส
ก่อนการตรวจประจาปีของลูกค้าแต่ละราย เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานสากล และความพึงพอใจของ
ลูกค้า
1.1.5 ปัจจัยความเสี่ยง
ผลกระทบจากนโยบายการค้าเสรีในเขตอาเซียน AFTA
จากการที่ประเทศไทยได้ร่วมจัดตั้งเขตการค้าเสรีขึ้น หรือ ASEAN FREE TRADE
AREA (AFTA) เมื่อเดือนมกราคม 2535 ซึ่งปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ
ประกอบด้วย ประเทศไทย , มาเลเซีย , สิงค์โปร์ , ฟิลิปปินส์ , อินโดนีเซีย , บรูไน, เวียดนาม ,
ลาว, พม่า และกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อให้การค้าภายในอาเซียนเป็นไปโดยเสรี
โดยปราศจากการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรและใช้อัตราภาษีศุลกากรต่าที่สุด และให้ลดลงเหลือ
ในอัตรา 0% ภายใน 1 มกราคม 2553 นี้ ซึ่งได้เริ่มส่งผลกระทบกับตลาดในประเทศแล้ว
บางส่วนโดยเฉพาะสินค้านาเข้าจากประเทศจีน ซึ่งเข้ามาในตลาดล่างมากขึ้น รวมทั้งคู่แข่งใน
ตลาดกลางมีข้อได้เปรียบจากการผลิตและนาสินค้าเข้าจากประเทศที่มีข้อตกลง AFTA ทาให้
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ต้นทุนราคาสินค้าของคู่แข่งเข้ามาได้ในราคาที่ค่อนข้างต่า เนื่องจากค่าแรงในประเทศเหล่านี้มี
อัตราค่าจ้างแรงงานที่ต่ากว่าประเทศไทยมาก
ดังนั้นในปี 2554 คาดว่าตลาดชุดชั้นในสตรี จะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในทุกระดับ
ทั้งระดับกลาง และระดับล่าง ทั้งในเรื่องของต้นทุนราคาสินค้าที่ต่า ทาให้สามารถที่จะนากลยุทธ์
ทางด้านราคา และการส่งเสริมการขายเข้ามาใช้ในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีความได้เปรียบในเรื่องของการจับจองพื้นที่ใน
ห้างสรรพสินค้า และดีสเคาท์สโตร์ต่างๆ ไว้แล้ว อีกทั้งความที่เป็นผู้ผลิตและผุ้ จัดจาหน่ายชุด
ชั้นในสตรีภายใต้แบรนด์ “Sabina” ในประเทศไทยมานานกว่า 40 ปีจนได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริโภคภายในประเทศอย่างกว้างขวางทั้งในเรื่องของคุณภาพที่ดี และรูปแบบที่โดดเด่น
ทันสมัย
ในทางกลับกันบริษัทฯ ก็ได้ประโยชน์จากนโยบายการค้าเสรีในเขตอาเซียน AFTA ด้วย
เช่นกัน กล่าวคือ เป็นโอกาสที่บริษัทฯ สามารถขยายแบรนด์ “ Sabina ” ออกไปยังประเทศใน
แถบอาเซียนได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากมีภาษีอัตราศูนย์ และนอกจากนั้นยังได้ประโยชน์จากภาษี
นาเข้าวัตถุดิบ ผ้า , ลูกไม้ จากประเทศในแถบอาเซียน ในราคาต้นทุนที่ต่าลง เนื่องจากไม่มี
กาแพงภาษีมากั้น
ซึ่งนโยบายการค้าเสรีในเขตอาเซียน หรือ AFTA นั้น มีผลกระทบทั้งทางด้านที่เป็น
ประโยชน์ และด้านที่ไม่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าทางบริษัท จะสามารถสร้างโอกาสให้เกิด
ขึ้นกับบริษัทฯ จากข้อตกลงดังกล่าวได้หรือไม่
การไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยน
จากภาวะเศรษฐกิจตกต่าในประเทศสหรัฐอเมริกา อันส่งผลกระทบไปถึงทางด้านยุโรป
ทาให้กองทุนต่างๆ จากต่างประเทศได้เคลื่อนย้ายกองทุนเข้ามาในประเทศในแถบเอเชียมาก
ยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบทาให้อัตราแลกเปลี่ยนในประเทศแถบเอเชียแข็งตัวมากยิ่งขึ้น และมี
แนวโน้มแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆ จึงทาให้ราคาสินค้าส่งออกของประเทศในแถบนี้มีราคาที่สูงขึ้นเป็น
อย่างมาก ดังนั้นประเทศในแถบเอเชียรวมทั้งประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันทางด้าน
ราคาสินค้าส่งออกลดลง
ในส่วนของบริษัทฯ ได้เตรียมการรับมือกับภาวะนี้มาโดยตลอด จนทาให้อัตรา ส่วนการ
ผลิตเพื่อส่งออก กับการผลิตเพื่อขายในประเทศลดลงมาโดยตลอด จากปี 2551 ที่อัตราส่วนการ
ผลิตเพื่อส่งออกภายใต้แบรนด์ลูกค้าต่างประเทศ และ การผลิตแบรนด์ Sabina เพื่อขายใน
ประเทศอยู่ที่ 50% ต่อ 50% มาจนถึงปี 2553 อัตราส่วนอยู่ที่ 30% ต่อ 70% และได้
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วางเป้าหมายว่าในปี 2554จะมีอัตราส่วนอยู่ที่ 20% ต่อ 80% โดยทางบริษัทได้หันมาทาแบรนด์
สาหรับตลาดในประเทศ และประเทศในเขตเศรษฐกิจพิเศษ AFTA มากยิ่งขึ้น
บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสัดส่วนรายได้จากการจาหน่ายสินค้า OEM และสินค้าภายใต้
เครื่องหมายการค้าของ บริษัทย่อยในต่างประเทศต่ อรายได้รวมคิดเป็น ร้อยละ 46.15 ในปี
2551 ร้อยละ 30.83 ในปี 2552 และร้อยละ 28.78 ใน ปี 2553 ตามลาดับ
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้
 มีการซื้อวัตถุดิบ และขายสินค้าให้กับลูกค้า ด้วยเงินตราต่างประเทศ หลายๆ สกุล
 เนื่องจากบริษัทฯมีการนาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ จากลักษณะการดาเนินธุรกิจนี้
บริษัทฯ จึงมีการป้องกันความเสี่ยงตามธรรมชาติ (Natural Hedge) โดยบางส่วน กล่าวคือ
มีมูลค่าการซื้อวัตถุดิบหลักจากต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.92 ของรายได้จากการขาย
สิน ค้า OEM (Original Equipment Manufacturer) ในต่างประเทศ ในปี 2552 และคิดเป็นร้อย
ละ26.04 ในปี 2553
 การบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทาสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า Forward Contract กับสถาบันการเงิน ในช่วงที่ อัตราแลกเปลี่ยนมี
การผันผวนโดยมีสกุลเงินที่ บริษัทฯทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและ
เงินยูโร
การบริโภคภายในประเทศ
จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2553 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีอัตราผลผลิตมวล
รวมประชาชาติ (Gross Domestic Products หรือ GDP) เติบโตขึ้นสูงมากกว่ า 8% แต่อัตรา
การเติบโตนั้นเติบโตในบางธุรกิจเท่านั้น ส่งผลทาให้แนวโน้ม ของอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มสูงขึ้น
มีการปรับราคาสินค้าสูงขึ้นในหลายๆ ธุรกิจ ซึ่งทางรัฐได้มีการนานโยบายทางด้านอัตรา
ดอกเบี้ยมาใช้ เพื่อลดแรงกดดันทางด้านอัตราเงินเฟ้อ อันจะส่งผลให้การบริโภ คในประเทศมี
อัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลงมากยิ่งขึ้น
เมื่อมีอัตตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่า โดยเฉพาะในส่วนของตลาดชุด
ชั้นในสตรี ทาให้หลายๆ แบรนด์ในประเทศต้องหันมาทากิจกรรมการตลาดในประเทศมากยิ่งขึ้น
ทั้งทางด้าน การโปรโมทสินค้า , การลดราคา , การจัดกิจกร รมการตลาด , การโฆษณา และ
การใช้ลูกค้าสมาชิก อันจะส่งผลให้มีการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นสาหรับตลาดชุดชั้นในสตรีใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะแบรนด์ใหญ่ ๆ และแบรนด์ผู้นาตลาด จะหันเข้ามาแข่งขันในตลาดกัน
มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน
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แต่ในขณะเดียวกัน ทางรัฐบาลได้มีการประกา ศ นโยบายประชาวิวัฒน์ โดยการให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่นอกระบบสวัสดิการของรัฐเข้ามาอยู่ในระบบมากยิ่งขึ้น
ซึ่งอาจจะช่วยส่งเสริมทาให้การบริโภคภายในประเทศดีขึ้น ซึ่งถ้าสามารถจัดการได้อย่างเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้นในปี 2554 แล้ว คาดว่าสภาวะเศรษฐกิจในประเทศจะดีขึ้น ประชาชนมีรายได้
ที่มั่นคงขึ้น อันหมายถึงกาลังซื้อภายในประเทศก็จะดีขึ้นตามไปด้วย
ความเสี่ยงทางด้านการปรับค่าแรงขั้นต่า
จากการที่ทางภาครัฐได้มีการปรับค่าแจ้งแรงงานขั้นต่าเพิ่มสูงขึ้น จาก 206 บาทต่อวัน
เป็น 215 บาท ต่อวัน (ในเขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล ) และ หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 4.4%,
ค่าแรงขั้นต่าจังหวัดชัยนาท จาก 158 บาทต่อวัน เป็น 167 บาทต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ
5.7% และจังหวัดยโสธร จากค่าแรงขั้นต่า 157 บาทต่อวันเ เป็น 166 บาทต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น
5.7% ทาให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตเ พิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ต้นทุนการผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีนั้น ต้นทุนหลักมาจากค่าแรงงาน ส่งผลให้ทางบริษัทฯ
จาเป็นต้องปรับราคาสินค้าเพื่อรักษาส่วนแบ่งของกาไรให้อยู่ในอัตราที่รองรับได้
แต่อย่างไรก็ตามจากการที่ทางบริษัทฯ ได้มีการนาระบบ LEAN และ ระบบ KAISEN มา
ใช้ในการผลิต รวมถึงมีแผนการพัฒนาไปถึงขบวนการ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร หรือ
Total Quality Management (TQM) ซึ่งจะสามารถทาให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตขึ้นมาได้ อันจะส่งผลให้ค่าแรงต่อหน่วยการผลิตเพิ่มสูงขึ้นไม่มากนัก
การพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่น้อยราย
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกเป็นผู้จาหน่ายชุดชั้นในชั้นนาใน
ต่างประเทศซึ่งได้ว่าจ้างให้บริษัทฯและบริษัทย่อยออกแบบและผลิตชุดชั้นในภายใต้เครื่องหมาย
การค้าของผู้สั่งผลิต (OEM) มีสัดส่วนรายได้จาก การขายลูกค้า 10 รายนี้คิดรวมเป็นร้อ ยละ
42.92 ร้อยละ 26.56 และร้อยละ 26.11 ของรายได้จากการขายในปี 2551 ปี 2552 และปี 2553
ตามลาดับ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงในการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ และอานาจต่อรองที่
จากัด ซึ่งในแง่อานาจการต่อรองเรื่องราคาสินค้านั้น แม้ว่าบริษัทฯสามารถตั้งราคาสินค้ าได้ตาม
ความซับซ้อนในการตัดเย็บ และต้นทุนวัตถุดิบ แต่บริษัทฯยังคงต้องรักษาระดับราคาสินค้าให้
อยู่ในระดับที่แข่งขันกับคู่แข่งได้ ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายในการไม่ปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น
หลังจากที่ได้ตกลงราคากับลูกค้าแล้ว
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บริษัทฯ จึงมีนโยบายลดความเสี่ยงโดยการรั กษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและพัฒนา
รูปแบบและคุณภาพสินค้าอยู่เสมอ แม้ลูกค้า OEM จะมีการซื้อเป็นครั้งๆ ไป กล่าวคือไม่มีการ
ทาสัญญาระยะยาว และไม่มีการผลิตล่วงหน้า แต่ ลูกค้ารายใหญ่ทั้ง 10 รายนี้ล้วนเป็นลูกค้าที่
มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับบริษัทฯและบริษัทย่อย และมีการสั่งซื้อสินค้าในลักษณะเป็นราย
ครั้งไปอย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้ลูกค้ารายใหญ่ 3 รายแรก ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัทมายาวนาน
ยังได้ปรับเปลี่ยนวิธีการลงผลิต สั่งซื้อกับทางบริษัทในปี 2552 เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
เศรษฐกิจตกต่า โดยมุ่งเน้นจานวนต่อแบบที่มากขึ้น ในระดับราคาที่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา โดยทาง
ลูกค้าได้ลดจานวนผู้ผลิตลง แต่เน้นเฉพาะผลิตกับผู้ผลิตรายใหญ่ และมีคุณภาพดีเท่านั้น
ความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักในการผลิตชุดชั้นในได้แก่ ผ้า ยาง ฟองน้า ซึ่งมูลค่าการซื้อวัตถุดิบหลักต่อ
มูลค่าการซื้อวัตถุดิบทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.75 ในปี 2552 และร้อยละ 79.18 ในปี
2553 ตามลาดับ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคา วัตถุดิบ บริษัทฯ มีระบบการจัดซื้อและ
บริหารการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพ โดยการจัดหาและคัดเลือกผู้จัดจาหน่ายวัตถุดิบ ตลอดจน
วางแผนการสั่งซื้อที่เหมาะสม
นอกจากนี้ สาหรับสินค้า OEM บริษัทฯ จะกาหนดราคาขายด้วยวิธีการกาหนดราคาตาม
ต้นทุนการผลิตจริง แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงต้องรักษาระดับราคาสินค้าให้แข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น
ได้ บริษัทฯ จึงได้ใช้วิธีการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม ซึ่งทาให้บริษัทฯ
สามารถรักษาอัตรากาไรขั้นต้นได้ค่อนข้างคงที่ จึงเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบได้
จากรายละเอียดข้างต้นที่ผู้ทาการศึกษาได้ทาการศึกษาพบว่าจากภาวะเศรษฐกิจตกต่าส่ง
ผลกระทบทาให้อัตราแลกเปลี่ยนในประเทศแถบเอเชียแข็งตัวมากยิ่ งขึ้น และมีแนวโน้มแข็งค่า
ขึ้นเรื่อยๆ จึงทาให้ราคาสินค้าส่งออกของประเทศในแถบนี้มีราคาที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก ดังนั้น
ประเทศในแถบเอเชียรวมทั้งประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคาสินค้า
ส่งออกลดลง บริษัทจึงต้องการส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศมากขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
คู่แข่งที่มีส่วนแบ่งตลาดมาก ซึ่งจะต้องทาการศึกษาเพื่อทาการกาหนดกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่ง
ทางการตลาด และเสริมสร้างความภักดีต่อแบรนด์ ซึ่งหากไม่ได้รับการพัฒนาจะมีแน้วโน้มให้
เกิดปัญหาในระดับต่างๆดังนี้
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โครงสร้างรายได้ (รายได้หลังหักรายการระหว่างกัน)
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย นับเป็นรายได้
หลักของบริษัทในปัจจุบัน โดยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 67.69 และ ร้อยละ 69.83 ของรายได้รวม
ตามงบการเงินรวมปี 2552 และ 2553 ในขณะที่รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ OEM ได้มี
สัดส่วนลดลงเหลือเพี ยงร้อยละ 30.83 และร้อยละ 28.78 ของรายได้ตามงบการเงินรวมในปี
2552 และ 2553
ตารางที่ 1.10 แสดงโครงสร้างรายได้ (รายได้หลังหักรายการระหว่างกัน)
ที่มา 2551-2553 บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
สายผลิตภัณฑ์

ดาเนินการโดย

ผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื่องหมายการค้าของ
บริษัทย่อย

บริษัท ซาบีน่า
ฟาร์อีสท์ จากัด

ขายผลิตภัณฑ์ OEM
รายได้จากการบริการ
และรายได้อื่น 1,2
รวม

บริษัท ซาบีน่า
จากัด (มหาชน)
บริษัท ซาบีน่า
จากัด (มหาชน)

% การถือ
หุ้นบริษัท

ปี 2551
มูลค่า
%

ปี 2552
มูลค่า
%

ปี 2553
มูลค่า
%

99.90%

1,037.79

52.30%

1,134.08

67.69

1,322.28

69.83

-

915.69

46.15%

516.45

30.83

544.87

28.78

-

30.75

1.55%

24.79

1.48

25.91

1.39

1,984.23

100.00%

1,675.32

100.00%

1,893.46

100.00%

หมายเหตุ : 1. รายได้จากการบริการ ได้แก่ รายได้จากการรับจ้างตัดผ้า และรายได้จากการ
รับจ้างเย็บสินค้า
2. รายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ , รายได้ชดเชยการส่งออก (บัตรภาษี ), รายได้
จากการคืนอากร , กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน , รายได้ค่าชดเชยสินค้า เป็น
ต้น

1.2 ปัญหาและลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
บริษัทฯ ได้เริ่มปรับเป้าหมายการดาเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2550 โดยได้ลดการสัดส่วนการ
ขายผลิตภัณฑ์ OEM (Original Equipment Manufacturer) มาโดยตลอดจากสัดส่วน ร้อยละ
54.89 มาเป็น ร้อยละ 46.15 ในปี 2551 และร้อยละ 30.83 ในปี 2552 ตามลาดับ และมี
สัดส่วน ร้อยละ 28.78 ในปี 2553 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวม ซึ่งการลดสัดส่วนดั งกล่าว
เพื่อเป็นการลดการพึ่งพาลูกค้าต่างประเทศ เนื่องจาก
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1. ความไม่แน่นอนของตลาดต่างประเทศ จากสภาพปัญหาทางด้านเศรษฐกิจทั้งในฝั่ง
ทางด้านสหรัฐอเมริกา และโดยเฉพาะทางด้านยุโรป ซึ่งประสบปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจเป็นอย่างหนัก ทาให้ตลาดยุโรปซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัทฯ ไ ม่มีความ
แน่นอนทางด้านจานวนสั่งผลิต อีกทั้งระยะเวลาในการผลิตสั้นลง นอกจากนั้นตลาด
ยุโรปเริ่มเปลี่ยนไป ตลาดสินค้าราคาแพงเริ่มลดลง ตลาดเปลี่ยนไปเป็นสินค้าราคา
ประหยัดมากยิ่งขึ้น อันส่งผลให้การผลิตให้กับแบรนด์ทางด้านยุโรปมีอัตรากาไรลดลง
2. อัตราแลกเปลี่ยน จากการที่แนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ต่อเหรียญสหรัฐ
หรือยูโร มีแนวโน้มลดต่าลงมาโดยตลอด อันหมายถึงค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่า
มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทาให้ความสามารถในการแข่งขันในการรับออเดอร์จากลูกค้า
ต่างประเทศ เป็นไปได้ยากขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันกับผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศจีน
จากเหตุผลดังกล่าว และเพื่อความยั่งยืนในการเติบโตของบริษัทฯ (Sustainable Growth)
ทาให้ทางบริษัทฯ หันมาทาตลาดชุดชั้นในใ นประเทศเป็นอย่างหนักมาตลอด 3 ปี ซึ่งทาให้
แบรนด์ซาบีน่า มีอัตราการเติบโตมากกว่าตลาดโดยร วมมาโดยตลอด โดยมีอัตราการเติบโต
ร้อยละ 9.3 ในปี 2552 และ ร้อยละ 16.7 ในปี 2553 จนคาดว่าปัจจุบัน บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาด
เป็นอันดับ 2 ในตลาดชุดชั้นในสตรี และบริษัทฯ มีเป้าหมาย ที่จะรักษาอัตราการเติบโตให้เป็น
หนึ่งในผู้นาตลาดชุดชั้นในสตรีในประเทศไทย
ปัญหาระดับองค์กร คือ บริษัท ต้องการเพิ่มอัตราผล ประกอบการ ซึ่งประกอบกับแนวโน้ม
ปรับตัวเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทาให้บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
มีเป้าหมายที่จะรักษาอัตราการเติบโตให้เป็น หนึ่งในผู้นาตลาดชุดชั้นในสตรีในประเทศไทย
ปัญหาระดับหน่วยธุรกิจ คือ การที่บริษัทฯ ต้องการ เพิ่มส่วนแบ่ง ตลาดที่จะส่ง ผลถึงผล
ประกอบการ รายได้ และผลกาไรที่เพิ่มขึ้นตลาด ชุดชั้นในสตรี ในประเทศไทยและจาเป็นต้อง
พัฒนากลยุทธ์ของตนขึ้นมาได้ภายใต้เป้าหมายและกลยุทธ์ระดับบริษัท กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
ปัญหาระดับหน้าที่ คือ การกาหนดกลยุทธทางการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ให้มีความ
สอดคล้อง และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด เพื่อ กระตุ้นยอดขาย ให้เพื่มขึ้นใน
ตลาดชุดชั้นในสตรี บรา
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1.3 ความสาคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กร
ปัจจุบัน SABINA มีสินค้าจาหน่ายครอบคลุมทั้ งตลาด โดยแบรนด์สินค้าในประเทศ
จะแบ่งตามฐานลูกค้า ตั้งแต่ลูกค้าวัยประถมจะใช้แบรนด์ Sabinie วัยมัธยมต้นใช้แบรนด์
Cool Teen ส่วนวัยมัธยมปลายใช้ Pretty Perfect และใช้แบรนด์ ยูบรา สาหรับกลุ่มลูกค้า
ระดับอุดมศึกษา ส่วนกลุ่มลูกค้าวัยสาว จะมีแบรนด์สินค้าที่แสดงถึงลูกเล่นที่มากขึ้น เช่น
Doomm Doomm , Moldern Curve และ Moldern Soft เป็นต้น โดยวางจาหน่ายสินค้าใน
Department Store และ Discount Store
SABINA จะเน้นจาหน่ายสินค้าในประเทศมากขึ้น เพราะไม่ต้องการไปแข่งกับจีนและ
เวียดนามในตลาดต่างประเทศ โดย SABINA ยังยืนยันว่าจะไม่ทาธุรกิจต้นน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการ
เป็นคู่แข่งกับคู่ค้า แต่จะมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่มีการออกแบบสวยงามออกสู่ตลาด และลด
การผลิตสินค้า Mass Product ลงด้วย ซึ่งแม้ว่าจะทาให้ยอดขายโตได้เพียง 6-10% แต่กาไร
สุทธิจะโต 20% ได้
เมื่อมีคู่แข่งรายใหม่เพิ่มมากขึ้น และส่วนแบ่งทางการตลาดลดลงทาให้องค์กรขาดความ
มั่นคง รวมทั้งมีความเสี่ยงที่จะมีรายได้ลดลงจากการขายสินค้า เมื่อสอบถามผู้บริโภคสินค้าใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่านอกจากผู้บริโภคจะให้ความสนใจกับรูปแบบและการใช้งานแล้ว
ยังให้ความใส่ใจกับแบรนด์ เพราะมีผลต่อโฆษณา, ประชาสัมพันธ์, การตลาดทางตรง และที่มี
การแข่งกันกันมากที่สุดจะเป็นการส่งเสริมการขาย ในการจัดโปรโมชั่นลดราคากันมากยิ่งขึ้น ทา
ให้ผู้บริโภคติดตามและเลือกซื้อแบรนด์ของของเราเป็นหลัก
ส่วนแบ่งตลาดชุดชั้นในสตรี
ส่วนแบ่งตลาดชุดชั้นในหญิง ปี

วาโก้

14 %

ซาบีน่า

13%
58 %

15 %

ไทรอัมพ์
อื่นๆ

ภาพที่ 7 แสดงส่วนแบ่งตลาดชุดชั้นในหญิงปี 2553
ที่มา บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จากัด เข้าถึงจาก www.marketinfo.co.th
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ถ้าได้รับการแก้ไขหรือศึกษาจะมีผลดีอย่างไร
และถ้าไม่ได้รับการแก้ไขจะมีผลเสีย
ผลกระทบกับองค์กรในระยะยาวอย่างไร ทั้งในระดับองค์กร, ระดับหน่วยธุรกิจ, ระดับผลิตภัณฑ์
, ระดับหน้าที่ เมื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค แล้วจะสามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มผู้บริโภค ทั้งในด้านการใช้งานที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคที่ซื้อสินค้า การทาการตลาด
เชิงรุก และการให้บริการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งถ้าไม่ได้รับการปรับปรุงหรือ
แก้ไข จะทาให้เสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับคู่แข่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษายืนยันปัญหา สาเหตุ ปัจจัยสภาพแวดล้อม
2. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีซาบีน่าของผู้บริโภค
3. เพือ่ กาหนดกลยุทธ์ ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน้าที่ ให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด และเพือ่ สร้างศักยภาพในการแข่งขันให้เป็นผู้นาตลาด

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยทางจิตวิทยาของผู้บริโภค รวมทั้งพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีซาบีน่าเพื่อนาไปกาหนดกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับ (ระดับองค์กร,
ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที)่
ประโยชน์ระยะสั้น : ศึกษาพฤติกรรมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุด
ชั้นในสตรีซาบีน่าของผู้บริโภค เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งองค์กรและผู้บริโภค ซึ่งรวมทั้ง
กระบวนการที่ทาให้สินค้าและบริการเกิดประสิทธิภาพและคุณภาพ
ประโยชน์ระยะยาว : เพื่อรับรู้ความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
องค์กร

1.6 นิยามปฏิบัติการ (Operational Definition)
ชุดชั้นในสตรี หมายถึง เครื่องแต่งกายชั้นในสาหรับผู้หญิง ซึ่งประกอบด้วยเสื้อชั้นใน
และกางเกงในทั้งแบรนด์ของไทยและแบรนด์จากต่างประเทศ(www.thaitextile.org/th/textile_int
el/.../02.../ชุดชั้นในหญิง.pdf)
บรา มาจากคาเต็มว่า บราเซียร์ (Brassiere) หมายถึงชุดชั้นในท่อนบนของผู้หญิง
(http://www.oknation.net/blog/print.php?id=559020)
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พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึงพฤติกรรมที่บุคคลทาการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมิน
ในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเพื่อตอบสนองความต้องการของเขา (ศิริวรรณ เสรีรัตน์.2538:3)
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง เป็นการค้นหาหรือวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
การซื้อและบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของ
ผู้บริโภค คาตอบที่ได้จะช่วยให้ส ามารถจัดกลยุทธ์ การตลาด ที่สามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม (Kotler, Philip, P.105)

บทที่ 2
ทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่ม
ส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจชุดชั้นในซาบีน่า ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าความรู้และได้
ดาเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นแนวคิดประกอบการวิจัย ดังนี้
หลักแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
2.1 การจัดการเชิงกลยุทธ์
2.2 ทฤษฎี SWOT Analysis และ TOWS Matrix
2.3 ทฤษฎี Five Forces Model Five Forces Analysis
2.4 ทฤษฏี PEST Analysis
หลักแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการการตลาด และกลยุทธ์ตลาด
2.5 ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)
2.6 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับตราสินค้า (Brand)
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
2.8 ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ
2.9 แนวคิดและทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด

2.1. การจัดการเชิงกลยุทธ์
2.1.1 ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ต่างๆ มีผู้ให้ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการของการจัดการองค์การโดยรวมที่เน้นการสร้าง
อนาคตในระยะยาว และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ตลอดจน
เป็นการเน้นสร้างกลยุทธ์ขององค์การเพื่อความสาเร็จขององค์การในอนาคต ซึ่งจะได้เสนอให้
ทราบถึงความหมายลักษณะของการจัดการเชิงกลยุทธ์
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
วิวัฒนาการของการจัดการเชิงกลยุทธ์ และประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
Chandler (1969) ได้สรุปความหมายของกลยุทธ์เป็นการกาหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ในระยะยาวขององค์การ และการเลือกแนวทางปฏิบัติตลอดจน
การจัดสรร
ทรัพยากรที่จาเป็นเพื่อให้สามารถดาเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
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Mintzberg and Quinn (1996, p. 3) กล่าวว่า กลยุทธ์เป็นรูปแบบของการตัดสินใจต่าง ๆ
หรือการดาเนินการ เพื่อให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
Certo and Peter (1988, p. 13) ได้ให้ความหมา ยของการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ คือการ
กาหนดการกระทา (action) ในยุทธศาสตร์ที่ได้พัฒนาขึ้นในขั้นการกาหนดยุทธศาสตร์
(strategy)
Pitts and Lei (2000, p. 301) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ หมายถึง
การเปลี่ยนกลยุทธ์เข้าสู่การกระทา (ปฏิบัติการ ) ตามที่ต้องการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่
ปรารถนา
Wheelen and Hunger (2008, pp. 212-213) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การนากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติเป็นการนากิจกรรมทั้งหมดที่จาเป็น เพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์
การปฏิบัติตามกลยุทธ์เป็นกระบวนการนากลยุทธ์และนโยบาย สู่การปฏิบัติ (put into action)
โดยผ่านการจัดทาโครงการ (program) การจัดงบประมาณ (budget) และระเบียบวิธีการปฏิบัติ
สรุปได้ว่า การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นกระบวนการเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ที่ได้จัดทาขึ้น เพื่อ
นาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมาย
2.1.2 ความสาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์
เนื่องจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งลักษณะขององค์กรที่จะต้อง
เปลี่ยนปลงไปในอนาคต และเงื่อนไขการแข่งขันใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นทาให้ปัจจัยหรือสาเหตุของ
ความสาเร็จขององค์กรธุรกิจที่เคยมีมาในอดีตจะเริ่มเปลี่ยนแ ปลงไป ผู้บริหารในยุคใหม่จะต้อง
ให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังกล่าวทาให้การศึกษาในด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์มี
ความสาคัญต่อผู้บริหารยุคใหม่ (พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ และพสุ เดชะรินทร์. 2542 : 7- 9) ซึ่งการ
จัดการเชิงกลยุทธ์มีลักษณะที่สาคัญดังนี้
2.1.2.1 การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นการกาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ภารกิจ และ
วัตถุประสงค์ขององค์กรธุรกิจ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้องค์กรมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน
อย่างไรก็ตามผู้บริหารจะต้องพึงตระหนักไว้ว่า สิ่งที่ตนกาหนดไว้นั้น ไม่ได้มีลักษณะที่คงที่เสมอ
ไป แต่จะ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
วัตถุประสงค์ขององค์กร จะต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลา

34
2.1.2.2 การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นการกาหนดวิธีการหรือแนวทางในการ
ดาเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อให้บรรลุถึงทิศทางและวัตถุประสงค์ที่กาหนดขึ้น
โดยในการกาหนดแนวทางในการดาเนินงานนี้ องค์กรธุรกิจจะต้องทาการวิเคราะห์และประเมิน
ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อคิดค้นแนวทางในก ารดาเนินงานที่เหมาะสม
ที่สุดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ
2.1.2.3 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ครอบคลุมการนาเอาวิธีการหรือแนวทางในการ
ดาเนินงานที่ได้คิดค้นขึ้นมาประยุกต์ใช้และปฏิบัติเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ได้
ตั้งไว้
2.1.2.4 การประยุกต์ใช้กลยุทธ์สาหรับธุรกิจเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารองค์กรเมื่อ
เทียบกับหน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบความสามารถของผู้บริหารในการกาหนด
แนวทางในการดาเนินธุรกิจ การจัดทาและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
จัดเป็นหน้าที่ซึ่งมี
ความสาคัญเป็นอันดับต้นรวมทั้งเป็นหน้าที่ซึ่งมีอิ ทธิพลต่อการดาเนินงานในระยะยาวของ
องค์กร ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่า กลยุทธ์และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ดีนั้นสามารถใช้เป็น
เครื่องวัดถึงความสามารถในการบริหารของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี
2.1.2.5 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางด้านกลยุทธ์มักจะมีความ
เกี่ยวข้อง/หรือมีผลต่อทิศทางในการดาเนินงานในระยะยาวขององค์กร
2.1.2.6 การจัดการและการตัดสินใจทางด้านกลยุทธ์มักจะเป็นความพยายามใน
การ ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กรธุรกิจ ความได้เปรียบทางการแข่งขันนี้
สามารถเกิดขึ้นจาก การนาเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ การนาเสนอสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพและบริการที่มีคุณค่าเหมาะสมกับราคาที่สุด
2.1.2.7 การตัดสินใจทางกลยุทธ์อาจจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของ
องค์กรซึ่งครอบคลุมตั้งแต่เสาะแสวงหาทรัพยากรหรือความสามารถหลักที่จาเป็นต้องใช้สาหรับ
การสร้างความเปรียบเทียบทางการแข่งขัน
2.1.2.8 การตัดสินใจทางกลยุทธ์ยังเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานในระดับต่าง ๆ ของ
องค์กร โดยการดาเนินงานในระดับต่าง ๆ ขององค์กรจะต้องสอดคล้องและเกื้อหนุนต่อกลยุทธ์
ขององค์กร และความสามารถในการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานจะเป็นสาเหตุสาคัญสาหรับ
ความสาเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร
2.1.2.9 กลยุทธ์ขององค์กรไม่เพียงพอที่จะเกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมภายนอก
และปัจจัยภายในขององค์กรเท่านั้น แต่ค่านิยม ความพึงพอใจ ความคาดหวังของบุคคลฝ่ายต่าง
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ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร (Stakeholder) มีผลต่อกลยุทธ์ ซึ่งบุคคลต่าง ๆ เหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่
ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารระดับสูง สังคม รัฐบาล พนักงาน ฯลฯ
2.1.3. องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์ มีองค์ประกอบที่สาคัญ 4 ส่วน ได้แก่ (พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ และ
พสุ เดชะรินทร์. 2542 : 11- 18)
2.1.3.1 การกาหนดทิศทางขององค์กร (Direction Setting) ได้แก่การกาหนด
ทิศทาง วิสัยทัศน์ ภารกิจ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ขององค์กร การกาหนดทิศทางขององค์กรจะ
เป็นการบ่งชี้ว่าองค์กรธุรกิจจะมุ่งไปในทิศทางใด หรือสาเหตุของการดารงอยู่ขององค์กร หรือ
ประเภทของธุรกิจที่องค์กรดาเนินการอยู่ นอกจากนี้การกาหนดทิศทางขององค์กรจะยังมีส่วน
ช่วยในการแปลวิสัยทัศน์หรือภารกิจขององค์กรให้กลายมาเป็นวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานที่
มีลักษณะที่ชัดเจนขึ้นในการกาหนดทิศทางขององค์กรนั้นคาถามที่สาคัญที่สุดและมักจะเป็น
คาถามที่ถูกถามมากที่สุดก็คือธุรกิจของเราคืออะไรและจะเป็นอย่างไรต่อไป ซึ่งการตอบคาถาม
นี้จะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถพิจารณาได้ว่าธุรกิจของตนเองประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
และช่วยพัฒนาวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น สาหรับทิศทางหรือสิ่งที่ธุรกิจจะเป็นในอนาคตข้างหน้า
การกาหนดทิศทางขององค์กรที่ดีจะชัดเจนย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป
เนื่องจากองค์กรจะมีความชัดเจนในการดาเนินธุรกิจและมีเป้าหมายที่ชัดเจน บรรลุได้ และ
วัดผลได้ ซึ่งทาให้การกาหนดกลยุทธ์มีความชัดเจนและสามารถนาไปปฏิบัติได้ ดังนั้นในการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ถ้าขาดเสียสิ้นการกาหนดทิศทางขององค์กรที่ดีและชั ดเจนแล้ว องค์ประกอบ
อื่น ๆ ย่อมไม่สามารถดาเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิผล
2.1.3.2 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) คือการวิเคราะห์ถึงปัจจัย
และสภาวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อที่จะได้มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับปัจจัย ต่าง ๆ เหล่านี้ รวมทั้งสถานะของตัวองค์กรได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น การ
วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์จะบอกให้ทราบว่าปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมภายนอกมีลักษณะอย่างไร
มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด และก่อให้เกิดโอกาสและข้อจากัดต่อองค์กรได้อย่างไรบ้าง
นอกจากนี้การวิเคราะห์เชิงกลยุ ทธ์จะช่วยให้องค์กรทราบถึงทรัพยากร (Resources) และ
ความสามารถ (Capabilities) ต่าง ๆที่มีอยู่ภายในองค์กรว่าเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไร และ
จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างไร สาหรับปัจจัยภายใน
องค์กรนั้นมีวิธีที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์หลายวิธีด้วยกัน อาทิ เช่น การวิเคราะห์ตามสายงาน
(Functional Analysis) การวิเคราะห์ตามตัวแบบ Value Chain การวิเคราะห์ตามตัวแบบ 7- S
หรือ การวิเคราะห์ทรัพยากรและความสามารถภายใน ถึงแม้จะมีการวิเคราะห์ ได้หลายวิธี
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แต่ผลลัพธ์ที่จะได้รับนั้นได้แก่การทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรซึ่งจะช่วยในการกาหนด
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจ
2.1.3.3 การจัดทากลยุทธ์ (Strategic Formulation) คือ การนาข้อมูลและความรู้
ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการกาหนดทิศทางขององค์ก รและการวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอกและภายใน
องค์กรมาจัดทาเป็นกลยุทธ์ในระดับและรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการประเมินและคัดเลือกว่ากลยุทธ์
ใดที่มีความเหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด ในการจัดทากลยุทธ์นั้นพึงระลึกเสมอว่าการจัดทา
กลยุทธ์เป็นการกาหนดแนวทาง วิธีการ และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเพื่อช่วยให้องค์กร
สามารถบรรลุถึงภารกิจและวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ โดยนาเอาการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ทั้งภายนอกและภายในองค์กรมาพิจารณาประกอบ การจัดทากลยุทธ์มีความสัมพันธ์กับการ
วางแผนอย่างใกล้ชิดบางกรณีบางกรณีการวางแผนทางกลยุทธ์คือการจัดทากลยุทธ์สาหรั บ
องค์กร แต่ไม่ใช่ว่าการจัดทากลยุทธ์จะต้องเป็นการวางแผนทุกครั้งในการจัดทากลยุทธ์นั้น
องค์กรธุรกิจมักจะกาหนดกลยุทธ์ไว้หลายรูปแบบหรือหลายลักษณะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น จากนั้นจึงจะประเมินและคัดเลือกว่ากลยุทธ์ใดที่มีความเหมาะสมที่สุด
รวมทั้งสามารถช่วยให้องค์กรบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ได้ดีที่สุด โดยที่กลยุทธ์โดยทั่วไป
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) ซึ่งจะบ่ง
บอกถึงกลยุทธ์โดยรวมและทิศทางในการแข่งขันขององค์กรว่าควรจะเข้าสู่หรือออกจาก
อุตสาหกรรมใด (2) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) ซึ่งจะบ่งบอกถึงวิธีการที่องค์กร
ธุรกิจจะใช้ในการแข่งขันในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท
(3) กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการหรือ
ดาเนินงา น (Functional or Operational Strategy) ซึ่งครอบคลุมวิธีการในการแข่งขันและ
ดาเนินงานของหน่วยงานระดับปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งกลยุทธ์ทั้งสามระดับจะต้องมีความสอดคล้อง
ซึ่งกันและกันเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการ
2.1.3.4 การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategic Implementation) เป็นขั้นตอนสุดท้าย
แต่เป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญอย่างมากในการจัดการเชิงกลยุทธ์ เมื่อองค์กรธุรกิจได้กาหนด
ทิศทางขององค์กร วิเคราะห์ปัจจัยด้านต่างๆ ทางกลยุทธ์ และจัดทากลยุทธ์แล้ว จะต้องนาเอา
กลยุทธ์ที่ได้วางแผนจัดทาและคัดเลือกไว้มาดาเนินการประยุ กต์ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ถ้าในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ขาดขั้นตอนนี้แล้ว สิ่งที่ผู้บริหารของ
องค์กรได้วิเคราะห์จัดทาไว้ก็จะไม่เกิดผลขึ้นจริงๆ
นอกจากนี้ถึงแม้จะมีการวิเคราะห์หรือ
วางแผนทางกลยุทธ์ไว้ดีเพียงใด แต่ถ้าการปฏิบัติต ามกลยุทธ์ขององค์กรไม่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ความพยายามในการวิเคราะห์หรือวางแผนก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อ
องค์กร ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าความสามารถในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจเป็นสิ่งที่มี
ความสาคัญและจาเป็นต่อความสาเร็จหรือล้มเหลวของการจัดการเ ชิงกลยุทธ์กิจกรรมหลักใน
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ คือ การพิจารณาว่าจะทาอย่างไรจึงจะทาให้กลยุทธ์ที่ได้วางแผนและ
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เลือกไว้สามารถนามาใช้ดาเนินงานได้และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามที่กาหนดไว้
การประยุกต์กลยุทธ์มักจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กรเอง อาทิ
- การเสริมสร้างทักษะความสามารถของบุคลากรทั้งในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ขององค์กร
- การจัดโครงสร้างในการบริหารและระบบในการดาเนินงานในด้านต่างๆ
องค์กรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกลยุทธ์ขององค์กร

ของ

- การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรไปสู่หน่วยงานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่มี
ความสาคัญต่อการดาเนินตามกลยุทธ์ขององค์กร
- จูงใจพนักงานภายในองค์กรเพื่อให้พวกเขาสามารถดาเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อาจจะรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนลักษณะงานและพฤติกรรมในการทางานให้
เหมาะสม
- การมีนโยบายการบริหารงานในระดับต่างๆ ให้สอดคล้องและเกื้อหนุนต่อกลยุทธ์
-การมีวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ขององค์กร
- การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์กรจะเห็นได้ว่างานและหน้าที่ใน
การปฏิบัติตามกลยุทธ์เป็นสิ่งที่มีความสลับซับซ้ อนและใช้เวลานานที่สุดในการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ เนื่องจากงานนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานภายในองค์กรและจะต้อง
เริ่มต้นจากภายในองค์กรเอง โดยปกติการปฏิบัติตามกลยุทธ์จะต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์และ
พิจารณาการดาเนินงานในปัจจุบัน รวมทั้งกิจกรรมและปัจจั ยต่างๆ ขององค์กรว่ามีความ
สอดคล้องและเกื้อหนุนต่อกลยุทธ์องค์กรจะใช้หรือไม่ ถ้าสิ่งใดที่ไม่สอดคล้องหรือสนับสนุนก็จะมี
การปรับเปลี่ยน
2.1.4. ประสิทธิผลการจัดการเชิงกลยุทธ์จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ
มีผู้ให้นิยามหรือความหมายของประสิทธิผลการจัดการเชิงกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
สมพงษ์ เกษมสิน (2538 : 31) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิผล หมายถึงการพิจารณา
ผลของการทางานที่สาเร็จลุล่วงดังประสงค์ หรือที่คาดหวังไว้เป็นหลัก และความสาเร็จของงาน
อย่างมีประสิทธิผลนี้ อาจเกิดจากการปฏิบัติงานที่ประหยัดหรือมีประสิทธิภาพก็ได้เพ ราะ
ประสิทธิภาพ เป็นเรื่องของการทางานให้ได้ผลสูงสุด ส่วนประสิทธิผลเป็นเรื่องของการนาเอา
ผลงานที่สาเร็จดังที่คาดหวังไว้มาพิจารณา
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จินดาลักษณ์ วัฒนประสิทธิ์ (2539 : 254) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง
การพิจารณาว่าผลงานของนโยบายนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงไรประสิทธิผลเป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับการใช้หลักเหตุผลทางเทคนิควิชาการ
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (2539 : 41- 44) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง การ
เน้นความสาคัญของสิ่งที่ออกแทนที่จะเป็นสิ่งป้อนเข้า จุดมุ่งหมายที่สาคัญของผลลัพธ์จึงได้แก่
การศึกษาว่าผลลัพธ์ที่ปรากฎบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด
ภรณี กีร์ติบุตร (2542 : 2) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง เครื่องตัดสินใจ
ในการบริหารหลักสูตรว่าจะประสบความสาเร็จหรือไม่เพียงใด

2.2 ทฤษฎี การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
Analysis)

(SWOT

การวิเคราะห์สวอต (SWOT Analysis) หรือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ
โดยการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สาหรับองค์กร หรือ
โครงการ โดยช่วยให้ผู้บริหารกาหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการ
ทางานขององค์กรเทคนิคนี้ อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) เป็นผู้เริ่มแนวคิดนี้โดยนา
เทคนิคนี้มาแสดงในงานสัมมนาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ความหมาย SWOT คาว่า "สวอต"
หรือ "SWOT" นั้นมาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่ (www.secretbizz.com/การวิเคราะห์
สวอต-swot/)
S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมา จากปัจจัยภายใน
เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน
จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการ
กาหนดกลยุทธ์การตลาด
W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน
เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหา
วิธีในการแก้ปัญหานั้น
O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่
สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริ มการดาเนินงานขององค์กร โอกาส
แตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผล
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มาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้
ประโยชน์จากโอกาสนั้น
T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจากัดที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจาเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายาม
ขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง
2.2.1 แมททริกซ์อุปสรรค-โอกาส-จุดอ่อน-จุดแข็ง (TOWS Matrix)
TOWS Matrix คือการกาหนดกลยุทธ์หรือเลือกใช้ กลยุทธ์ที่เหมาะสมปัจจัย
แวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกจากการวิเคราะห์ SWOT โดยข้อมูลทั้งหมดจะวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ในรูปแบบแมทริกซ์ มาเป็นการกาหนดกลยุทธ์ต่างๆ

ภาพที่ 8 TOWS Strategic Alternative Matrix
ที่มา : Harold Koontz, Heinz Weihrich, Essentials of Management, p.104, 2006
การประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และ
ข้อจากัดแล้ว ก็จะนามาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์โดยใช้
ตารางที่เรียกว่า TOWS Matrix โดย TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะห์ที่นาข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัด มาวิเคราะห์เพื่อกาหนดออกมาเป็น
ยุทธศาสตร์หรือกยุทธ์ประเภทต่าง ๆ

40
ในการนาเทคนิคที่เรียกว่า TOWS Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์นั้น จะมีขั้นตอนการดาเนินการที่สาคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัด โดยที่การประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น
การระบุให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจะเป็นการประเมินภายในองค์การ ส่วนการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสและข้อจากัดจะเป็นการประเมินภ ายนอกองค์การ กล่าวได้ว่า
ประสิทธิผลของการกาหนดกลยุทธ์ที่ใช้เทคนิค TOWS Matrix นี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัด ที่ละเอียดในทุกแง่มุม เพราะถ้าวิเคราะห์ไม่
ละเอียดหรือมองไม่ทุกแง่มุม จะส่งผลทาให้การกาหนดกลยุทธ์ที่ออกมาจะขาดความแหลมคม
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจากัด จุดอ่อนกับ
โอกาส และจุดอ่อนกับข้อจากัด ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าว
ทาให้เกิดยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ
1) กลยุทธ์ เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธ์
ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก
2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจากั ดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธ์
ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค์การก็เจอกับ
สภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจากัดจากภายนอกที่องค์การควบคุมไม่ได้ แต่องค์การสามารถใช้จุดแข็ง
ที่มีอยู่ในการป้องกันข้อจากัดที่มาจากภายนอกได้
3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธ์
ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีโอกาสที่จะนาแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มา
ใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์การมีอยู่ได้
4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและข้อจากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธ์
ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ ทั้งนี้เนื่องจากองค์การเผชิญกับทั้งจุดอ่อนและข้อจากัดภายนอกที่
องค์การไม่สามารถควบคุมได้
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2.3 วิเคราะห์การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ด้วยแบบจาลอง
Model Analysis

Five Forces

ภาพที่ 9 Five Forces Model Analysis
ที่มา : Porter’s Five Force Model of Competition [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก www.marketeer.
co.th/ Porter, M.E. (1980) "Competitive Strategy”
Michael E. Porter เสนอว่า “สภาวะการดาเนินงานขององค์กรธุรกิจขึ้นอยู่กับสภาวะการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมที่องค์กรธุรกิจนั้นอยู่ และสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สาคัญ 5 ประการ ความเข้มแข็งของปัจจัยทั้ง 5 ประการ
นี้บ่งบอกถึงโอกาสในการได้กาไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ ยิ่งปัจจัยเหล่านี้มีความเข้มแข็ง
มากเท่าใดย่อมส่งผลเสียต่อการขึ้นราคาซึ่งนาไปสู่การได้กาไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่ง
ถือเป็นข้อจากัดของธุรกิจ ในขณะเดียวกันถ้าปัจจัยนั้นๆ มีความอ่อนแอย่อมเป็นโอกาสอันดีต่อ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ เนื่องจากธุร กิจสามารถได้กาไรได้มากขึ้น แต่เนื่องจากสภาวะ
อุตสาหกรรมมีการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้นความเข้มแข็งหรือผลของปัจจัยทั้ง 5 ประการนี้สามารถ
ที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
ปัจจัยสาคัญที่ธุรกิจจะต้องทาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงที่สุด ได้แก่การหาตาแหน่งใน
อุตสาหกรรมที่จะสามารถมีอิทธิพลเหนือปัจจัยทั้ง 5 ประการเพื่อที่จะหาความได้เปรียบออกมา
หรือป้องกันตนเอง ซึ่งลักษณะที่สาคัญของปัจจัยทั้ง 5 ประการประกอบด้วย (รูปข้างต้น)
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1. ข้อจากัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่ คู่แข่งขันใหม่ๆ ได้แก่องค์กรธุรกิจ
อื่นที่ในขณะนั้นอยู่ภายนอกอุตสาห กรรมแต่มีความสามารถและแนวโน้มที่จะเข้ามาใน
อุตสาหกรรม โดยปรกติแล้วองค์กรธุรกิจเดิมที่อยู่ภายในอุตสาหกรรมจะพยายามป้องกันไม่ให้
องค์กรใหม่ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรม เนื่องจากองค์กรใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมจะส่งผล
กระทบต่อสภาวะในการแงขันในอุตสาหกรรมอันเป็นข้อจากัดที่สาคัญต่อการดาเนินงานและการ
แข่งขันขององค์กรธุรกิจเดิมในอุตสาหกรรมเนื่องจากองค์กรใหม่ที่เข้ามาย่อมต้องการส่วนแบ่ง
ตลาด ซึ่งเป็นผลเสียต่อองค์กรเดิมที่มีอยู่แล้วยกเว้นในกรณีที่ตลาดมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
การเข้ามาของธุรกิจใหม่ๆ ก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรง ยิ่งขึ้น อาจมีการลดราคาสินค้าและ
บริการลง โดยในการตัดสินใจเข้าสู่อุตสาหกรรมขององค์กรธุรกิจใหม่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สาคัญ
สองประการได้แก่ ต้นทุนในการเข้าสู่อุตสาหกรรมและการโต้ตอบจากองค์กรธุรกิจเดิม
2. ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจที่อยู่ในอุ ตสาหกรรมเดียวกัน
สภาวะการแข่งขันของระหว่างธุรกิจต่างๆ จะทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อองค์กรธุรกิจหนึ่งมองเห็น
ช่องทางในการได้กาไรมากขึ้น หรือถูกคุกคามากการกระทาขององค์กรธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรม
เดียวกัน เช่น การลดราคา การต่อสู้ทางด้านการตลาด การแนะนาสินค้าใหม่เข้าสู่ ตลาด หรือ
การเพิ่มการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า ถ้าสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมไม่รุนแรง
โอกาสที่องค์กรธุรกิจต่างๆ จะขึ้นราคาสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งกาไรที่มากขึ้นก็จะมีมาก
3. การมีสินค้าหรือบริการที่สามารถทดแทนกันได้ธุรกิจในอุตสาหกรรมหนึ่งอาจจะมี การ
แข่งขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นที่ผลิตสินค้าที่มีลักษณะที่ทดแทนกันได้ ซึ่งอาจเป็นสินค้าคน
ละชนิดกัน แต่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหมือนกัน การมีสินค้าทดแทนใน
อุตสาหกรรมอื่นย่อมก่อให้เกิดข้อจากัดในการตั้งราคาสินค้าไม่ให้สูงเกินไปเนื่องจากลูกค้า
อาจจะหันไปใช้สินค้าที่ทดแทนกันได้ และถ้าค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
(Switching
Cost) ต่า ปัจจัยในด้านการใช้สินค้าทดแทนก็จะมีผลต่ออุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น ชาอาจเป็น
สินค้าทดแทนของกาแฟ ถ้ากาแฟมีราคาสูงขึ้นมากลูกค้าอาจจะเปลี่ยนหันมาดื่มชาแทน ธุรกิจที่
สามารถผลิตสินค้าที่ไม่มีสินค้าทดแทนได้ย่อมมีผลตอบแทนที่สูงเพื่อสามารถตั้งราคาของสินค้า
ได้สูงโดยที่ไม่ต้องกลัวสินค้าทดแทน ถ้าอุตสาหกรรมใดมีสินค้าทดแทนได้ง่าย ย่อมไม่สามารถ
หากาไรได้มากเนื่องจากลูกค้าจะหันไปใช้สินค้าทดแทนแทน
4. อานาจต่อรองของผู้ซื้อผู้ซื้อจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ถ้าผู้ซื้อมีอานาจต่อรองหรือ
มีอิทธิพลต่อการกาหนดราคาของสินค้าและบริการให้ต่า หรือมีอิทธิพลในการต่อรองให้องค์กร
ธุรกิจเพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการให้มากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อองค์กรธุรกิจในแง่ต้นทุนการ
ดาเนินงานที่สูงขึ้น ในขณะที่ผู้ซื้อที่ไม่มีความเข้มแข็งหรือไม่มีอานาจต่อรองย่อมเปิดโอกาสให้
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องค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมสามารถขึ้นราคาสินค้าได้โดยง่าย การที่ผู้ซื้อจะมีอานาจมากหรือ
น้อยย่อมขึ้นอยู่กับอานาจต่อรองที่ผู้ซื้อมีต่อองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรม
5. อานาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบผู้ขายวัตถุดิบจะมีอิทธิพลต่อ อุตสาหกรรมเนื่องจาก
สามารถกาหนดให้สินค้ามีราคาสูงหรือต่าได้หรือเพิ่มหรือลดคุณภาพของสินค้าได้ ซึ่งส่งผลต่อ
ต้นทุนและกาไรขององค์กรธุรกิจ ในกรณีที่ผู้ขายมีความอ่อนแอหรือมีอานาจในการต่อรองต่า
ย่อมถูกผู้ซื้อกดราคา และเรียกร้องสินค้าที่มีคุณภาพที่สูงขึ้นได้ (พักตร์ ผจง วัฒนสินธุ์ และพสุ
เดชะรินทร์. 2542 : 125)

2.4 การวิเคราะห์สถานการณ์ (PEST Analysis)
เครื่องมือ PEST Analysis มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เช่น PESTLE, PESTEL, PESTLIED,
STEEPLE & SLEPT การวิเคราะห์ด้วย PEST Analysis เป็นเครื่องมือที่สาคัญและมีการใช้
สาหรับการวิเคราะห์ในภาพรวมอย่างกว้างขวางทาให้เข้าใจภาพรวมของ
P-Political,
E-Economic, S-Social, T-Technology ดังนั้นจึงเป็นที่มาของคาว่า PEST โดยส่วนมากการ
วางแผนกลยุทธ์จะนิยมใช้ PEST Analysis ในการวิเคราะห์ภาพรวมในอนาคตของธุรกิจ
แนวโน้มด้านการตลาด ปัจจัยที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในโลกธุรกิจในอนาคต

ภาพที่ 10 การวิเคราะห์สถานการณ์ (PEST Analysis)
ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/PEST_analysis
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การนามูลที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์จะต้องมีประสิทธิภาพมีความน่าเชื่อถือสามารถ
อ้างอิงได้และใช้ PEST Analysis เพื่อให้มั่นใจถึงการจัดการแนวคิดในเชิงบวกกับปัจจัยที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจทั้งระดับท้องถิ่นหรือระดับโลก โดยการที่ใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
ความ เปลี่ยนแปลงและหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนั้น ทั้งนี้เพื่อโอกาสที่จะประสบ
ความสาเร็จมากกว่าการตัดสินจากทัศนคติภายในใจ หรือด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในธุรกิจ
แต่ปัจจุบันนั้นมี “การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวัน ” และการเปลี่ยนแปลงนั้นจะส่งผลกระทบที่
รุนแรงกับนักธุรกิจที่ไม่มีการวางแผนการตลาดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรเสีย
การเปลี่ยนแปลงทุกชนิดต้องใช้เวลา ต้องมีการสร้างคุณประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับกลุ่ม
ผู้ใช้บริการ หรือ สินค้า เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างขึ้นและขยายวงอย่าง
กว้างขวาง
การใช้ PEST Analysis ในการวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ และคู่แข่งรายใหญ่ที่ครอบครอง
ตลาดเกินกว่า 50-70% เพื่อจะช่วยให้หลีกเลี่ยงการดาเนินการทั้งด้านการตลาดและการวาง
กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ผิดพลาดและถูกลงโทษจากวงการธุรกิจด้วยการทาให้บริการ หรือ สินค้า
ล้มเหลว ด้วยเหตุผลที่นอกเหนือจากการควบคุม
การใช้ PEST Analysis ในการวิเคราะห์จะมีประโยชน์เมื่อเริ่มต้นการดาเนินงานใน
ประเทศใหม่ หรือภูมิภาคใหม่ที่ยังไม่เคยทาธุรกิจมาก่อน ดังนั้นการใช้ PEST Analysis จะช่วย
ให้เราตัดสมมุติฐานที่ผิดพลาด หรือปัจจัยที่นามาใช้ไม่มีน้าหนักเพียงพอที่จะทาให้การตัดสินใจ
ของเราถูกต้อง นอกจากนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจกับสภาพความเป็นจริงของสภาพแวดล้อมใหม่ได้
อย่างถูกต้อง
วิธีการใช้เครื่องมือ : PEST Analysis
การใช้ PEST Analysis เป็นเครื่องมือที่ง่ายแก่การแบ่งแยกปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญ เช่น
Political, Economic, Socio-Cultural และ Technological
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ภาพที่ 11 วิธีการใช้เครื่องมือ : PEST Analysis
ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/PEST_analysis
การใช้ PEST Analysis มีกระบวนการ 3 ขั้นตอน
 ประการแรก : ระดมนักวางแผนกลยุทธ์ในองค์กรอาจรวมถึงตัวผู้ทาการประเมินเพื่อ
กาหนดปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและนาไปใส่ในตารางเครื่องมือ PEST Analysis
 ประการที่สอง : กาหนดความสาคัญของข้อมูล ความน่าเชื่อถือของข้อมูล และกาหนด
น้าหนักของปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจในแต่ละลาดับชั้น
 ประการที่สาม : สรุปผลจากข้อมูลที่ได้กรอกในตารางและทาการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
ธุรกิจตามน้าหนักที่ได้กาหนดไว้ตั้งแต่ตอนแรก เพื่อป้องกันการเข้าข้างตัวเองของผู้กรอก
จุดสาคัญ คือ การย้ายจากขั้นตอนที่สองไปยังขั้นตอนที่สามเพราะขั้นตอนนี้จาเป็นที่
จะต้องใช้ประสบการณ์ของผู้กรอกข้อมูลและวิสัยทัศน์ของนักวิเคราะห์ ที่จะกาหนดความสาคัญ
ของแต่ละปัจจัยได้อย่างถูกต้องแม่นยา เพราะการวางข้อมูลในตารางเพียงเพื่อให้มันครบทุกช่อง
จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยและจะเป็นการเสียเวลา ดังนั้นจาเป็นที่จะต้องคิดและวิเคราะห์ด้วย
ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดว่าตาแหน่งข้อมูลในแต่ละบรรทัด และแต่ละปัจจัยมีการกาหนดน้าหนักของ
ความสาคัญแต่ละปัจจัยชัดเจน วิเคราะห์ผลกระทบและความรุนแรงของการผิดพลาดในกรณีที่มี
การวางสินค้าและบริการในตลาด แต่โชคร้ายเกิดความล้มเหลวขึ้นของสินค้าและบริการเหล่านั้น
ในตลาด

46
แนวทางการวิเคราะห์ :
แนวทางการวิเคราะห์เพื่อกาหนดข้อมูลต่างๆ และปัจจัยต่างๆ ที่จะนามาใช้ในการกรอก
ในตาราง ดังนี้
ทางการเมือง :
 สถานะความมั่นคงของรัฐบาล และรูปแบบของรัฐบาล
 เสรีภาพของสื่อสารตามหลักนิติธรรมและระบบการดาเนินการของราชการในแต่ละ
ท้องถิ่น
 แนวโน้มของกฏระเบียบข้อบังคับที่จะออกมาใหม่ และกฎระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน
 ลักษณะของสังคมและกฎหมายการจ้างงานของท้องถิ่น
 นโยบายภาษีและการค้า และการควบคุมอัตราค่าไฟฟ้า
 การออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
 การเปลี่ยนแปลงที่บ่อยๆ ในสภาพแวดล้อมทางการเมือง
ทางเศรษฐกิจ :
 ขั้นตอนของวัฎจักรธุรกิจ
 สถานการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของอัตราเงินเฟ้อและ
อัตราดอกเบี้ย
 การว่างงานและอุปทานของแรงงาน
 ต้นทุนค่าแรงงาน (ทั้งแรงงานขั้นต่า และ ค่าแรงพนักงานระดับฝีมือแรงงาน)
 ระดับรายได้และการกระจายระดับชั้นของรายได้ของคนทางาน
 ผลกระทบของการค้าแบบโลกาภิวัตน์
 แนวโน้มผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรืออื่นๆ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจ
ทางสังคมและวัฒนธรรม :
 อัตราการเติบโตของจานวนประชากรและอายุเฉลี่ย
 สุขภาพของประชากร และการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากร สังคมวิถีชีวิตของสังคม
เมือง และสังคมชนบท ระดับการศึกษาเฉลี่ย และทัศนคติต่อการติดต่อการค้ากับประเทศต่างๆ
 ประชากรที่ใช้แรงงานในตลาดแรงงาน ทัศนคติในการทางาน การรักความอิสระ
 ทัศนคติต่อการทางานกับบริษัทต่างชาติ ความคิดเห็นหรือทัศนคติของประชาชนทาง
สังคม และข้อห้ามทางสังคมต่างๆ
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 รูปแบบของประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่น
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่กาลังเกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม :
 ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
 ผลกระทบของระบบอินเตอร์เน็ต และระบบการติดต่อสื่อสารแบบมีสายและแบบไร้สาย
และระยะทางที่ไกลจากสานักงานใหญ่
 กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา
 ผลกระทบของการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยี
หมายเหตุ
รูปแบบอื่นของ PEST ได้แก่ PESTLE, PESTLIED, STEEPLE และ SLEPT:
นักวิเคราะห์บางคนจะชอบรูปแบบอื่น ที่มีความแตกต่างและหลากหลายกว่าในรูปแบบของ
PEST Analysis เช่น
PESTLE/PESTEL: Political, Economic, Sociological, Technological, Legal, and
Environmental
PESTLIED: Political, Economic, Social, Technological, Legal, International,
Environmental, and Demographic
STEEPLE: Social/Demographic, Technological, Economic, Environmental,
Political, Legal, and Ethical
SLEPT: Social, Legal, Economic, Political, Technological
สรุป PEST Analysis คือ เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการวิเครา ะห์และทาความเข้าใจ
” ภาพรวม” ของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่กาลังจะเข้าไปดาเนินงานด้านธุรกิจและคิดเกี่ยวกับ
โอกาสและภัยคุกคามที่อยู่ภายในพื้นที่ธุรกิจใหม่ คุณจะต้องทาการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เพื่อทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของคุณในพื้นที่ใหม่ และคุณจะต้องคิดวางแผนเพื่อหา
ประโยชน์จากโอกาสและพยามลดภัยคุกคามลงให้ได้
PEST Analysis จะช่วยคุณในด้านการวิเคราะห์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
โดยหัวข้อเหล่านี้จะใช้ในขั้นตอนแรก เพื่อระดมความคิดในลักษณะระดับของภูมิภาคและ
ระดับประเทศ หลังจากนั้นนาข้อมูลที่ ได้ผ่านการวิเคราะห์แล้วมาสรุปผล เพื่อใช้ประกอบการ
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ตัดสินใจที่สาคัญของการเปลี่ยนแปลงการดาเนินงานภายในองค์กร สาหรับการที่จะเข้าไปเปิด
ตลาดใหม่ในพื้นที่ยังไม่ทาธุรกิจมาก่อน

2.5 การจัดการการตลาด และกลยุทธ์การตลาด
เครื่องมือสาคัญของกลยุทธ์การตลาด คือก ารพัฒนา 4P’s หรือส่วนประสมการตลาด
(Marketing Mix) ให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคเหนือคู่
แข่งขัน ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่นาเสนอแก่ตลาดเพื่อให้เกิดความสนใจ การซื้อ
การใช้ หรือการบริโภค ซึ่งสามารถตอบสนองความจาเป็นและความต้องการได้ องค์ประกอบ
ของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 5 ระดับ คือ
ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ประโยชน์พื้นฐานสาหรับผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการซื้อ
สินค้านั้นโดยตรง
รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ คือ ลักษณะทางกายภาพที่ผู้บริโภคสามารถสัมผัสหรือรับรู้ ได้
ประกอบด้วย ระดับของคุณภาพ รูปร่างลักษณะ การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ ชื่อตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง คือ คุณสมบัติหรือเงื่อนไขที่ผู้ซื้อคาดหวังว่าจะได้รับจากการซื้อ
สินค้า หรือเป็นข้อตกลงในการซื้อสินค้า
ผลิตภัณฑ์ควบ คือ ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่ผู้ซื้อจะได้รับควบคู่ไปกับการซื้อสินค้านั้นๆ
ตัวอย่างเช่น การให้บริการติดตั้ง การขนส่ง การรับประกัน การให้สินเชื่อ
ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คือ ส่วนของผลิตภัณฑ์ควบที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา
ไป เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต
ราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินที่ต้องจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ หรือ
หมายถึง ผลรวมของมูลค่าที่ผู้บริโภคใช้แลกเปลี่ยน เพื่อผลประโยชน์ในการมีหรือการใช้สินค้า
หรือบริการ กลยุทธ์การตั้งราคาประกอบด้วย
การตั้งราคาตามแนวภูมิศาสตร์ เช่น การตั้งราคาสินค้า แบบสินค้าที่จัดส่งหน้าโรงงาน
การตั้งราคาส่งมอบราคาเดียว (การตั้งราคาแบบแสตมป์ไปรษณีย์) การตั้งราคาตามเขต การตั้ง
ราคาแบบผู้ขายรับภาระค่าขนส่ง การตั้งราคาจากจุดฐานที่กาหนด
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นโยบายการให้ส่วนลดและส่วนยอมให้ เช่น ส่วนลดปริมาณส่วนลดการค้าหรือส่วนลด
ตามหน้าที่ ส่วนลดเงินสด ส่วนลดตามฤดูกาล ส่วนยอมให้จากการนา สินค้าเก่ามาแลก ส่วน
ยอมให้สาหรับการส่งเสริมการตลาด ส่วนยอมให้จากการผลักดันสินค้า
การตั้งราคาเพื่อการส่งเสริมการตลาด เช่น การตั้งราคาล่อใจการตั้งราคาเหยื่อล่อ การตั้ง
ราคาในเทศกาลพิเศษ การขายเชื่อแบบคิดดอกเบี้ยต่า สัญญาการรับประกันและการให้บริการ
การลดราคาเพื่อ ส่งเสริมการขาย การคืนเงิน
การตั้งราคาให้แตกต่างกัน เช่นการตั้งราคาตามกลุ่มลูกค้าการตั้งราคาตามรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ การตั้งราคาตามภาพลักษณ์ การตั้งราคาตามเวลา การตั้งราคาตามคู่แข่ง
การตั้งราคาตามหลักจิตวิทยา เช่น การตั้งราคาตามความเคยชินการตั้งราคาเลขคี่และ
เลขคู่ การตั้งราคาสินค้าที่มีชื่อเสียง
การตั้งราคาสาหรับสินค้าใหม่ เช่น การตั้งราคาระดับสูงการตั้งราคาต่าหรือการตั้งราคา
เพื่อเจาะตลาด
ช่องทางการจัดจาหน่าย หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการในการเคลื่อนย้ายกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้าหรือบริการ จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคคน
สุดท้าย หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ประเภทของช่องทางการจัดจาหน่ายประกอบด้วย
ช่องทางการตลาดทางตรง หมายถึง การจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมโดยไม่ผ่านคนกลาง
ช่องทางการตลาดทางอ้อม หมายถึง การจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ที่ต้องผ่านคนกลางหนึ่งรายหรือมากกว่าหนึ่งราย
การส่งเสริมการขาย กระบวนการทางด้านการติดต่อสื่อสารทางการตลาด ระหว่างผู้ซื้อ
ผู้ขาย และผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลชักจูงใจหรือตอกย้าเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และตรายี่ห้อ รวมทั้งเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อความพึงพอใจ
ความรู้สึก และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย
พนักงานขาย และ การประชาสัมพันธ์ ในอดีตแต่ละกิจกรรมต่างคน ต่างทา คนทา
โฆษณา ก็ทาไปคนที่คิดจะส่งเสริมการขาย ก็ทาไป คนที่จะอบรมพนักงานขายก็ทาไป และคนที่
ทาประชาสัมพันธ์ก็ทาไป โดยที่แต่ละคนหรือแต่ละส่วนไม่เคยมีการประสานงานหรือพูดคุยกัน
เท่าไหร่ หลังจากที่โลกได้วิวัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะด้าน Internet ทาให้ระบบการ
สื่อสารในโลกนี้ ปรับเปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ ธุรกิจต่างๆ ได้เปลี่ยนโฉมหน้าไป
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ในทันที ใครที่อยู่ในกระแส และได้ปรับตัวนาเอาเทคโนโลยีของ Internet มาใช้ก่อน ก็ได้เปรียบ
ก่อน เพราะมันช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการ สื่อสารไปได้อย่างมหาศาล (ศิริวรรณ เสรีรัตน์
และคณะ. 2541 ข : 197 – 200)
กลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development Strategy) การวิจัย
และพัฒนา (Research and Development : R&D) เป็นหน้าที่สาคัญอย่างหนึ่งในบริษัท
สมัยใหม่ในปัจจุบัน หลายบริษัทจาเป็น ต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนา เพื่อความอยู่รอด
โดยเฉพาะบริษัทที่ใช้กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นหลักสาคัญ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาให้มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามแม้ว่าการวิจัยและพัฒนา
มีความสาคัญ แต่บริษัทจานวนมากในปัจจุบันก็ไม่มีแผนกนี้ในบริษัท (สาโรจน์ โอพิทักษ์
ชีวิน.2546 : 277 – 278)
บริษัทใช้การวิจัยและพัฒนา เป็นเครื่องมือเพื่อค้นคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) และเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตใหม่ รวมทั้งการปรับปรุง
ผลิตภัณ ฑ์ และกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นคือว่า บริษัทจะสามารถนา
เทคโนโลยีใหม่มาใช้ได้อย่างไร หรือใช้วิธีอะไร การพัฒนาขึ้นเองภายในบริษัท การซื้อกิจการ
ภายนอก หรือโดยอาศัย
การเข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจบริษัทส่วนใหญ่ใช้วิธีการดาเนินงานด้านการวิจัยและ
พัฒนาโดยทั่วไป2 รูปแบบ คือ จัดตั้งแผนกวิจัยและพัฒนา ขึ้นเองภายในบริษัท โดยบริษัทจะทา
หน้าที่ดาเนินงานกันเองภายในบริษัททั้งหมด ทาสัญญาจ้างนักวิจัยอิสระ เป็นผู้ดาเนินการเพื่อ
ทาหน้าที่ พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ และก็มีหลายบริษัทที่ใช้วิธีการทั้งสองอย่าง เพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่วิธีที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางเพื่อเข้ามาช่วยงานด้านวิจัยและพัฒนา จาก
ภายนอก คือการเข้าไปร่วมลงทุนกับอีกบริษัทหนึ่ง จุดแข็งหรือความสามารถและจุดอ่อนหรือ
ข้อจากัดด้านการวิจัยและพัฒนา จะมีบทบาทสาคัญต่อการจัดทากลยุทธ์และการนากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติของบริษัทการมุ่งเน้นการทาวิจัยและพัฒนา เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
นวัตกรรมจะแตกต่างกันมากในแต่ละบริษัท ซึ่งขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การแข่งขันของบริษัทเป็น
สาคัญบางบริษัทมีความพยามมุ่ง มั่นเพื่อเป็นผู้นาตลาด และเป็นผู้นาด้านนวัตกรรม เพื่อนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆออกสู่ตลาด ในขณะที่บางบริษัทมีความพอใจที่จะเป็นผู้ตามในตลาด และ
ต้องการเพียงแต่ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายอยู่แล้วในปัจจุบันให้ดีขึ้นเท่านั้น ดังนั้นการนากล
ยุทธ์ด้านวิจัยและพัฒนาไปใช้จึงแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทต้องการเป็นผู้นาทางด้าน
เทคโนโลยี หรือต้องการเป็นผู้ตามด้านเทคโนโลยี
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2.6 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับตราสินค้า (Brand)
คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) เป็นคุณค่าที่เพิ่มมาในผลิตภัณฑ์และกา รบริการ
ซึ่งคุณค่านี้อาจสะท้อนถึงวิธีที่ผู้บริโภคคิด (Think) รู้สึก (Feel) และแสดง (Act) โดยการให้
ความสาคัญต่อตราสินค้าเช่นเดียวกับราคา (Price) ส่วนครองตลาด (Market share) และ
ความสามารถทา กาไร (Profitability) คุณค่าตราสินค้าเป็นสินทรัพย์ที่สามารถจับต้องได้ ซึ่งมี
คุณค่าด้านจิตวิทยาและด้านการเงินต่อบริษัท (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550, 315)
นักการตลาดและนักวิจัยใช้มุมมองหลายด้านเพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้าด้วยการใช้วิธีจาก
ฐานลูกค้า (Customer based approach) เป็นการมองคุ ณค่าตราสินค้าจากมุมมองของลูกค้า
(ทั้งรายบุคคลหรือองค์การ) โมเดลคุณค่าตราสินค้าโดยมุ่งที่ลูกค้า (The premise of customerbased brand equity models) เป็นโมเดลที่แสดงถึงอานาจของตราที่ลูกค้าได้เห็น ได้อ่าน ได้ยิน
ได้สัมผัส ได้เรียนรู้ ได้คิด และได้รู้สึกเกี่ย วกับตราสินค้า หรือเป็นอานาจของตราสินค้าที่อยู่ใน
จิตใจของลูกค้า ซึ่งเป็นประสบการณ์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเกี่ยวกับตราสินค้า (Kotler and
Keller. 2006: 258)
คุณค่าตราสินค้าโดยมุ่งที่ลูกค้า (Customer-based brand equity) เป็นการที่ลุกค้า
มองเห็นความแตกต่างของตราสินค้าและมีการตอบสนองต่อตราสินค้า หรือเป็นการที่ตราสินค้า
มีคุณค่าในทัศนะของลูกค้าในเชิงบวก โดยผู้บริโภคแสดงปฏิกิริยาว่าพอใจในผลิตภัณฑ์นั้น
มากกว่าและพอใจในวิธีการที่ตราสินค้าอยู่ในตลาด ในทางตรงกันข้ามตราสินค้าอาจมีคุณค่าจาก
ฐานลูกค้าเชิงลบได้ คือ ผู้บริโภคอาจจะแสดงความพอใจในกิจกรรมการตลาดของตราสินค้า
น้อยลง ในการสร้างคุณค่าตราสินค้าจะต้องพิจารณา ดังนี้
(1) คุณค่าตราสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นจากความแตกต่างของผลิตภัณฑ์/ตราสินค้า เช่น
เสื้อยืดโปโลสามารถตั้งราคาสูงได้ เพราะตราสินค้ามีความแตกต่าง ถ้าตราสินค้า ไม่มี
ความแตกต่างก็อาจถูกจัดลาดับในลักษณะผลิตภัณฑ์ทั่วไป เช่น เสื้อยืดไม่มียี่ห้อหรือมี
ตราที่ไม่เป็นที่รู้จัก เป็นต้น ซึ่งจะแข่งขันกันด้วยราคา
(2) การตอบสนองด้านความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เป็นผลจากความรู้ของ
ผู้บริโภคเกี่ยวกับตราสินค้า /ผลิตภัณฑ์ ซึ่งความรู้เกี่ ยวกับตราสินค้า (Brand
knowledge) ประกอบด้วย ความคิด (Thoughts), ความรู้สึก (Feelings), ภาพพจน์
(Images), ประสบการณ์ (Experiences), ความเชื่อ (Beliefs) และอื่นๆ ซึ่งสัมพันธ์กับ
ตราสินค้าที่เฉพาะเจาะจง ตราสินค้าจะต้องสร้างความแข็งแกร่ง (Strong), ความพอใจ
(Favorable), และต้องสร้างความผูกพันที่มีลักษณะเฉพาะกับลูกค้า เช่น Volvo เป็น
ลักษณะเฉพาะด้านความปลอดภัย (Safety), Arrow สื่อความหมายว่าเป็นเอกลักษณ์
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ของบุรุษ , Rolex สื่อความหมายว่าเป็นนาฬิกาสวิสชั้นนาของโลก , CVBC สื่อ
ความหมายว่าเป็นการให้ข่าวสารธุรกิจทั่วโลก จากสโลแกนที่ว่า “Business World
Wide” เป็นต้น
(3) การตอบสนองต่อความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ /ตราสินค้าของลูกค้าซึ่งสร้าง
คุณค่าตราสินค้า จะสะท้อนในรูปแบบของการรับรู้ (Perception) ความชอบ
(Preference) และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับลักษณะทั้งหมดทางการตลาดของตรา
ความท้าทายสาหรับนักการตลาดในการสร้างตราสินค้าให้แข็งแกร่งก็คือ การทาให้มั่นใจ
ได้ว่าลูกค้ามีประสบการณ์ที่ถูกต้องในผลิตภัณฑ์ /ตราสินค้า และโปรแกรมทางการตลาด
เพื่อสร้างโครงสร้างความรู้ในตราสินค้าให้แก่ลูกค้า
คุณค่าตราสินค้าเป็นเส้นทางสู่ความสาเร็ จ (Brand equity as a bridge) หลักสาคัญใน
การสร้างคุณค่าตราสินค้าจะต้องมุ่งสร้างความรู้ (Knowledge) ในตราสินค้าให้ผู้บริโภคและ
คานึงถึงคุณภาพ (Quality) เป็นปัจจัยสาคัญ
สัญญาของตราสินค้า (Brand promise) เป็นวิสัยทัศน์ของนักการตลาดที่จะบอกว่าตรา
สินค้าจะทาอะไรให้แก่ลูกค้าได้บ้าง ถ้าผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในตราสินค้าเป็นอย่างดีก็จะ
สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่จิตใจ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของคุณค่าตราสินค้า ลูกค้าจะตัดสินใจบนพื้นฐาน
ของสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกเกี่ยวกับตราสินค้า นักการตลาดจะต้องคานึงถึงตราสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
เป็นสิงสาคัญด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้เป็นไปตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้
โมเดลผลสะท้อนจากตราสินค้า (Brand resonance model) เป็นโมเดลที่มองสินค้าเป็น
เสมือนขั้นบันไดจากส่วนล่างไปสู่ส่วนบน ดังนี้

ภาพที่ 12 แสดงพีระมิดผลสะท้อนจากตราสินค้า (Brand resonance pyramid) (ปรับปรุงจาก
Kotler and Keller. 2006: 263) โดยปัจจัยต่างๆในรูปจะต้องมีความสอดคล้องกันจึงจะส่งผล
สะท้อนให้ลูกค้าเกิดความภักดีในตราสินค้า
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จากภาพที่ 12 จะเห็นว่าการสร้างคุณค่าตราสินค้าตามโมเดลนี้ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆที่
สัมพันธ์กันดังต่อไปนี้
(1) การสร้างเอกลักษณ์ตรา (Identity) ตราสินค้าจะต้องมีเอกลักษณ์ที่ดีในสายตาลูกค้า
โดยยึดความโดดเด่นเฉพาะของตรา (Salience) เพื่อให้ลูกค้ารู้จักตราอย่างลึกซึ้งและอย่างมาก
(Deep, broad brand awareness)
(2) การสร้างความหมายที่มีความสาคัญต่อลูกค้า (Meaning) ตราจะต้องมีความหมายที่ดี
โดยยึดหลักทางนี้
(2.1) ลักษณะการทางาน (Performance) ซึ่ งเป็นการใช้หลักเหตุผล (Rational)
สนับสนุน ตัวอย่าง นาฬิกาโรเล็กซ์ จะต้องมีความเที่ยงตรง อายุการใช้งานนาน แข็งแรงทนทาน
สามารถขายต่อได้ในราคาสูง
(2.2) ตราจะต้องสามารถสร้างภาพพจน์ที่ดีในสายตาลูกค้า (Image) ตัวอย่าง นาฬิกา
โรเล็กซ์ สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้สวมใส่ ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นจะก่อให้เกิดความผูกพันต่อตรา
สินค้าอย่างแข็งแกร่งและเกิดความชอบในความเป็นเอกลักษณ์ของตรา /ผลิตภัณฑ์ (Strong,
favorable, unique, brand associations) ซึ่งนาไปสู่การตอบสนองในตราของลูกค้าในขั้นต่อไป
(3) การตอบสนองของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้า (Response) เป็นการตอบสนองโดยใช้หลัก
เหตุผลและความรู้สึกของลูกค้าต่อตราสินค้านั้น ดังนี้
(3.1) การใช้วิจารณญาณ (Judgments) โดนใช้หลักเหตุผล ตัวอย่าง ลูกค้าจะพิจารณาถึง
ความคุ้มค่าของราคาจากการซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์ โดยพิจารณาถึงประโยชน์และการขายต่อใน
อนาคต เมื่อเปรียบเทียบกับเงินที่จ่ายไป
(3.2) ความรู้สึกที่ดีของลูกค้า (Feelings) ถ้าลูกค้าพิจารณาด้วยวิจารณญาณแล้วคุ้มค่าก็
จะเกิดความรู้สึกที่ดี ซึ่งทั้ง 2 ประการนี้จะส่งผลต่อปฏิกิริยาของลูกค้าในเชิงบวก (Positive
reactions) ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
(4) ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับลูกค้า (Relationships) ผลจากความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างตราสินค้ากับลูกค้าจะส่งผลสะท้อนจากตราสินค้า (Resonance) ซึ่ง จะทาให้ลูกค้าเกิด
ความภักดีเชิงรุกอย่างมาก (Intense active loyalty) โดยภักดีอย่างมาก และมีการซื้อ ซ้าอย่า ง
ต่อเนื่อง ตลอดจนมีการบอกต่อในเชิงบวก
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2.7 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้
Schiffman and Kanuk (1994 5) ได้ให้ความหมาย “พฤติกรรมผู้บริโภค ” ว่าหมายถึง
พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคทาการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมินผลการใช้สอย ผลิตภัณฑ์ หรือ
การบริการที่คาดว่าจะสามารถสนองความต้องการของเขา
ปริญ ลักษิตานนท์ (2544 55) ได้ให้ความหมาย “พฤติกรรมผู้บริโภค ” ว่าหมายถึง การ
กระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้
หมายถึงกระบวนการตัดสินใจที่ก่อให้เกิดและมีส่วนกาหนดให้มีการกระทา
ธงชัย สันติวงศ์ (2539 29 ) ได้ให้ความหมาย “พฤติกรรมผู้บริโภค ” ว่าหมายถึง การ
กระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้สินค้าและ
บริการ ทั้งนี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยู่ก่อนแล้ว และซึ่งมีส่วนในกา
ร
กาหนดให้มีการกระทาดังกล่าว
ศิริวรรณ และคณะ (2541 124 ) ได้ให้ความหมาย “พฤติกรรมผู้บริโภค ” ว่าหมายถึง
การศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทาของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับการซื้อและใช้สินค้า
นักการตลาดจาเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้วยเหตุผลหลายปร
ะการ
กล่าวคือ
1. พฤติกรรมผู้บริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ และมีผลทาให้ธุรกิจประสบ
ความสาเร็จถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้
2. เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดทางการตลาด (Marketing Concept) ที่ว่าการทาให้ลูกค้า
พึงพอใจ ด้วยเหตุนี้จึงต้องศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อจัดสิ่งกระตุ้นหรือกลยุทธ์
การรตลาดเพื่อสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2539 6) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กิจกรรม
ต่างๆที่บุคคลกระทาเมื่อได้รับบริโภคสินค้าหรือบริการ รวมไปถึงการขจัดสินค้าหรือบริการหลัง
การบริโภค พฤติกรรมผู้บริโภคจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ “ทาไมคนจึงทาการซื้อ”
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กระบวนการของพฤติกรรม ของพฤติกรรมมนุษย์มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 3 ประการ
ดังนี้คือ
1. พฤติกรรมเกิดขึ้นได้จะต้องมีสาเหตุทาให้เกิด (behavior is caused) ซึ่งหมายความว่า
การที่คนเราจะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมานั้น จะต้องมีสาเหตุทาให้เกิด และสิ่งซึ่ง
เป็นสาเหตุก็คือ ความต้องการที่เกิดขึ้นในตัวนั่นเอง
2. พฤติกรรมเกิดขึ้นได้จะต้องมีสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้น (behavior is motivated) นั่นคือ
เมื่อคนเรามีความต้องการเ กิดขึ้นก็ปรารถนาที่จะบรรลุถึงความต้องการนั้นจนกลายเป็นแรง
กระตุ้นหรือแรงจูงใจ (motivation) ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการที่
เกิดขึ้น
3. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นย่อมไปสู่เป้าหมาย (behavior is goal-directed) หมายความว่า
การที่เราแสดงพฤติกรรมออกมา ย่อมมิได้กระทาไปอย่างเลื่อนลอยโดยปราศจากจุดหมายหรือ
ไร้ทิศทาง ตรงกันข้ามกลับมุ่งไปสู่เป้าหมายที่แน่นอน เพื่อบรรลุผลสาเร็จแห่งความต้องการของ
ตน
รูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค
เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยมีจุดเริ่มต้นจากการ
เกิดสิ่งกระตุ้นที่ทาให้เกิดความต้องการสิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกของผู้ซื้อ
ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องดา และผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ความรู้สึกนึกคิ ดของผู้ซื้อ
จะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆของผู้ซื้อแล้วจะมีการตอบสนองของผู้ซื้อหรือการตัดสินใจของ
ผู้ซื้อ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2547)
รูปแบบจาลองของพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบไปด้วย
1) สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุ้นอาจเกิดขึ้นเอง ทั้งภายในและภายนอก แต่นักการ
ตลาดจะสนใจที่จะจัดการและกระตุ้นความต้องการภายนอก เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งถือว่าสิ่งกระตุ้นเป็นมูลเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้า
สิ่งกระตุ้นภายนอก
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
(1) สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งที่นักการตลาดสามารถควบคุม
และจัดการให้เกิดขึ้นได้ เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ประกอบด้วย
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- สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
- สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price)
- สิ่งกระตุ้นด้านการจัดการช่องทางการจัดจาหน่าย (Distribution or Place)
- สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
(2) สิ่งกระตุ้นอื่นๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคที่อยู่ภายนอก
ซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้
- สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic)
- สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological)
- สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political)
- สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Cultural)
2) กล่องดาหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) เป็นความรู้สึกนึกคิดของผู้
ซื้อที่ผู้ผลิตหรือผู้ขาย ไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซื้อ
รวมถึงกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคด้วย
(1) ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer’s Characteristics) ลักษณะของผู้ซื้อมีอิทธิพลมาจากปัจจัย
ต่างๆ คือ ด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม ส่วนบุคคล ด้านจิตวิทยา
(2) กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบด้วยขั้นต อน
ต่างๆคือ การรับรู้ ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ
และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
3) การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ
(Buyer’s purchase decision) ผู้บริโภคจะต้องมีการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ดังนี้
(1) การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice)
(2) การเลือกตราสินค้า (Brand Choice)
(3) การเลือกผู้ขาย (Dealer Choice)
(4) การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing)
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(5) การเลือกปริมาณในการซื้อ(Purchase amount)
4) กระบวนการตัดสินใจ การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ประกอบไปด้วยขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(Kotler and Keller. 2006)
(1) การรับรู้ปัญหา (Problem of Need Recognition) ผู้บริโภคจะรับรู้ถึงปัญหาและความ
จาเป็นที่ต้องใช้สินค้าหรือบริการ ที่ได้รับการกระตุ้นทั้งจากภายในและภายนอก จนเกิดความ
ต้องการที่จะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มาช่วยแก้ปัญหานั้น
(2) การแสวงหาข้อมูล (Search for Information) ผู้บริโภคจะทาการหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าจากแหล่งข้อมูลภายในที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าในประกอบด้วย
แหล่งบุคคล
แหล่งการค้าแหล่งชุมชน แหล่งผู้ใช้ แต่ในบางครั้งต้องหาเพิ่มเติมจากแหล่งภายนอกด้วย เพื่อ
ช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ
(3) การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) คือ การที่ผู้บริโภคจะนาข้อมูลที่ได้มา
พิจารณา และประเมินผลทางเลือกเพื่อหาสินค้าหรือบริการที่ดีที่สุด สาหรับผู้บริโภค
(4) การตัดสินใจและกระทาการซื้อ (Purchase or Choice) หมายถึง การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง พร้อมกับดาเนินการเพื่อให้ได้ทางเลือกนั้นมา
(5) ความรู้สึกหลังซื้อ (Post Purchase Feeling or Outcomes of Choice) หมายถึง
ความรู้สึกภายนอกหลังจากที่ผู้บริโภคได้ทดลองใช้สินค้าหรือบริการที่เลือกซื้อแล้ว แบ่งออกเป็น
ความรู้สึกพอใจและไม่พอใจ ในสินค้าและบริการนั้น ความพอใจเกิดขึ้นเมื่อผลลัพธ์จากการใช้
ตรงกับผู้บริโภคคาดหวังไว้ และถ้าหากผู้บริโภคผิดหวังกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นก็จะ
รู้สึกไม่พอใจ

ภาพที่ 13 แสดงกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Consumer buying decision process)
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
สามารถแบ่งปัจจัยออกเป็น 2 ด้าน (ศิวฤทธ์ พงศกรรังศิลป์ , 2547) คือ
1) ปัจจัยภายนอก ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ คือ ปัจจัยทางวัฒนธรรม และปัจจัยทาง
สังคม
(1) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture Factors) เป็นสิ่งที่ทาให้ผู้บริโภคแสดง
พฤติกรรมที่แตกต่างกันออกมา และเกิดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง สามารถแบ่งออกเป็น
3 ส่วน คือ
- วัฒนธรรม (Culture) เป็นลักษณะพื้นฐานของบุคคลที่ได้รับการถ่ายทอดกันมา
จากครอบครัวและสภาพแวดล้อมในสังคม และส่งผลให้พฤติกรรมมีความคล้ายคลึงกัน
- วัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Sub-culture) หมายถึง วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มที่มี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างกันซึ่งมีอยู่ในสังคมขนาดใหญ่
- ชั้นของสังคม (Social Class) หมายถึง การแบ่งสมาชิกในสังคมออกเป็นระดับชั้น
ที่แตกต่างกัน โดยสมาชิกในแต่ละชั้นสังคมจะมีสถานะเดียวกัน และสมาชิกในชั้นสังคมที่
แตกต่างกันจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น รายได้ การศึกษา อาชีพ เป็นต้น
(2) ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันและมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งจะประกอบไปด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะ
ของผู้ซื้อ
2) ปัจจัยภายใน ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค คือ
(1) ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) การตัดสินใจของผู้บริโภคซึ่งได้รับอิทธิพล
จากลักษณะส่วนบุคคลด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ อาชีพ สถานภาพ รูปแบบการดา เนินชีวิต
บุคลิกภาพเป็นต้น
(2) ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factor) การเลือกซื้อของบุคคลที่ได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งประกอบ 4 ปัจจัย นั่นคือ สิ่งจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความ
เชื่อและทัศนคติ
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2.8 ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Schiffman and Kanuk. 1994 : 659) หมายถึง
ขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไป พฤติกรรมผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ ทั้งด้านจิตใจ (ความรู้สึ กนึกคิด ) และพฤติกรรมทาง
กายภาพ การซื้อเป็นกิจกรรมด้านจิตใจ และกายภาพซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรม
เหล่านี้ทาให้เกิดการซื้อ และเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying decision process) เป็นลาดับขั้นตอนในการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ถึงความต้องการ
การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการซื้อเริ่มต้นก่อนการซื้อจริง ๆ และมีผลกระทบหลังการซื้อ
1. การรับรู้ถึงความต้องการ (need recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (problem
recognition) หมายถึงการที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการภายในของตนซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิด
จากสิ่งกระตุ้น เช่น ความหิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ ความเจ็บปวด ฯลฯ ซึ่ง
รวมถึงความต้องการของร่างกาย (physiological needs) และความต้องการ ที่เป็นความ
ปรารถนา อันเป็นความต้องการด้านจิตวิทยา (psychological needs) สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อถึง
ระดับหนึ่งจะกลายเป็นสิ่งกระตุ้น บุคคลจะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่งกระตุ้นจากประสบการณ์
ในอดีต ทาให้เขารู้ว่าจะตอบสนองสิ่งกระตุ้นอย่างไร

ภาพที่ 14 แผนภูมิแสดงโมเดล 5 ขั้นตอน ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ที่มา: อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2539: 48-49
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2. การค้นหาข้อมูล (Information search) ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมากพอ และสิ่งที่
สามารถสนองความต้องการอยู่ใกล้กับผู้บริโภค ผู้บริโภคจะดาเนินการเพื่อให้เกิดความ พอใจ
ทันทีต้องการที่เกิดขึ้นไม่สามารถสนองความต้องการได้ทันที ความต้องการจะถูกจดจาไว้ เพื่อ
หาทางสนองความต้องการในภายหลัง เมื่อความต้องการถูกกระตุ้นได้สะสมไว้มาก จะทาให้การ
ปฏิบัติในภาวะอย่างหนึ่ง คือ ความตั้งใจให้ได้รับการสนองความต้องการ โดยพยายามค้นหา
ข้อมูลเพื่อหาทางสนองความต้องการที่ถูกกระตุ้น ดังนั้น นักการตลาดจึงต้องให้ความสนใจ
เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ผู้บริโภคจะเข้าไปแสวงหา ซึ่งประกอบด้วย 5 แหล่งหลักคือ
2.1 แหล่งบุคคล (personal sources) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน คนรู้จัก ฯลฯ
2.2 แหล่งการค้า (commercial sources) ได้แก่ สื่อการโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทน
การค้าการบรรจุภัณฑ์ การจัดแสดงสินค้า
2.3 แหล่งชุมชน (public sources) ได้แก่ สื่อมวลชน องค์การคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ
2.4 แหล่งประสบการณ์ (experiential sources)
2.5 แหล่งทดลอง (experimental sources) ได้แก่ หน่วยงานที่สารวจคุณภาพผลิตภัณฑ์
หรือหน่วยวิจัยภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ตรงของผู้บริโภคในการทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ อิทธิพลของแหล่งข้อมูลจะแตกต่างตามชนิดของผลิตภัณฑ์ และลักษณะส่วน
บุคคลของผู้บริโภคโดยทั่วไป ผู้บริโภคจะรับข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งการค้า ซึ่งนั กการตลาด
ควบคุมการให้ข้อมูลได้ แต่ละแบบจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแตกต่างกัน
การพิจารณาความสาคัญของแหล่งข้อมูลโดยสัมภาษณ์ ผู้บริโภคว่าผู้บริโภครู้จักผลิตภัณฑ์ได้
อย่างไร และแหล่งข้อมูลอะไรที่มีอิทธิพลมากต่อผู้บริโภค
3. การประเมินผลทางเลือก (evaluation of alternative) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลมาแล้วจาก
ขั้นที่สอง ผู้บริโภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ นักการตลาดจาเป็นต้องรู้
ถึงวิธีการต่างๆที่ผู้บริโภคใช้ในการประเมินผลทางเลือก กระบวนการประเมินผลไม่ใช่สิ่งที่ง่าย
และไม่ใช่กระบวนการเดียวที่ ใช้กับผู้บริโภคทุกคนและไม่ใช่เป็ นของผู้ซื้อคนใดคนหนึ่งในทุก
สถานการณ์การซื้อกระบวนการประเมินผลทางเลือกของผู้บริโภค มีดังนี้
3.1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (product attributes) กรณีนี้ผู้บริโภคจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ว่ามี
คุณสมบัติอะไรบ้าง ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะมี คุณสมบัติกลุ่มหนึ่ง คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ในความรู้สึกของผู้ซื้อสาหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะแตกต่างกัน
3.2 ผู้บริโภคจะให้น้าหนักความสาคัญสาหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน
ตลาดต้องพยายามค้นหา และจัดลาดับสาหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์

นักการ

61
3.3 ผู้บริโภคมีการพัฒนาค วามเชื่อถือเกี่ยวกับตราสินค้าเนื่องจากความเชื่อถือของ
ผู้บริโภคขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้บริโภคและความเชื่อถือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์จะ
เปลี่ยนแปลงได้เสมอ
3.4 ผู้บริโภคมีทัศนะคติในการเลือกตราสินค้า โดยผ่านกระบวนการประเมินผลเริ่มต้น
ด้วยการกาหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เขาสนใจ และเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ตราต่างๆ
4. การตัดสินใจซื้อ (purchase decision) จากการประเมินผลทางเลือกในขั้นที่ 3 จะช่วย
ให้บริโภคกาหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นทางเลือกโดยทั่วๆ ไป ผู้บริโภคจะ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมากที่สุด การตัดสินใจซื้อจึงเกิดขึ้น หลังจากประเมินทางเลือก
Evaluation of alternative) แล้วเกิดความตั้งใจซื้อ (purchase intention) และเกิดการตัดสินใจ
ซื้อ (purchase decision) ในที่สุด แต่ก่อนตัดสินใจซื้อผู้บริโภคจะคานึงถึงปัจจัย 3 ประการคือ
4.1 ทัศนคติของบุคคลอื่น (attitudes of others) ทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะมีผลทั้ง
ด้านบวก และด้านลบ ต่อการตัดสินใจซื้อ
4.2 ปัจจัยสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ (anticipated situational factors) ผู้บริโภคจะ
คาดคะเนปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายได้ที่คาดคะเนของครอบครัว การคาดคะเนต้นทุน
ของผลิตภัณฑ์ และการคาดคะเนผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
4.3 ปัจจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนไว้ (unanticipated situational factors) ขณะที่
ผู้บริโภคกาลังตัดสินใจซื้อนั้น ปัจจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนจะเข้ามาเกี่ยว ข้องซึ่งมี
ผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อ เช่น ผู้บริโภคไม่ชอบลักษณะของพนักงานขาย หรือผู้บริโภคเกิด
อารมณ์เสียหรือวิตกกังวลจากรายได้ นักการตลาดเชื่อว่าปัจจัยที่ไม่คาดคะเนจะมีอิทธิพลอย่าง
มากต่อการตัดสินใจซื้อการตัดสินใจของแต่ละบุคคลจะต้องมีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแป ลงได้
นักการตลาดต้องใช้ความพยายามเพื่อทาความเข้าใจต่อพฤติกรรมการซื้อเพื่อลดภาวะความ
เสี่ยง
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (post purchase feeling) หลังจากซื้อและทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจหรือไม่พึงพอใจผลิตภัณฑ์ การ
คาดคะเนของผู้ บริโภคเกิดจากแหล่งข่าวสาร พนักงานขายและแหล่งติดต่อสื่อสารอื่นๆ ถ้า
บริษัทโฆษณาสินค้าเกินความจาเป็น ผู้บริโภคจะตั้งความหวังไว้สูงและเมื่อไม่เป็ นความจริงจะ
เกิดความไม่พอใจ จานวนความไม่พอใจจะขึ้นกับขนาดของความแตกต่างระหว่างการคาดหวัง
และการปฏิบัติจริงของผลิตภัณฑ์
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2.9 แนวคิดและทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด
สแตนตัน และฟุทเรล (Stanton; & Futrell.1987:41) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด
หมายถึง แผนการปฎิบัติงานที่องค์การกาหนดเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) หมายถึง ปัจจั ยการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัท
ต้องใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย
(McCarthy and
Perreault.1990:7) หรือหมายถึงความเกี่ยวข้องกันของ 4 ส่วนคือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
โครงสร้างราคา (Price structure) ระบบการจัดจาหน่าย (Distribution) กิจกรรมส่ งเสริม
การตลาด (Promotion activities) ซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์ของระบบการตลาดขององค์กร
(Stanton and Futrell.1987:648) จากความหมายนี้ได้แสดงลักษณะของส่วนประสมทาง
การตลาด คือ (1) เป็นปัจจัยทางการตลาด (เครื่องมือทางการตลาด) ที่ธุรกิจควบคุมได้ (2) ต้อง
ใช้ร่วมกันหรือเกี่ยวข้องกันทั้ง 4 เครื่องมือ (3) มีวัตถุประสงค์ของเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาดเป้าหมาย (ลูกค้า) ให้เกิดความพึงพอใจ (4) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา
(Price) การจัดจาหน่าย (Place or distribution) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งรวม
เรียกว่า 4Ps
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้พึงพอใจ (McCarthy and Perreault.1990:7) ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตน
หรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบไปด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กร หรือ
บุคคล
2. ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน หรือเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายสาหรับ
การได้มาซึ่งบางสิ่ง (Stanton and Futrell.1987:650)
3. การจัดจาหน่าย (Place or distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่ง
ประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ และบริ การจากองค์การไปยัง
ตลาด (Stanton and Futrell.1987:644) สถาบันที่นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย
คือ สถาบันการตลาดส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้าประกอบไปด้วย การขนส่ง
การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงเหลือ
3.1 ช่องทางการจัดจาหน่าย (Channel of distribution) หมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์
และ (หรือ ) กรรมสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด (Stanton and Futrell.1987:643)
ในระบบช่องทางการจัดจาหน่ายจึงประกอบด้วยผู้ผลิต คนกลาง ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทาง
อุตสาหกรรม ช่องทางการจัดจาหน่ายอาจผ่านคนกลางหรือไม่ก็ได้
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3.2 การกระจายตัวสินค้า (Physical distribution) หมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม (Stanton and
Futrell.1987:650) การกระจายตัวสินค้า จึงประกอบไปด้วยงานที่สาคัญดังนี้
(1) การขนส่ง (Transportation)
(2) การเก็บรักษาสินค้า (Storage) และการคลังสินค้า (Warehousing)
(3) การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory management)
4. การส่งเสริมการตลาด (promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลผู้ขายกับผู้ซื้อ
เพื่อสร้างทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ
(McCarthy and Perreault.1990:730) การ
ติดต่อสื่อสารอาจเป็นการขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) และการขายโดยไม่ใช้
พนักงานขาย (Nonpersonal selling) ประกอบด้วย การโฆษณาการส่งเสริมการขาย การให้ข่าว
และการประชาสัมพันธ์ ดังนั้นการส่งเสริมการตลาดจึงประกอบไปด้วย 5 เครื่องมือ คือ (1) การ
โฆษณา (2) การขายโดยใช้พนักงาน (3) การส่งเสริมการขาย (4) การให้ข่าวและการ
ประชาสัมพันธ์ (5) การตลาดทางตรง (Direct marketing) ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวถึงในลาดับ
ต่อไป
จากส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) ว่า (1) ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด
(Promotion) ประสมการตลาด (2) การส่งเสริมการตลาดเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายกับ
ผู้ซื้อ ข้อมูลในการติดต่อสื่อสารอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด (3) ทั้งส่วนประสมทางการตลาด และส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดใช้
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายให้พึงพอใจ
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
เป็นการศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ของ
ธุรกิจผลิตจาหน่ายชุดชั้นในสตรีในเขต กทม. - กรณีศึกษา บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน)

3.1 การออกแบบวิจัย (Research Design)
ผสมผสานวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดย การศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลจากผู้บริหารองค์กร บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน) และ
การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้ข้อมูลปฐมภูมิ คือแบบสอบถาม และใช้ข้อมูลทุติยภูมิ คืองานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์การตลาด
3.1.1 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ
การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ โดยทาการรวมรวบข้อมูลทุติยภูมิ ของบริษัท ซาบีน่า
จากัด (มหาชน) และสถานการณ์แวดล้อมในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 25523.1.2 การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ
3.1.2.1 การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) ใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก Ms.Patuma Chaisong ตาแหน่ง Brand Manager 3 บริษัท Sabina Fareast
Co., Ltd.
3.1.2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) ใช้ข้อมูลทุติย
ภูมิ คืองานวิจัยเกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าและ
พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์การตลาด และการทาแบบสารวจ
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผู้บริ โภค โดยประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ด้านประชากรศาสตร์ ด้าน
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์การตลาด

3.2 วิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ แบบการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์เชิงลึก
Ms.Patuma
Chaisong ตาแหน่ง Brand Manager 3 บริษัท Sabina Fareast Co., Ltd.
1. บริษัทมีกลยุทธ์การตลาดในธุรกิจชุดชั้นในสตรี อย่างไร ในการแข่งขันเพื่อเป้าหมายที่
จะรักษาอัตราการเติบโตให้เป็น หนึ่งในผู้นาตลาดชุดชั้นในสตรีในประเทศไทย
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 องค์กรของเราใช้กลยุทธ์เติบโต โดยบริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจ โดยการ
ส่งออกสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยไปยังต่างประเทศให้มาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA เช่น เวียดนาม , ลาว,
กัมพูชา , พม่า , ฟิลิปปินส์ , อินโดนีเซีย และอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายแบรนด์
Sabina ให้เป็นที่รู้จักในตลาดอาเซียน และผู้บริโภคจากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้เริ่มดาเนินการจัดจาหน่ายแล้วในประเทศพม่า, เวียดนาม, กัมพูชา เป็น
ต้น
2. บริษัทใช้กลยุทธ์แบบใดในการขยายผลิตภัณฑ์และตลาดธุรกิจชุดชั้นในสตรี
 บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง โดยมุ่งเน้นในการวิจัย และพัฒนา
(Research and Development ) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษและแตกต่าง
จากคู่แข่ง โดยการพัฒนาตัวสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ โดยนวัตกรรมนั้นต้องเป็น
นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ หรือแก้ปัญหาที่เป็น Insight จริงๆ ของลูกค้า
เช่นสาหรับคนอกเล็กต้องพัฒนาสินค้าที่แก้ไขปัญหาคนอกเล็กได้ดีที่สุด และสินค้า
นั้นต้องเป็นสินค้าที่ดีที่สุดในตลาด
3. บริษัทใช้เครื่องมือใดบ้างในการทาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการธุรกิจชุดชั้นใน
สตรี
 บริษัทฯ จึงได้วางกลยุทธ์การวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความทันสมัย และการเคลื่อนไหวตามแฟชั่นอยู่
ตลอดเวลาของสินค้าตรา “Sabina” โดยบริษั ทฯ ทาการวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์รุ่น
ใหม่ทุกๆ เดือน เพื่อรักษาความภักดีต่อตราสินค้าของบริษัทย่อย โดยฝ่าย
การตลาดจะเลือกช่วงเวลาในการวางจาหน่ายสินค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคใน
แต่ละผลิตภัณฑ์ การวางจาหน่ายผลิตภัณ ฑ์รุ่นใหม่จะวางไม่ห่างกันมากนัก เพื่อ
เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีการซื้อสินค้าอย่างสม่าเสมอ และบริษัทฯ จัดให้มีการ
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้าต่างๆ อยู่อย่างสม่าเสมอไม่ว่าจะเป็น
การแนะนาสินค้าใหม่ การจัดรายการลดราคา เพื่อเพิ่มปริมาณการขายและ ดึงดูด
ผู้บริโภคที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้มาทดลองใช้ บริษัทฯ ทาการโฆษณา
ตามสื่อต่างๆ ทุกปีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ตราสินค้า เนื่องจากภาพลักษณ์ของ
ตราสินค้ามีความสาคัญต่อการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตชั้นนา และมีผลกระทบต่อ
ยอดขายอย่างมาก บริษัทฯ จึงมีนโยบายการส่งเสริมการขายด้วยการโฆษณาผ่าน
ทางสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ นิตยสาร แค๊ตตาล็อก สื่อทางอินเตอร์เน็ต แ ละอื่นๆ ที่
มุ่งเน้นการเข้าถึงผู้บริโภคเป็นหลัก
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4. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท คือใคร
 กลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มวัยเด็ก – วัยรุ่น เน้นช่วงอายุ 12 - 25 กลุ่มคนที่
ชอบแฟชั่น , ชอบความทันสมัย
5. ชุดชั้นในประเภทใดที่ปัจจุบันมีการแข่งขันสูงและมีแนวโน้มที่จะเสียส่วนแบ่งตลาด
อย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางการรับมืออย่างไร
 ชุดชั้นใน ดูม ดูม ชุดชั้นในสาหรับคนอกเล็กแก้ไขปัญหาคนอกเล็กได้ดีที่สุด
และเป็นสินค้าที่ดีที่สุดในตลาด และมีการแข่งขันสูง ซึ่งแบรนด์อื่น ๆ ต่างทาชุด
ชั้นในในลักษณะเดียวกันเพื่อต้องการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด โดยทางบริษัทฯ
จะรักษาฐานลูกค้าเดิมที่จงรักภักดี ป้อนสินค้าที่กลุ่มนี้ต้องการ , หาฐานลูกค้าใหม่
ๆ โดยหาสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เหล่านั้น รักษา
จุดเด่นของ Brand เรื่องความมีดีไซน์ที่ทันสมัย และพัฒนาเรื่องฟังก์ชั่นการสวมใส่
อยู่เสมอ

3.3 วิจัยเชิงปริมาณ
3.3.1 ประชากรที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือผู้บริโภคชุดชั้นในซาบีน่า ในเขตกรุงเทพมหานคร
เพศหญิง อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือผู้บริโภคชุดชั้นในซาบีน่า ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพศหญิง อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จานวน 200 คน เนื่องจากไม่ทราบจานวน
ประชากรที่ชัดเจน (Infinite population) จึงใช้สูตรเพื่อคานวณตัวอย่าง (อภินันท์ จันตะนี ,
2549: 35)
สูตร
___1____
3.84(d ) 2
n
(S ) 2

โดยให้มีความเชื่อมั่น 95 % หรือให้เกิดความคลาดเคลื่อนเพียง 7 % (0.07)
S = 1.96 (สาหรับความเชื่อมั่น 95%)
d = 0.07 (คลาดเคลื่อนได้ 7% หรือ = 0.07)
___1____
3.84(.07) 2
n
(1.96) 2

n =

___1____
0.0048979

= 199.17
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ดังนั้น จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 200 ราย
การสุ่มตัวอย่างสาหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้หลักการสุ่มตัวอย่าง
โดยมีขั้นตอนดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา 2545: 25-26)

3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบการเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
เจาะจงห้างสรรพสินค้า 4 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร คือ 1. ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน
2. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาลาดพร้าว 3. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ 4.
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขารัชดา เป็นสถานที่จัดเก็บข้อมูล สาเหตุที่เลือกเพราะเป็น
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เป็นสถานที่ที่มีผู้บริโภคไปจับจ่ายใช้สอยเป็นจานวนมาก
ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) แบ่งจานวน
ตัวอย่างในแต่ละสถานที่ของห้างสรรพสินค้า 4 แห่งในข้อ 1 ด้วยสัดส่วนเท่าๆกัน ห้างละ 50 คน
ขั้นตอนที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้ไปเก็บข้อมูลตามห้างสรรพสินค้าในแต่ละ
ห้างที่เจาะจงไว้ในขั้นตอนที่ 1 จนครบ ได้กลุ่มตัวอย่าง 200 คน
3.3.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือและขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ คือการออกแบบสอบถามเพื่อใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทาการดาเนินการสร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสารข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามโดยขอบเขตของแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่ 2 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดของพฤติกรรมต่อการ
ตัดสินใจซื้อชุดชั้นในซาบีน่า ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ ทัศนคติที่มีต่อชุด
ชั้นในยี่ห้อซาบีน่า และชุดชั้นในยี่ห้อซาบีน่า ของผู้บริโภคสตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. รูปแบบของแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่งประกอบไปด้วยคาถาม 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ อาชีพ และระดับ รายได้ โดยแบ่งเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด
(Closed-ended Questionnaire)
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชุดชั้นในยี่ห้อซา
บีน่า โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale
Method) ซึ่งใช้วัดระดับข้อมูลประเภทอันตรภาค
(Interval scale)
มี 5 ระดับ โดยระดับการให้คะแนน ดังนี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด

เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ

5
4
3
2
1

เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้วจะได้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างมาพิจารณาระดับความต้องการซื้อสินค้า ซึ่งมีเกณฑ์การพิ จารณา
ดังนี้ (ล้วน สายยศ. อังคณา สายยศ. 2536 : 156-157)
ระดับค่าเฉลี่ย = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
= 5 – 1 = 0.8
5
จากเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแบ่งความหมายของระดับค่าเฉลี่ยได้ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับความต้องการดีมาก
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับความต้องการดี
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับความต้องการพอใช้
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับความต้องการน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับความต้องการน้อยที่สุด
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้คือ แบบสอบถามซึ่งมีขั้นตอน
การสร้างเครื่องมือตามลาดับต่อไปนี้
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินซื้อชุดชั้นในยี่ห้อซาบีน่า
2. สร้างแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่เกี่ยวกับ ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
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3.

4.
5.
6.

ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการขาย ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเกี่ยวกับสานวนภาษาให้เข้าใจง่าย
เพื่อให้ได้ข้อคาถามที่มีข้อความตรงตามวัตถุประสงค์
นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
นาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (Content validity) และตรวจสอบความถูกต้องของภาษา
นาแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

ผลการสารวจแบบสอบถาม
โดยประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ด้านประชากรศาสตร์ ด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ เพื่อใช้
ในการวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์การตลาด
ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์
อายุ 15-19 ปี จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7, อายุ 20-24 ปี จานวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.5, อายุ 25-29 ปี จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5, อายุ 30-34 ปี จานวน 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 27, อายุ 35 ปีขึ้นไป จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา /ปวช. จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7, ปวส./อนุปริญญา
18 คน คิดเป็นร้อยละ 9, ปริญญาตรี 142 คน คิดเป็นร้อยละ 71, ปริญญาโท 24 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12, ปริญญาเอก 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26, รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ 31 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.5, ธุรกิจส่วนตัว 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5, แม่บ้าน 16 คน คิดเป็นร้อยละ
8, นักเรียน/นักศึกษา 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28, ไม่มีอาชีพ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2
รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5, รายได้ 10,001-15,000 บาท 31
คน คิดเป็นร้อยละ 15.5, รายได้ 15,001-20,000 บาท 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22, รายได้
20,001-25,000 บาท 21 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5, รายได้ 25,001-30,000 บาท 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20, รายได้มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5
สถานภาพโสด 124 คน คิดเป็นร้อยละ 62, สมรส 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24, หย่าร้าง 16
คน คิดเป็นร้อยละ 8, แยกกันอยู่ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชุดชั้นในยี่ห้อซาบีน่า
โดยประกอบด้วย 5 ส่วนคือ ด้านปัจจัยผลิตภัณฑ์ , ปัจจัยด้านราคา , ปัจจัยด้าน ช่อง
ทางการจัดจาหน่าย , ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และตราสินค้า เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชุดชั้นซาบีน่า
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานรับรอง กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอยู่ในระดับความต้องการดี โดย
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 1.01
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและความปลอดภัย กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอยู่ในระดับความ
ต้องการดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 1.30
ผลิตภัณฑ์สวยงามดึงดูดใจ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอยู่ในระดับความต้องการดีมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.59
ผลิตภัณฑ์แบบหลากหลาย กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอยู่ในระดับความต้องการดีมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.76
ผลิตภัณฑ์สวมใส่สบาย กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอยู่ในระดับความต้องการดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.69
พนักงานให้คาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอยู่ในระดับความ
ต้องการพอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.93
ปัจจัยด้านราคา
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอยู่ในระดับความต้องการดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.72
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ที่ตั้งสะดวกในการหาซื้อสินค้า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอยู่ในระดับความต้องการดี
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.94
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอยู่ในระดับความต้องการน้อยที่สุด โดย
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 1.05
จัดเรียงสินค้าง่าย ต่อการค้นหา กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอยู่ในระดับความต้องการดี
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.81
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ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
มีการร่วมโปรโมชั่นส่วนลดกับห้าง กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอยู่ในระดับความต้องการดี
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 1.01
มีของแถมเมื่อซื้อครบยอดที่กาหนด กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอยู่ในระดับความต้องการ
พอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.88
มีการจัดชุดของขวัญ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอยู่ในระดับความต้องการดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.91
มีการจัดงานแสดงสินค้าเป็นประจา กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอยู่ในระดับความต้องการ
ดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 1.11
มีการลงสื่อทางนิตยสาร, ทีว,ี ป้ายโฉษณา, อินเตอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอยู่
ในระดับความต้องการดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.71
มีการจัดทา CRM กับลูกค้า เช่น บัตรสมาชิก กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอยู่ในระดับความ

ต้องการพอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 1.07
ตราสินค้า
ชื่อตราสินค้าจดจาง่าย กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอยู่ในระดับความต้องการดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.73
ชื่อตราสินค้ามีความทันสมัย กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอยู่ในระดับความต้องการดี โดย
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.99
ท่านพอใจในตราสินค้ าซาบีน่ามากน้อยเท่าใดเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่น กลุ่มตัวอย่างให้
ความสาคัญอยู่ในระดับความต้องการดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
0.77
ท่านยังคงจะซื้อชุดชั้นในซาบีน่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอยู่ในระดับความต้องการดี
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.49
ท่านจะบอกให้คนรู้จักใช้ซื้อชุดชั้นในซาบีน่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอยู่ในระดับความ
ต้องการดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.71
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3.4 วิธีศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ
เป็นการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร
(DocumentaryStudy) เกี่ยวกับ
แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ เช่น ตาราทาง
วิชาการ ข้อมูลข่าวสาร รายงานการวิจัย นอกจากนี้ ผู้วิจัยจะทาการรวบรวมข้อมูลภายในองค์กร
เช่น ยอดขาย, กระบวนการทางาน , ผังองค์กรและงบบัญชี เป็นต้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลระหว่างปี
2553-2554 (สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2554 และข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อุตสาหกรรมการแข่งขัน
และสถานการณ์การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เพื่อใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ดาเนินงาน กรณีศึกษา บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน) และจากรายงานประจาปี

3.5 สรุปวิเคราะห์ประมวลผล
3.5.1 Strategic Analysis
3.5.1.1 การวิเคราะห์ SWOT
จุดแข็ง (Strength)
S1 คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีศักยภาพและเป็นที่รู้จักในต่างประเทศ
S2 มีการรับรู้เทรนด์ของแฟชั่นจากต่างประเทศได้เร็ว
S3 บริษัทเน้นการพัฒนาตัวสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่
S4 เน้นการทาตลาดผ่านสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีอย่างโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค
S5 มีฐานลูกค้าวัยเด็ก – วัยรุ่นเป็นจานวนมาก
S6 มีพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าและ Discount Store เป็นจานวนมาก
จุดอ่อน (Weakness)
W1 มีส่วนแบ่งตลาดน้อยกว่า
W2 มีฐานลูกค้าวัยสาว – วัยผู้ใหญ่น้อยกว่า
W3 ต้นทุนการผลิตสูง
W4 ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มตลาดลูกค้าวัยสาว – วัยผู้ใหญ่ได้
W5 สินค้ามีอายุการใช้งานสั้นเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่น
โอกาส (Opportunities)
O1 รัฐบาลสนับสนุนการส่งออกสินค้าชุดชั้นในสตรี
O2 เทรน์การแต่งตัวของต่างชาติมีอิทธิพลต่อผู้บริโภค
O3 ผู้บริโภคให้ความสนใจใช้ชุดชั้นในหลายฟังก์ชั่นตามโอกาสการใช้งานที่ต่างกัน
O4 ข้อตกลงทางด้านภาษี (AFTA) มีการลดภาษีอยู่ในอัตรา 0 %
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อุปสรรค (Threats)
T1 ปัญหาการลอกเลียนแบบ
T2 มีสินค้าทดแทน ทาให้ต้องสูญเสียรายได้ไป
T3 อัตราแลกเปลี่ยนในประเทศแถบเอเชียแข็งตัวมากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มแข็งค่า
ขึ้นเรื่อยๆ จึงทาให้การแข่งขันด้านราคาลดลง
T4 การปรับค่าแรงขั้นต่า
3.5.1.2 การวิเคราะห์ Five Force
โดยจะนามาวิเคราะห์กลไกทางการตลาดด้วยหลัก FiveForce Analysis ของ
Michael Port ดังนี้
คู่แข่งขันรายใหม่

การคุกคามของคู่แข่งขันรายใหม่

คู่แข่งขันภายในอุตสาหกรรม
ผู้จาหน่ายวัตถุดิบ
(ผู้ผลิต)
อานาจการเจรจาต่อรองของ
ผู้จัดจาหน่ายวัตถุดิบ

ลูกค้า

การแข่งขันระหว่างบริษัทที่มีอยู่

อานาจการเจรจาต่อรองของลูกค้า

การคุกคามของผลิตภัณฑ์ทดแทน
ผลิตภัณฑ์
ทดแทน

ภาพที่ 15 แสดง Model FiveForce Analysis ของ Michael Port
1. Rivalry Among Current Competitors (การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม)
ตลาดชุดชั้นในภายในประเทศเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงในทุกระดับราคา โดยมี
ผู้ประกอบการหลายรายในอุตสาหกรรมชุดชั้นใน เช่น บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ผู้ผลิต
ชุดชั้นในตรา “Wacoal” บริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย ) จากัด ผู้ผลิตชุด
ชั้นในตรา “Triumph” และบริษัทฯ ผู้ผลิตชุดชั้นในตรา “Sabina” และยังมีผู้ผลิตรายย่อยซึ่งผลิต
ชุดชั้นในโดยไม่มีเครื่องหมายการค้าจานวนมากรองรับตลาดผู้บริโภคที่คานึงถึงราคาเป็น
ประเด็นหลักในการเลือกซื้อสินค้า โดยหากแบ่งสัดส่วนตลาดโดยประมาณแล้ว บริษัท ไทยวาโก้
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จากัด (มหาชน ) จะมีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด รองลงมาจะเป็นบริษัทฯ และบริษัท ไทรอัมพ์
อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งปัจจุบัน เนื่องจากตลาดชุดชั้นในโดยรวมในประเทศ
มีอัตราการเติบโตไม่สูงนัก ทาให้ทุกแบรนด์ทั้งแบรนด์ที่เป็นผู้นาและผู้ตาม ต้องหันมาแย่งชิง
ส่วนแบ่งการตลาดกั นอย่างหนัก โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะเป็นการ
โฆษณา, ประชาสัมพันธ์, การตลาดทางตรง และที่มีการแข่งกันกันมากที่สุดจะเป็นการส่งเสริม
การขาย ในการจัดโปรโมชั่นลดราคากันมากยิ่งขึ้น
2. Bargaining Power of Suppliers (อานาจการต่อรองของ Suppliers)
แผนการผลิตมีความยืดหยุ่นตามปริมาณการสั่งซื้อในระหว่างปี ฝ่ายวางแผนการ
ผลิตส่วนกลางเป็นผู้กระจายปริมาณการผลิตไปยังโรงงานต่างๆ โดยกระจายปริมาณสินค้าตาม
ความเหมาะสมของระยะเวลา แบ่งชนิดสินค้าตามความเหมาะสมของเครื่องจักร และความ
ชานาญของพนักงานในแต่ละโรงงาน เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต ดังนั้น
Suppliers จะมีอานาจต่อรองน้อยเพราะมีผู้ผลิตวัตถุดิบจานวนมาก ซึ่งจะทาให้ต้นทุนราคาของ
ลดลง อานาจการต่อรองต่างๆ เช่น การขอลดราคา, การขอเครดิต เป็นต้น บริษัทฯ สามารถทา
กาไรได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเพิ่มราคาสินค้าหรือหาโปรโมชั่นอื่นๆ มาเป็นจุดดึงดูดลูกค้า โอกาส
ที่จะทากาไรจากการขายสินค้าโดยที่มิต้องไปเพิ่มโปรโมชั่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก็เกิดขึ้นได้ง่าย
3. Bargaining Power of Customer (อานาจการต่อรองของลูกค้า)
เนื่องจากสินค้าประเภทนี้ขายให้กับ ในอดีตปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการตัด สินใจของ
ผู้บริโภคในการเลือกซื้อชุดชั้นใน คือ ประโยชน์ในการใช้งาน (Function) ผู้บริโภคมักเลือกซื้อ
ชุดชั้นในที่ช่วยรักษารูปร่างและกระชับสัดส่วน แต่ในปัจจุบัน พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง
ไป โดยนอกจากคานึงถึงประโยชน์การใช้งานแล้ว ผู้บริโภคยังหันมาให้ความสาคัญใ นเรื่อง
รูปแบบ (Fashion) และ ดีไซน์ (Design) ของชุดชั้นในมากขึ้น กล่าวคือ ผู้บริโภคตัดสินใจเลือก
ซื้อชุดชั้นในที่มีการออกแบบสวยงาม ทันสมัย เพื่อให้สอดรับกับแฟชั่นเสื้อผ้าสาเร็จรูปที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากชุดชั้นในเป็นสินค้าจาเป็นและมีอายุการใช้งานจากัด ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคดังกล่าว ส่งผลให้ความถี่ในการบริโภคชุดชั้นในเพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง
นับเป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีปริมาณความต้องการบริโภคชุดชั้นในอย่างต่อเนื่อง ทาให้อานาจ
การต่อรองของลูกค้ามีมาก เพราะมีสินค้าบราดันทรงประเภทเดียวกันหลากหลายยี่ห้อ
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4. Threat of Substitute Products or Services (ภัยคุกคามจากสินค้า
ทดแทน)
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคานึงถึงความสาคัญในเรื่องรูปแบบ
(Fashion) และ ดีไซน์ (Design) ของเสื้อผ้าที่สวมใส่ม ากขึ้น กล่าวคือผู้บริโภคตัดสินใจเลือก
สินค้าจากชุดที่สวมใส่เพื่อความสวยงาม ทันสมัย ภัยที่เกิดจากสินค้าทดแทนเห็นเด่นชัดในกลุ่ม
ลูกค้าที่ต้องการสวมเสื้อผ้าที่โชว์สรีระช่วงบน เช่น หน้าอก, แผ่นหลัง เป็นต้น
5. Threat of New Entrants (ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันหน้าใหม่)
เนื่องจากสินค้าประเภทชุดชั้นใน บราดันทรง มีการ แข่งขันกันสูงทั้งบริษัทผู้ผลิต
ภายในประเทศ และผู้ผลิตชุดชั้นในชั้นนาจากต่างประเทศ ที่เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด
ผู้บริโภคระดับบน สาหรับตลาดผู้บริโภคที่คานึงถึงราคาเป็นประเด็นหลัก มีการแข่งขันจากชุด
ชั้นในนาเข้าราคาประหยัดจากผู้ผลิตจากประเทศใกล้เคียง เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมี
ต้นทุนการผลิตต่า เป็นต้น
3.5.1.3 การวิเคราะห์ STP
Segment (การแบ่งส่วนตลาด)
ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ (Demographic)
สัดส่วนประชากรในประเทศไทยในปี 2552 มีประชากรเพศหญิงใกล้เคียงกับ
เพศชาย กล่าวคือ มีประชากรเพศหญิงประมาณ 32.2 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.74
ของประชากรทั้งหมดของประเทศไทย และในประชากรเพศหญิงมีจานวน 28.4 ล้านคนอยู่
ในช่วงอายุประมาณ 10 - 79 ปี (ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ ) ซึ่งเป็นวัยที่บริโภ คผลิตภัณฑ์
ชุดชั้นในปัจจุบันลูกค้าของซาบีน่ามีด้วยกัน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย
 กลุ่มเด็กอายุ 6-15 ปี
 กลุ่มวัยรุ่นอายุ 16-22 ปี
 กลุ่มวัยสาวอายุ 22-35 ปี
 กลุ่มวัยสาวใหญ่อายุ 35-45 ปี
(ส.ส.ท.:http://www.tpa.or.th/industry/content.php?act=view&id=89)
กลยุทธ์ของซาบีน่าในแต่ละจุด เริ่มจากผลิตภัณฑ์ ที่นาเอาหลัก Consumer
Centric เข้ามาใช้ ด้วยการหาข้อมูลผ่านการสารวจ ซึ่งพบว่า ผู้หญิงไทย 60% มีไซส์ระหว่าง
30A - 32B และผู้หญิงในกลุ่มนี้กว่า 90% ต้องการเพิ่มไซส์ให้ใหญ่ด้วยการซื้อชุดชั้นในดันทรง
และผลสารวจยังบอกอีกว่าสาวไทยอายุ 17 ปี โดยเฉลี่ยจะเริ่มใส่บราที่มีฟังก์ชันดันทรงแล้วจึง
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เป็นที่มาของคอลเลคชั่น Doom Doom นวัตกรรมสาหรับสาวคัพเล็ก ที่จะให้บรรดาสาวๆ ดูอวบ
อิ่มขึ้นทันตา (http://www.marketinfo.co.th)
ลักษณะทางด้านจิตวิทยา (Psychographic)
ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคชุดชั้นใน
จากกาลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง ส่งผลให้สินค้าในกลุ่มชุดชั้นในได้รับ
ผลกระทบ เห็นได้จากยอดขายในช่วงครึ่งปีของปี 2552 ที่ผ่านมา ตลาดไม่มีการเติบโตหรือมี
การเติบโตคงที่ ขณะที่จานวนการซื้อสินค้าของผู้บริโภคต่อครั้งลดลง ซึ่งจากข้อมูลของซาบีน่า
ระบุว่าจานวนการซื้อสินค้าได้ลดลงจากเดิมที่ลูกค้าจะซื้อชุดชั้นใน 2-3 ตัวต่อครั้ง ลดเหลือเพียง
2 ตัวต่อครั้ง โดยข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับเจ้าตลาดอย่างวาโก้ที่ระบุว่า พฤติกรรมการซื้อชุด
ชั้นในของผู้หญิงลดลงจาก 3-4 ตัวต่อครั้ง เหลือเพียง 2-3 ตัวต่อครั้ง จากกาลังซื้อ ที่ลดลง
ดังกล่าวส่งผลให้แต่ละค่าย เริ่มออกมากระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่อง คาดว่าครึ่งปีหลังกาลังซื้อของ
ผู้บริโภคยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาบริษัทประสบความสาเร็จกับคอลเลกชันดูมดูม ที่
มุ่งจับลูกค้าที่ใส่ชุดชั้นในคัพเอ บริษัทได้มีแผนการกระตุ้นให้ลูกค้ามีก ารซื้อสินค้าให้มากขึ้น
โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเพียงครั้งละ 2 ตัวให้เพิ่มเป็น 3 ตัว ด้วยการจัดโปรโมชัน เมื่อลูกค้า
ซื้อสินค้าในตัวที่สองจะได้รับส่วนลด 20% พร้อมปรับแผนด้วยการผลิตสินค้ารุ่นใหม่ออกสู่ตลาด
และรุกกลุ่มลูกค้าระดับบนมากขึ้น พร้อมทั้งกระตุ้นลูกค้ าในกลุ่มวัยรุ่น คาดว่าจะสร้างสีสันและ
ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี
Targeting (การเลือกตลาดเป้าหมาย)
บริษัทฯได้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามวัย ซึ่งมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า คือกลุ่ม
วัยรุ่นอายุ 16-22 ปี เนื่องจากบริษัทฯ ผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้เป็น
อย่างดี สินค้าชุดชั้นในบรา ดูม ดูม เน้นเฉพาะในเรื่อง ดีไซน์ สีสัน และความน่ารักเหมาะสมกับ
วัย ทาให้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ด้วยลักษณะของสินค้า
รูปแบบแฟชั่น และมีการวางจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ บริษัทฯ จึงสามารถสร้างรายได้
จากลูกค้ากลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง
กลุ่มลูกค้าวัยรุ่น เป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย เป็นวัยที่
เพื่อนและบุคคลที่ตนเองชื่นชอบมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้า ซึ่งมักเลือกซื้อสินค้าตามแฟชั่น
และฟังก์ชั่นในการใช้งานที่สามารถทาให้บุคลิกภาพของตนดูดียิ่งขึ้น ในสายตาของคนอื่นๆ ซึ่ง
ปัจจุบันแบรนด์ซาบีน่า ชุดชั้นในบรา ดูม ดูม ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น
ทางบริษัทฯ ยังคงเน้นในการออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นแฟชั่นในกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง แล ะยังมีการ
ปรับปรุง หรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้โดยตลอด
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Positioning (การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์)
คุณภาพสูง
Triumph Wonder bra
Wacoal Chill & Bloom
Sabina Doombra
Doom bra

ราคาต่า

ราคาสูง

คุณภาพต่า
ภาพที่ 16 แสดงการกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์
ตลาดชุดชั้นในภายในประเทศเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงในทุกระดับราคา โดยมี
ผู้ประกอบการหลายรายในอุตสาหกรรมชุดชั้นใน เช่น บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ผู้ผลิต
ชุดชั้นในตรา “Wacoal” ผลิตบราดันทรง Chill & Bloom บริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย ) จากัด ผู้ผลิตชุดชั้นในตรา “Triumph” ผลิตบราดันทรง Wonder และบริษัทฯ
ผู้ผลิตชุดชั้นในตรา “Sabina” ผลิตบราดันทรง Doom Doom และยังมีผู้ผลิตรายย่อยซึ่งผลิตชุด
ชั้นในโดยไม่มีเครื่องหมายการค้าจานวนมากรองรับตลาดผู้บริโภคที่คานึงถึงราคาเป็นประเด็น
หลักในการเลือกซื้อสินค้า โดยหากแบ่งสัดส่วนตลาดโดยประมาณแล้ว บริษัท ไทยวาโก้ จากัด
(มหาชน) จะมีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด รองลงมาจะเป็นบริษัทฯ แ ละบริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์
เนชั่นแนล (ประเทศไทย ) จากัด ซึ่งตาแหน่งทางการตลาดชุดชั้นในบราดันทรง Doom Doom
ตั้งราคาเป็นกลาง และมีคุณภาพสมกับราคา โดยชุดชั้นในบราดันทรง Chill & Bloom มีราคาสูง
กว่าประมาณ 5% และมีคุณภาพสูงกว่า และชุดชั้นในบราดันทรง Wonder มีราคาสู งกว่าและมี
คุณภาพสูงด้วย
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3.5.1.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (PEST Analysis)
Political component กฎหมาย นโยบาลของรัฐบาล
ทางรัฐบาลได้มีการประกาศ นโยบายประชาวิวัฒน์ โดยการให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่นอกระบบสวัสดิการของรัฐเข้ามาอยู่ในระบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะช่วย
ส่งเสริมทาให้การบริโภคภายในประเทศดีขึ้น ซึ่งถ้าสามารถจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้นในปี 2554 แล้ว คาดว่าสภาวะเศรษฐกิจในประเทศจะดีขึ้น ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงขึ้น
อันหมายถึงกาลังซื้อภายในประเทศก็จะดีขึ้นตามไปด้วย จากการที่ทางภาครัฐได้มีการปรับค่า
แจ้งแรงงานขั้นต่าเพิ่มสูงขึ้น จาก 206 บาทต่อวัน เป็น 215 บาท ต่อวัน (ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล) และ หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 4.4%, ค่าแรงขั้นต่าจังหวัดชัยนาท จาก 158 บาทต่อวัน
เป็น 167 บาทต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 5.7% และจังหวัดยโสธร จากค่าแรงขั้นต่า 157 บาท
ต่อวันเ เป็น 166 บาทต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น 5.7% ทาให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากต้นทุนการ
ผลิตเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้นทุนการผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีนั้น ต้นทุนหลักมาจาก
ค่าแรงงาน ส่งผลให้ทางบริษัทฯ จาเป็นต้องปรับราคาสินค้าเพื่อรักษาส่วนแบ่งของกาไรให้อยู่ใน
อัตราที่รองรับได้
แต่อย่างไรก็ตามจากการที่ทางบริษัทฯ ไ ด้มีการนาระบบ LEAN และ ระบบ
KAISEN มาใช้ในการผลิต รวมถึงมีแผนการพัฒนาไปถึงขบวนการ การบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร หรือ Total Quality Management (TQM) ซึ่งจะสามารถทาให้บริษัทฯ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตขึ้นมาได้ อันจะส่งผลให้ค่าแรงต่อหน่วยการผลิตเพิ่มสูงขึ้นไม่มากนัก
Economic component สภาพเศรษฐกิจ
จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2553 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีอัตรา
ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Products หรือ GDP) เติบโตขึ้นสูงมากกว่า 8%
แต่อัตราการเติบโตนั้นเติบโตในบางธุรกิจเท่านั้น ส่งผลทาให้แนวโน้มของ อัตราเงินเฟ้อจะเพิ่ม
สูงขึ้น มีการปรับราคาสินค้าสูงขึ้นในหลายๆ ธุรกิจ ซึ่งทางรัฐได้มีการนานโยบายทางด้านอัตรา
ดอกเบี้ยมาใช้ เพื่อลดแรงกดดันทางด้านอัตราเงินเฟ้อ อันจะส่งผลให้การบริโภคในประเทศมี
อัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลงมากยิ่งขึ้น
เมื่อมีอัตตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่า โดยเฉพาะในส่วนของตลาด
ชุดชั้นในสตรี ทาให้หลายๆ แบรนด์ในประเทศต้องหันมาทากิจกรรมการตลาดในประเทศมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งทางด้าน การโปรโมทสินค้า , การลดราคา , การจัดกิจกรรมการตลาด , การโฆษณา
และ การใช้ลูกค้าสมาชิก อันจะส่งผลให้มีการแข่งขันที่รุนแรง มากยิ่งขึ้นสาหรับตลาดชุดชั้นใน
สตรี ในประเทศไทย โดยเฉพาะแบรนด์ใหญ่ ๆ และแบรนด์ผู้นาตลาด จะหันเข้ามาแข่งขันใน
ตลาดกันมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน
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Sociocultural component สภาพสังคม
ผู้บริโภคมักเลือกซื้อชุดชั้นในที่ช่วยรักษารูปร่างและกระชับสัดส่วน แต่ในปัจจุบัน
พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยนอกจากคานึงถึงประโยชน์การใช้งานแล้ว ผู้บริโภคยัง
หันมาให้ความสาคัญในเรื่องรูปแบบ (Fashion) และ ดีไซน์ (Design) ของชุดชั้นในมากขึ้น
กล่าวคือ ผูบ้ ริโภคตัดสินใจเลือกซื้อชุดชั้นในที่มีการออกแบบสวยงาม ทันสมัย เพื่อให้สอดรับกับ
แฟชั่นเสื้อผ้าสาเร็จรูปที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น เป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายถึง
นักศึกษามหาวิทยาลัย เป็นวัยที่เพื่อนและบุคคลที่ตนเองชื่นชอบมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้ อสินค้า
ซึ่งมักเลือกซื้อสินค้าตามแฟชั่น และฟังก์ชั่นในการใช้งานที่สามารถทาให้บุคลิกภาพของตนดูดี
ยิ่งขึ้น ในสายตาของคนอื่นๆ ให้ได้รับความนิยม และเป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่ม
Tecnological component เทคโนโลยี
จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นทุกวัน ทาให้ผู้บริโภคสา มารถเข้าถึงข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น ผู้บริโภคหาข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้ามาก
ยิ่งขึ้น และแนวโน้มของผู้บริโภคจะหันมาเน้นการสวมใส่ชุดชั้นในเพื่อความสวยงามและกระชับ
รูปร่าง นับเป็นปัจจัยหลักที่กระตุ้นยอดขายของอุตสาหกรรมชุดชั้นใ นภายในประเทศโดยรวม
มากยิ่งขึ้น การสวมใส่ชุดชั้นในที่มีรูปแบบทันสมัย สีสันสวยงาม เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในตลาดสาหรับวัยรุ่นและวัยสาว สาหรับชุดชั้นในแบบฟังก์ชั่นเป็นเครื่องนุ่งห่มที่
จาเป็นในชีวิตประจาวันของสุภาพสตรีซึ่งก็จะเพิ่มมากขึ้นตามอัตราการ
เพิ่มของจานวน
ประชากรหญิง และการเพิ่มขึ้นของชุดชั้นในแบบใหม่ที่ช่วยรักษารูปร่างและเสริมบุคคลิกภาพ
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3.5.2 การสรุปประมวลข้อมูลเพื่อกาหนดกลุยุทธ์ (Strategic Formulation)
TOWS ระดับองค์กร
ก. การกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร
ตารางที่ 3.1 แสดงการกาหนดกลยุทธ์ TOWS ระดับองค์กร

โอกาส (Opportunities)
O1 รัฐบาลสนับสนุนการส่งออกสินค้า
ชุดชั้นในสตรี
O2 เทรน์การแต่งตัวของต่างชาติมี
อิทธิพลต่อผู้บริโภค
O3 ผู้บริโภคให้ความสนใจใช้ชุดชั้นใน
หลายฟังก์ชั่นตามโอกาสการใช้งานที่
ต่างกัน
O4 ข้อตกลงทางด้านภาษี (AFTA) มี
การลดภาษีอยู่ในอัตรา 0 %
อุปสรรค (Threats)
T1 ปัญหาการลอกเลียนแบบ
T2 มีสินค้าทดแทน ทาให้ต้องสูญเสีย
รายได้ไป
T3 อัตราแลกเปลี่ยนในประเทศแถบ
เอเชียแข็งตัวมากยิ่งขึ้น และมี
แนวโน้มแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆ จึงทาให้การ
แข่งขันด้านราคาลดลง
T4 การปรับค่าแรงขั้นต่า

จุดแข็ง (Strength)
S1 คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีศักยภาพ
และเป็นที่รู้จักในต่างประเทศ
S2 มีการรับรู้เทรนด์ของแฟชั่นจาก
ต่างประเทศได้เร็ว
S3 บริษัทเน้นการพัฒนาตัวสินค้าที่เป็น
นวัตกรรมใหม่
S4 เน้นการทาตลาดผ่านสื่อที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ดีอย่างโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค
S5 มีฐานลูกค้าวัยเด็ก – วัยรุ่นเป็น
จานวนมาก
S6 มีพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าและ
Discount Store เป็นจานวนมาก
SO กลยุทธ์เติบโตไปยังต่างประเทศ
แบบแนวนอน (Horizontal Integration)
โดยบริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจ โดย
การส่งออกสินค้าภายใต้เครื่องหมาย
การค้าของบริษัทย่อยไปยังต่างประเทศ
ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเขตการค้า
เสรีอาเซียน หรือ AFTA ซึ่งมีการลด
ภาษีอยู่ในอัตรา 0 %

จุดอ่อน (Weakness)
W1 มีส่วนแบ่งตลาดน้อยกว่า
W2 มีฐานลูกค้าวัยสาว – วัยผู้ใหญ่
น้อยกว่า
W3 ต้นทุนการผลิตสูง
W4 ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มตลาด
ลูกค้าวัยสาว – วัยผู้ใหญ่ได้
W5 สินค้ามีอายุการใช้งานสั้นเมื่อ
เทียบกับยี่ห้ออื่น

(S1,S2,O1,O2,O4)
ST กลยุทธ์เติบโต แบบแนวนอน
(Horizontal Integration) สินค้าของ
บริษัทฯ คุณภาพของผลิตภัณฑ์มี
ศักยภาพและเป็นที่รู้จักในต่างประเทศ
ซึ่งสินค้าลอกเลียนแบบนั้นมีคุณภาพต่า
และไม่สามารถนาไปวางจาหน่ายใน
ห้างสรรพสินค้าชั้นนาได้
(S1,S2,T1,T2)

(W1,O2)
WT กลยุทธ์คงที่ เนื่องจากการที่
บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดที่น้อยกว่า
และยังเจอผลกระทบทางด้านการ
ลอกเลียนแบบ โดยปรับปรุงความ
เข้าใจลูกค้าให้เข้าใจถึงความแตกต่าง
ระกว่างสินค้าของจริงกับสินค้า
ลอกเลียนแบบ

WO กลยุทธ์เติบโต แบบแนวนอน
(Horizontal Integration) โดยอาศัย
โอกาสจากเทรน์การแต่งตัวของ
ต่างชาติมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคที่ช่วย
ทาให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่ม
มากขึ้น

(W1,T1,T2)
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ข. การกาหนดกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ
ตารางที่ 3.2 แสดงการกาหนดกลยุทธ์ TOWS ระดับหน่วยธุรกิจ
จุดแข็ง (Strength)
S1 คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีศักยภาพและ
เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ
S2 มีการรับรู้เทรนด์ของแฟชั่นจาก
ต่างประเทศได้เร็ว
S3 บริษัทเน้นการพัฒนาตัวสินค้าที่เป็น
นวัตกรรมใหม่
S4 เน้นการทาตลาดผ่านสื่อที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ดีอย่างโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค
S5 มีฐานลูกค้าวัยเด็ก – วัยรุ่นเป็นจานวน
มาก
S6 มีพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าและ Discount
Store เป็นจานวนมาก
โอกาส (Opportunities)
SO กลยุทธ์ความแตกต่าง โดยมุ่งเน้นวิจัย
O1 รัฐบาลสนับสนุนการส่งออกสินค้า และพัฒนาตัวสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่
ชุดชั้นในสตรี
โดยศึกษาเทรน์การแต่งตัวของชาวต่างชาติ
O2 เทรน์การแต่งตัวของต่างชาติมี
อิทธิพลต่อผู้บริโภค
O3 ผู้บริโภคให้ความสนใจใช้ชุด
ชั้นในหลายฟังก์ชั่นตามโอกาสการใช้
งานที่ต่างกัน
O4 ข้อตกลงทางด้านภาษี (AFTA) มี
การลดภาษีอยู่ในอัตรา 0 %
(S3,S5,O2,O3)
อุปสรรค (Threats)
ST กลยุทธ์ความแตกต่าง มุ่งเน้น
T1 ปัญหาการลอกเลียนแบบ
การพัฒนาตัวสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่ง
T2 มีสินค้าทดแทน ทาให้ต้องสูญเสีย มีปัญหาการปรับค่าแรงขั้นต่า ทางบริษัทฯ
รายได้ไป
จึงหาเครื่องมือการจัดการเข้ามาเพื่อช่วย
T3 อัตราแลกเปลี่ยนในประเทศแถบ บริหารงานโรงงานมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ระบบ
เอเชียแข็งตัวมากยิ่งขึ้น และมี
QCC หรือ Quality Circle Control เพื่อลด
แนวโน้มแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆ จึงทาให้
ต้นทุนการผลิตลง
การแข่งขันด้านราคาลดลง
T4 การปรับค่าแรงขั้นต่า
(S3,T4)

จุดอ่อน (Weakness)
W1 มีส่วนแบ่งตลาดน้อยกว่า
W2 มีฐานลูกค้าวัยสาว – วัยผู้ใหญ่น้อยกว่า
W3 ต้นทุนการผลิตสูง
W4 ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มตลาดลูกค้าวัย
สาว – วัยผู้ใหญ่ได้
W5 สินค้ามีอายุการใช้งานสั้นเมื่อเทียบกับ
ยี่ห้ออื่น

WO กลยุทธ์ความแตกต่าง
โดยมุ่งเน้นศึกษาความสนใจในการใช้ชุด
ชั้นในและพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มวัย
สาว – วัยผู้ใหญ่ เพื่อนามาพัฒนาสินค้าที่
เป็นนวัตกรรมใหม่ในการตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้ ได้ตรงตาม
ความต้องการ

(W4,O2,O3)
WT กลยุทธ์ความแตกต่าง มุ่งเน้นการทา
ความเข้าใจกับกลุ่มวัยสาว – วัยผู้ใหญ่ ใน
ตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษทางด้าน
นวัตกรรมและแตกต่างจากสินค้า
ลอกเลียนแบบอย่างไร เพื่อเป็นการเพิ่มฐาน
ลูกค้ากลุ่มนี้ได้มากขึ้น

(W2,T1,T2)
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ค. การกาหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่
ตารางที่ 3.3 แสดงการกาหนดกลยุทธ์ TOWS ระดับหน้าที่

โอกาส (Opportunities)
O1 รัฐบาลสนับสนุนการส่งออกสินค้า
ชุดชั้นในสตรี
O2 เทรน์การแต่งตัวของต่างชาติมี
อิทธิพลต่อผู้บริโภค
O3 ผู้บริโภคให้ความสนใจใช้ชุดชั้นใน
หลายฟังก์ชั่นตามโอกาสการใช้งานที่
ต่างกัน
O4 ข้อตกลงทางด้านภาษี (AFTA) มี
การลดภาษีอยู่ในอัตรา 0 %
อุปสรรค (Threats)
T1 ปัญหาการลอกเลียนแบบ
T2 มีสินค้าทดแทน ทาให้ต้องสูญเสีย
รายได้ไป
T3 อัตราแลกเปลี่ยนในประเทศแถบ
เอเชียแข็งตัวมากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้ม
แข็งค่าขึ้นเรื่อยๆ จึงทาให้การแข่งขัน
ด้านราคาลดลง
T4 การปรับค่าแรงขั้นต่า

จุดแข็ง (Strength)
S1 คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีศักยภาพ
และเป็นที่รู้จักในต่างประเทศ
S2 มีการรับรู้เทรนด์ของแฟชั่นจาก
ต่างประเทศได้เร็ว
S3 บริษัทเน้นการพัฒนาตัวสินค้าที่เป็น
นวัตกรรมใหม่
S4 เน้นการทาตลาดผ่านสื่อที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ดีอย่างโซเชี่ยล
เน็ตเวิร์ค
S5 มีฐานลูกค้าวัยเด็ก – วัยรุ่นเป็น
จานวนมาก
S6 มีพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าและ
Discount Store เป็นจานวนมาก
SO กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ โดยการสื่อสารถึงการเลือก
ชุดชั้นในในแต่ละแบบให้เหมาะกับ
เสื้อผ้าและโอกาสต่างๆ โดยการใช้
ช่องทางโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คเพื่อเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

จุดอ่อน (Weakness)
W1 มีส่วนแบ่งตลาดน้อยกว่า
W2 มีฐานลูกค้าวัยสาว – วัยผู้ใหญ่น้อย
กว่า
W3 ต้นทุนการผลิตสูง
W4 ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มตลาดลูกค้า
วัยสาว – วัยผู้ใหญ่ได้
W5 สินค้ามีอายุการใช้งานสั้นเมื่อเทียบ
กับยี่ห้ออื่น

(S4,O2,O3)
ST กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด โดย
การผลิตสินค้าที่ยากต่อการ
ลอกเลียนแบบ สินค้าลอกเลียนแบบนั้น
มีคุณภาพต่าและไม่สามารถนาไปวาง
จาหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนาได้ ให้
ความรู้ความเข้าใจในการแยกความ
แตกต่างของสินค้าลอกเลียนแบบ

(W5,O2,O3)
WT กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
(CRM) ให้ความเข้าใจกับผู้บริโภค
เกี่ยวกับความแตกต่างของสินค้า
ลอกเลียนแบบ และการดูแลรักษาสินค้า
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในสินค้า
และมีความจงรักภักดีต่าแบรนด์

(S5,S6,T1,T2)

(W5,T2,T3)

WO กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
(CRM) ให้ความเข้าใจกับผู้บริโภค
เกี่ยวกับการใช้งานของตัวสินค้าในการ
ใช้งานตามโอกาสและสถานที่ต่างอย่าง
ถูกวิธีเพื่อการยืดอายุการใช้งานให้
ยาวนานขึ้น
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สรุปกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับ
ตารางที่ 3.4 แสดงสรุปกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับ
ระดับกลยุทธ์
ระดับ
Corporate
Level Strategy

ทางเลือกกลยุทธ์
ข้อดี
1. Growth
1. สามารถรักษาฐาน
Strategy
ลูกค้าเก่าและ
ขณะเดียวกันสามารถ
ขยายฐานลูกค้าใหม่ได้
ทั้งในและต่างประเทศ

ข้อเสีย
1. ต้องใช้เงินทุนเป็น
จานวนมากหากต้องการ
ขยายการลงทุนไปยัง
ประเทศในแถบภูมิภาค
เอเชีย

2. สามารถสร้างความ
ได้เปรียบในด้านการ
แข่งขันในระยะยาวได้
3. สามารถลดต้นทุน
การดาเนินงานจาก
จานวนสาขาที่มาขึ้น
2. Stable

1. ลดต้นทุนในการ
ลงทุน และลดหนี้สะสม

กลยุทธ์ที่เหมาะสม
1. กลยุทธ์เติบโตไปยัง
ต่างประเทศ โดยบริษัทฯ
มีแผนการขยายธุรกิจ
โดยการส่งออกสินค้า
ภายใต้เครื่องหมาย
การค้าของบริษัทย่อยไป
ยังต่างประเทศให้มาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเขต
การค้าเสรีอาเซียน หรือ
AFTA ซึ่งมีการลดภาษี
อยู่ในอัตรา 0 %

1. อาจเสียตาแหน่งผู้นา
ในตลาดไปจากการที่
คู่แข่งขยายตลาดกินส่วน
แบ่งของเรา
2. ไม่เป็นผลดีต่อการ
เติบโตในระยะยาว

3. Retrenchment

1. ลดต้นทุนในการ
บริหารงาน

1. ในกรณีที่ตลาดกาลัง
เติบโตจะทาให้เสียส่วน
แบ่งในตลาดได้
2. ขาดโอกาสในการ
เติบโตในส่วนที่ตัด
ออกไป

ระดับ
Business
Level

1. CostLeadership
Strategy

1.ช่วยปกป้องคู่แข่งขัน
รายใหม่ไม่ให้เข้าสู่
ตลาด
2.เพิ่มปริมาณการ
บริโภคสินค้า (บรา )

1. กาไรต่อหน่วยลดลง
เนื่องจากลดราคาของ
สินค้าลง

1. กลยุทธ์ความแตกต่าง
โดยมุ่งเน้นวิจัยและ
พัฒนาตัวสินค้าที่เป็น
นวัตกรรมใหม่ โดยศึกษา
เทรน์การแต่งตัวของ
ชาวต่างชาติ
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2. Differentiation
Strategy

1.สามารถเจาะความ
ต้องการของผู้บริโภคใน
แต่ละประเทศได้

1.เมื่อออกสินค้าที่
หลากหลายเพื่อให้ตรงใจ
กลุ่มลูกค้าทาให้มีต้นทุน
ในการดูแลระบบสูงขึ้น

2.สร้างความจงรักภักดี
ต่อตราสินค้า เนื่องจาก 2.ลูกค้ามีความต้องการที่
มีสินค้าที่ตรงใจผู้บริโภค เปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ
3. Focus
Strategy

ระดับ
Functional
Level

กลยุทธ์การบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์
(CRM)

Product

Price

1.สามารถสร้างความ
ประทับใจในตราสินค้า
ทาให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจในระยะยาว

1.เกิดค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานที่มากขึ้นเป็น
อย่างมาก

2.รักษาฐานลูกค้า
เฉพาะกลุ่มได้

2.ในระยะยาวอาจถูก
ลอกเลียนแบบจากคู่
แข่งขันได้จากรูปแบบ
บราที่มีราคาถูกกว่า

1. สามารถสร้างความ
จงรักภักดีของลูกค้าให้
เพิ่มขึ้นได้

1.เกิดค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานที่มากขึ้นเป็น
อย่างมาก

กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ
โดยการสื่อสารถึงการ
เลือกชุดชั้นในในแต่ละ
2. สามารถสร้างความ
2. ในระยะยาวอาจถูก
แบบให้เหมาะกับเสื้อผ้า
ประทับใจในตราสินค้า ลอกเลียนแบบจากคู่
และโอกาสต่างๆ โดยการ
ทาให้ลูกค้าเกิประทับใจ แข่งขันได้
ใช้ช่องทางโซเชี่ยล
ในระยะยาว
เน็ตเวิร์คเพื่อเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
1. ทาให้สามารถสร้าง
1. สินค้าอาจสามารถ
รวดเร็ว, กลยุทธ์การ
ความโดดเด่น และ
ลอกเลียนแบบได้จาก
ความแตกต่างจาก
รูปแบบบราที่ใกล้เคียงกัน บริหารลูกค้าสัมพันธ์
(CRM) ให้ความเข้าใจกับ
รูปแบบสินที่หลากหลาย แต่ต้นทุนต่ากว่า
ผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้
2. ในกรณีที่สินค้ามี
งานของตัวสินค้าในการ
ค่าลิขสิทธิ์สูงอาจไม่
สามารถทาการตลาดเพื่อ ใช้งานตามโอกาสและ
สถานที่ต่างอย่างถูกวิธี
แข่งขันได้
เพื่อการยืดอายุการใช้
งานให้ยาวนานขึ้น และ
1. การตั้งราคาและทา
1. หากราคาสินค้าสูง
กลยุทธ์ส่วนผสมทาง
ให้สามารถกาหนดของ เกินไปก็จะทาให้ผู้บริโภค
การตลาด โดยการผลิต
ความต้องการของ
ไม่ซื้อ
สินค้าที่ยากต่อการ
ผู้บริโภคได้
ลอกเลียนแบบ สินค้า
ลอกเลียนแบบนั้นมี
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Place

1. ที่ตั้งง่ายต่อการรพบ
เห็นและสะดวกในการ
เลือกซื้อสินค้า
2. ทาให้สามารถสร้าง
ความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน

Promotion

1. การผูกกับผู้ค้าส่งราย
ใหญ่เพียงไม่กี่เจ้าอาจจะ
ทาให้โดนหักส่วนแบ่ง
จากการจาหน่ายมาก
2. เกิดค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานที่มากขึ้นเป็น
อย่าง

1. กระตุ้นให้ลูกค้าเป็ร
1. ลูกค้ามีการซื้อขั้นต่า
สมาชิกเพื่อได้ส่วนลดใน เพือ่ การได้เป็นสมาชิก
การซื้อและร่วมทา
ของ ซาบิน่าคลับ
โปรโมชั่นกับ
ห้างสรรพสินค้าชั้นนา
2. สร้างความพึงพอใจ
และจงรักภักดีกับ
ผู้บริโภค

คุณภาพต่าและไม่
สามารถนาไปวาง
จาหน่ายในห้างสรรพ
สินค้าชั้นนาได้ ให้ความรู้
ความเข้าใจในการแยก
ความแตกต่างของสินค้า
ลอกเลียนแบบ

บทที่ 4
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์การตลาดและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ของธุรกิจผลิตจาหน่ายชุดชั้นในสตรีในเขตกทม. กรณีศึกษา บริษัท ชุดชั้นในซาบีน่า
จากัด ในบทที่ 4 นี้ จะกล่าวถึงประเด็นสรุปต่างๆ ได้แก่
4.1 สรุปการดาเนินการศึกษา และผลการศึกษา
จากรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์การตลาดและการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจผลิตจาหน่ายชุดชั้นในสตรีในเขตกทม . กรณีศึกษา บริษัท ซาบีน่า
จากัด (มหาชน) เพื่อทากลยุทธ์การตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในการเพิ่มผลประกอบการ
เพื่อสร้างความเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องระยะยาวของบริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน) เป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Independent Study) ของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
ทางธุรกิจ ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง ข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐม
ภูมิในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกของ
Ms. Patuma Chaisong
ตาแหน่ง Brand Manager 3 บริษัท Sabina Fareast Co., Ltd. เพื่อศึกษาแนวทางในการใช้กล
ยุทธ์ในการบริหารบริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน) ในอนาคต จากการศึกษาสาเหตุของปัญหา
คือ บริษัท ต้องการเพิ่มอัตราผลประกอบการ ซึ่งประกอบกับแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นของ
ประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทาให้ บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน) มีเป้าหมายที่จะ
รักษาอัตราการเติบโตให้เป็น หนึ่งในผู้นาตลาดชุดชั้นในสตรีในประเทศไทย
โดยบริษัทฯ
ต้องการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดที่จะส่งผลถึงผลประกอบการ รายได้ และผลกาไรที่เพิ่มขึ้นตลาด ชุด
ชั้นในสตรีในประเทศไทยและจาเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์ของตนขึ้นมา การกาหนดกลยุทธทาง
การตลาด และ การจัดกา รเชิงกลยุทธ์ ให้มีความสอดคล้อง และตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภคมากที่สุด เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เพื่มขึ้นในตลาดชุดชั้นในสตรี บราดันทรงดูมดูม
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ซาบีน่า จากัด
(มหาชน) ที่มีการวางแผนโดยมุ่งไปที่การพัฒนาสินค้าให้ตรงความต้องการของลูกค้า การขยาย
ตลาดใหม่ และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์โดยการให้ความสาคัญกับลูกค้าเป็นสาคัญ จากการ
วิเคราะห์ในรูป TOWS ของบทที่ 3 พบว่าบริษัท ชุดชั้นในซาบีน่า จากัด มีจุดแข็งและมีโอกาส
ทาให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรม สามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่า บริษัท
ซาบีน่าจากัด (มหาชน) จะทาการขยายธุรกิจ โดยการส่งออกสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า
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ของบริษัทย่อยไปยังต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ
AFTA และ มุ่ง เน้นหนักในการวิจัย และพัฒนา (Research and Development ) การศึกษาถึง
พฤติกรรม ,เทรนด์แฟชั่น และความต้องการของวัยรุ่น โดยกลุ่มลูกค้าวัยเด็ก - วันรุ่น ได้ให้
ความสาคัญกับความสวยงามและความหลากหลายของสินค้า โดยปัจจัยทางด้านราคาไม่มีผล
ต่อความต้องการซื้อ เพราะ บริษัทไม่มีนโยบายทางด้านราคาและตั้งราคาเป็นกลางและ
เหมาะสมกับคุณภาพ ทั้งนี้ด้านการจัดจาหน่ายมีที่ตั้งที่เหมาะสมและง่ายต่อการค้นหา โดยด้าน
การการส่งเสริมการตลาดมีความชัดเจนในด้านการร่วมโปรโมชั่นกับห้างสรรพสินค้าและการ
โฆษณาตามสื่อต่างๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ทั้งนี้ทาให้ลูกค้า
ยังคงที่จะซื้อสินค้าของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ได้มีการจัดทา CRM เพื่อการสื่อสารและออกสินค้าให้
ตอบสนองความกับต้องการ และพฤติกรรมของวัยรุ่นที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์การตลาดและ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจผลิตจาหน่ายชุดชั้นในสตรีในเขตกทม . กรณีศึกษา บริษัท
ชุดชั้นในซาบีน่า จากัด พบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภค กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
และกลยุทธ์ระดับผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะกลยุทธ์ทางการตลาดมีผลต่อการบริโภคของลูกค้า และ
การรักษาส่วนแบ่งทางกรตลาด ซึ่งการทาการตลาดอย่างต่อเนื่องจะส่งผลต่อการเติบโตของ
บริษัท ยอดขายและรายได้ของบริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
กลยุทธ์ที่ระดับองค์กร กลยุทธ์การเจริญเติบโตแบบแนวนอน (Horizontal Integration)
ถึงแม้จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยกว่าของคู่แข่ง แต่บริษัท ชุดชั้นในซาบีน่า จากัด มีความ
แข็งแกร่งทางธุรกิจและมีเป้าหมายที่จะรักษาอัตราการเติบโตให้เป็น หนึ่งในผู้นาตลาดชุดชั้นใน
สตรีในประเทศไทย โดยมุ่งไปที่การขยายตลาดกลุ่มเดิมที่มีอยู่ด้วยจานวนประชากรเพิ่มอย่าง
ต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้า และมุ่งไปยังตลาดกลุ่มใหม่ในภูมิภาค บริษัทฯ มีแผนการ
ขยายธุรกิจ โดยการส่งออกสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยไปยังต่างประเทศให้
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA เช่น เวียดนาม, ลาว, กัมพูชา, พม่า
, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย และอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายแบรนด์ Sabina ให้เป็นที่รู้จักในตลาด
อาเซียน และผู้บริโภคจากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มดาเนินการจัดจาหน่ายแล้วใน
ประเทศพม่า, เวียดนาม, กัมพูชา เป็นต้น
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กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ มุ่งเน้นให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน บริษัทฯ
เน้นหนักในการวิจัย และพัฒนา (Research and Development ) การศึกษาถึ งพฤติกรรม ,
เทรนด์แฟชั่น และความต้องการของวัยรุ่น เพื่อออกสินค้าให้ตอบสนองความกับต้องการ และ
พฤติกรรมของวัยรุ่นที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
กลยุทธ์ระดับหน้าที่งาน
ด้านการตลาด มุ่งเน้นการพัฒนาตลาด (Market Development) ได้เลือกเอาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานทางการตลาด (Marketing Strategy) มาใช้ เพื่อให้องค์กรสามารถ
แข่งขันในตลาด และสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงในอนาคต โดยการเพิ่มส่วนแบ่ง
ตลาด ในอุตสาหกรรมให้มากขึ้น การนาเอากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
มาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อสร้างสินค้าให้เป็นที่รู้จัก และเพื่อเป็นการสื่อ ให้ผู้ซื้อรับทราบถึง
คุณภาพของสินค้า เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซื้อ
มุ่งเน้นด้านการรักษาสมาชิกและลูกค้าเก่าไว้และขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยใช้กลยุทธ์
CRM (Customer Relationship Management) เพื่อติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและสมาชิกให้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารจนเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร
4.2 ข้อจากัดในการศึกษา
1. เนื่องจากช่วงที่ทาการศึกษาจึงทาให้การเก็บข้อมูลในบางส่วนนั้นไม่ว่าจะเป็น
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การเก็บแบบสอบถาม เป็น การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างส่วน
น้อยเท่านั้น
2. ข้อมูลบางส่วนเป็นความลับของบริษัทจึงไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ จึงทาให้
ข้อมูลไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
3. การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาไม่ได้เก็บข้อมูลของคู่แข่งเชิงลึกของคู่แข่งใน
อุตสาหกรรม อาจมีผลทาให้การวิเคราะห์บางส่วนมีความคลาดเคลื่อน
4.3 ข้อเสนอแนะ
4.3.1 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม โดยเฉพาะการสัมภาษณ์เชิงลึกของ
ผู้บริหาร เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูล การสัมภาษณ์พนักงานในองค์กรและ
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แผนกที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมไปถึงการทาแบบสอบถามกับผู้บริโภคเพื่อความแม่นยา
ของข้อมูล
2. ควรมีการศึกษาข้อมูลของคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์ และกาหนดกลยุทธ์ขององค์กร
ข้อเสนอแนะสาหรับบริษัท
1. ในการดาเนินธุรกิจควรจะต้องศึกษากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ทั้งใน
ระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และหน่วยปฏิบัติงาน โดยมีการนามาประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทในการที่จะเป็นผู้นา ตลาดชุดชั้นในสตรี
ในประเทศไทย
2. การศึกษาข้อมูลสาหรับปัจจั ยภายในและปัจจัยภายนอก ควรจะดาเนินการ
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถนามาปรับกลยุทธ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
3. การนากลยุทธ์ไปใช้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนสาคัญอย่างยิ่ง ในการกาหนด
นโยบายในการปฏิบัติ การตรวจสอบ และประเมินผล ที่เกิดขึ้น มีการกาหนดอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นอย่างชัดเจน
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การทา Visual Merchandising

6

6

12

2

- มีเดีย จอแสดงผลใน MRT

- BTS Wrap-up and Platfrom

นิตยสาร

วิทยุ

รวมงบประมาณ

กิจกรรมช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมและสังคม

12

6

- มีเดีย จอแสดงผลใน BTS

ประชาสัมพันธ์

8

ทีวี

การโฆษณา

จัดอบรมพนักงานเพื่อการบริการที่ดีขึ้น

6

2

จัดทาส่วนลดพิเศษเพื่อสมาชิก VIP

People & Process

7

ร่วมกับโปรโมชั่นห้างสรรพสินค้าชั้นนา

Promotion

6

การออกบูธ

Place

การปรับราคาสินค้า

3

5

พัฒนาบรรจุภัณฑ์/หีบห่อ

Price

5

รวมเวลาเดือน Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

Product

กิจกรรม

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

HR

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Project Team

Project Team

ผู้รับผิดชอบ

44.4

2

0.1

0.5

0.5

5

5

10

0.5

0.1

0.5

0.8

0.4

1

3

15

งบประมาณ
(ล้านบาท)

จานวนผู้ซื้อสินค้า

ยอดขาย

ยอดขาย

ยอดขาย

ยอดขาย

ยอดขาย

ยอดขาย

ความต้องการซื้อ
ของลูกค้า

ยอดขาย

ยอดขาย

จานวนผู้ดูสินค้า

ยอดขาย

ยอดขาย

จานวนผู้ซื้อสินค้า

จานวนผู้ซื้อสินค้า

วัดผล
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4.3.3 ACTION PLAN

ตารางที่ 4.1 ปฏิทินแผนงานทางการตลาดของ ชุดชั้นในซาบีน่า บราดันทรง ดูมดูม และ
งบประมาณ ปี 2555
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
โครงคาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก
1. บริษัทมีกลยุทธ์การตลาดในธุรกิจชุดชั้นในสตรี อย่างไร ในการแข่งขันเพื่อเป้าหมายที่จะรักษาอัตราการเติบโตให้
เป็น หนึ่งในผู้นาตลาดชุดชั้นในสตรีในประเทศไทย
2. บริษัทใช้กลยุทธ์แบบใดในการขยายผลิตภัณฑ์และตลาดธุรกิจชุดชั้นในสตรี
3. บริษัทใช้เครื่องมือใดบ้างในการทาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการธุรกิจชุดชั้นในสตรี
4. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท คือใคร
5. ชุดชั้นในประเภทใดที่ปัจจุบันมีการแข่งขันสูงและมีแนวโน้มที่จะเสียส่วนแบ่งตลาดอย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางการ
รับมืออย่างไร

ภาคผนวก ข
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก
1. บริษัทมีกลยุทธ์การตลาดในธุรกิจชุดชั้นในสตรี อย่างไร ในการแข่งขันเพื่อเป้าหมายที่จะรักษาอัตราการเติบโตให้
เป็น หนึ่งในผู้นาตลาดชุดชั้นในสตรีในประเทศไทย
 องค์กรของเราใช้กลยุทธ์เติบโต โดยบริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจ โดยการส่งออกสินค้าภายใต้
เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยไปยังต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ
AFTA เช่น เวียดนาม นี้เพื่อเป็นการขยายแบรนด์ อินโดนีเซีย และอื่นๆ ทั้ง , ฟิลิปปินส์ ,พม่า ,กัมพูชา ,ลาว ,
Sabina ให้เป็นที่รู้จักในตลาดอาเซียน และผู้บริโภคจากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มดาเนินการจัด
จาหน่ายแล้วในประเทศพม่า กัมพูชา เป็นต้น ,เวียดนาม ,
2. บริษัทใช้กลยุทธ์แบบใดในการขยายผลิตภัณฑ์และตลาดธุรกิจชุดชั้นในสตรี
 บริ ษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง โดยมุ่งเน้นในการวิจัย และพัฒนา
dna hcraeseR (
เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษและแตกต่างจากคู่แข่ง โดย ) tnempoleveDการพัฒนาตัวสินค้าที่เป็น
นวัตกรรมใหม่ โดยนวัตกรรมนั้นต้องเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ หรือแก้ปัญหาที่เป็น
Insight
จริงๆ ของลูกค้า เช่นสาหรับคนอกเล็กต้องพัฒนาสินค้าที่แก้ไขปัญหาคนอกเล็กได้ดีที่สุด และสินค้านั้นต้อง
เป็นสินค้าที่ดีที่สุดในตลาด
3. บริษัทใช้เครื่องมือใดบ้างในการทาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการธุรกิจชุดชั้นในสตรี
 บริษัทฯ จึงได้วางกลยุทธ์การวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องซึ่งช่วยให้ผู้บริโภครับรู้ถึง
ความทันสมัย และการเคลื่อนไหวตามแฟชั่นอยู่ตลอดเวลาของสินค้าตรา “Sabina” โดยบริษัทฯ ทาการวาง
จาหน่ายผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ทุกๆ เดือน เพื่อรักษาความภักดีต่อตราสินค้ าของบริษัทย่อย โดยฝ่ายการตลาดจะ
เลือกช่วงเวลาในการวางจาหน่ายสินค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคใน
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แต่ละผลิตภณฑ์ การวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่จะวางไม่ห่างกันมากนัก เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้บริโภคมี
การซื้อสินค้าอย่างสม่าเสมอ และบริษัทฯ จัดให้มีการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้าต่างๆ อยู่
อย่างสม่าเสมอไม่ว่าจะเป็นการแนะนาสินค้าใหม่ การจัดรายการลดราคา เพื่อเพิ่มปริมาณการขายและ ดึงดูด
ผู้บริโภคที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้มาทดลองใช้ บริษัทฯ ทาการโฆษณาตามสื่อต่างๆ ทุกปีเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ให้แก่ตราสินค้า เนื่องจากภาพลักษณ์ของตราสินค้ามีความสาคัญต่อการแข่งขันระหว่าง
ผู้ผลิตชั้นนา และมีผลกระทบต่อยอดขายอย่างมาก บริษัทฯ จึงมีนโยบายการส่งเสริมการขายด้วยการ
โฆษณาผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ นิตยสาร แค๊ตตาล็อก สื่อทางอินเตอร์เน็ต และอื่นๆ ที่มุ่งเน้นการ
เข้าถึงผู้บริโภคเป็นหลัก
4. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท คือใคร
 กลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มวัยเด็ก – วัยรุ่น เน้นช่วงอายุ 12 - 25 กลุ่มคนที่ชอบแฟชั่น , ชอบความ
ทันสมัย
5. ชุดชั้นในประเภทใดที่ปัจจุบันมีการแข่งขันสูงและมีแนวโน้มที่จะเสียส่วนแบ่งตลาดอย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางการ
รับมืออย่างไร
 ชุดชั้นใน ดูม ดูม ชุดชั้นในสาหรับคนอกเล็กแก้ไขปัญหาคนอกเล็กได้ดีที่สุด และเป็นสินค้าที่ดีที่สุดใน
ตลาด และมีการแข่งขันสูง ซึ่งแบรนด์อื่นๆ ต่างทาชุดชั้นในในลักษณะเดียวกันเพื่อต้องการแย่งส่วนแบ่งทาง
การตลาด โดยทางบริษัทฯ จะรักษาฐานลูกค้าเดิมที่จงรักภักดี ป้อนสินค้าที่กลุ่มนี้ต้องการ , หาฐานลูกค้าใหม่
ๆ โดยหาสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เหล่านั้น รักษาจุดเด่นของ Brand เรื่องความมี
ดีไซน์ที่ทันสมัย และพัฒนาเรื่องฟังก์ชั่นการสวมใส่อยู่เสมอ

1

ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล (แบบสอบถาม – Survey)
แบบสอบถาม
เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชุดชั้นในยี่ห้อซาบีน่า
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่อง  ที่ท่านพิจารณาเลือก
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. อายุ
 15-19 ปี

 20-24 ปี

 25-29 ปี

 30-34 ปี

 35 ปี ขึ้นไป

2. การศึกษา
 มัธยมศึกษา/ปวช.

 ปวส/อนุปริญญา

 ปริญญาโท

 ปริญญาเอก

3. อาชีพ
 พนักงานบริษัทเอกชน

 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

 ธุรกิจส่วนตัว

 แม่บ้าน

 นักเรียน/นักศึกษา

 ไม่ได้ประกอบอาชีพ

 อื่นๆ โปรดระบุ _________________________

 ปริญญาตรี
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4. รายได้ต่อเดือน
 ต่ากว่า 10,000 บาท

 10,001-15,000 บาท

 15,001-20,000 บาท

 20,001-25,000 บาท

 25,001-30,000 บาท

 มากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป

5. สถานภาพ
 โสด

 สมรส  หย่าร้าง

 แยกกันอยู่
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชุดชั้นในยี่ห้อซาบีน่า
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด
ระดับความต้องการ

1.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
1.1 ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานรับรอง
1.2 ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและความปลอดภัย
1.3 ผลิตภัณฑ์สวยงามดึงดูดใจ
1.4 ผลิตภัณฑ์แบบหลากหลาย
1.5 ผลิตภัณฑ์สวมใส่สบาย
1.6 พนักงานให้คาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
2.ปัจจัยด้านราคา
2.1 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
3.ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
3.1 ที่ตั้งสะดวกในการหาซื้อสินค้า
3.2 สั่งซื้อสินค้าออนไลน์
3.3 จัดเรียงสินค้าง่ายต่อการค้นหา
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
4.1 มีการร่วมโปรโมชั่นส่วนลดกับห้าง
4.2 มีของแถมเมื่อซื้อครบยอดที่กาหนด
4.3 มีการจัดชุดของขวัญ

1. น้อยที่สุด

2. น้อย

3. พอใช้

4. ดี

5. ดีมาก

รายการ
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4.4 มีการจัดงานแสดงสินค้าเป็นประจา
4.5 มีการลงสื่อทางนิตยสาร, ทีวี, ป้ายโฉษณา, อินเตอร์เน็ต
4.6 มีการจัดทา CRM กับลูกค้า เช่น บัตรสมาชิก
5. ตราสินค้า
5.1 ชื่อตราสินค้าจดจาง่าย
5.2 ชื่อตราสินค้ามีความทันสมัย
5.3 ท่านพอใจในตราสินค้าซาบีน่ามากน้อยเท่าใดเมื่อเทียบกับ
ยี่ห้ออื่น
5.4 ท่านยังคงจะซื้อชุดชั้นในซาบีน่า
5.5 ท่านจะบอกให้คนรู้จักใช้ซื้อชุดชั้นในซาบีน่า

ประวัติผู้ศึกษา
นางสาวสุธิมา ชีวเกษมสุข เกิดเมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม ปี 2527 สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ เมื่อปีการศึกษา 2550 และได้เข้า ศึกษาต่อในระดับปริญญา โท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2554 ขณะนี้ยังศึกษาอยู่ในหลักสูตรดังกล่าว ประสบการณ์ในการทางาน
ปี 2550-2553 บริษัท ไกซริน จากัด ตาแหน่ง Public Relation, ปี 2553 – ปัจจุบัน บริษัท ดีเค
เอสเอช (ประเทศไทย) จากัด ตาแหน่ง Marketing Executive

