
การศึกษาปัญหาและกลยทุธเ์พ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั 

กรณีศึกษา บริษทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

ณิศา ศรวณีย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ปีการศึกษา 2555 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 



การศึกษาปัญหาและกลยทุธเ์พ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั 

กรณีศึกษา บริษทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวณิศา ศรวณีย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ปีการศึกษา 2555 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 





 
 

หวัข้อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การศกึษาปญัหาและกลยุทธเ์พื่อสรา้งความ 
      ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั  กรณศีกึษา 
      บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือผูศึ้กษา     นางสาวณศิา  ศรวณยี ์

ปริญญา     บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ    

สาขาวิชา     การจดัการ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา    ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ฤทธิ ์ เทศจบี 

ปีการศึกษา     2555 
 
 

บทคดัย่อ 
 
         ปจัจุบนัตลาดชุดชัน้ในสตรภีายในประเทศเป็นตลาดที่มกีารแข่งขนัสูงในทุกระดบัราคา 
โดยชุดชัน้ใน Sabina ถูกจดัเป็นผู้ผลติชุดชัน้ในตลาดระดบับน มผีู้ประกอบการหลายรายใน
อุตสาหกรรมชุดชัน้ในรว่มในตลาดระดบับน การศกึษาครัง้น้ีจงึเป็นการศกึษาปญัหาและกลยุทธ์
เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัของบรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) โดยม ีวตัถุประสงค์
ในการศกึษา ดงันี้ 

1. เพื่อศกึษาปญัหาดา้นความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์ร 
2. เพื่อก าหนดกลยทุธใ์นการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัขององคก์ร  

 
         จากการศกึษาพบว่าบรษิทัซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) อยู่ในธุรกจิทีม่กีารแข่งขนักนัอย่าง
รุนแรง ซึ่งการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็น อันเนื่ องมาจาก
สภาพแวดล้อมและปจัจัยต่างๆ ท าให้สามารถก าหนดกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการแก้ปญัหา 
(Strategic Alternatives) โดยในการพจิารณาทางเลอืกของกลยุทธ์ระดบัองค์กร (Corporate 
Strategy) นัน้ ท าใหเ้หน็ว่าบรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ซึง่ในปจัจุบนัครองตลาดเป็นอนัดบัที่
สอง มคีวามแขง็แกร่งดา้นภาพลกัษณ์และมศีกัยภาพในการออกแบบและผลติ จงึท าใหบ้รษิทัมี
โอกาสทีจ่ะเตบิโตต่อไปในอนาคต ประกอบกบัจากการวเิคราะห์ด้วย TOWS MATRIX และ
วเิคราะหท์างเลอืกดว้ย Matrix Data Analysis ท าใหไ้ดแ้นวทางทีเ่หมาะสมส าหรบัองคก์ร คอื 
“กลยทุธก์ารพฒันาผลติภณัฑ”์ เพื่อเป็นการสรา้งความเตบิโตโดยการพฒันาสนิคา้ และเน้นการ



จ 
 

พฒันาตลาด เพิม่ขอบเขตของฐานลกูคา้ใหค้รอบคลุมกลุ่มผูบ้รโิภคใหม้ากขึน้ เช่น การออกแบบ
ผลติภณัฑท์ีห่ลากหลายมากขึน้ และเพื่อเน้นกระบวนการทีค่วามพงึพอใจใหล้กูคา้ 
         อยา่งไรกต็ามเมื่อพจิารณากลยุทธท์ีก่ าหนดแลว้ อาจจะมองไดว้่าต้องมกีารเปรยีบเทยีบ
กบัคู่แข่งเพื่อการสรา้งกจิกรรมภายในกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ เพื่อท าใหเ้กดิความแตกต่างอย่าง
ชดัเจน รวมถงึการพยายามมองหาโอกาสเพิม่เตมิทัง้ในฝ ัง่ของผู้ประกอบการและผูบ้รโิภคจาก
ข้อมูลและปจัจยัแวดล้อมที่มคีวามเกี่ยวข้อง หรอืน าไปขยายประเด็นต่อ เช่น จากข้อมูลเชิง
ปรมิาณในส่วนของปจัจยัด้านพฤตกิรรม โดยเฉพาะขอ้มูลดงักล่าวชี้ใหเ้หน็ถงึความส าคญัของ
ส่วนผสมทางการตลาด ซึง่บ่งชีว้่ามผีลต่อการเลอืกซือ้ผลติภณัฑช์ุดชัน้ในสตรขีองผูบ้รโิภคเป็น
อย่างมาก อีกทัง้การส่งเสรมิการตลาดซึ่งถูกให้ความส าคญัเป็นอนัดบัหนึ่งจากการศึกษา มี
ประเดน็ทีน่่าสนใจ คอื มกีารชึ้ถงึความส าคญัของดาราและผูม้ชีื่อเสยีงทีเ่ป็นทีย่อมรบัของสงัคม
นัน้ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อ/ เลอืกใชชุ้ดชัน้ในซาบน่ีา ซึ่งอาจน าไปพจิารณาต่อถงึ
ศกัยภาพและความคุม้ค่าในการท ากจิกรรมรว่มกบัปจัจยัเรือ่งดงักล่าว เป็นตน้ 
         การศกึษาครัง้น้ี มขีอ้เสนอแนะ คอื จากการศกึษาถงึปญัหาและการก าหนดกลยุทธเ์พื่อ
สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนันัน้ ตามทีผู่ท้ าการศกึษาไดป้ระเมนิทางเลอืกกลยุทธท์ีเ่หมาะ
กบับรษิทัตามทฤษฎทีางการตลาด ควรน ากลยุทธท์างดา้นการตลาดไปพฒันาและน าไปปรบัใช้
เพื่อก าหนดกจิกรรมต่างๆ ในแต่ละกลยุทธ์ ควรมกีารส ารวจถงึความพงึพอใจลูกคา้ของบรษิทั
ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) เพิ่มเติมโดยเปรยีบเทียบกบัแบรนด์อื่นๆที่เป็นคู่แข่งขนั เพื่อให้
สามารถมองเหน็ต าแหน่งทางการแข่งขนัไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ และการน ากลยุทธไ์ปใชใ้นทางปฏบิตัิ
ควรมกีารพจิารณาในรายละเอียดต่างๆ ให้รอบคอบเพื่อให้กลยุทธ์นัน้เกิดประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบรษิทัอยา่งสงูสุด 
 



กิตติกรรมประกาศ 

 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนี้  ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาและความ

ช่วยเหลอืเป็นอย่างดยีิง่จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤทธิ ์เทศจบี อาจารย์ที่ปรกึษาการศึกษา

คน้คว้าด้วยตนเอง ทีไ่ด้ให้ความกรุณาแนะน า ให้ขอ้คดิเหน็ ตรวจตราและแก้ไขเนื้อหาในงาน

การศกึษาค้นควา้ดว้ยตนเอง อนัมคีุณค่าและเป็นประโยชน์ในงานการศกึษาค้นควา้ดว้ยตนเอง

เป็นอย่างดียิง่ นับตัง้แต่เริม่ต้นด าเนินการจนส าเรจ็เรยีบร้อย ผู้ศึกษารู้สกึทราบซึ้งในความ

กรณุา และขอกราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณาจารยท์ุกท่านทีไ่ด้มอบความรูท้ ัง้หลายใหก้บัผูศ้กึษา ซึง่ทางผูศ้กึษาได้

น าความรูเ้หล่านัน้มาประกอบกนัจนท าใหก้ารศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงไปได้ 

ขอขอบคุณทุกท่านจาก บรษิทัซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอืในการให้

ขอ้มลูแก่ผูศ้กึษา 

         ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม เป็นขอ้มูล

ใหก้บัการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในครัง้นี้ 

         สุดท้ายนี้ขอขอบคุณครอบครวั เพื่อนๆทุกคน ตลอดจนบุคคลรอบตัวที่ได้ให้ความ

ช่วยเหลอืตลอดเวลาทีศ่กึษาอยู่ และพี่ๆ  เพื่อนนักศกึษาปรญิญาโททุกท่าน ทีไ่ดใ้หก้ าลงัใจและ

ความช่วยเหลอืในการท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตลอดมา 
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 
1.1 องคก์รและลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 
 
         บรษิัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) หรือเดิมชื่อ บริษัท เจ แอนด์ ดี แอพพาเรล จ ากัด 
(มหาชน) ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 17 สงิหาคม พ.ศ.2538 ด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายชุดชัน้ในสตรี
ให้แก่บรษิัทย่อยได้แก่ บรษิัท ซาบน่ีา ฟาร์อีสท์ จ ากดั และลูกค้าซึ่งเป็นผู้จ าหน่ายชุดชั ้นใน
ต่างประเทศ (OEM) โดยเน้นไปที่ลูกคา้แถบทวปียุโรปเป็นหลกั โดยมทีุนจดทะเบยีน 1 ล้าน
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท ณ วนัที่ 18 พฤษภาคม 
2550 มทีุนจดทะเบยีน 295 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 59 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 
บาท ณ วนัที ่15 พฤษภาคม 2551 มทีุนจดทะเบยีน 347.50 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 69.5 
ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไว ้หุน้ละ 5 บาท ปจัจบุนั บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย มี
พนกังานรวมทัง้สิน้ประมาณ 4,993 คน 
         เดมิการด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายสนิค้า OEM ของบรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) 
เป็นการผลติและจ าหน่ายให้แก่บรษิทัย่อยซึ่งรบัค าสัง่ผลติมาจากลูกค้าอกีทอดหนึ่ง เนื่องจาก
บรษิทัยอ่ยด าเนินธุรกจิมานานและเป็นทีรู่จ้กัของลูกคา้ต่างประเทศมากกว่า เมื่อบรษิทั ซาบน่ีา 
จ ากดั (มหาชน) เริม่เป็นทีรู่จ้กัในกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศจงึเริม่จ าหน่ายสนิคา้ OEM ตรงสู่ลูกคา้
โดยไมผ่่านบรษิทัยอ่ยมากขึน้ จนท าใหก้ารผลติใหก้บัผูจ้ดัจ าหน่ายชุดชัน้ในต่างประเทศ (OEM) 
มสีดัส่วนเป็นรายไดห้ลกัแต่ทัง้นี้ หลงัจากทีท่างบรษิทัไดม้กีารปรบัเปลีย่นนโยบายโดยไดท้ าการ
ลดการจดัจ าหน่ายให้กบัผู้จดัจ าหน่ายชุดชัน้ในต่างประเทศ ตัง้แต่ปี 2551 เป็นต้นมา ท าให้
ปจัจุบนัสดัส่วนรายได้หลกัของบรษิทั มาจากการผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑใ์หก้บับรษิทัย่อย
แทน โดยมสีดัส่วน สูงถงึรอ้ยละ 63.80 และรอ้ยละ 73.18 ของรายไดต้ามงบการเงนิบรษิทัในปี 
2553 และ 2554 ตามล าดบั         
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั 
 
         บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกจิออกแบบ ผลติและจ าหน่ายชุดชัน้ใน โดย
แบ่งตามลกัษณะธุรกจิออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะดงันี้ คอื 

1) ธุรกจิการออกแบบ ผลติ และจ าหน่ายชุดชัน้ในภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง 
Sabina โดยม ีCollection ย่อยๆ เช่น Sabinie, DoommDoomm, Soft Doomm, 
Moldern Curve by Sabina, Viora และอกีหลากหลาย Collection ทีต่อบสนองความ
ตอ้งการของผูห้ญงิทุกวยั 

2) ธุรกจิการออกแบบ ผลติ และจ าหน่ายชุดชัน้ในตามค าสัง่ของลูกคา้ซึง่เป็นผูจ้ าหน่ายชุด
ชัน้ในต่างประเทศ (OEM) เช่น สหรฐัอเมรกิา ยโุรป และสแกนดเินเวยี เป็นตน้ 

 
กลุ่มลกูค้ำหลกัและส่วนแบ่งทำงกำรตลำดขององคก์ร 
 
         ผลิตภัณฑ์ชุดชัน้ในสตรีสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามวัย และประเภทซึ่งมี
พฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ม ี3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1) กลุ่มลกูคา้วยัเดก็และวยัรุน่  
2) กลุ่มลกูคา้วยัสาวและวยัผูใ้หญ่ 
3) กลุ่มลกูคา้ต่างประเทศ (OEM) 

       ปจัจุบนัในส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาด บรษิทัมสี่วนแบ่งตลาดอนัดบั 2 ในส่วนของ
ตลาดระดบับน โดยแบ่งสดัส่วนเป็นบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตชุดชัน้ในตรา 
“Wacoal” เป็นผูน้ าตลาด มสี่วนแบ่งประมาณ 58% บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ผูผ้ลติชุด
ชัน้ในตรา “Sabina” 15% บรษิทั ไทรอมัพ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั ผู้ผลติชุด
ชัน้ในตรา “Triumph” 15%และผูผ้ลติอื่นๆอกี 12% 
 
1.2 สภำพกำรแข่งขนัและคู่แข่งหลกัขององคก์ร 
 
         ผลติภณัฑช์ุดชัน้ในจดัเป็นอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเรจ็รูปชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสิง่
ทอขัน้ปลายที่ใชแ้รงงานฝีมอืเป็นหลกั (Skilled labor intensive) ซึง่ทางบรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั 
(มหาชน) มทีัง้การผลติสนิคา้เพื่อจ าหน่ายในตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศภายใต้
เครื่องหมายการค้าของตนเอง และการผลติชุดชัน้ในภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ส ัง่ผลติ 
(OEM) 
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         ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตชุดชัน้ในสตรขีองไทยยงัคงมศีักยภาพที่ด ีและมแีนวโน้ม
ขยายตวัเพิม่ขึน้ เนื่องจากประเทศไทยมโีครงข่าย อุตสาหกรรมที่ครบวงจร ประกอบกบัความ
ไดเ้ปรยีบดา้นคุณภาพการผลติและฝีมอืแรงงานทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นทีย่อมรบัของตลาดโลก ท า
ใหป้ระเทศไทยเป็นแหล่งผลติสนิคา้ชุดชัน้ในสตรทีีส่ าคญัอกีแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะส าหรบั
ตลาดระดับกลางถึงระดับบนที่สินค้าของไทยสามารถแข่งขนัได้ทัง้ตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยผู้ระกอบการจะเน้นการเพิ่มคุณค่าสินค้าให้กับลูกค้าด้วยการพฒันาความ
ร่วมมอืกบัเครอืข่าย Value Chain ของตน ทัง้ในระดบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมและโครงสรา้ง
การตลาดและการขาย และปรบัตวัใหเ้กดิความยดืหยุน่ต่อการเปลีย่นแปลงใหม่ๆ ในตลาดระดบั
ภมูภิาคและระดบัโลก ในขณะทีต่ลาดระดบัล่างมกีารแข่งขนักนัสูง จากการน าเขา้สนิคา้ราคาถูก
จากจนี ฮ่องกง และเวยีดนามทีไ่ดเ้ปรยีบดา้นต้นทุนการผลิตทีต่ ่ากว่า จงึส่งผลกระทบต่อผูผ้ลติ
ในประเทศที่ไม่สามารถแข่งขนัด้านราคาได้ ดงันัน้ผู้ผลติของไทยต้องเร่งปรบัตวัในการพฒันา
คุณภาพสนิคา้มากกว่ามุง่แขง่ขนัทีร่าคาเพยีงอย่างเดยีว อย่างไรกต็ามคาดว่าภาพรวมตลาดสิน้
ปีนี้ย ังคงเติบโต 5 -10% จากมูลค่าตลาดรวม 12,000 ล้านบาท โดยมีการแบ่งตลาดใน
อุตสาหกรรมชุดชัน้ในสตรนีี้ตาม Segment ออกเป็น 3 รปูแบบหลกั ได้แก่ ระดบับน คอื ชุด
ชัน้ในราคา 700 บาทขึน้ไป ระดบักลาง คอื ชุดชัน้ในราคา 200 – 700 บาท และระดบัล่าง คอื 
ชุดชัน้ในราคา 50 – 200 บาท (สนามธุรกจิ – Spring news, 2555) 
         ปจัจุบนัตลาดชุดชัน้ในสตรภีายในประเทศเป็นตลาดที่มกีารแข่งขนัสูงในทุกระดบัราคา 
โดยชุดชัน้ใน Sabina ถูกจดัเป็นผู้ผลติชุดชัน้ในตลาดระดบับน มผีู้ประกอบการหลายรายใน
อุตสาหกรรมชุดชัน้ในร่วมในตลาดระดบับน เช่น บรษิทั ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) ผู้ผลติชุด
ชัน้ในตรา “Wacoal” บรษิทั ไทรอมัพ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั ผูผ้ลติชุดชัน้ใน
ตรา “Triumph” และบรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ผู้ผลติชุดชัน้ในตรา “Sabina” และยงัมี
ผูผ้ลติรายย่อยซึ่งผลติชุดชัน้ในโดยไม่มเีครื่องหมายการค้าจ านวนมากรองรบัตลาดผู้บรโิภคที่
ค านึงถงึราคาเป็นประเดน็หลกัในการเลอืกซือ้สนิคา้ โดยหากแบ่งสดัส่วนตลาดโดยประมาณแลว้ 
บรษิทั ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) จะมสี่วนแบ่งตลาดมากทีสุ่ด รองลงมาจะเป็นบรษิทั ซาบน่ีา 
จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ไทรอมัพ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั เนื่องจากตลาด
ชุดชัน้ในโดยรวมในประเทศมอีตัราการเติบโตไม่สูงนัก ท าให้ทุกแบรนด์ทัง้แบรนด์ที่เป็นผู้น า
และผู้ตาม ต้องหนัมาแย่งชงิส่วนแบ่งการตลาดกนัอย่างหนัก โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดทุก
วถิทีาง ไมว่่าจะเป็นการโฆษณา, ประชาสมัพนัธ์, การตลาดทางตรง และทีม่กีารแข่งกนักนัมาก
ทีสุ่ดจะเป็นการส่งเสรมิการขาย ในการจดัโปรโมชัน่ลดราคากนัมากยิง่ขึน้นอกจากการแข่งขนั
ระหว่างบรษิทัผู้ผลติภายในประเทศ ยงัมกีารแข่งขนัจากผูผ้ลติชุดชัน้ในชัน้น าจากต่างประเทศ 
เช่น องักฤษ ฝรัง่เศส สหรฐัอเมรกิา เป็นตน้ ทีเ่ขา้มาแยง่ชงิส่วนแบ่งการตลาดผูบ้รโิภคระดบับน 
ส าหรบัตลาดผู้บรโิภคที่ค านึงถงึราคาเป็นประเดน็หลกั มกีารแข่งขนัจากชุดชัน้ในน าเขา้ราคา
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ประหยดัจากผู้ผลติจากประเทศใกลเ้คยีง เช่น สาธารณรฐัประชาชนจนี ซึ่งมตี้นทุนการผลติต ่า 
เป็นตน้  
         ในส่วนของชุดชัน้ใน Sabina มกีารมุ่งเน้นไปทีต่ลาดระดบับนซึง่ในปี 2554 มสี่วนแบ่ง
ทางการตลาดที่ 15% ซึ่งมคีวามใกล้เคยีงกบัแบรนด์คู่แข่งในล าดบัที่ 3 เป็นอย่างมาก และ
เหนือกว่าผู้ผลติรายย่อยอื่นๆ ไม่มากนักอีกด้วย โดยด้านส่วนแบ่งตลาดสามารถแสดงเป็น
แผนภาพไดด้งันี้ 

 
แผนภูมทิี ่ 1 
ทีม่า : สนามธุรกจิ – Springnews 
 
1.3 ปัญหำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
         ในปี 2554 ที่ผ่านมา ประเทศไทยจะมอีตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิหรอืผลติภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Products หรอื GDP) ทีส่งูขึน้ประมาณ รอ้ยละ 4 ซึง่คาด

ว่าตลาดอุตสาหกรรมชุดชัน้ใน ในประเทศไทยกม็อีตัราเตบิโตไปในทศิทางเดยีวกนั แต่คาดว่า

จะเป็นการเติบโตของตลาดชุดชัน้ในในตลาดล่างมากยิง่ขึ้น โดยสอดคล้องกบัการน าเข้าชุด

ชัน้ในทีเ่พิม่ขึน้จากประเทศจนี โดยเหน็ไดจ้ากขอ้มลูซึง่แสดงไดต้ามตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 

58% 
15% 

15% 
12% 

ส่วนแบ่งตลำดชดุชัน้ในระดบับน 

บรษิทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) 
ผูผ้ลติชุดชัน้ในตรา “Wacoal” 

บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ผูผ้ลติ
ชุดชัน้ในตรา “Sabina” 

บรษิทั ไทรอมัพ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
(ประเทศไทย) จ ากดั ผูผ้ลติชุดชัน้ใน
ตรา “Triumph” 

ผูผ้ลติอืน่ๆ 
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ตารางที ่1 มลูค่าการน าเขา้สนิคา้ประเภทชุดชัน้ในจากประเทศจนี ปี 2550 – 2554 (ลา้นบาท) 
 

ประเทศ 
 

2550 
 

2551 
 

2552 
 

2553 
 

2554 
 

จนี 
 

1,563,675,155 1,627,234,910 1,473,096,810 1,624,104,486 2,033,763,400 

ทีม่า : กระทรวงพาณชิย ์
 
ซึง่ชุดชัน้ในจากประเทศจนีมรีาคาถูก และถูกน าเขา้มาขายในกลุ่มดสีเคาท์สโตร ์ไดแ้ก่ 

หา้งบิก๊ซ,ี เทสโก ้โลตสั ทีเ่ป็นการน าเขา้สนิคา้เขา้มาขายเองโดยทางหา้ง ซึง่จะส่งผลกระทบกบั
แบรนดท์ีแ่ข่งขนักนัอยู่ในตลาดล่างเป็นอย่างมาก และคาดว่าในปี 2555 แบรนดใ์นระดบัล่างใน
ประเทศ จะไดร้บัผลกระทบเป็นอยา่งมาก จากการทีท่างหา้งไดม้กีารน าเขา้สนิคา้ราคาถูกเขา้มา
ขายเอง ซึ่งนอกจากราคาที่จะต้องมกีารแข่งขนัที่ราคาถูกแล้ว แบรนด์ระดบัล่างอาจจะได้รบั
ผลกระทบจากพื้นที่ขายในห้างเอง เนื่องจากทางห้างคงต้องให้ความส าคญักบัพื้นที่ขายที่เป็น
สนิคา้ของบรษิทัเองมากกว่าการใหแ้บรนดร์ะดบัล่างเขา้มาขาย ท าใหแ้บรนดร์ะดบัล่างนอกจาก
จะตอ้งแขง่ขนัทางดา้นราคาแลว้ ยงัตอ้งแขง่ขนัเพื่อแยง่ชงิพืน้ทีข่ายในหา้งอกีดว้ย 

ส่วนตลาดระดบักลาง ซึง่เป็นตลาดใหญ่ของบรษิทั คาดว่าตลาดจะมกีารแข่งขนักนัมาก
ยิง่ขึน้ โดยเฉพาะแบรนด์ที่มสี่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุด ได้มกีารเขา้มาท าการตลาดมากขึน้ใน
ตลาดนี้ เพื่อรกัษาและแย่งส่วนแบ่งตลาดให้มากยิง่ขึ้น ดงันัน้ในปี 2555 ตลาดระดบักลางจะมี
การแข่งขนัที่รุนแรงในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการออกสินค้าใหม่เข้ามาแข่งขนัทัง้ทางด้าน 
ฟงัก์ชัน่ของสนิคา้ และดไีซน์ของสนิค้า และการใช้กลยุทธ์การตลาดทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของการส่งเสรมิการขายในรปูแบบของการลดราคา การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ในทุกรปูแบบ 
เพื่อทีจ่ะแยง่ชงิหรอืรกัษาส่วนแบ่งตลาดของตนเองไว้ 
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เมือ่พจิารณาการเปลีย่นแปลงของส่วนแบ่งตลาด ซึง่สามารถแสดงเป็นตารางไดด้งันี้ 

ตารางที ่2 ส่วนแบ่งตลาดชุดชัน้ใน  
 

บริษทัผู้ผลิตชุดชัน้ใน 
ส่วนแบ่งตลำด (โดยประมำณ) 

พ.ศ. 
2555 

พ.ศ. 
2554 

พ.ศ. 
2553 

พ.ศ.  
2552 

บรษิทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) ผูผ้ลติ
ชุดชัน้ในตรา “Wacoal” 

56-57% 58% 57% 50% 

บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ผูผ้ลติ
ชุดชัน้ในตรา “Sabina” 

13% 15% 16% 15.6% 

บรษิทั ไทรอมัพ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
(ประเทศไทย) จ ากดั ผูผ้ลติชุดชัน้ในตรา 
“Triumph” 

12% 15% 16% 15.6% 

ผูผ้ลติอื่นๆ - 12% 12% 18.8% 
ทีม่า : Positioning Magazine 
 

จากขอ้มลูในตารางทีแ่สดงออกมาจะเหน็ไดว้่าชุดชัน้ในสตร ีWacoal มสี่วนแบ่งตลาด

มากทีสุ่ดอย่างต่อเนื่อง โดยมสี่วนแบ่งตลาดอยู่ที ่50 – 58% แต่ในล าดบัที ่2 และล าดบัที ่3 ชุด

ชัน้ใน Sabina และชุดชัน้ใน Triumph มกีารเปลีย่นแปลงสลบักนัในล าดบัที ่2 และ 3 มาโดย

ตลอด (สนามธุรกจิ – Spring news, 2555) โดยในช่วงปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ชุดชัน้ใน 

Sabina มสี่วนแบ่งตลาดเป็นล าดบัที ่2 แต่กย็งัมคีวามใกลเ้คยีงกบัส่วนแบ่งตลาดของชุดชัน้ใน 

Triumph ซึง่อยู่ในล าดบัที ่3 เป็นอย่างมาก อกีทัง้ยิง่เมื่อพจิารณาถงึส่วนแบ่งตลาดของผู้ผลติ

รายยอ่ยอื่นๆแลว้นัน้ จะเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนว่า มตีวัเลขส่วนแบ่งตลาดไม่ห่างมากนัก ดงันัน้หาก

ชุดชัน้ใน Sabina ไม่ให้ความส าคญัในการรกัษาและแย่งชงิส่วนแบ่งตลาดเอาไว้ให้ได้ หรอื

ละเลยถงึประเด็นความใกล้เคยีงกนัของส่วนแบ่งตลาดกบับรษิัทคู่แข่ง อาจท าให้บรษิัทคู่แข่ง 

เหน็โอกาสในการแย่งส่วนแบ่งตลาด กลายเป็นปญัหาถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดมากขึน้และตกเป็น

ล าดบัรองทีจ่ะถูกทิง้ห่างจากบรษิทัคู่แขง่ได้ 
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1.4 ควำมส ำคญัและผลกระทบของปัญหำท่ีเกิดขึ้นกบัองคก์ร 
 

ในสภาวะตลาดทีม่กีารแขง่ขนัเสรทีัง้ในและต่างประเทศ ผูผ้ลติและจดัจ าหน่ายชุดชัน้ใน
โดยเฉพาะในส่วนของตลาดชุดชัน้ในสตรตีลาดระดบับน ท าใหห้ลายๆแบรนดใ์นประเทศต้องหนั
มาท ากจิกรรมการตลาดในประเทศมากยิง่ขึน้ ทัง้ทางดา้น การโปรโมทสนิคา้, การลดราคา, การ
จดักจิกรรมการตลาด, การโฆษณา และ การใช้ลูกค้าสมาชกิ อนัจะส่งผลให้มกีารแข่งขนัที่
รุนแรงมากยิง่ขึน้ส าหรบัตลาดชุดชัน้ในสตรใีนประเทศไทย โดยเฉพาะแบรนด์ใหญ่ ๆ และแบ
รนดผ์ูน้ าตลาด จะหนัเขา้มาแข่งขนัในตลาดกนัมากยิง่ขึน้อย่างแน่นอน จะเหน็ได้ว่าการแข่งขนั
ในตลาดชุดชัน้ในก าลงัมแีนวโน้มทีจ่ะสงูขึน้อยา่งมากในอนาคตอนัใกล ้ 

จากขอ้มลูซึง่ไดก้ล่าวไปแลว้ แสดงใหเ้หน็ว่าชุดชัน้ใน Sabina มสี่วนแบ่งตลาดใกลเ้คยีง
กับส่วนแบ่งตลาดของชุดชัน้ใน Triumph เป็นอย่างมาก หากชุดชัน้ใน Sabina ไม่ให้
ความส าคญัในการรกัษาและแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดเอาไว้ให้ได้ หรอืละเลยถึงประเด็นความ
ใกล้เคยีงกนัของส่วนแบ่งตลาดกบับรษิัทคู่แข่ง อาจท าให้บรษิทัคู่แข่ง คอื ชุดชัน้ใน Triumph 
เหน็โอกาสในการแยง่ส่วนแบ่งตลาดได ้ซึง่หากสามารถแยง่ส่วนแบ่งตลาดไดเ้พยีงเลก็น้อย กจ็ะ
สามารถกลบัขึน้มาอยู่ในล าดบัที ่2 แทนทีชุ่ดชัน้ใน Sabina ไดท้นัท ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ความ
เป็นไปได้ในการแย่งส่วนแบ่งตลาดของชุดชัน้ในที่ผลติโดยผู้ผลติรายย่อยซึ่งผลติชุดชัน้ในโดย
ไมม่เีครือ่งหมายการคา้จ านวนมากรองรบัตลาดผูบ้รโิภคทีค่ านึงถงึราคาเป็นประเดน็หลกัในการ
เลอืกซือ้สนิคา้ซึง่ท าใหเ้สยีเปรยีบ ผูผ้ลติชุดชัน้ในของทัง้ Wacoal Sabina และ Triumph ตัง้แต่
ต้นอยู่แล้ว ท าให้การแย่งส่วนแบ่งตลาดในส่วนนี้มคีวามเป็นไปไดสู้ง จงึเป็นช่องทางหนึ่งทีอ่าจ
ท าให้บรษิัทคู่แข่งสามารถแซงขึ้นมาแทนที่ได้ ประกอบกบัเมื่อพจิารณาด้านความได้เปรยีบ
เสยีเปรยีบของชุดชัน้ใน Sabina กบัตราสนิค้าคู่แข่งแล้ว จะเหน็ได้อย่างชดัเจนถงึด้านความ
แขง็แกรง่ของตราสนิคา้ ทีชุ่ดชัน้ใน Sabina มคีวามเสยีเปรยีบชุดชัน้ใน Wacoal เพราะมปีระวตัิ
ความเป็นมาที่ยาวนาน ฐานลูกค้าจ านวนมาก และได้รบัความนิยมมาโดยตลอด ซึ่งความ
เสยีเปรยีบจากประเด็นขา้งต้นเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อชุดชัน้ใน Sabina และท าให้ต้องท า
การแข่งขนักบับรษิทัอื่นๆ มากขึน้ ซึ่งในทางกลบักนัหากชุดชัน้ใน Sabina สามารถแย่งส่วน
แบ่งตลาดของชุดชัน้ในทีผ่ลติโดยผูผ้ลติรายยอ่ยดงักล่าวไวไ้ดแ้ทน กจ็ะสามารถทิง้ห่างชุดชัน้ใน 
Triumph และรกัษาส่วนแบ่งตลาดในล าดบัที่ 2 ได้เช่นกนั และหากบรษิัทผู้ผลติชุดชัน้ใน 
Sabina นัน้สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั จะช่วยท าใหส้ามารถรกัษาและแย่งชงิส่วนแบ่ง
ตลาดเอาไวไ้ด ้ซึง่ท าใหส้ามารถรกัษาล าดบัในตลาดเอาไวไ้ด ้นอกเหนือไปกว่านัน้ยงัช่วยใหล้ด
ระยะห่างระหว่างบรษิทัตนเอง ซึง่อยู่ในล าดบัที ่2 ของตลาด กบับรษิทัผูผ้ลติชุดชัน้ใน Wacoal 
ซึง่อยูใ่นล าดบัที ่1 ของตลาดไดอ้กีดว้ย  

ดงันัน้ จะเห็นได้ว่าการแข่งขนัในตลาดชุดชัน้ในนัน้มคีวามรุนแรงเป็นอย่างมาก การ
สร้างความได้เปรียบ และลดความเสียเปรยีบของบรษิัท เช่น การสร้างกลยุทธ์สร้างความ
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ไดเ้ปรยีบเพื่อการแยง่ชงิหรอืรกัษาส่วนแบ่งตลาดของตนเองไวข้องชุดชัน้ใน Sabina เป็นต้นนัน้ 
เป็นประเดน็ทีต่อ้งใหค้วามส าคญั เน่ืองจากหากไมเ่หน็ถงึความส าคญัของปญัหาอาจลุกลามเป็น
ปญัหาใหญ่ต่อไป เพราะอาจตกเป็นล าดบัที ่3 ของส่วนแบ่งตลาดไดโ้ดยง่ายในอนาคต หากไม่มี
การก าหนดกลยทุธเ์พื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั องคก์รอาจสูญเสยีความสามารถใน
การแข่งขนัและส่วนแบ่งตลาดให้กบัคู่แข่งอย่างแน่นอน ท าให้องคก์รอาจสูญเสยีความสามารถ
ในการแข่งขนัในระยะยาวได ้ดงันัน้จงึต้องมกีารศกึษาหาขอ้มูลรอบดา้นเพื่อช่วยในการก าหนด
กลยทุธท์ีเ่หมาะสม อกีทัง้ขอ้มลูทีศ่กึษาจ าเป็นจะต้องเป็นขอ้มลูทีถู่กต้อง เพื่อใหก้ารวเิคราะหท์ี่
จะน าไปสู่การก าหนดกลยทุธท์ีม่ปีระสทิธภิาพ ทีจ่ะช่วยใหบ้รษิทัยงัสามารถแขง่ขนัอยูไ่ด้ 
 
1.5 วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 
 

1. เพื่อศกึษาปญัหาดา้นความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์ร 
2. เพื่อก าหนดกลยทุธใ์นการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัขององคก์ร  
 

1.6 นิยำมศพัท ์
 
1. ชุดชัน้ในสตร ีหมายถงึ เครื่องแต่งกายชัน้ในส าหรบัผู้หญิง ซึ่งประกอบด้วยเสื้อชัน้ใน

และกางเกงชัน้ในทัง้แบรนดข์องไทยและแบรนดจ์ากต่างประเทศ 

2. ผูบ้รโิภค หมายถงึ ประชากรหญงิทีเ่ป็นผูบ้รโิภคทีใ่ชผ้ลติภณัฑช์ุดชัน้ในสตร ี

3. ผลติภณัฑ ์หมายถงึ ชุดชัน้ในส าหรบัสตร ี

4. การตดัสนิใจเลอืก หมายถงึ กระบวนการตดัสนิใจเลอืกหรอืการกระท าของผู้บรโิภคที่

เกี่ยวกบัการประเมนิผล การจดัหา การเลอืกใช้ และการจ่ายเกี่ยวกบัการเลอืกซื้อชุด

ชัน้ในสตร ี

5. ปจัจยัทางด้านส่วนผสมทางการตลาดที่มต่ีอการเลอืกซื้อ/ เลอืกใช้ผลติภณัฑช์ุดชัน้ใน

ของผู้บรโิภค หมายถึง สิง่ที่มผีลต่อผู้บรโิภคเพื่อใช้เป็นข้อมูลพจิารณาประกอบการ

ตดัสนิใจซือ้หรอืใชส้นิคา้และบรกิาร โดยพจิารณาจาก 4 ดา้นคอื 

- ปัจจยัด้ำนผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สิง่ทีม่ผีลในการเลอืกซือ้หรอืใชผ้ลติภณัฑ์
ชุดชัน้ในสตรขีองผูบ้รโิภคทัง้แบรนดไ์ทยและแบรนด์จากต่างประเทศ โดยพจิารณาถงึ
ความพอใจในรูปแบบของเสื้อผ้า (Design) ฝีมอืการตัดเยบ็ประณีต และเนื้อผ้ามี
คุณภาพด ีความหลากหลายของรปูแบบของเสือ้ผา้ รวมทัง้ความสบายในการสวมใส่ 
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- ปัจจยัด้ำนรำคำ (Price) หมายถงึ สิง่ทีม่ผีลในการเลอืกซือ้หรอืใชผ้ลติภณัฑช์ุดชัน้ใน
สตรขีองผู้บรโิภคที่มผีลต่อราคา ซึ่งได้แก่ ความเหมาะสมของราคา และระดบัราคาที่
ลกูคา้มคีวามเตม็ใจทีจ่ะซือ้ได ้

- ปัจจยัด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย (Place) หมายถงึ สิง่ทีม่ผีลในการเลอืกซือ้หรอืใช้
ผลิตภัณฑ์ชุดชัน้ในสตรีของผู้บริโภคซึ่งสัมพันธ์กับช่องทางการจดัจ าหน่าย โดย
พจิารณาจาก การจดัรปูแบบของรา้นตกแต่งภายในเป็นทีน่่าสนใจ ขนาดของรา้น ความ
สะดวกในการเดนิทาง และมหีอ้งใหล้องสวมใส่ เป็นตน้ 

- ปัจจยัด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) หมายถงึ สิง่ที่มผีลในการเลอืกซื้อ
หรอืใช้ผลติภณัฑช์ุดชัน้ในสตรขีองผู้บรโิภค ซึ่งสมัพนัธ์กบัการส่งเสรมิด้านการตลาด 
เช่น ส่งเสรมิการขาย การโฆษณา การประชาสมัพนัธแ์ละการขายโดยบุคคล 

 
1.7 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

 
         เพื่อน าขอ้มลูสภาพแวดลอ้มและปจัจยัต่างๆ เกี่ยวกบัทีไ่ดม้าใชใ้นการวางกลยุทธเ์พื่อเพิม่
ความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์รแบ่งเป็นดงันี้ 

1. ประโยชน์ระยะสัน้ ไดแ้ก่ น าไปปรบัปรุงหรอืพฒันาดา้นต่างๆ ใหต้รงกบัพฤตกิรรมการ
เลอืกซือ้ชุดชัน้ในของผู้บรโิภค เพื่อใหอ้งคก์รสามารถกระตุ้นใหฐ้านลูกคา้เดมิ ใหม้กีาร
เลอืกซือ้สนิคา้ขององคก์รต่อไป เพื่อรกัษาส่วนแบ่งตลาดเดมิไว้ 

2. ประโยชน์ระยะกลาง ไดแ้ก่ กระตุ้นใหฐ้านลูกคา้ใหม่ ใหม้กีารเลอืกซือ้สนิคา้ขององคก์ร
ต่อไป และเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดทีเ่พิม่มากขึน้ในตลาดชุดชัน้ในสตร ี

3. ประโยชน์ระยะยาว ได้แก่ เพิม่ขดีความสามารถในการท าก าไรและการท าการตลาด

ใหก้บับรษิทั ซึง่จะช่วยลดระยะห่างระหว่างองคก์ร กบัผูน้ าตลาดล าดบัที ่1 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการศกึษาเรือ่ง “การศกึษาปญัหาและกลยทุธเ์พื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั

กรณีศกึษา บรษิทั ซาบน่ีา จาํกดั (มหาชน)” ผู้ศกึษามแีนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง
เพื่อนําไปสรา้งเครือ่งมอืในการศกึษา โดยแบ่งตามลาํดบัหวัขอ้ ดงันี้ 
 
2.1 ทฤษฎกีารจดัการเชงิกลยทุธ ์(Strategic Management) 

2.2 ทฤษฎกีารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกโดยทัว่ไป (PEST Analysis) 

2.3 ทฤษฎกีารวเิคราะหส์ภาพการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม (Five - Force Model) 

2.4 ทฤษฎกีารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร (SWOT Analysis) 

2.5 ทฤษฎกีารวเิคราะหท์างเลอืกทีเ่หมาะสม (TOWS matrix) 

2.6 ทฤษฎเีกีย่วกบัการสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

2.7 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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2.1 ทฤษฎีการจดัการเชิงกลยทุธ ์(Strategic Management) 
 

นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการจดัการเชงิกลยทุธ ์ไวด้งัต่อไปนี้ 
สมยศ นาวกีาร (2535: 4) ไดก้ล่าวว่า การจดัการเชงิกลยุทธ ์หมายถงึ การกําหนดการ

ดาํเนินการและการควบคุมกลยทุธเ์พื่อการบรรลุเป้าหมายทีก่ําหนดไวข้องบรษิทั การกําหนดกล
ยุทธ์จะเกี่ยวพนักับการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งภายในสภาพแวดล้อมภายในและการ
วเิคราะหโ์อกาสและอุปสรรคภายในสภาพแวดล้อมภายนอก การกําหนดภารกจิและเป้าหมาย
ระยะยาวและเลอืกกลยุทธท์างเลอืกทีด่ทีีสุ่ดของบรษิทั 

ธงชยั สนัตวิงษ์ (2538: 3) ได้กล่าวว่า การจดัการเชงิกลยุทธ์ หมายถงึ ชุดของการ
ตัดสินใจและการกระทําต่างๆ ซึ่งจะนําไปสู่การพฒันากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้
องคก์ารบรรลุผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายต่างๆ ได ้

พกัตรผ์จง วฒันสนิธุ ์(2541) ไดก้ล่าวว่า การจดัการเชงิกลยุทธ ์หมายถงึ การจดัการที่
เน้นถงึความสาํคญัของสภาพแวดลอ้มทีม่ผีลต่อการจดัการภายใน ซึง่ตอ้งเตรยีมแผนดําเนินงาน
ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนไป หรอืตอบโต้ภาวะการแข่งขนัได้อย่างรวดเรว็และมี
การจดัสรรทรพัยากรไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541: 9) ไดก้ล่าวว่า การจดัการเชงิกลยุทธ ์หมายถงึ การวางแผน
การดําเนินการและการควบคุมในแนวทางเชงิกลยุทธ์ ซึ่งจะช่วยให้การบรหิารเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล จดุเน้นของการจดัการเชงิกลยุทธม์ุ่งพจิารณาในแง่ของการบรหิาร
กลยทุธท์ีค่ดิขึน้มาต้องอาศยัพืน้ฐานทางการบรหิารเป็นหลกั 

เนตร์พณัณา ยาวริาช (2550: 53) ได้กล่าวว่า การจดัการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง
กระบวนการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูบ้รหิารจากทุกระดบัขององคก์าร ในการกําหนดและการนําเอา กล
ยทุธไ์ปปฏบิตัเิพื่อใหไ้ดผ้ลตามเป้าหมายทีต่อ้งการโดยอาศยัการวางแผนเชงิกลยทุธเ์ขา้มาช่วย 

ณัฎฐพนัธ์ เขจรนันทน์ (2552: 17) ได้กล่าวว่า การจดัการเชงิกลยุทธ์ หมายถึง
กระบวนการที่ประกอบด้วยการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมและขอ้มูลสําคญัของธุรกจิที่ใช้ในการ
ประกอบการตดัสนิใจ การวางแนวทางการดาํเนินงาน และควบคุมการปฏบิตังิานเชงิกลยุทธข์อง
องค์การเพื่อที่จะสร้างความมัน่ใจว่าองค์การสามารถที่จะดําเนินการได้อย่างสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกดิขึน้ ตลอดจนสามารถมพีฒันาการและสามารถแข่งขนัใน
อุตสาหกรรมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

จากความหมายดงักล่าว จงึสรุปไดว้่า การจดัการเชงิกลยุทธ ์หมายถงึ การตดัสนิใจใน
การบรหิารและดําเนินการเพื่อกําหนดผลการปฏบิตัิงานในระยะยาวของธุรกิจ โดยเน้นการ
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายนอกและภายในองคก์าร 
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ปจัจุบนัการดําเนินธุรกิจมกีารแข่งขนัค่อนข้างสูง ดงันัน้จงึมคีวามจําเป็นอย่างยิง่ที่
ผูบ้รหิารจะตอ้งอาศยัชัน้เชงิในการบรหิารทีเ่หนือกว่าคู่แขง่ หรอือาศยัความว่องไวในการปรบัตวั
ใหท้นัต่อภาวะการแขง่ขนัทีเ่กดิขึน้ในสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 

การจดัการเชงิกลยุทธ์จงึเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้นักบรหิารกําหนดทศิทางของ
ธุรกจิ วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายนอกและภายในองคก์ร ช่วยกําหนดกลยุทธท์ีเ่หมาะสมกบั
องค์กร เพื่อที่จะนํากลยุทธ์เหล่านัน้ไปประยุกต์ปฏบิตั ิและควบคุมประเมนิผลการดําเนินงาน
ขององคก์รได ้ทัง้นี้ไมจ่าํกดัเฉพาะแต่องคก์รภาครฐัหรอืภาคเอกชน 

กลยุทธ์ขององค์กรจะเป็นสิ่งสําคัญที่จะกําหนดความสําเร็จหรือความล้มเหลวของ
องคก์รได้ การทําความเขา้ใจและการพยายามศกึษาองคก์รทีป่ระสบผลสําเรจ็ในการใชก้ลยุทธ์
เพื่อการจดัการ จะทําให้นักบรหิารได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของกลยุทธ์ ที่จะช่วยสนับสนุน
องคก์รใหป้ระสบความสาํเรจ็ และจะตอ้งมกีารพจิารณาเลอืกกลยุทธแ์ละประยุกต์ใชใ้หเ้หมาะสม
กบัองคก์ร 

การจดัการเชงิกลยุทธเ์ป็นการบรหิารอย่างมรีะบบทีต่้องอาศยัวสิยัทศัน์ของผูนํ้าองคก์ร
เป็นส่วนประกอบ และอาศยัการวางแผนอย่างมขี ัน้ตอน เนื่องจากการบรหิารกลยุทธ์เป็นการ
บริหารองค์รวม ผู้ นําที่มีความสามารถจะต้องอาศัยกลยุทธ์ในการจัดการองค์กร ที่มี
ประสทิธภิาพเหมาะสม และสามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ  

ลกัษณะทีส่าํคญัของการจดัการเชงิกลยุทธ์ คอื การจดัการเชงิกลยุทธเ์ป็นเครื่องมอืของ
นักบรหิารในการบรหิารงาน เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เพิม่ขึ้น 
การบรหิารเชงิกลยทุธจ์ะเน้นและใหค้วามสําคญัต่อการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์(Strategic decision 
making) ทีไ่ม่เหมอืนกบัการตดัสนิใจในลกัษณะอื่นๆ เพราะการบรหิารเชงิกลยุทธจ์ะเกี่ยวขอ้ง
กบัอนาคตในระยะยาวขององคก์รทัง้หมด ซึง่มลีกัษณะดงันี้ คอื เป็นกระบวนการของการบรหิาร
องคก์รโดยรวม 

- เป็นการบรหิารทีเ่น้นการสรา้งกลยทุธ ์เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัใหก้บั
องคก์รในระยะยาว  

- เป็นการตดัสนิใจทีอ่าศยัชัน้เชงิ ไมม่วีธิกีารทีส่ําเรจ็รปู 
- ตอ้งอาศยัความรว่มมอื พนัธะผกูพนั (Commitment) และทรพัยากรในองคก์ร 
- มทีศิทางทีช่ดัเจนต่อทางเลอืกต่าง ๆ และแสดงใหทุ้กคนในองคก์รเขา้ใจตรงกนั 

 
ความหมายเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
 

คําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการจดัการเชิงกลยุทธ์นัน้มคีวามหมายที่แตกต่างกันบ้างใน
รายละเอยีด แต่ส่วนใหญ่แลว้จะมคีวามหมายคลา้ยคลงึกนั ดงันี้ 
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การจดัการเชงิกลยุทธเ์ป็นศาสตรท์ีม่มีานานโดยคําว่า กลยุทธ ์หรอื Strategic มทีีม่า
จากคาํว่า Strategia ในภาษากรกีซึง่หมายความว่า Generalship โดยคําว่ายุทธศาสตรม์กัจะถูก
นํามาใช้ในด้านการเมอืง เศรษฐกจิ และการทหาร และได้เขา้สู่แวดวงการศกึษาในเวลาต่อมา 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสศกึษาถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้จรงิในธุรกจิ และต้องการ
ให้เกิดการนําไปสู่การจดัทํานโยบายทางธุรกิจที่นําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานได้ใน
อนาคต 

การจดัการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) หมายถึง การกําหนดวิสยัทศัน์ 
(Vision) พนัธกจิ (Mission) วตัถุประสงค ์(Objective) เป้าหมาย (Goal) ขององคก์รในระยะสัน้
และระยะยาว จากนัน้จงึวางแผนทาํกจิกรรมต่างๆ เพื่อใหอ้งคก์รสามารถดําเนินงานตามพนัธกจิ 
อนันําไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ําหนดไว ้

นอกจากนี้เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกจิมกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจ
ก่อใหเ้กดิโอกาส หรอือุปสรรคแก่องคก์รได ้องคก์รจงึจาํเป็นต้องพจิารณาสภาพแวดลอ้มภายใน
ขององค์กร เพื่อหาจุดแข็งหรือจุดอ่อนในการที่จะสามารถหลีกเลี่ยงจากอุปสรรคหรือใช้
ประโยชน์จากโอกาสทีม่อียูน่ัน้ได ้ดงันัน้การจดัการเชงิกลยทุธจ์งึเป็นการบรหิารโดยคาํนึงถงึ 

1. ลกัษณะการดําเนินงานขององคก์ร 
2. ลกัษณะธุรกจิในอนาคต 
3. สภาพแวดลอ้ม 
4. การจดัสรรทรพัยากร 
5. การปฏบิตังิานใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงค ์

 
แนวคิดท่ีส าคญัในการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
 

แนวคดิพืน้ฐานทีส่ําคญัของการจดัการเชงิกลยุทธ ์คอื การกําหนดภารกจิ วตัถุประสงค์
และเป้าหมายของกจิการทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยการจดัการเชงิกลยุทธแ์ละการตดัสนิใจ
เชงิกลยทุธจ์ะมผีลต่อการดาํเนินงานในระยะยาว 

ดงันัน้องค์กรจึงต้องมกีารวางแผนการทํากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การดําเนินงานตาม
ภารกจิบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ทัง้น้ีเพื่อให้ตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะเป็น
อุปสรรคและบดบงัโอกาสในการกา้วหน้าขององคก์รได ้

ฉะนัน้องค์กรจึงต้องพิจารณาถึงจุดแข็งที่มีอยู่แล้วนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ และ
พจิารณาถึงจุดอ่อนขององค์กรเพื่อหาแนวทางขจดัจุดอ่อนเหล่านัน้เสีย ในแนวคิดด้านการ
จดัการเชงิกลยุทธน์ัน้ จะมคีวามแตกต่างไปจากการจดัการโดยทัว่ไป ซึง่มกัจะศกึษาถงึบทบาท
หน้าที่ของผู้บรหิาร ตามกระบวนการหรอืขัน้ตอนต่างๆ และเน้นหนักไปที่การจดัการและการ
บรหิารภายในองค์กร แต่การจดัการเชิงกลยุทธ์จะให้ความสําคญักบัปจัจยัต่างๆ โดยเฉพาะ
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ปจัจยัภายนอกองคก์ร หรอืสภาวะแวดลอ้มภายนอกดา้นต่างๆ ทีเ่ขา้มาเกี่ยวขอ้งกบัการแข่งขนั 
คํานึงถึงการสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัในระยะยาว และสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรม การจดัการเชงิกลยุทธ์ยงัคํานึงถงึความสําคญัของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีกบัองค์กร 
(Stakeholders) และการจดัการเชงิกลยุทธย์งัทําหน้าทีใ่นการเชื่อมโยงประสานหน่วยต่างๆ ใน
องคก์รใหส้ามารถบรหิารจดัการเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์รรว่มกนั 
 
หลกัการส าคญัของการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
 

การจดัการเชงิกลยุทธจ์ะนําไปสู่การเพิม่โอกาสของความสําเรจ็และความล้มเหลวของ
องคก์รไดอ้ยา่งไรนัน้มหีลกัสาํคญัดงันี้ 
 

1. การจดัการเชงิกลยุทธ์เป็นการกําหนดวสิยัทศัน์ ทศิทาง ภารกจิ และวตัถุประสงค์ของ
องคก์รธุรกจิอย่างเป็นระบบ ดงันัน้การจดัการเชงิกลยุทธ์จงึเป็นสิง่ทีก่ําหนดทศิทางขององคก์ร 
และช่วยให้นักบรหิารปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การตระหนักถึงความ
เปลีย่นแปลงนัน้ ทําให้นักบรหิารสามารถกําหนดวตัถุประสงค์และทศิทางการดําเนินงานอย่าง
เป็นรปูธรรม สอดคลอ้งกบัสภาวะความเปลีย่นแปลงได ้

 
2. การจดัการเชงิกลยุทธ์ยงันําไปสู่การจดัการความเปลี่ยนแปลงที่ดขี ึ้น เนื่องจากมกีาร

เตรยีมรบักบัสถานการณ์ความเปลีย่นแปลงไวแ้ลว้ ทําใหอ้งคก์รคน้หาแนวทางทีเ่หมาะสมทีสุ่ด
ต่อองค์กร ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทัง้น้ีเน่ืองจากการ
จดัการเชงิกลยทุธเ์ป็นการกําหนดวธิกีารหรอืแนวทางในการดําเนินงานและกจิกรรมต่าง ๆ ของ
องคก์ร เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคข์ององคก์รทีต่ ัง้ไว ้

 
3. การจดัการเชงิกลยุทธ์เป็นการนําแนวทางในการดําเนินองค์กรที่คดิค้นสร้างสรรค์ขึ้น 

และนํามาประยกุตใ์ชเ้พื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย ดงันัน้ความคดิสรา้งสรรคจ์งึเป็นสิง่จาํเป็นสําหรบันัก
บรหิาร 
 

4. การวางแผนกลยุทธ์เป็นหน้าที่หลกัของนักบรหิาร เนื่องจากต้องวางแผนประยุกต์ใช ้
และกําหนดทศิทางในการดําเนินงานขององคก์ร การจดัทําและปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งตามแผนกล
ยุทธจ์งึมคีวามสําคญัโดยเฉพาะในระยะยาว ดงันัน้ความสามารถในการกําหนดกลยุทธข์องนัก
บรหิาร และความสามารถในการควบคุมใหก้ารปฏบิตัเิป็นไปตามกลยุทธท์ี่วางไว้ได ้จะเป็นสิง่
สะทอ้นศกัยภาพของผูบ้รหิารไดเ้ป็นอยา่งด ี
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5. การจดัการเชงิกลยทุธท์าํใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั จะช่วยสรา้งประสทิธภิาพ
และศักยภาพในการแข่งขนัให้แก่ธุรกิจ และเสรมิสร้างการพฒันาขดีความสามารถทางการ
บรหิารของนักบรหิาร รวมทัง้ช่วยเตรยีมความพร้อมและพฒันาบุคลากรที่อยู่ภายในองค์กร 
เนื่องจากการพฒันาเชงิกลยุทธ์จะต้องมกีารสรา้งความเขา้ใจและแนวทางในการเตรยีมพรอ้ม 
เพื่อรบักบัความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ของสภาพแวดลอ้มและคู่แข่ง นอกจากนี้แลว้การจดัการ
เชิงกลยุทธ์ยงัช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรเข้าใจในภาพรวม โดยเฉพาะเป้าหมายในการ
ดาํเนินงานทาํใหส้ามารถจดัลาํดบัการดาํเนินงานตามลาํดบัความสาํคญัเรง่ด่วนได้ 

 
6. การจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้การทํางานเกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติหน้าที ่

เนื่องจากมกีารกําหนดกลยุทธ ์การประยุกต์ใช ้และการตรวจสอบควบคุมไวอ้ย่างชดัเจน ทําให้
เกดิความเขา้ใจตรงกนัและเกดิความร่วมมอื โดยเฉพาะความเขา้ใจในวตัถุประสงค์ขององคก์ร 
อีกทัง้จะช่วยให้มกีารจดัสรรทรพัยากรเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพสอดคล้องกับการบรหิาร
องคก์รในส่วนต่าง ๆ 

 
องคป์ระกอบของการจดัการเชิงกลยทุธป์ระกอบด้วยองคป์ระกอบพื้นฐาน 5 ประการ คือ 
 

1. ก าหนดทิศทาง (Direction Setting) 
ในการกําหนดทศิทางขององค์กรจะประกอบด้วย การกําหนดวสิยัทศัน์ (Vision) และ

การกําหนดภารกจิ (Mission) หรอื กรอบในการดําเนินงานทีช่ดัเจนจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถ
กําหนดทศิทางในระยะยาว อีกทัง้ยงัแสดงถงึความตัง้ใจในการดําเนินธุรกิจอีกด้วย  ภารกิจ 
(Mission) ในกระบวนการบรหิารจดัการเชงิกลยุทธ์นัน้ ขัน้แรกองค์กรจะต้องระบุภารกจิและ
เป้าหมายหลักที่สําคัญของบริษัท ซึ่งภารกิจ หมายถึง ประกาศหรือข้อความของบริษัทที่
พยายามกําหนดว่าจะทําอะไรในปจัจุบนั และกําลงัจะทําอะไรในอนาคตและองค์กรเป็นองค์กร
แบบใด และจะกา้วไปสู่การเป็นองคก์รแบบใด ทัง้นี้เพื่อบรรลุสู่ความเป็นเลศิเหนือคู่แข่ง ซึง่โดย
ส่วนใหญ่แลว้ขอ้ความเรือ่งภารกจิขององคก์รจะประกอบไปดว้ย ขอ้ความทีบ่่งบอกถงึคุณค่าทาง
ปรชัญาสําคญัที่ผู้บรหิารตดัสนิใจกระทํา ซึ่งแสดงถึงพนัธกิจของบรษิัทที่มต่ีอเป้าหมายและ
สอดคลอ้งกบัคุณค่าของผูบ้รหิาร นอกจากนี้แลว้ภารกจิยงัจะสรา้งสภาพแวดลอ้มในการกําหนด
กลยทุธอ์กีดว้ย 

เป้าหมาย (Gold) คอื การบอกถงึสิง่ทีอ่งคก์รปรารถนาใหเ้กิดขึน้ในอนาคต และพยาม

บรรลุ โดยมกีารกําหนดใหช้ดัเจน กระชบั ตรงจดุ และสามารรถวดัได ้ทัง้น้ีการกําหนดเป้าหมาย

จะมกีารกําหนดใหช้ดัเจนขึน้กว่าการกําหนดภารกจิว่าจะตอ้งทาํสิง่ใด 
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2. การประเมินองคก์รและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning) 
ในการประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กรนั ้น จะประกอบไปด้วยการประเมิน

สภาพแวดลอ้มภายนอก และการประเมนิสภาพแวดลอ้มภายใน โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อใหท้ราบ
ถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หรือโดยทัว่ไปจะเรียกว่าการวิเคราะห์ตามตัว
แบบสวอ็ท (SWOT Analysis) ไดแ้ก่ 
 

2.1 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในขององคก์ร (Internal Analysis) 
 การวเิคราะหภ์ายในขององคก์รนัน้ จะทาํใหท้ราบถงึจุดอ่อนและจุดแขง็ขององคก์ร ช่วย
ให้ประเมนิอดตีและแนวโน้มในปจัจุบนั การวเิคราะห์ภายในสามารถทําได้โดยการวิเคราะห์
ปจัจยัทีจ่ะนําไปสู่ความสําเรจ็ (Critical success factor) การวเิคราะห ์(Value chain) และ
วเิคราะหก์ระบวนการหลกั (Core business process) ซึง่จะทําใหอ้งคก์รมคีวามสามารถหลกัที่
โดดเด่น (Core competency) 

การวเิคราะหป์จัจยัทีจ่ะนําไปสู่ความสําเรจ็ (Critical success factor) สามารถทําไดโ้ดย
การวเิคราะหล์กัษณะของกจิการ ตําแหน่งทางการแข่งขนั สภาพแวดลอ้มทัว่ไป และการพฒันา
องคก์ร 

การวเิคราะหห์่วงโซ่ค่านิยม (Value chain) เป็นการพยายามเชื่อมโยงกจิกรรมหลกั 
และกจิกรรมยอ่ยขององคก์ร โดยการพยายามจดักจิกรรมย่อยใหส้นับสนุนกจิกรรมหลกั เพื่อจะ
สรา้งคุณค่าทีส่นองตอบกบัค่านิยมของลูกคา้ โดยสายงานหลกัจะทําหน้าที่ในการผลติกจิกรรม
พื้นฐาน ประกอบไปด้วย การนําเข้าวตัถุดิบ การผลิตสินค้าและบรกิาร การตลาด และการ
ให้บรกิารลูกค้า ส่วนสายงานสนับสนุนจะทําหน้าที่ในการจดัการทรพัยากรมนุษย ์การพฒันา
เทคโนโลย ีการจดัซื้อวตัถุดบิ เนื่องจากการวเิคราะห์ห่วงโซ่ค่านิยม จะทําให้องค์กรได้รบัรูถ้ึง
ค่านิยมของลูกค้าได้อย่างชดัเจน ทําให้สามารถวเิคราะห์และเชื่อมโยงค่านิยมของลูกค้า เขา้สู่
กจิกรรมทุกกจิกรรมขององคก์ร 

การวเิคราะหก์ระบวนการหลกั (Core business process) และระบบการดําเนินงาน 
เป็นกระบวนการสร้างคุณค่าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้จดัหาวตัถุดบิ องค์กร และลูกค้าเข้าด้วยกนั 
โดยมีกระบวนการหลักขององค์กร เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ และเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ 
 

2.2 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (External Analysis) 
สภาพแวดลอ้มภายนอกประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มทัว่ไปและสภาพแวดลอ้มในการ

ดาํเนินงาน 
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3. การก าหนดกลยทุธ ์(Strategy Formulation) 
การกําหนดกลยุทธ ์เป็นการพฒันาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรค ที่

ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ได้จาการ
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน โดยองคก์รจะต้องกําหนดและเลอืกกลยุทธท์ีด่ทีีสุ่ดที่เหมาะสม
กบัองคก์รทีสุ่ด ผูบ้รหิารต้องพยายามตอบคําถามว่าทําอย่างไรองคก์รจงึจะไปถงึเป้าหมายทีไ่ด้
กําหนดไว้ได้ โดยใช้ความได้เปรยีบในการแข่งขนัขององค์กรกําหนดเป็นกลยุทธ์ ทัง้นี้จะต้อง
คาํนึงถงึระดบัทีแ่ตกต่างกนัของกลยทุธด์ว้ย ซึง่มทีัง้สิน้ 3 ระดบั คอื 
 

3.1 กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) 
เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและบ่งบอกถงึกลยุทธ์โดยรวม และทศิทางในการแข่งขนัของ

องคก์รว่า องคก์รจะมกีารพฒันาไปสู่ทศิทางใด จะดาํเนินงานอยา่งไร และจะจดัสรรทรพัยากรไป
ยงัแต่ละหน่วยขององคก์รอย่างไร เช่น การดําเนินธุรกจิแบบครบวงจร การขยายตวัไปในธุรกจิ
ทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกนัเลย เป็นต้น ตวัอย่างเครื่องมอื (Tools) ที่ช่วยในการกําหนดกลยุทธ์ในระดบั
องคก์ร เช่น Boston Consulting Group Matrix, McKinsey 7 - S Framework เป็นตน้ 
 

3.2 กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ (Business Strategy) 
เป็นการกําหนดกลยุทธใ์นระดบัที่ย่อยลงไป จะมุ่งปรบัปรุงฐานะการแข่งขนัขององค์กร

กับคู่แข่ง และระบุถึงวิธีการที่องค์กรจะใช้ในการแข่งขนั มุ่งปรบัปรุงฐานะการแข่งขนัของ
ผลติภณัฑใ์หสู้งขึน้ โดยอาจรวมกลุ่มผลติภณัฑท์ีค่ล้ายกนัไวด้ว้ยกนั ภายในหน่วยธุรกจิเชงิกล
ยุทธ ์(Strategic Business Unit - SBU) เดยีวกนั กลยุทธร์ะดบัธุรกจิของ SBU นี้จะมุ่งการเพิม่
กําไร (Improving Profitability) และขยายการเตบิโต (Growth) ใหม้ากขึน้ บางครัง้จงึเรยีกกล
ยุทธใ์นระดบันี้ว่ากลยุทธก์ารแข่งขนั (Competitive Strategy) ซึง่โดยทัว่ไปจะมอียู่ 3 กลยุทธ ์
คอื การเป็นผูนํ้าดา้นต้นทุนตํ่า (Cost Leadership) การสรา้งความแตกต่าง (Differentiation) 
และ การจาํกดัขอบเขตหรอืการมุง่เน้นหรอืการรวมศูนย ์(Focus Strategy)  
 

3.3 กลยทุธร์ะดบัปฏบิตักิาร (Operational Strategy) 
เป็นการกําหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุมวธิกีารในการแข่งขนั แก่ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน 

(Function) ต่าง ๆ มุง่เน้นใหแ้ผนกงานตามหน้าทีพ่ฒันากลยุทธข์ึน้มา โดยอยู่ภายใต้กรอบของ
กลยุทธ์ระดับองค์กรและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ เช่น แผนการผลิต แผนการตลาด แผนการ
ดาํเนินงานทัว่ไป แผนการดา้นทรพัยากรบุคคล แผนการเงนิ เป็นตน้ 

 
Michel Robert ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนในการสรา้งกลยุทธไ์วใ้นหนังสอื e-Strategy ทีอ่าจ

แตกต่างไปจากทัว่ๆไปว่า ขัน้ตอนในการสรา้งกลยุทธจ์ะอยู่บนพืน้ฐานของสิง่ทีเ่ราทําได้ดทีีสุ่ด 
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what you do best แต่ไมไ่ดอ้ยูบ่นพืน้ฐานของสิง่ทีคู่่แข่งขนัของเราทําอยู่ (Not what the others 
do) ซึง่แนวคดินี้ใชไ้ดด้ทีัง้ธุรกจิการผลติและธุรกจิการบรกิาร โดยมขีัน้ตอน 4 ขัน้ตอน คอื 
 

1) ระบุแรงขบัดนั (Driving Force) ขององคก์ร ทีส่ามารถช่วยใหม้คีวามไดเ้ปรยีบทางการ
แข่งขนั ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัจุดแขง็ทีอ่งค์กรมอียู่ เช่น การที่องค์กรมเีทคโนโลยทีี่แตกต่าง องค์กร
สามารถใชเ้ทคโนโลยเีป็นตวันําสาํคญัในการดาํเนินงานได ้เป็นตน้ 

 
2) สรา้งกรอบแนวคดิทางธุรกจิ (Business Concept) อย่างสัน้ๆ เพื่อแสดงว่าจะใชแ้รงขบั

ดนันัน้อยา่งไร เช่น จะใชเ้ทคโนโลยนีัน้ผลติสนิคา้อะไร เจาะจงขายยงัภมูภิาคใด 
 
3) ระบุความเชี่ยวชาญขององค์กร (Area of Excellence) ที่เราต้องการ เพื่อนํามาใช้

สนับสนุนกลยุทธ์ เช่น อาจจําเป็นต้องปรบัปรุงคุณภาพของผลติภณัฑใ์ห้สูงขึน้ หรอืการสรา้ง
ความชาํนาญในการขายและบรกิารแก่พนกังานขาย เป็นตน้ 
 

4) ระบุประเดน็สําคญั (Critical Issues) หรอืเรื่องที่เกี่ยวขอ้งและมคีวามสําคญั ทีอ่าจจะ
ต้องถูกปรบัปรุงหรอืเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เอื้อต่อการนํากลยุทธ์ไปดําเนินการ เช่น โครงสร้าง 
(Structure) กระบวนการหรือระบบ (Process/System) ทักษะและความสามารถ 
(Skills/Competencies) ระบบการใหผ้ลตอบแทน (Compensation) เป็นตน้ 
 

4. การน ากลยทุธไ์ปปฏิบติั (Strategy Implementation) 
การนํากลยุทธ์ไปปฏบิตัิ คือ กระบวนการที่ผู้บรหิารแปลงกลยุทธ์และนโยบาย ไปสู่

แผนการดําเนินงาน กําหนดรายละเอียดด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ หรือวิธีการ
ดําเนินงาน ซึ่งกระบวนการนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภายในด้านวัฒนธรรม 
โครงสร้าง หรอืระบบการบรหิาร เพื่อให้สามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คอื 
 

4.1 ขัน้ตอนของการกําหนดแผนและการจดัสรรทรพัยากร (Resources Allocation) 
 

4.2 ขัน้ตอนของการปรบัโครงสรา้งองค์กร เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของการใช้กล
ยทุธแ์ละการใชท้รพัยากร เป็นตน้ 
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4.3 ขัน้ตอนของการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบและการพฒันาทรพัยากร
บุคคล เช่น เรื่องระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบบรหิารบุคคล (การให้การศกึษา การให้การอบรม 
การกระตุน้ ส่งเสรมิใหบุ้คลากรในองคก์รทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ) เป็นตน้ 

 
4.4 การกระจายกลยทุธ ์(Strategic Deployment) หากองคก์รมกีารสรา้งวสิยัทศัน์ สรา้ง

พนัธกจิขึน้มาแลว้ แต่ไมไ่ดม้กีารดาํเนินการกจ็ะทาํใหเ้กดิการสูญเปล่า (Waste) ได ้เพราะแมว้่า
แผนเหล่านัน้จะเป็นแผนงานที่ถูกจดัทํามาอย่างดี ผ่านการระดมความคิดมาอย่างเข้มข้น
เพยีงใดกต็าม หากไมล่งมอืปฏบิตักิย็อ่มไมเ่กดิผลเป็นรปูธรรมขึน้ 

 
ดงันัน้เพื่อทําให้เกดิผลจงึจําเป็นต้องมกีารกระจายแผนไปยงัทุกๆ ส่วนทัว่ทัง้องค์กร 

โดยต้องสอดคล้องกบับทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ อย่างชดัเจน และเข้าใจได้ ซึ่งจาก
เป้าหมายเชงิกลยุทธ ์(Strategic goals) อาจถูกแปลงเป็นเป้าหมายย่อย (Sub-goals) กําหนด
เป็นเป้าหมายประจําปี (Annual goals) จากนัน้จะแตกไปเป็นเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม แต่ละ
โครงการ 

เพื่อให้ทราบว่า เป้าหมายของตนเองทีช่ดัเจนนัน้คอือะไร และควรจะดําเนินการทีเ่รื่อง
ใดก่อน ซึง่นอกจากจะทาํใหผู้ป้ฏบิตังิานในระดบัล่างสุดเขา้ใจเป้าหมายทีไ่ม่คลาดเคลื่อนแลว้ ยงั
มปีระโยชน์ต่อกระบวนการในการวดัผลที่เหมาะสมด้วย ทัง้ยงัช่วยให้มกีารจดัสรรทรพัยากร
อยา่งเหมาะสมพอด ีเพยีงเพื่อใหบ้รรลุผลในแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละโครงการ นัน่เอง 

ความสาํเรจ็ขององคก์รนัน้เกีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพในการนํากลยุทธไ์ปประยุกต์ปฏบิตั ิ
ทัง้นี้ผูบ้รหิารควรมกีารมอบหมาย และกําหนดแนวทางหรอืวธิกีารในการปฏบิตังิาน สิง่ทีส่ําคญั
ในการนํากลยุทธ์ไปปฏิบตัิให้ประสบผลสําเร็จนัน้ ผู้ปฏิบตัิจะต้องมคีวามรู้ ความเข้าใจ และ
ทกัษะในการปฏบิตังิานอยา่งถ่องแท ้
 

5. การประเมินผลและการควบคมุ (Evaluation and Control) 
การควบคุมกลยุทธ ์เป็นหน้าทีส่ําคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล

กลยุทธ์ที่นําไปปฏบิตั ิทัง้นี้ในการนํากลยุทธไ์ปปฏบิตันิัน้มกัจะเกดิขอ้ผดิพลาดที่ต้องการ การ
ปรบัปรงุ เพื่อใหแ้น่ใจว่ากลยทุธน์ัน้จะก่อใหเ้กดิผลการปฏบิตังิานทีต่รงตามแผนทีไ่ดต้ัง้ไว ้

การตรวจสอบกลยุทธ์ (Strategic Control) จะมกีารวดัผลทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิ
คุณภาพ มกีารกําหนดเกณฑแ์ละมาตรฐาน โดยมาตรวดัการดําเนินงานที่เหมาะสมกบัแต่ละ
องคก์ร ซึ่งในแต่ละองค์กรจะมมีาตรฐานและเกณฑก์ารดําเนินงานของตนเอง ทัง้นี้การกําหนด
มาตรฐานควรมคีวามระมดัระวงัเพื่อใหส้ามารถสะทอ้นผลการทาํงานไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

ในการตดิตาม ควบคุม และประเมนิผลนัน้ จําเป็นที่จะต้องมกีารจดัตัง้หน่วยงานขึน้มา
ดูแลแผนกลยุทธ์โดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องมบีุคลากรที่มคีวามรบัผดิชอบเต็มเวลาที่สามารถทุ่มเท
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ใหก้บัการตดิตามและประเมนิผลไดอ้ย่างเตม็ที่ หน่วยงานน้ีควรอยู่กบัฝ่ายวางแผนทีม่ผีูบ้รหิาร
ในฝา่ยอยู่ในระดบัผูบ้รหิารชัน้สูง อย่างไรกต็ามในการดําเนินกลยุทธน์ัน้ จาํเป็นต้องไดร้บัความ
ร่วมมอืที่ดจีากทุกฝ่ายตลอดเวลา จงึอาจมคีวามจําเป็นในการตัง้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมนิผลแผนกลยทุธ ์ทีป่ระกอบดว้ยผูแ้ทนระดบับรหิารจากฝา่ยต่าง ๆ ขึน้รว่มดว้ย 
 
2.2 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกโดยทัว่ไป (PEST Analysis) 
 

เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชเ้พื่อเป็นแนวทางในการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกโดยทัว่ไป  
ประกอบดว้ยปจัจยัพืน้ฐานทีส่าํคญั 4 ดา้น อนัไดแ้ก่ Political, Economical, Sociological และ 
Technological การวเิคราะหน์ี้จะช่วยใหท้ราบถงึแนวโน้มของการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ใน
อนาคตดงัรปู 
 

 
 
ภาพที ่ 1 
ทีม่า : http://eiamsri.wordpress.com/2011/06/03/pest-analysis 
 

สภาพแวดล้อมภายนอกโดยทัว่ไปปจัจยัภายนอกในระดบักว้างจะไม่มคีวามเกี่ยวขอ้ง

โดยตรงกับการดําเนินงานขององค์กรแต่สามารถมีอิทธิพลหรอืผลกระทบทางอ้อมต่อการ

ปฏิบตัิการขององค์กร ประกอบไปด้วยปจัจยัด้านการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกิจ สงัคมและ

วฒันธรรมเทคโนโลยสีามารถอธบิายรายละเอยีดไดด้งันี้ 

http://eiamsri.wordpress.com/2011/06/03/pest-analysis
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1. การเมือง (Political and Legal Component)  
 
1.1 ปจัจยัทางดา้นการเมอืงองคก์ร จะต้องตดิตามการดําเนินงานทางการเมอืงเพื่อมา

วเิคราะหแ์ละกําหนดกลยทุธเ์พราะปจัจยัเหล่าน้ีมสี่วนทีจ่ะส่งผลกระทบต่อองคก์รไดท้ัง้ทางบวก
และทางลบขึน้อยู่กบัว่าผลกระทบดงักล่าวเป็นโอกาสหรอือุปสรรคต่อองคก์ร เช่น นโยบายและ
เสถยีรภาพของรฐับาลพฒันาการทางการเมอืงและนโยบายของรฐับาลทีม่ผีลต่ออุตสาหกรรม 

 
1.2 ปจัจยัทางดา้นกฎหมาย เช่น การแก้ไขกฎหมายและปรบัปรุงระเบยีบต่างๆ ทีม่ผีล

ต่อการปรบัเปลี่ยนวธิีการทางการบรหิาร โดยกฎหมายบางอย่างนัน้จะเอื้อประโยชน์ต่อการ
ดําเนินกลยุทธ์ขององค์กร แต่กฎหมายบางอย่างก็ขดัต่อการดําเนินกลยุทธ์ ดงันัน้ผู้ บรหิาร
จะตอ้งพจิารณาว่าขอ้กฎหมายนัน้จะเอือ้ประโยชน์หรอืเป็นอุปสรรคต่อองคก์ร 

 
2. เศรษฐกิจ (Economic Component)  

เป็นสภาพแวดลอ้มทีส่าคญัทีเ่ป็นเครื่องบ่งชีใ้หเ้หน็ถงึการจดัสรรพยากรทางการบรหิาร
และมสี่วนสาคญัต่อการดําเนินงานทางธุรกจิขององคก์รอย่างสูงเช่นอตัราเงนิเฟ้ออตัราดอกเบีย้
อตัราภาษแีละอตัราการว่างงานฯลฯประเดน็สาคญัทีสุ่ดในการวเิคราะหป์จัจยัดา้นเศรษฐกจิกค็อื
การวเิคราะห์เพื่อพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจในอนาคตเพื่อที่องค์กรจะได้สามารถวางแผนการ
ดาํเนินงานอยา่งถูกตอ้ง 
 

3. สงัคมและวฒันธรรม (Social and Culture Component)  
เป็นสภาพแวดล้อมที่ เกี่ยวกับลักษณะทางสังคม มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ

ชวีติประจําวนัและมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อของผู้บรโิภค ผู้บรหิารจะต้องพจิารณาปจัจยั
เหล่านี้โดยจะตอ้งพจิารณาถงึการเปลีย่นแปลงในดา้นต่างๆทีเ่กดิขึน้ ตลอดจนต้องพยายามมอง
หาโอกาสหรอือุปสรรคที่มต่ีอการดําเนินงานทางธุรกจิขององค์กร เพื่อนํามาใช้ประกอบในการ
พิจารณากําหนดกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม เช่น โครงสร้างทางเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ทศันคต ิค่านิยมความเชื่อขนบธรรมเนียมและประเพณตีลอดจนพฤตกิรรมการอุปโภคบรโิภค 
 

4. เทคโนโลยี (Technological Component)  
เป็นการวเิคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลย ีที่จะมผีลต่อการดําเนินงาน 

เช่นการผลติคดิคน้เทคโนโลยต่ีางๆ ความรูแ้ละวทิยาการแขนงต่างๆ การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการ
สื่อสารการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร ความก้าวหน้าในการวจิยัและพฒันาในสาขาที่
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เกี่ยวขอ้งรวมถงึการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการผลติและการใหบ้รกิารโดยใชอุ้ปกรณ์อตัโนมตัิ
ต่างๆ 
 
2.3 ทฤษฎีการวิเคราะหปั์จจยัท่ีส่งผลต่อการแข่งขนัในอตุสาหกรรม (Five Forces 
Analysis) 

 
 
ภาพที ่ 2 
ทีม่า : http://notesdesk.com/notes/strategy/porters-five-forces-model-porters-model/ 
 

แนวคดิการวเิคราะห์การแข่งขนัในธุรกจิโดยใชท้ฤษฎภียัคุกคามจาก 5 ด้าน (Five 
Forces Model) การวเิคราะห์การแข่งขนัจะใชท้ฤษฎขีอง Michael E. Porter ซึง่เป็นการ
วเิคราะหภ์ยัคุกคามจาก 5 ดา้น (5 - Forces Model) ทีส่่งผลกระทบต่อการบรหิารงานองคก์ร
คอื 
 

1. ระดบัการแข่งขนัระหว่างธรุกิจเดิมหลายๆ 
อุตสาหกรรมทีอ่ยูใ่นระบบเศรษฐกจิแบบเสรยี่อมมกีารแข่งขนักนัสูง เช่น การแข่งขนัใน

ดา้นราคา การนําเสนอผลติภณัฑใ์หม ่การสรา้งความแตกต่างในตวัผลติภณัฑ ์ความเขม้ขน้ของ
ภาวะการณ์แข่งขนั ซึง่จะมมีากน้อยเพยีงใดย่อมเป็นผลจากปฏกิริยิาของปจัจยัจาํนวนคู่แข่งขนั
ในตลาดนัน้ๆ ความเจรญิเติบโตของตลาดต้นทุนคงที่ที่สูงและสินค้าหรือบรกิารไม่มคีวาม
แตกต่างกนัหรอืไมม่ตีน้ทุนในการเปลีย่นแปลง 
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2. อปุสรรคจากคู่แข่งขนัท่ีเข้ามาใหม่ 
คู่แข่งขนัรายใหม่ที่มีศักยภาพสูงเมื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมใดย่อมมีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงานของผูป้ระกอบการรายเดมิ ทัง้นี้เพราะคู่แข่งรายใหม่ไดเ้ขา้มาพรอ้มกบักําลงัการผลติ
ทีเ่หนือกว่าและศกัยภาพในการแย่งชงิส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ของผูป้ระกอบการ
รายเดมิ แต่การเขา้มาในอุตสาหกรรมกม็อุีปสรรคหลายประการที่ปิดกัน้คู่แข่งขนัรายใหม่ไม่ให้
เขา้สู่ตลาด เช่น การประหยดัต้นทุนต่อหน่วย เมื่อมปีรมิาณทีม่ากการสรา้งความแตกต่างในตวั
ผลติภณัฑ์ต้นทุนที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงความต้องการเงนิทุนการสร้างช่องทางการจดั
จาํหน่ายเป็นตน้ 
 

3. อ านาจต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิต 
อาจมผีลกระทบต่อศกัยภาพการทํากําไรของกจิการไดห้ลายแนวทาง คอื การขึน้ราคา

สนิค้าหรอืวตัถุดบิการลดคุณภาพของสนิค้าหรอืบรกิารที่นําเสนอต่อลูกค้าในอุตสาหกรรมนัน้
สถานการณ์ทีท่ําใหเ้กดิอํานาจต่อรองสําหรบัผูข้าย ปจัจยัการผลติมหีลายประการ เช่น มผีูข้าย
ปจัจยัการผลติน้อยรายหาสนิค้าทดแทนได้ยากหรอืไม่มสีนิค้าทดแทนความสําคญัของสนิค้า
หรอืบรกิารของผู้ขายปจัจยัการผลติที่มต่ีอผู้ซื้อผู้ขายปจัจยัการผลติสรา้งความแตกต่างในตวั
ผลติภณัฑส์งูหรอืการก่อใหเ้กดิตน้ทุนทีส่งู 
 

4. อ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อ 
ผูซ้ือ้สนิคา้หรอืบรกิารในอุตสาหกรรมอาจใชอ้ํานาจต่อรองกบัผูป้ระกอบการไดห้ลายวธิี

เช่น การขอลดสินค้าหรอืบรกิารการลดปรมิาณการซื้อสินค้าจากอุตสาหกรรมนัน้ๆเป็นต้น 
ปจัจยัทีจ่ะทาํใหผู้ซ้ ือ้มอีํานาจต่อรองมหีลายประการ เช่น การซือ้ในปรมิาณทีม่ากกลุ่มผูซ้ือ้มกีาร
รวมตัวกันเพื่อสร้างอํานาจต่อรองสินค้าหรอืบรกิารของผู้ขายไม่มคีวามแตกต่างและผู้ซื้อมี
ความรูม้ขีอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัโครงสรา้งตน้ทุนของผูข้าย 
 

5. อปุสรรคจากผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีทดแทน 
การมสีินค้าทดแทนย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวสินค้าที่ขายอยู่ เดิมในตลาดทัง้นี้

เพราะหากผูบ้รโิภคไดท้ําการเปรยีบเทยีบราคาสนิคา้จะเหน็ไดว้่าสนิคา้ทดแทนมรีาคาทีถู่กกว่า
มากดงันัน้ การทีจ่ะแขง่ขนักบัสนิคา้ทดแทนไดต้้องพยายามสรา้งความแตกต่างในตวัผลติภณัฑ์
รกัษาคุณภาพเพิม่คุณค่าในตวัผลติภณัฑแ์ละสรา้งภาพพจน์ทีด่อียา่งต่อเนื่อง 
 

ในการศกึษาครัง้นี้ ไดนํ้าการวเิคราะหก์ารแขง่ขนัในธุรกจิโดยใชท้ฤษฎภียัคุกคามจาก 5 
ดา้น (Five Forces Model) มาใชใ้นการวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้ม เพื่อศกึษาสภาวะการแข่งขนั 
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และการเตบิโตของธุรกจิเสรมิความงาม อํานาจของผูบ้รโิภคและอุปสรรคจากสนิคา้ทดแทนของ
อุตสาหกรรมทีม่ผีลกระทบต่อการเพิม่ขดีความสามารถ ดงันัน้การวเิคราะหก์ารแขง่ขนัในธุรกจิ 
สามารถนํามาเป็นพื้นฐานในการกําหนดกลยุทธ์เพื่อเตรยีมความพร้อมขององค์กรให้ทนัต่อ
สภาพแวดลอ้มต่างๆได ้
 
2.4 ทฤษฎีการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 
 
ภาพที ่ 3 
ทีม่า : http://engagingplaces.net/2012/05/02/lets-give-swot-a-rest/ 

 
การกําหนดกลยุทธ์การตลาดให้มปีระสทิธภิาพสูงสุดนัน้การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 

(SWOT Analysis) เป็นเครือ่งมอืในการประเมนิสถานการณ์ซึง่เป็นการวเิคราะหแ์ละพจิารณาว่า
การเปลีย่นแปลงของสภาวะแวดลอ้มภายนอกจะก่อใหเ้กดิโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 
(Threats) อย่างไรต่อองค์กรธุรกจิรวมถึงการวเิคราะห์ปจัจยัต่างๆภายในองค์กรว่ามปีจัจยั
ใดบ้างที่เป็นจุดแขง็ (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์กรธุรกจิทัง้นี้ถอืเป็น
ขอ้มลูเบือ้งต้นเพื่อช่วยใหผู้บ้รหิารสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางเพื่อนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์
ขององค์กรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยสิง่ที่สําคญัในการวเิคราะห์นัน้จะต้องแยกแยะให้
ชดัเจนว่าปจัจยัใดเป็นปจัจยัภายในองคก์รและปจัจยัใดเป็นปจัจยัภายนอกองคก์รซึง่หากกําหนด 
ผิดก็จะทําให้การวิเคราะห์เกิดความผิดพลาดและส่งผลในทางลบต่อองค์กรได้ ดังนัน้การ
แยกแยะปจัจยัต่างๆใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งมหีลกัในการพจิารณาดงัน้ี 
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1. ปัจจยัภายใน (Internal Factors)  
ถอืเป็นปจัจยัทีอ่งคก์รสามารถควบคุมไดห้มายถงึสิง่ต่างๆทีเ่กดิขึน้จากภายในองคก์รซึง่

มทีัง้ที่เป็นผลดแีละผลเสยีต่อองค์กรโดยองค์กรสามารถทีจ่ะเปลีย่นแปลงปรบัปรุงแก้ไขหรอืจะ
ดําเนินการใดๆต่อปจัจยันัน้ก็ได ้เช่น ระบบงานต่างๆผู้บรหิารและพนักงานตลอดจนทรพัยากร
ต่างๆขององคก์รในการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์รนัน้สามารถแยกออกไดเ้ป็น 
2 ลกัษณะดงัต่อไปนี้ 
 

1) จุดแขง็ (Strengths) หมายถงึ ความสามารถและสถานการณ์ภายในองคก์รทีเ่ป็นบวก
ซึ่งองค์กรนํามาใช้เป็นประโยชน์ในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือ หมายถึงการ
ดาํเนินงานภายในทีอ่งคก์รทาํไดด้ ี

 
2) จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถงึ สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นเชงิลบและด้อย

ความสามารถซึ่งองคก์รไม่สามารถนํามาใช้เป็นประโยชน์ในการทํางานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์
หรอื หมายถงึการดาํเนินงานภายในทีอ่งคก์รทาํไดไ้มด่ ี
 

2. ปัจจยัภายนอก (External Factors)  
ถอืเป็นปจัจยัทีอ่งคก์รไมส่ามารถจะควบคุมได ้หมายถงึ สิง่ต่างๆทีเ่กดิขึน้จากภายนอก

องคก์รซึง่มทีัง้ทีเ่ป็นผลดแีละผลเสยีต่อองคก์ร โดยองคก์รไม่สามารถที่จะเปลีย่นแปลงปรบัปรุง
แกไ้ขหรอืดาํเนินการใดๆ ต่อปจัจยันัน้ได ้เช่น ปจัจยัทางดา้นมหภาค ปจัจยัต่างๆทีเ่กี่ยวกบัการ
แข่งขนัในการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรนัน้ สามารถแยกออกได้เป็น  2 
ลกัษณะดงัต่อไปนี้ 
 

1) โอกาส (Opportunities) หมายถงึ ปจัจยัและสถานการณ์ภายนอกที่เอื้ออํานวยใหก้าร
ทํางานขององค์กรบรรลุวตัถุประสงค์หรอืหมายถงึสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดาํเนินการขององคก์ร 

 
2) อุปสรรค (Threats) หมายถงึ ปจัจยัและสถานการณ์ภายนอกทีข่ดัขวางการทํางานของ

องคก์รไมใ่หบ้รรลุวตัถุประสงคห์รอื หมายถงึสภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่ป็นปญัหาต่อองคก์ร 
 
บางครัง้การจําแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิง่ที่ทําได้ยาก เพราะทัง้สองสิง่นี้สามารถ

เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจทําให้สถานการณ์ที่เคยเป็นโอกาสกลบักลายเป็น
อุปสรรคไดแ้ละในทางกลบักนัอุปสรรคอาจกลบักลายเป็นโอกาสได้เช่นกนั ด้วยเหตุนี้องคก์รมี
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ความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์แวดลอ้ม 
 
2.5 ทฤษฎีการวิเคราะห์ (TOWS matrix) 
 

จากการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรนัน้
สามารถนําการวเิคราะหแ์ต่ละดา้นมากําหนดเป็นเมตรกิซป์จัจยัภายในและภายนอกขององคก์ร
เพื่อกําหนดกลยุทธข์ององคก์รและองคก์รบางแห่งไดม้กีารนําผลวเิคราะห์ SWOT ไปจดัทํากล
ยทุธโ์ดยนําปจัจยัแต่ละประการมาจบัคู่กนัและกําหนดเป็นกลยทุธต่์างๆเรยีกว่า TOWS Matrix 
โดยในการจดัทํากลยุทธท์ีเ่รยีกว่า TOWS Matrix นัน้ทําขึน้เพื่อนํามาใชใ้นการวเิคราะหเ์พื่อ
กําหนดยุทธศาสตรแ์ละกําหนดกลลุทธเ์ป็นเมตรกิซท์ี่แสดงถงึโอกาสและอุปสรรคจากภายนอก
บรษิทัทีส่มัพนัธก์บัจุดแขง็และจุดอ่อนภายในบรษิทัโดยมทีางเลอืกของกลยุทธ์ 4 ทางเลอืกซึง่
เกดิจากการจบัคู่ระหว่างปจัจยัภายนอกและปจัจยัภายในดงัน้ี 

1. กลยทุธ ์SO (SO Strategy)  
2. กลยทุธ ์WO (WO Strategy)  
3. กลยทุธ ์ST (ST Strategy) 
4. กลยทุธ ์WT (WT Strategy) 

 
ภาพที ่ 4 
ทีม่า : http://karen-goldfarb.com/marketing-strategy/tows-vs-swot-how-to-stop-navel-
gazing-and-dominate-the-market 
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ในการวเิคราะห์ SWOT Analysis และการสรา้ง TOWS matrix นัน้จะนําไปสู่การคดิ
เชงิกลยุทธท์ําใหส้ามารถวางกลยุทธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ไดโ้ดยสามารถนําไปกําหนดกลยทุธต่์างๆไดเ้ป็น 4 ทางเลอืกดว้ยกนั ดงันี้ 
 

1. กลยุทธ ์ SO (SO Strategy) เป็นกลยุทธเ์ชงิรุกซึง่ไดม้าจากการนําขอ้มลูการประเมนิ
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแขง็และโอกาสมาพจิารณาร่วมกนัถ้ามจีุดอ่อนก็พยายามแก้ไขปญัหา
เพื่อเปลี่ยนให้เป็นจุดแขง็ถ้าเผชิญกับอุปสรรคก็ต้องพยายามเปลี่ยนให้เป็นโอกาสในกรณีนี้
องคก์รจะใชจ้ดุแขง็เพื่อสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบจากโอกาส 
ตวัอย่างกลยทุธเ์ชิงรกุ 

1) การเจาะตลาด (Market Penetration)  
2) การพฒันาตลาด (Market Development)  
3) การพฒันาผลติภณัฑ ์(Product Development)  
4) การรวมตวัไปขา้งหลงั (Backward Integration) 
5) การรวมตวัไปขา้งหน้า (Forward Integration)  
6) การรวมตวัในแนวนอน (Horizontal Integration)  
7) การกระจายธุรกจิทีแ่ตกต่างจากเดมิ (Conglomerate Integration) 
8) การกระจายธุรกจิจากจดุศูนยก์ลาง (Concentric Diversification)  
9) การกระจายธุรกจิในแนวนอน (Horizontal Diversification)  
10) กลยทุธผ์สม (Combination) 

 
2. กลยุทธ ์ WO (WO Strategy) เป็นกลยุทธ์เชงิแก้ไขซึ่งไดม้าจากการนําขอ้มูลการ

ประเมนิสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพจิารณาร่วมกนัโดยเน้นการปรบัปรุงแก้ไข
ความอ่อนแอภายใน พยายามที่จะให้เกดิจุดอ่อนตํ่าที่สุดและเกดิโอกาสสูงสุดในกรณีนี้  องค์กร
จะพยายามแกไ้ขสิง่ทีเ่ป็นจดุอ่อนแลว้จงึปรบักลยทุธเ์พื่อสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบจากโอกาส 
ตวัอย่างกลยทุธเ์ชิงแก้ไข 

1) การเจาะตลาด (Market Penetration)  
2) การพฒันาตลาด (Market Development)  
3) การพฒันาผลติภณัฑ ์(Product Development)  
4) การกระจายธุรกจิจากจดุศูนยก์ลาง (Concentric Diversification)   

 
3. กลยุทธ์ ST (ST Strategy) เป็นกลยุทธ์เชงิป้องกนัซึ่งได้มาจากการนําขอ้มูลการ

ประเมนิสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจุดแขง็และอุปสรรคมาพจิารณาร่วมกนั โดยพยายามทําใหเ้กดิจุด
แขง็สงูสุดและมอุีปสรรคตํ่าสุดในกรณนีี้ องคก์รจะใชจ้ดุแขง็เพื่อหลกีเลีย่งหรอืเอาชนะอุปสรรค 
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ตวัอย่างกลยทุธเ์ชิงป้องกนั 
1) การเจาะตลาด (Market Penetration)  
2) การพฒันาตลาด (Market Development)  
3) การพฒันาผลติภณัฑ ์(Product Development)  
4) การรวมตวัไปขา้งหลงั (Backward Integration) 
5) การรวมตวัไปขา้งหน้า (Forward Integration)  
6) การรวมตวัในแนวนอน (Horizontal Integration)  
7) การรว่มลงทุน (Joint Venture)  

 
4. กลยทุธ ์WT (WT Strategy) เป็นกลยทุธเ์ชงิรบัซึง่ไดจ้ากการนําขอ้มลูมาทําการประเมนิ

สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและอุปสรรคมาพจิารณาร่วมกนัพยายามที่จะสรา้งให้เกดิจุดแขง็
และอุปสรรคตํ่าที่สุดในกรณีนี้  องค์กรจะหลกีเลี่ยงอุปสรรคและลดจุดอ่อนภายในให้เหลอืน้อย
ทีสุ่ด 
ตวัอย่างกลยทุธเ์ชิงรบั 

1) การไมล่งทุน (Divestiture) 
2) การเลกิดาํเนินงาน (Liquidation) 
3) การเกบ็เกีย่วผลประโยชน์ (Harvest) 
4) การปรบัเปลีย่น (Turnaround)  
5) การลม้ละลาย (Bankruptcy) 

 
2.6 ทฤษฎีเก่ียวกบัการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขนั 
 

ปจัจบุนัธุรกจิมกีารแข่งขนัสูงและต้องอาศยัปจัจยัหลายดา้น อนัจะทําใหอ้งคก์รสามารถ
อยู่รอดได้ ผู้บรหิารจําเป็นต้องมกีารจดัการที่ดกีบัทรพัยากรทางการจดัการ อนัประกอบด้วย 
บุคลากร (Man) เครื่องจกัร (Machine) วตัถุดิบ (Material) เงนิ (Money) การจดัการ 
(Management) และตลาด (Market) หรอื 6 M’s นัน่เอง โดยมบุีคลากรเป็นปจัจยัทีส่ําคญัทีสุ่ด 
ทีจ่ะทาํใหอ้งคก์รเจรญิเตบิโตไปขา้งหน้าอยา่งมัน่คง 

ขอ้ได้เปรยีบหรอืจุดแขง็ (Strength) เป็นสิง่ทีทุ่กองค์กรพยายามสรา้งขึน้มาแต่ก็ไม่ได้
เป็นสิง่ง่าย ทีก่จิการสามารถสรา้งขึน้มาได ้เช่น บรษิทั NOKIA  ไดม้กีารพฒันาโทรศพัทม์อืถอื 
ดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยัในระบบดจิติอลมากกว่าคู่แข่งขนั ซึง่ในอดตีผูนํ้า คอื บรษิทั โมโตโรล่า 
ที่ยงัเน้นเทคโนโลยรีะบบอนาลอก บรษิัทต้องเสียเวลามาปรบักลยุทธ์กับสินค้าใหม่แต่ก็ช้า
เกนิไป ทําให้ NOKIA สามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั (Competitive Advantage)
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และก้าวขึน้มาเป็นผู้นําแทน ทัง้ ๆ ที่ในอดตี NOKIA เป็นบรษิทัเลก็ ๆ ของประเทศฟินแลนด ์
ซึง่มปีระชากรแค่ 5.3 ลา้นคน จงึมกีารตัง้คําถามว่า ทําไมประเทศเลก็ๆ นี้จงึสามารถเป็นผู้นํา
ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลย ีภายในช่วงระยะเวลาไมเ่กนิ 20 ปีทีผ่่านมา ไดอ้ยา่งไร? 

NOKIA เป็นตวัอย่างทีอ่งคก์รต่างๆ พยายามศกึษาถงึกลยุทธค์วามสําเรจ็ แต่การทีจ่ะ
เป็นผู้นําไดน้ัน้ ไม่สามารถสรา้งในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ ได ้จากการวเิคราะหพ์บว่า ปจัจยัทีเ่ป็น
หัวใจหลักของการประสบความสําเร็จก็คือ รัฐบาลฟินแลนด์มีนโยบายให้ความสําคัญกับ
การศกึษาอยา่งจรงิจงั ดว้ยการพยายามส่งเสรมิภาคเอกชนมกีารทําวจิยัและพฒันาพรอ้มไปกบั
ผลงานของมหาวทิยาลยั ซึ่งเป็นการพฒันาองค์ความรู้ (Knowledge) ของภาคเอกชนให้
สามารถพฒันาในเชงิพาณิชย์ (Commercialization) ได้ ทําให้ประเทศฟินแลนด์สรา้งความ
ได้เปรยีบในการแข่งขนักบัสนิค้าอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามประเทศอื่น ๆ กส็ามารถที่
จะทําใหม้คีวามไดเ้ปรยีบเช่นเดยีวกบัประเทศฟินแลนด์เช่นกนั ดงัภาพ ซึ่งแสดงลําดบัขัน้ของ
การสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัของธุรกจิ 
 

ล าดบัขัน้ของการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั (Competitive Advantage) 

 

ภาพที ่ 5 
ทีม่า: http://tulip.bu.ac.th/~jarin.a/content/Innovation/compet_advantage.htm 
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จากแผนภาพ ปจัจยัทีเ่ป็นพืน้ฐานทีส่ําคญัมากทีสุ่ดกค็อื ความรู ้(Knowledge) ทีอ่งคก์ร
ต้องพยายามสรา้งขึน้มา ด้วยการเรยีนรู ้(Learning) และพฒันามาเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้
(Learning Organization) ให้ได้ ซึ่งปจัจุบนัเทคโนโลย ีไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ ระบบ
โทรคมนาคม หรอืแม้กระทัง่ ระบบอนิเตอรเ์น็ต สามารถช่วยทําให้กจิการ สรา้งองค์ความรูไ้ด้
หลากหลายรปูแบบ จากนัน้ผูบ้รหิารตอ้งดงึเอาความรูต่้างๆ ทีบุ่คลากรม ีเพื่อมาสรา้งนวตักรรม 
(Innovation) ใหก้บัองคก์รต่อไป 

นวตักรรมเป็นการเรยีนรู ้การผลติ และการใชป้ระโยชน์จากความคดิใหม่ เพื่อให้เกดิผล
ดทีางเศรษฐกจิและสงัคม รวมถงึการสรา้งผลติภณัฑ ์การบรกิาร กระบวนการใหม่ การปรบัปรุง
เทคโนโลย ีการแพร่กระจายเทคโนโลย ีและการใชเ้ทคโนโลยใีห้เป็นประโยชน์และเกดิผลพวง
ทางเศรษฐกจิและสงัคม 

นวตักรรมไม่จาํเป็นต้องเป็นเทคโนโลยแีละจบัต้องได ้(Tangible Innovation) เท่านัน้ 
เช่น กล้องถ่ายรูปดจิติอลรุ่นใหม่ของ Sony หรอืโทรทศัน์รุ่นใหม่จอ Plasma ของ Samsung 
หรอืโทรศพัทม์อืถอืรุ่นใหม่ของ LG เป็นต้น แต่นวตักรรมยงัสามารถครอบคลุมถงึสิง่ทีจ่บัต้อง
ไม่ได ้(Intangible Innovation) โดยเฉพาะ การจดัการสมยัใหม่ กถ็อืว่าเป็นนวตักรรมได ้เช่น 
ธนาคารกสกิรไทย ไดม้กีารนํา Balanced Scorecard (BSC) มาใชใ้นและประสบความสําเรจ็ใน
การควบคุมกจิการและบรหิารเชงิกลยทุธไ์ดเ้ป็นอยา่งด ี

นอกจากนี้ องคก์รต่างๆ ในประเทศไทยจาํนวนมากไดใ้หค้วามสําคญักบันวตักรรมเป็น
อย่างมาก เช่น บรษิทั ปูนซเิมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) ได้จดัให้ปี 2548 เป็นปีแห่งนวตักรรม 
(Year of Innovation) มกีจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบันวตักรรมของแต่ละบรษิทัในเครอื และมกีาร
ประกวดแนวคดิดา้นนวตักรรมทีส่ามารถประยกุตใ์ชง้านไดจ้รงิ ผูช้นะเลศิจะไดเ้งนิสดเป็นรางวลั
ถงึ 1 ลา้นบาทเมื่อองคก์รสามารถสรา้งนวตักรรม พรอ้มทัง้มกีารจดัการทีด่ใีนด้านต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นการตลาด การเงนิ การผลติ และดา้นอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งไดแ้ลว้ กจ็ะทําใหอ้งคก์รสามารถที่
จะสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั (Competitive Advantage) ได ้และตามทฤษฎ ีMichael 
E.Porter ซึ่งกูรทู่านหนึ่งทางดา้นการจดัการ ได้กล่าวถงึการสรา้งกลยุทธท์ี่สําคญัของการสรา้ง
ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั ประกอบดว้ย 
 
         1. กลยุทธต์้นทุน (Cost Strategy) – กจิการต่างๆ พยายามลดต้นทุนจนทําให้สรา้ง
ความได้เปรยีบกว่าคู่แข่งขนัเช่น Wal-Mart ได้รบัการยอมรบัว่ามปีระสทิธิภาพในการนํา
นวตักรรมดา้นการจดัการเกี่ยวกบั การบรหิารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: 
SCM) เพื่อลดต้นทุน ด้วยมกีารนําเทคโนโลยใีหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการตดิต่อระหว่าง 
Supplier และศูนยก์ระจายสนิคา้ (Distribution Center: DC) จนทําให้ สามารถตัง้ราคาไดต้ํ่า
ของสนิคา้แต่ละชิน้ (Stock Keeping Unit: SKU) กว่าคู่แขง่ขนัได ้
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         2. กลยทุธค์วามแตกต่าง (Differentiate Strategy) – ในอดตีสนิคา้มกัจะมกีารผลติทีเ่ป็น
จาํนวนมาก (Mass Production) ตามความต้องการของผูข้าย แต่ปจัจุบนัจะทําเช่นนัน้ ไม่ไดอ้กี
แล้ว เพราะกลุ่มลูกค้ามคีวามต้องการหลากหลาย ทําให้ต้องมกีารสรา้งความแตกต่างมากกว่า
รายอื่น เช่น PDA ของ บรษิทั Palm Inc. มกีารพฒันาเทคโนโลยแีละสามารถสรา้งความ
แตกต่างไดม้ากกว่าคอมพวิเตอรร์ปูแบบเดมิทีม่ขีนาดใหญ่กว่าและไมส่ะดวกในการพกพาได้ 
 
         3. กลยุทธ์มุ่งเฉพาะกลุ่ม (Niche or Focus Strategy) – ปจัจุบนัโทรศพัทม์อืถอื มี
ประสทิธภิาพทัง้สามารถส่งขอ้มลูเสยีงจนมาถงึส่ง (Short Message Service: SMS) และ Multi 
Message Service: MMS) ได ้มธีุรกจิหนึ่งทีก่ําลงัน่าสนใจมากคอื Digital Content เป็นธุรกจิที่
จะหาเนื้อหาหรอืข้อมูลใหม่ๆ เช่น ข้อมูลตลาดหุ้น รายงานผลการแข่งขนักีฬา เป็นต้น เพื่อ
บรกิารกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่มพีฤติกรรมชอบใช้เทคโนโลย ีใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการดําเนิน
ชวีติประจาํวนั ถงึแมค้นกลุ่มนี้จะยงัมไีมม่ากกต็าม   
     

กลยุทธ์การสรา้งความได้เปรยีบในการแข่งขนัเป็นพืน้ฐานทีแ่ต่ละกจิการพยายามสรา้ง 
และเมือ่แต่ละประเทศมหีลายองคก์รทีส่ามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบกจ็ะทําใหป้ระเทศนัน้ๆ มขีดี
ความสามารถทางการแขง่ขนั  (Competitiveness) ทีเ่หนือกว่าอกีประเทศอื่นๆ   

ในปี  2547 ได้มกีารจดัอนัดบัขดีความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศต่างๆ จาก
การจดัอนัดบัของ World Economic Forum (WEF) โดยดูปจัจยัหลกัๆ เช่น โครงสรา้งพืน้ฐาน 
ประสทิธภิาพของภาคธุรกจิ ประสทิธภิาพของรฐับาล และศกัยภาพทางเศรษฐกจิ เป็นต้น ดงั
ตารางที ่3 
 
ตารางที ่3 ขดีความสามารถทางการแขง่ขนั 2004 

อนัดบั ประเทศ (ล าดบัปีท่ีแล้ว) 
1 ฟินแลนด ์(1) 
4 ไตห้วนั (5) 
7 สงิคโปร ์(6) 
9 ญีปุ่น่ (11) 
29 เกาหล ี(18) 
31 มาเลเซยี (29) 
34 ไทย (32) 

 
ทีม่า : World Economic Forum (2004) The Global Competitiveness Report 2004-2005 
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ประเทศไทยมกีารจดัอนัดบัอยูท่ี ่34 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่นๆ เมือ่สาํรวจรายชื่อ
แต่ละประเทศแลว้จะเหน็ว่าประเทศเหล่านี้จะเน้นสนิคา้เทคโนโลยชีัน้สงู (High Technology)
เช่น คอมพวิเตอรข์องไตห้วนั เครือ่งใชไ้ฟฟ้าของประเทศเกาหลใีต ้รถยนตท์ีม่คีุณภาพจาก
ญีปุ่น่ เป็นต้น อยา่งไรกต็ามรฐับาลไทยกพ็ยายามผลกัดนันโยบายทีใ่หก้ารสนบัสนุนภาคเอกชน 
เพื่อทีส่รา้งขดีความสามารถทางการแขง่ขนักบัประเทศอื่นๆ โดยจะเน้นกลุ่ม (Cluster) ธุรกจิ 5 
กลุ่ม ดงันี้ 

1) อาหารและสมุนไพร 
2) ยางและผลติภณัฑย์าง 
3) ซอฟตแ์วรแ์ละแมคาทรอนิคส ์
4) ยานยนตแ์ละชิน้ส่วน 
5) การออกแบบเชงิวศิวกรรมและเชงิอุตสาหกรรม 

 
ปัจจยัท่ีจะพฒันาไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขนั 
 

ปจัจยัต่างๆ ทีจ่ะพฒันาไปสู่ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั ไดแ้ก่ 
1) ความไดเ้ปรยีบทางดา้นต้นทุน 
2) ความไดเ้ปรยีบทางดา้นคุณภาพ 
3) ความไดเ้ปรยีบทางดา้นนวตักรรม 
4) ความไดเ้ปรยีบในการปรบัตวัอยา่งรวดเรว็ 
5) อื่น ๆ 

 
ความได้เปรียบในการแข่งขนัท่ียัง่ยืน  
 

ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทีย่ ัง่ยนื ควรเกดิจาก 
1) ความสามารถทีม่คีุณค่าต่อการดําเนินธุรกจิและการแข่งขนัอย่างแทจ้รงิ (Valuable) 
2) ความสามารถทีห่าไดย้ากซึง่คู่แขง่ไม่มหีรอืไมส่ามารถเขา้ถงึได ้(Rare) 
3) ความสามารถทีไ่มอ่าจลอกเลยีนแบบไดโ้ดยง่าย หรอืมตีน้ทุนสงูในการทีจ่ะลอกเลยีน 

(Cost to imitate) 
4) ความสามารถทีจ่ะหาสิง่อื่นทดแทนไดย้าก (Non-Substitutable) 

          
ความสามารถขององค์กรในลกัษณะนี้เรยีกว่า “ความสามารถหลกัขององค์กร (Core 

Competencies) ซึง่จะก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทีย่ ัง่ยนืต่อไป  
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ระดบัความแข็งแกร่งของความสามารถหลกัขององค์กรขึ้นอยู่กับจํานวนและความ
เพิม่พูนของความสามารถทีม่อียู่ในองคก์ร รวมถงึความสําเรจ็ในการใชค้วามสามารถทีม่อียู่ฉก
ฉวยโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาดเพื่อกระจายธุรกจิ (Diversity) ใหม้คีวามหลากหลาย และพลกิ
วกิฤตใิหเ้ป็นโอกาส 

 

ภาพที ่ 6 
ทีม่า : http://tulip.bu.ac.th/~jarin.a/content/Innovation/compet_advantage.htm 
 

จากแผนภาพแสดงใหเ้หน็การรวบรวมและการเสรมิพลงัสนิทพัย์(Consolidate assets) 
ซึง่เกดิจากการดําเนินธุรกจิในช่วงเริม่ต้น แล้วถูกสะสมไวใ้นองคก์รจนเป็นแหล่งรวมทรพัยส์นิ
เชงิกลยุทธ ์(Strategic Assets Pool) ทีม่กีารบรหิารจดัการ อย่างเป็นขัน้เป็นตอน จนกลายเป็น
ความสามารถหลกัขององคก์รขึน้มา และเมื่อองคก์รไดร้บัโอกาสใหม่ๆ (New input) จงึไดนํ้า
ความสามารถดงักล่าวมาพฒันาหรอืยกระดบัขึน้ (Leverage Assets) ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบั
โอกาสที่เข้ามาใหม่นัน้ จนก่อให้เกิดสินค้าหรอืบรกิารใหม่ (Business 2) ขึ้นมา และก็จะ
ก่อใหเ้กดิสนิทรพัยท์ีโ่ดดเด่นใหมอ่กีครัง้หนึ่งในลกัษณะเช่นนี้เรือ่ยไป 
 
Core Competency 
  

C.K. Prahalad และ Gary Hamel ได้ใหค้ํานิยาม Core Competency ไวค้อื กลุ่ม
ความรูท้างเทคนิคทีเ่ป็นหวัใจขององคก์ร และก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั อกีทัง้ยงั
เป็นสิง่ทีล่อกเลยีนแบบไดย้าก Core Competency เป็นสิง่ทีผู่นํ้าหรอืผูบ้รหิารองคก์รจงใจสรา้ง
หรอืกําหนดขึน้มา 
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เมื่อ Competency ถูกนิยามว่า สมัพนัธ์กบัการงาน (Tasks, Results และ Outputs) 
และคุณลกัษณะของบุคคล (ความรู ้ทกัษะ และทศันคติ) ดงันัน้ Core Competency จงึเป็นสิง่ที่
องคก์รจาํเป็นต้องกําหนดใหม้ขีึน้มาก่อน ทัง้นี้เพราะ Core Competency เป็นปจัจยัสําคญัใน
การกําหนด Competency ขององคก์รและ Competency ของบุคคลในองคก์รนัน้ๆ ต่อไป 

Core Competency ในความเหน็ C.K. Prahalad และ Gary Hamel ยงัสามารถแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คอื Core Competency ขององคก์ร และ Core Competency ของบุคคล ซึง่
ความแตกต่างจะเป็นดงันี้ 
 
ตารางที ่4 ความแตกต่างขององคก์รและบุคคล 

 องคก์ร บคุคล 
ขอบเขต  องคก์ร เฉพาะบุคคล 
ระดบัของเป้าหมาย มุง่ไปทีเ่ป้าหมายกลยทุธ ์ มุง่ไปที ่“การปฏบิตังิาน” 
หน่วยท่ีเก่ียวข้อง  หน่วยธุรกจิ (BU) พนกังาน 
ลกัษณะของงาน  ระดบั “กระบวนการ” ระดบั “กจิกรรม” 
การน า Competency ไปใช้ ทัง้องคก์ร เฉพาะตําแหน่งงาน 
ทีม่า : http://tulip.bu.ac.th/~jarin.a/content/Innovation/compet_advantage.htm 
 

ดงันัน้จะเหน็ว่า Core Competency ของ “องคก์ร” กําหนดมาจาก “เป้าหมายทางกล
ยุทธ์” ขององค์กร โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อสร้างขดีความสามารถและความได้เปรยีบในการ
แขง่ขนัใหเ้กดิขึน้แก่ทุก ๆ หน่วยธุรกจิทัว่ทัง้องคก์ร ในขณะที ่Core Competency ของ “คน” จะ
มุ่งเน้นไปที ่“ตวับุคคล” มากกว่า “องคก์ร” นอกจากนัน้ Core Competency ของบุคคลยงัอาจ
แตกต่างกนัขึน้อยูก่บั “ตําแหน่งงาน” ของบุคคลนัน้ๆ ดว้ย 

กล่าวโดยสรุปก็คอื Core Competency ขององคก์ร คอื สิง่ที่องค์กรทําได้ดทีี่สุด เพื่อ
ตอบสนองต่อเป้าหมายทางกลยุทธ ์และเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการทํางานต่างๆ ที่
ทําใหอ้งคก์รมคีวามไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัในระบบธุรกจิ ในขณะที ่Core Competency ของ
บุคคล คอื สิง่ทีท่าํใหบุ้คคลทาํงานในตําแหน่งทีต่นรบัผดิชอบไดด้กีว่าผูอ้ื่น 
 
2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ชยัวทิย ์กติธารเมธ ี(2552) ศกึษาเรื่อง การศกึษาปญัหาและการกําหนดกลยุทธ์เพื่อ
สรา้งความได้เปรยีบในการแข่งขนัของธุรกจิผลติ จําหน่ายเลนส์: กรณีศกึษา บรษิทั ออพติค
คอม จํากดั โดยได้ออกแบบการวิจยัเป็นแบบเชิงคุณภาพ จากผลการศึกษาพบว่า ปญัหาที่
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เกิดขึ้นสร้างผลกระทบโดยตรงแก่บรษิัท ดงันัน้ จงึจําเป็นอย่างยิง่ ที่จะต้องสรา้งกลยุทธ์เพื่อ
สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั ดงันัน้ ทางบรษิทัจงึไดใ้ชก้ลยทุธใ์นระดบัต่างๆกล่าวคอื  
กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate strategies) กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ (Business strategies)  
กลยุทธร์ะดบัเจา้หน้าที ่(Functional Strategies) ซึง่มรีายละเอยีดแตกต่างกนัในกลยุทธแ์ต่ละ
ระดบั 

อภนัตร ีภาคยุทธ (2553) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างการสื่อสารทางการตลาด
แบบผสมผสานกบัภาพลกัษณ์ตราสนิค้าชุดชัน้ในสตรยีีห่้อวาโก้ของผู้บรโิภค ในเขตอําเภอศรี
ราชา จงัหวดัชลบุร ีโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู พบว่าผูบ้รโิภค
ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัการสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสานของชุดชัน้ในสตรยีีห่อ้วาโก้ในระดบั
ปานกลาง ได้แก่ การจดัแสดงสนิค้า (การตกแต่งร้าน การจดัว่างสนิค้า) การโฆษณา การใช้
พนักงานขาย การตลาดเชิงกิจกรรม ตามลํากับและได้ร ับข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารทาง
การตลาดบแบบผสมผสานในระดับน้อย ได้แก่ การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ ์
ตามลาํดบั ภาพลกัษณ์ดา้นการเป็นชุดชัน้ในแฟชัน่ในความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคอยู่ในระดบัมาก 
อายุที่แตกต่างกนัมผีลต่อภาพลกัษณ์ตราสินค้าชุดชัน้ในสตรยีี่ห้อวาโก้  แต่ระดบัการศึกษา 
อาชพี รายได้เฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั ไม่มผีลต่อภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ชุดชัน้ในสตรยีีห่อ้วา
โกใ้นความคดิเหน็ของผูบ้รโิภค และการสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน มคีวามสมัพนัธก์บั
ภาพลกัษณ์ตราสนิค้าในด้านการเป็นชุดชัน้ในแฟชัน่ของชุดชัน้ในสตรยีีห่้อวาโก้ของผู้บรโิภค 
ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 

สราญตา กาญจนวรางกูร (2553) ศกึษาเรื่องการเพิม่ศกัยภาพของผู้ประกอบการไทย
เพื่อส่งออกไปยงัตลาดตะวนัออกกลาง กรณีศกึษา อุตสาหกรรมสิง่ทอ ประเภทชุดชัน้ใน พบว่า 
ปจัจยัทีม่ผีลต่อศกัยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนี้คอื คุณภาพวตัถุดบิ การสื่อสาร  
ทกัษะฝีมอืแรงงาน และข้อตกลงทางการค้า หากผู้ประกอบการต้องการมกีารพฒันาคุณภาพ
วตัถุดบิ การสื่อสารกบักลุ่มลูกค้าต้องเพิม่มากขึ้น เพิม่ทกัษะของแรงงานฝีมอืผลติสนิค้าที่ได้
มาตรฐานตามความต้องการของลูกค้าประกอบกบัภาครฐัให้การสนับสนุน โดยจดันิทรรศการ
แสดงสนิค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ผลติได้พบปะกนั ประกอบกบั
การให้ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดต่างประเทศเพิม่ขึ้น ผู้ประกอบการมศีกัยภาพสูงขึ้นและ
พฒันาสู่ตลาดตะวนัออกกลางไดใ้นอนาคต 

ผุสดี ใจแก้วทิ (2554) ศึกษาเรื่องกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดซึ่งสมัพนัธ์กับ
พฤติกรรมการเลอืกซื้อชุดชัน้ในสตรขีองผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศกึษา บรษิัท 
ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมพีฤติกรรมการเลอืกซื้อชุดชัน้ในแบบมตีะขอ 
(Brassiere) ซื้อสนิค้าน้อยกว่า 5 ครัง้ และแต่ละครัง้จะซื้อสนิค้าเป็นจํานวนเงนิ 500 - 1000 
บาท โดยนิยามซือ้ทีห่า้งสรรพสนิคา้ นอกจากนี้สาเหตุทีท่ําใหย้อดขายผลติภณัฑช์ุดชัน้ในวาโก้
ลดลงตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนด เกิดจากปญัหาที่อตัราการเจรญิเตบิโตของของชุดชัน้ในสตรี
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เกดิการชะลอตวั กลยทุธท์ีเ่หมาสมในการแก้ปญัหา ไดแ้ก่ กลยุทธร์ะดบัองคก์ร คอื กลยุทธก์าร
เตบิโต กลยุทธร์ะดลัธุรกจิ คอื กลยุทธ ์Differentiation strategy กลยุทธร์ะดบัหน้าที ่คอื สรา้ง
นวตักรรม กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดตลอดจนการบรหิารความสมัพนัธ์ที่ดแีก่ลูกค้า และ
การมสี่วนรว่มรบัผดิชอบต่อสงัคม CSR 
 
 



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

 
การศกึษาเรื่อง “การศกึษาปญัหาและกลยุทธ์เพื่อสรา้งความได้เปรยีบทางการแข่งขนั

กรณศีกึษา บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน)” เป็นการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตามกรอบแนวคดิ
ของกระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ โดยใช้กรอบของกระบวนการการจดัการเชิงกลยุทธ์ใน
การศกึษาวเิคราะหข์อ้มลู โดยมรีะเบยีบวธิกีารศกึษาดงันี้ 
 
ระเบียบวิธีการศึกษา  
 

ท าการศกึษาโดยการใชเ้ครือ่งมอืต่างๆดงันี้ 

1. การศกึษาแบบปฐมภมู ิโดยการท าแบบสอบถาม 

2. การศกึษาแบบทุติยภูม ิโดยการวเิคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกิจรถเช่า 

ทัง้ขอ้มลูจากเอกสาร สื่อสิง่พมิพ ์และเวบ็ไซด์ 

3. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแบบปฐมภูมิและการศึกษาแบบทุติยภูมิ มาสรุปผล

การศกึษาและประมวลผลการศกึษาตามกระบวนการจดัการเชงิกลยทุธ ์กล่าวคอื  

- Strategic Analysis  

- Strategic Formulation (Strategic Alternatives & Choices) 

- Strategic Implementation & Control 

- Strategic Evaluation 
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การวิเคราะหข้์อมลู 
 

การวเิคราะหข์อ้มลูแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  
 
3.1 ผลการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลู (Strategic Analysis) 

 
3.1.1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภมู ิ(Primary Study) 
3.1.2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Study) 
3.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจโดยทัว่ไป (External 

Environmental Analysis) 
3.1.4 การวเิคราะหป์จัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการแข่งขนัในอุตสาหกรรม(Five Force’s 

Analysis) 
3.1.5 การวิเคราะห์ปจัจัยสภาพแวดล้อม ภายนอก และภายใน (SWOT 

Analysis) 
3.1.6 การประมวลผลการวเิคราะหโ์ดย TOWS Matrix 

 
3.2 แนวทางเลอืกในการแกไ้ขปญัหา (Strategic Alternatives) 

 
3.3 การตดัสนิใจเลอืกแนวทางการแกไ้ขปญัหา (Strategic Formulation &Choice) 

        
3.1 ผลการศึกษาวิเคราะหข้์อมลู (Strategic Analysis) 
 

การศกึษาครัง้นี้ ประกอบด้วยการวเิคราะห์ขอ้มูล 2 ส่วน คอื การวเิคราะห์ขอ้มูลปฐม
ภมู ิและการวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภมู ิดงันี้ 

 
3.1.1 การวิเคราะหข้์อมลูปฐมภมิู (Primary Study) 
การศกึษาขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Research) ท าโดยการวจิยัเชงิปรมิาณด้วยการ

ส ารวจ โดยใชว้ธิกีารเกบ็รวบรวมแบบสอบถามพฤตกิรรมการบรโิภคชุดชัน้ในสตรยีีห่อ้ซาบน่ีา 
(Sabina) ของผูบ้รโิภคดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ (Online questionnaire) รวมจ านวน 400 คน 
ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

เกบ็รวบรวมแบบสอบถาม ผู้ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเลอืกการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ 
(Accidental sampling) และแบบบอกต่อ (Snow ball sampling) คอื เป็นการเลอืกสุ่มตวัอย่าง
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โดยผูต้อบแบบสอบถามบงัเอญิพบและใหข้อ้มลูผ่านแบบสอบถามออนไลน์ และอาจท าการบอก
ต่อถงึแบบสอบถามออนไลน์ผ่านเครอืข่ายของตนเอง โดยก าหนดโควต้าจ านวนตวัอย่าง รวม
ทัง้สิน้ 400 คน 
 
เครื่องมือในการศึกษา 

การศกึษาครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research Method) ดว้ยวธิกีาร
ส ารวจ ซึง่ผูศ้กึษาตอ้งการใหไ้ดข้อ้มลูทัง้หมดทีค่รบถว้นสมบรูณ์ ดงันัน้จงึตอ้งมเีครือ่งมอืดงันี้ 

1. แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคผลติภณัฑช์ุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) 
2. โปรแกรมการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิSPSS (Statistical Package of Social Science) 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รอบคลุมประเดน็ตามวตัถุประสงคข์องการศกึษาทีผู่ศ้กึษาไดต้ัง้ไว ้ผู้
ศกึษาจะท าการสอบถามขอ้มลูโดยเปิดค าถามปลายเปิด  (Open ended Question) และค าถาม
ปลายปิด (Close ended Question) เพื่อใหผู้บ้รโิภคสามารถแสดงความคดิเหน็ต่างๆ ไดอ้ย่าง
ละเอียดและเกิดความยดืหยุ่นในการสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามที่ใช้ในการสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มลูมรีายละเอยีดดงันี้ 

การศึกษาครัง้นี้ ให้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  และได้แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 
 
ส่วนค าถามคดักรองกลุ่มตวัอย่าง  

แบบสอบถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เป็นผู้บริโภค (เลือกซื้อ/เลือกใช้) 
ผลติภณัฑช์ุดชัน้ในสตร ียีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) ใช่หรอืไม ่(จ านวนค าถาม 1 ขอ้) 

ส่วนท่ี  1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับ
การศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน (จ านวนค าถาม 4 ขอ้) 

ส่วนท่ี  2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัด้านส่วนผสมทางการตลาดที่มผีลต่อการเลอืก
ซือ้/ เลอืกใช้ผลติภณัฑช์ุดชัน้ในยีห่้อซาบน่ีา (Sabina) ของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา 
ช่องทางการจ าหน่ายและการส่งเสรมิการตลาด (จ านวนค าถาม 26 ข้อ) โดยมเีกณฑ์การให้
คะแนนสอบถาม ดงันี้ 

 
เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ ใหค้ะแนน 5 คะแนน 
เหน็ดว้ย  ใหค้ะแนน 4 คะแนน 
ไมแ่น่ใจ   ใหค้ะแนน 3 คะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ย  ใหค้ะแนน 2 คะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ ใหค้ะแนน 1 คะแนน 
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัด้านพฤตกิรรมการเลอืกซื้อผลติภณัฑชุ์ดชัน้ใน
ยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) (จ านวนค าถาม 5 ขอ้) 

 
ตารางที ่ 5  สรปุเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน 

คะแนนเฉล่ีย ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม 
4.21  -   5.00 มากทีสุ่ด/เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
3.41  -   4.20 มาก/เหน็ดว้ย 
2.61  -   3.40 ปานกลาง/ไมแ่น่ใจ 
1.81  -   2.60 น้อย/ไมเ่หน็ดว้ย 
1.00  -   1.80 น้อยทีสุ่ด/ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 
สามารถแสดงผลการการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ไดเ้ป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปนี้ 

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนตวั 
 
ตารางที ่ 6  แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ต า่กว่า 17 ปี 8 2.0 
17-27 ปี 187 46.8 
28-38 ปี 175 43.8 
39-49 ปี 27 6.8 
มากกว่า 49 ปี 3 0.8 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที ่6 เมือ่จ าแนกกลุ่มตวัอยา่งตามอาย ุพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มอีายุ 

17-27 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 46.8 รองลงมาคอื 28-38 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 43.8 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีม่ ี

อายมุากกว่า 49 ปี มน้ีอยทีสุ่ดโดยมเีพยีงรอ้ยละ 0.8 ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 7  แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศกึษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ต า่กว่าหรือเทียบเท่า 
มธัยมปลายหรือ ปวช. 

 
6 

 
1.5 

อนุปริญญาหรือ ปวส. 5 1.2 
ปริญญาตรี 355 88.8 
สงูกว่าปริญญาตรี 34 8.5 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที ่ 7 เมื่อจ าแนกกลุ่มตวัอย่างตามระดบัการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 88.8 รองลงมาคอื กลุ่มตวัอย่างทีม่กีารศกึษา
สงูกว่าปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 8.5 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีม่กีารศกึษาต ่ากว่าหรอืเทยีบเท่ามธัยม
ปลายหรอื ปวช. มน้ีอยทีสุ่ดโดยมเีพยีงรอ้ยละ 1.5 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่ 8  แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชพี 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
นักเรียน/นักศึกษา 6 1.5 
พนักงานบริษทัเอกชน 204 51.0 
ข้าราชการ  39 9.8 
ธรุกิจส่วนตวั/เจ้าของกิจการ    137 34.2 
แม่บ้าน        12 3.0 
อ่ืนๆ 2 0.5 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 8 เมื่อจ าแนกกลุ่มตวัอย่างตามอาชพี พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น
พนักงานบรษิัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นธุรกิจส่วนตัว /
เจา้ของกจิการ คดิเป็นร้อยละ 34.2 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที่เป็นอาชพีอื่นๆ ได้แก่ อาชพีนักแสดง 
และอาชพีรบัจา้งทัว่ไป มน้ีอยทีสุ่ดโดยมเีพยีงรอ้ยละ 0.5 ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 9  แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดต่้อเดอืน 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

น้อยกว่าหรอืเท่ากับ 10,000 
บาท   

32 8.0 

10,001 – 20,000 บาท  133 33.2 
20,001 – 30,000 บาท 127 31.8 
30,001 – 40,000 บาท 79 19.8 
มากกว่า 40,000 บาท 29 7.2 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 9 เมื่อจ าแนกกลุ่มตวัอย่างตามรายไดต่้อเดอืน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 33.2รองลงมาคอื กลุ่มตวัอย่างทีม่ ี
รายไดต่้อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 31.8ส่วนกลุ่มตวัอย่างทีม่รีายไดต่้อเดอืน
มากกว่า 40,000 บาท มน้ีอยทีสุ่ดโดยมเีพยีงรอ้ยละ 7.2 ตามล าดบั 
 
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัทางด้านส่วนผสมทางการตลาดของชุดชัน้ในย่ีห้อซาบีน่า (Sabina) 
 
ตารางที ่ 10  แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดที่
มผีลต่อการเลอืกซือ้/ เลอืกใชผ้ลติภณัฑช์ุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) 
ปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือ/ เลือกใช้ผลิตภณัฑช์ุดชัน้ในย่ีห้อซาบีน่า 

(Sabina) 

คะแนน
เฉล่ีย 

แปลผล
ระดบั

ความส าคญั 

อนัดบั 

ดา้นผลติภณัฑ ์ 4.19 มาก 3 
ดา้นราคา 3.91 มาก 4 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.23 มากทีสุ่ด 2 
ดา้นส่งเสรมิการตลาด 4.25 มากทีสุ่ด 1 
โดยภาพรวม 4.14 มาก  
 

จากตารางที ่10 ผลการศกึษาปจัจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้/ 
เลอืกใช้ผลติภณัฑช์ุดชัน้ในยีห่้อซาบน่ีา (Sabina) โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่เลขคณิตเท่ากบั 4.14 และเมื่อท าการศกึษาจ าแนกย่อยลงไปในรายละเอยีดพบว่าดา้น
ส่งเสรมิการตลาดเป็นอนัดบั 1 มคี่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 4.25 โดยอยู่ในระดบัมากที่สุด ด้าน
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ช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นอนัดบัที ่2 มคี่าเฉลีย่เลขคณติเท่ากบั 4.22 โดยอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด
ดา้นผลติภณัฑเ์ป็นอนัดบัที ่3 มคี่าเฉลีย่เลขคณิตเท่ากบั 4.19 โดยอยู่ในระดบัมาก และด้าน
ราคาเป็นอนัดบัสุดทา้ย มคี่าเฉลีย่เลขคณติเท่ากบั 3.91 โดยอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 
ตารางที ่ 11  แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดที่
มผีลต่อการเลอืกซือ้/ เลอืกใชผ้ลติภณัฑช์ุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) ดา้นผลติภณัฑ ์

 
ด้านผลิตภณัฑ ์

คะแนน
เฉล่ีย 

แปลผล
ระดบั

ความส าคญั 
1. ชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) ใส่กบัชัน้นอกแลว้ท าใหด้มูี
บุคลกิด ี

4.04 มาก 

2. ชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) ช่วยเสรมิสรา้งความมัน่ใจใน
การสวมใส่ 

4.15 มาก 

3. ฟองน ้าทีเ่สรมิชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) คุณภาพด ีมี
ความหนาแน่นไม่ยบุตวังา่ย  

4.24 มากทีสุ่ด 

4. การออกแบบชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina)  เหมาะสมกบั
โอกาสของการใชง้าน 

4.21 มากทีสุ่ด 

5. ชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มคีวามเป็นแฟชัน่ 4.25 มากทีสุ่ด 
6. ชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มสีสีนัใหเ้ลอืกมากตามความ
ตอ้งการ 

4.22 มากทีสุ่ด 

7. ตราสนิคา้ (ยีห่อ้) ซาบน่ีา (Sabina) ทีม่ชีื่อเสยีง เป็นที่
ยอมรบั 

4.26 มากทีสุ่ด 

8. ชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มคีวามทนัสมยัมากกว่าชุด
ชัน้ในยีห่อ้อื่นๆ 

4.18 มาก 

โดยภาพรวม 4.19 มาก 
 

จากตารางที่ 11 ผลการศกึษาปจัจยัด้านผลติภณัฑโ์ดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก 
โดยมคี่าเฉลีย่เลขคณติเท่ากบั 4.19 และเมื่อท าการศกึษาจ าแนกย่อยลงไปในรายละเอยีดพบว่า
ปจัจยัเรื่อง “ตราสนิค้า (ยีห่อ้) ซาบน่ีา (Sabina) ที่มชีื่อเสยีง เป็นที่ยอมรบั” เป็นอนัดบัที ่1 มี
ค่าเฉลีย่เลขคณติเท่ากบั 4.26 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ปจัจยัเรื่อง “ชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบี
น่า (Sabina) มคีวามเป็นแฟชัน่” มคี่าเฉลีย่เลขคณิตเท่ากบั 4.25 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ส่วน
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ปจัจยัเรื่อง “ชุดชัน้ในยีห่้อซาบน่ีา (Sabina) ใส่กบัชัน้นอกแลว้ท าใหดู้มบีุคลกิดี” อยู่ในอนัดบั
สุดทา้ย มคี่าเฉลีย่เลขคณติเท่ากบั 4.04 อยูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางที ่ 12   แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดที่
มผีลต่อการเลอืกซือ้/ เลอืกใชผ้ลติภณัฑช์ุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) ดา้นราคา 

 
ด้านราคา 

คะแนน
เฉล่ีย 

แปลผล
ระดบั

ความส าคญั 
9. ชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มคีุณภาพคุม้ค่ากบัราคา 3.84 มาก 
10. เมือ่เทยีบชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) กบัชุดชัน้ในทัว่ไป 
มรีาคาถูกกว่า 

3.98 มาก 

โดยภาพรวม 3.91 มาก 
 

จากตารางที ่12 ผลการศกึษาปจัจยัดา้นราคาโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่เลขคณติเท่ากบั 3.91 และเมือ่ท าการศกึษาจ าแนกย่อยลงไปในรายละเอยีดพบว่าปจัจยั
เรื่อง “เมื่อเทยีบชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) กบัชุดชัน้ในทัว่ไป มรีาคาถูกกว่า” เป็นอนัดบัที ่
1 มคี่าเฉลีย่เลขคณิตเท่ากบั 3.98 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคอื ปจัจยัเรื่อง “ชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบี
น่า (Sabina) มคีุณภาพคุม้ค่ากบัราคา” มคี่าเฉลีย่เลขคณติเท่ากบั 3.84 อยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที ่ 13  แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดที่
มผีลต่อการเลอืกซือ้/ เลอืกใชผ้ลติภณัฑช์ุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 
 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
คะแนน
เฉล่ีย 

แปลผล
ระดบั

ความส าคญั 
11. สถานทีซ่ือ้ชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) สามารถเขา้ถงึได้
สะดวกสบาย 

4.22 มากทีสุ่ด 

12. สถานทีซ่ือ้ชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มคีวามเพยีงพอ
ต่อความตอ้งการ 

4.26 มากทีสุ่ด 

13. การจดัเคาเตอรโ์ชวช์ุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) เป็นที่
ดงึดดูใจของลกูคา้ 

4.23 มากทีสุ่ด 

14. รา้นคา้จ าหน่ายชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) จดัเรยีง
ขนาด รุน่ ไดด้ ีสะดวกต่อการเลอืกซือ้ดว้ย 

4.24 มากทีสุ่ด 

โดยภาพรวม 4.23 มากทีสุ่ด 
 

จากตารางที ่13 ผลการศกึษาปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยภาพรวมพบว่าอยู่
ในระดบัมากทีสุ่ดโดยมคี่าเฉลีย่เลขคณิตเท่ากบั 4.23และเมื่อท าการศกึษาจ าแนกย่อยลงไปใน
รายละเอยีดพบว่าปจัจยัเรื่อง “สถานที่ซื้อชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มคีวามเพยีงพอต่อ
ความต้องการ” เป็นอนัดบัที ่1 มคี่าเฉลีย่เลขคณิตเท่ากบั 4.26 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด รองลงมา
คอื ปจัจยัเรื่อง “รา้นคา้จ าหน่ายชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) จดัเรยีงขนาด รุ่น ไดด้ ีสะดวก
ต่อการเลอืกซื้อด้วย” มคี่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 4.24 อยู่ในระดบัมากที่สุดส่วนปจัจยัเรื่อง 
“สถานทีซ่ือ้ชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) สามารถเขา้ถงึไดส้ะดวกสบาย” อยู่ในอนัดบัสุดทา้ย 
มคี่าเฉลีย่เลขคณติเท่ากบั 4.22 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
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ตารางที ่ 14  แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดที่
มผีลต่อการเลอืกซือ้/ เลอืกใชผ้ลติภณัฑช์ุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) ดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด 

 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

คะแนน
เฉล่ีย 

แปลผล
ระดบั

ความส าคญั 
15. ชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มกีารโฆษณาผ่านสื่อทาง
โทรทศัน์  

4.18 มาก 

16. ชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มกีารลงสื่อทางวารสารและ
นิตยสาร  

4.23 มากทีสุ่ด 

17. ชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มกีารลงสื่อทางอนิเตอรเ์น็ต
หรอืเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์  

4.28 มากทีสุ่ด 

18. ชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มกีารจดักจิกรรม ( Event) 
ในหา้งสรรพสนิคา้  

4.22 มากทีสุ่ด 

19. ชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มกีารแนะน าสนิคา้ทางแคต
ตาล๊อก 

4.12 มาก 

20. ชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มกีารประชาสมัพนัธแ์ละ
ส่งเสรมิการขายเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย  

4.25 มากทีสุ่ด 

21. ชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มชี่วงจดัรายการใหส้่วนลด
กบัลกูคา้  

4.21 มากทีสุ่ด 

22. ชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มกีารแจกของแถมกบัลกูคา้
ทีซ่ือ้ชุดชัน้ใน 

4.24 มากทีสุ่ด 

23. พนกังานขายชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina)  มคีวามสุภาพ  4.18 มาก 
24. พนกังานขายชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina)  มบีุคลกิภาพ
ทีด่ ี 

4.15 มาก 

25. พนกังานขายชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) ใหก้ารตอ้นรบั
และใหค้ าแนะน ารายละเอยีดชุดชัน้ใน 

4.65 มากทีสุ่ด 

26. พนกังานขายชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) ใหบ้รกิารที่
ประทบัใจ มกีารบรกิารซ่อมชุดชัน้ในหลงัการขาย 

4.22 มากทีสุ่ด 

โดยภาพรวม 4.25 มากทีสุ่ด 
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จากตารางที ่14 ผลการศกึษาปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาดโดยภาพรวมพบว่าอยู่ใน
ระดบัมากที่สุดโดยมคี่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 4.25และเมื่อท าการศึกษาจ าแนกย่อยลงไปใน
รายละเอยีดพบว่าปจัจยัเรื่อง “พนักงานขายชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) ใหก้ารต้อนรบัและ
ใหค้ าแนะน ารายละเอยีดชุดชัน้ใน” เป็นอนัดบัที ่1 มคี่าเฉลีย่เลขคณิตเท่ากบั 4.65 อยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด รองลงมาคอื ปจัจยัเรื่อง “ชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มกีารลงสื่อทางอนิเตอรเ์นต
หรอืเครอืข่ายสงัคมออนไลน์” มคี่าเฉลีย่เลขคณิตเท่ากบั 4.28 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ดส่วนปจัจยั
เรื่อง “ชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มกีารแนะน าสนิคา้ทางแคตตาล๊อก” อยู่ในอนัดบัสุดทา้ย 
มคี่าเฉลีย่เลขคณติเท่ากบั 4.12 อยูใ่นระดบัมาก 
 
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัด้านการพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑช์ุดชัน้ในย่ีห้อซาบีน่า (Sabina) 
 
ตารางที ่ 15  แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามจ านวนผลติภณัฑ์ ชุดชัน้ใน
ยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) ทีม่ ี
จ านวนผลิตภณัฑช์ุดชัน้ใน
ย่ีห้อซาบีน่า (Sabina) ท่ีมี 

จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

น้อยกว่า 10 ชิน้ 215 53.8 
10-20 ชิน้ 126 31.5 
มากกว่า 20 ชิน้  59 14.8 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที ่15 เมื่อจ าแนกกลุ่มตวัอย่างตามจ านวนสนิคา้ยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) ที่ม ี
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มจี านวนสนิคา้ยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) น้อยกว่า 10 ชิน้ คดิเป็นรอ้ย
ละ 53.8 รองลงมาคอื 10-20 ชิน้ คดิเป็นรอ้ยละ 31.5 ส่วนกลุ่มตวัอย่างทีม่จี านวนสนิคา้ยีห่อ้ซา
บน่ีา (Sabina) มากกว่า 20 ชิน้ มน้ีอยทีสุ่ดโดยมเีพยีงรอ้ยละ 14.8 ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 16  แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามจ านวนผลติภณัฑช์ุดชัน้ใน
ยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) ทีซ่ือ้ในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมา 
จ านวนผลิตภณัฑช์ุดชัน้ใน
ย่ีห้อซาบีน่า (Sabina) ท่ีซ้ือ
ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา 

 
จ านวน (คน) 

 
ร้อยละ (%) 

น้อยกว่า 6 ครัง้ 176 44.0 
6 – 10 ครัง้ 175 43.8 
10 ครัง้ขึน้ไป 49 12.2 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที ่16 เมื่อจ าแนกตามจ านวนผลติภณัฑช์ุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) ทีซ่ือ้
ในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซือ้น้อยกว่า 6 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 44.0 
รองลงมาคอื 6-10 ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 43.8 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที่ซื้อ 10 ครัง้ขึ้นไป มน้ีอยที่สุด 
โดยมเีพยีงรอ้ยละ 12.2 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่ 17  แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามมลูค่าในการซือ้ผลติภณัฑ์
ชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) แต่ละครัง้ 
มลูค่าในการซ้ือผลิตภณัฑ์

ชุดชัน้ในย่ีห้อซาบีน่า 
(Sabina) แต่ละครัง้ 

 
จ านวน (คน) 

 
ร้อยละ (%) 

500-1,000 บาท 273 68.2 
1,001-1,500 บาท 72 18.0 
1,500 บาทขึน้ไป 55 13.8 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที ่17 เมือ่จ าแนกกลุ่มตวัอยา่งตามมลูค่าในการซือ้ผลติภณัฑช์ุดชัน้ในยีห่อ้ซา
บน่ีา (Sabina) แต่ละครัง้พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ทีซ่ือ้เป็นจ านวนเงนิ 500-1000 บาท คดิ
เป็นรอ้ยละ 68.2 รองลงมาคอื 1,001-1,500 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 18.0 ส่วนกลุ่มตวัอย่างทีซ่ื้อ
เป็นจ านวนเงนิ 1,500 บาทขึน้ไป มน้ีอยทีสุ่ดโดยมเีพยีงรอ้ยละ 13.8 ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 18  แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามสถานทีท่ีซ่ ือ้สนิคา้ชุดชัน้ใน
ยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) 
สถานท่ีท่ีซ้ือสินค้าชุดชัน้ใน

ย่ีห้อซาบีน่า (Sabina) 
จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

รา้นคา้ทีม่าขายเฉพาะ         34 8.5 
รา้นคา้ปลกี       10 2.5 
หา้งสรรพสนิคา้ 356 89.0 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที ่18 เมื่อจ าแนกกลุ่มตวัอย่างตามสถานทีท่ี่ซือ้สนิคา้ชุดชัน้ในยีห่้อซาบน่ีา 
(Sabina) พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซือ้ทีห่า้งสรรพสนิคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 89.0 รองลงมาคอื
ซื้อที่ร้านค้าที่มาขายเฉพาะ คดิเป็นร้อยละ 8.5 และร้านค้าปลกีน้อยที่สุด คดิเป็นร้อยละ 2.5 
ตามล าดบั 

 
ตารางที ่ 19  แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑช์ุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) 
บคุคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑช์ุด
ชัน้ในย่ีห้อซาบีน่า (Sabina) 

จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

บุคคลในครอบครวั 78 19.5 
เพื่อน, คนรูจ้กั   146 36.5 
ดารา,บุคคลทีม่ชีื่อเสยีงใน
สงัคม 

88 22.0 

พนกังานขาย  88 22.0 
รวม 400 100.0 

 
         จากตารางที ่19 เมือ่จ าแนกกลุ่มตวัอยา่งตามบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ชุดชัน้

อยูใ่นยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) พบว่า ส่วนใหญ่ คอื เพื่อน, คนรูจ้กั คดิเป็นรอ้ยละ 36.5 รองลงมา

คอื พนกังานขาย และดารา, บุคคลทีม่ชีื่อเสยีงในสงัคม คดิเป็นรอ้ยละ 22.0 เท่ากนั ส่วนบุคคล

ในครอบครวั มน้ีอยทีสุ่ดโดยมเีพยีงรอ้ยละ 19.5 ตามล าดบั 
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3.1.2 ผลการวิเคราะหข้์อมลูทุติยภมิู (Secondary Study) 
วเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Study) เพื่อน าไปศกึษาปญัหาและก าหนดกลยุทธ์

เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัของ บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ 
 
ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภูม ิจากการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research 

Method) ดว้ยวธิกีารส ารวจ โดยใชว้ธิกีารเก็บรวบรวมแบบสอบถามพฤตกิรรมการบรโิภคชุด
ชัน้ในสตรขีองผูบ้รโิภคดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ (Online questionnaire) รวมจ านวน 400 คน 

 
ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูม ิจากการศึกษาค้นคว้าผ่านการรวบรวมข้อมูล

รายละเอยีดต่างๆ ที่เกี่ยวกบัข้อมูลสภาวะทางเศรษฐกจิ แนวโน้มของธุรกจิ ตลอดจนกลยุทธ์
และการตลาดของคู่แข่ง การตลาด จากเอกสารเผยแพร่ บทความ บทวเิคราะห์ หนังสอืพมิพ ์
เว็บไซต์ และจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจ งานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัผลติภณัฑ์ชุด
ชัน้ในสตร ีมาศกึษา ท าการวเิคราะหภ์าพรวมของธุรกจิ และปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
 

ส่วนท่ี 3 เป็นการวิเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎี และเครื่องมือต่างๆ ในการศึกษา
สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ 
อุปสรรค (SWOT Analysis) ในการท างานขององคก์ร การเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานกบั
คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดยีวกนั การวเิคราะหส์ภาวะการแข่งขนั (Five Force Model) จากนัน้น า
เครือ่งมอื TOWS Matrix มาใชใ้นการก าหนดกลยทุธแ์ละแนวทางแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
 
ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข้์อมลูปฐมภมิูจากการวิจยัเชิงปริมาณ  
 

การวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภูมจิากการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research Method) 
ดว้ยวธิกีารส ารวจ โดยใช้วธิกีารเก็บรวบรวมแบบสอบถามพฤตกิรรมการบรโิภคชุดชัน้ในสตรี
ของผูบ้รโิภคดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ (Online questionnaire) รวมจ านวน 400 คน สามารถ
วเิคราะหข์อ้มลูประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดกลยทุธไ์ดด้งัต่อไปน้ี 
 
ปัจจยัทางด้านส่วนผสมทางการตลาดของชุดชัน้ในย่ีห้อซาบีน่า (Sabina) 

 
ผลการศึกษาปจัจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อ/ เลือกใช้

ผลติภณัฑช์ุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เลข

คณติเท่ากบั 4.14 และเมือ่ท าการศกึษาจ าแนกยอ่ยลงไปในรายละเอยีดพบว่าดา้นส่งเสรมิ 
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การตลาดเป็นอนัดบั 1 มคี่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 4.25 โดยอยู่ในระดบัมากที่สุด ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นอนัดบัที ่2 มคี่าเฉลีย่เลขคณติเท่ากบั 4.22 โดยอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด
ดา้นผลติภณัฑเ์ป็นอนัดบัที ่3 มคี่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 4.19 โดยอยู่ในระดบัมาก และด้าน
ราคาเป็นอนัดบัสุดท้าย มคี่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 3.91 โดยอยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั ซึ่ง
สามารถแสดงประเดน็ยอ่ยแต่ละดา้นไดด้งัต่อไปนี้ 

 
- ด้านผลิตภณัฑ ์

ผลการศึกษาปจัจยัด้านผลติภณัฑ ์โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เลขคณิตเท่ากบั 4.19 และเมื่อท าการศกึษาจ าแนกย่อยลงไปในรายละเอยีดพบว่าปจัจยัเรื่อง 
“ตราสนิคา้ (ยีห่อ้) ซาบน่ีา (Sabina) ทีม่ชีื่อเสยีง เป็นทีย่อมรบั” เป็นอนัดบัที่ 1 มคี่าเฉลีย่เลข
คณิตเท่ากบั 4.26 อยู่ในระดบัมากที่สุด รองลงมาคอื ปจัจยัเรื่อง “ชุดชัน้ในยี่ห้อซาบน่ีา 
(Sabina) มคีวามเป็นแฟชัน่” มคี่าเฉลีย่เลขคณิตเท่ากบั 4.25 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ดส่วนปจัจยั
เรือ่ง “ชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) ใส่กบัชัน้นอกแลว้ท าใหด้มูบีุคลกิด”ี อยู่ในอนัดบัสุดทา้ย มี
ค่าเฉลีย่เลขคณติเท่ากบั 4.04 อยูใ่นระดบัมาก 
 

- ด้านราคา 
ผลการศึกษาปจัจยัด้านราคา โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเลข

คณิตเท่ากบั 3.91 และเมื่อท าการศกึษาจ าแนกย่อยลงไปในรายละเอยีดพบว่าปจัจยัเรื่อง “เมื่อ
เทยีบชุดชัน้ในยี่ห้อซาบน่ีา (Sabina) กบัชุดชัน้ในทัว่ไป มรีาคาถูกกว่า” เป็นอนัดบัที่ 1 มี
ค่าเฉลีย่เลขคณิตเท่ากบั 3.98 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคอื ปจัจยัเรื่อง “ชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา 
(Sabina) มคีุณภาพคุม้ค่ากบัราคา” มคี่าเฉลีย่เลขคณติเท่ากบั 3.84 อยูใ่นระดบัมาก 
 

- ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ผลการศึกษาปจัจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก

ทีสุ่ดโดยมคี่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 4.23 และเมื่อท าการศกึษาจ าแนกย่อยลงไปในรายละเอยีด

พบว่าปจัจยัเรื่อง “สถานทีซ่ือ้ชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มคีวามเพยีงพอต่อความต้องการ” 

เป็นอนัดบัที ่1 มคี่าเฉลีย่เลขคณิตเท่ากบั 4.26 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ปจัจยัเรื่อง 

“รา้นคา้จ าหน่ายชุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) จดัเรยีงขนาด รุ่น ไดด้ ีสะดวกต่อการเลอืกซือ้

ดว้ย” มคี่าเฉลีย่เลขคณิตเท่ากบั 4.24 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ดส่วนปจัจยัเรื่อง “สถานทีซ่ือ้ชุดชัน้ใน

ยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) สามารถเขา้ถงึไดส้ะดวกสบาย” อยู่ในอนัดบัสุดทา้ย มคี่าเฉลีย่เลขคณิต

เท่ากบั 4.22 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
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- ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผลการศกึษาปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัมากที่สุด

โดยมคี่าเฉลีย่เลขคณติเท่ากบั 4.25 และเมื่อท าการศกึษาจ าแนกย่อยลงไปในรายละเอยีดพบว่า
ปจัจยัเรื่อง “พนักงานขายชุดชัน้ในยี่ห้อซาบน่ีา (Sabina) ให้การต้อนรบัและให้ค าแนะน า
รายละเอยีดชุดชัน้ใน” เป็นอนัดบัที่ 1 มคี่าเฉลีย่เลขคณิตเท่ากบั 4.65 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
รองลงมาคอื ปจัจยัเรื่อง “ชุดชัน้ในยี่ห้อซาบน่ีา (Sabina) มกีารลงสื่อทางอินเตอร์เนตหรอื
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์” มคี่าเฉลีย่เลขคณิตเท่ากบั 4.28 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ส่วนปจัจยัเรื่อง 
“ชุดชัน้ในยีห่้อซาบน่ีา (Sabina) มกีารแนะน าสนิค้าทางแคตตาล๊อก” อยู่ในอนัดบัสุดท้าย มี
ค่าเฉลีย่เลขคณติเท่ากบั 4.12 อยูใ่นระดบัมาก 
 
ปัจจยัด้านการพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑช์ุดชัน้ในย่ีห้อซาบีน่า (Sabina) 
 

ผลการศึกษาปจัจยัด้านการพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภณัฑ์ชุดชัน้ในยี่ห้อซาบีน่า 
(Sabina) ซึง่ประกอบดว้ยประเดน็ยอ่ยหลายประเดน็ สามารถแจกแจงไดด้งันี้ 
 

- จ านวนสินค้าย่ีห้อซาบีน่า (Sabina) ท่ีผูบ้ริโภคมี 
เมื่อจ าแนกกลุ่มตวัอย่างตามจ านวนสนิค้ายีห่้อซาบน่ีา (Sabina) ที่ผู้บรโิภคม ีพบว่า 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มจี านวนสนิค้ายีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) น้อยกว่า 10 ชิ้น คดิเป็นรอ้ยละ 
53.8 รองลงมาคอื 10-20 ชิ้น คดิเป็นรอ้ยละ 31.5 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที่มจี านวนสินค้ายีห่้อซาบี
น่า (Sabina) มากกว่า 20 ชิน้ มน้ีอยทีสุ่ดโดยมเีพยีงรอ้ยละ 14.8 ตามล าดบั 

 
- จ านวนผลิตภณัฑช์ุดชัน้ในย่ีห้อซาบีน่า (Sabina) ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือในช่วง 6 เดือน 

เมือ่จ าแนกตามจ านวนผลติภณัฑช์ุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) ทีผู่บ้รโิภคซือ้ในช่วง 6 
เดอืนทีผ่่านมาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซือ้น้อยกว่า 6 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 44.0 รองลงมาคอื 
6-10 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 43.8 ส่วนกลุ่มตวัอย่างทีซ่ือ้ 10 ครัง้ขึน้ไป มน้ีอยทีสุ่ด โดยมเีพยีงรอ้ย
ละ 12.2 ตามล าดบั 
 

- มลูค่าในการซ้ือผลิตภณัฑช์ุดชัน้ในย่ีห้อซาบีน่า (Sabina) ของผูบ้ริโภคแต่ละครัง้ 
เมื่อจ าแนกกลุ่มตวัอย่างตามมูลค่าในการซื้อผลติภณัฑช์ุดชัน้ในยีห่้อซาบน่ีา (Sabina) 

ของผู้บรโิภคแต่ละครัง้พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ที่ซื้อเป็นจ านวนเงนิ 500-1000 บาท คดิ
เป็นรอ้ยละ 68.2 รองลงมาคอื 1,001-1,500 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 18.0 ส่วนกลุ่มตวัอย่างทีซ่ื้อ
เป็นจ านวนเงนิ 1,500 บาทขึน้ไป มน้ีอยทีสุ่ดโดยมเีพยีงรอ้ยละ 13.8 ตามล าดบั 
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- สถานท่ีท่ีซ้ือสินค้าชุดชัน้ในย่ีห้อซาบีน่า (Sabina) 
เมื่อจ าแนกกลุ่มตวัอย่างตามสถานที่ทีซ่ื้อสนิคา้ชุดชัน้ในยีห่้อซาบน่ีา (Sabina) พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซื้อที่หา้งสรรพสนิค้า คดิเป็นรอ้ยละ 89.0 รองลงมาคอื ซื้อทีร่า้นคา้ที่มา
ขายเฉพาะ คดิเป็นรอ้ยละ 8.5 และรา้นคา้ปลกีน้อยทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 ตามล าดบั 
 

- บคุคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดชัน้อยู่ในย่ีห้อซาบีน่า (Sabina) 
เมื่อจ าแนกกลุ่มตวัอย่างตามบุคคลที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ชุดชัน้อยู่ในยีห่อ้ซาบี

น่า (Sabina) พบว่า ส่วนใหญ่ คอื เพื่อน, คนรูจ้กั คดิเป็นรอ้ยละ 36.5 รองลงมาคอื พนักงาน
ขาย และดารา, บุคคลทีม่ชีื่อเสยีงในสงัคม คดิเป็นรอ้ยละ 22.0 เท่ากนั ส่วนบุคคลในครอบครวั 
มน้ีอยทีสุ่ดโดยมเีพยีงรอ้ยละ 19.5 ตามล าดบั 
 

3.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจโดยทัว่ไป (External 

Environmental Analysis) 

ตลาดชุดชัน้ในสตรียงัคงมีการแข่งขันกันสูง ทัง้ในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ 
รูปแบบดีไซน์ ราคา รวมถึงช่องทางจดัจ าหน่าย และเนื่องจากชุดชัน้ในสตรีเป็นสินค้าที่มี
ลกัษณะเฉพาะตัวสูงและยากที่สินค้าอื่นจะทดแทนได้ ประกอบกับผู้บรโิภคมลีกัษณะความ
ต้องการที่หลากหลายมากขึน้ ท าให้ผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์การแข่งขนัในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
เจาะกลุ่มเป้าหมายทีต่้องการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ตลาดชุดชัน้ในสตรรีะดบักลางถงึระดบับนและ
ตลาดระดบัล่างทีม่กีารน าเขา้สนิค้าจากต่างประเทศได้ง่ายและเรว็ขึน้ เพื่อเป็นทางเลอืกให้กบั
กลุ่มเป้าหมายดงักล่าว  ส าหรบัการแข่งขนัในตลาดระดบักลางถงึระดบับน จะมุ่งเน้นทีก่ารสรา้ง
มูลค่าเพิม่ให้กบัตวัสนิค้าและบรกิาร ด้วยการคดิค้นวจิยัพัฒนาเพื่อน าเสนอสิง่ใหม่ๆ ทัง้ในแง่
วตัถุดบิ การตดัเยบ็ รูปแบบดไีซน์ รวมถงึการยกระดบัคุณภาพในการบรกิารลูกค้า ทัง้นี้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บรโิภค และสรา้งความพงึพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า 
ส่วนตลาดระดบัล่างจะเน้นแขง่ขนักนัในดา้นราคามากกว่าในดา้นคุณภาพสนิคา้ เพื่อเขา้มาเจาะ
ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายทีม่กี าลงัซือ้น้อย 

ประเทศไทยถือว่าเป็นแหล่งผลิตและส่งออกชุดชัน้ในที่ส าคญัแห่งหนึ่งในโลก โดย

ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมชุดชัน้ในของประเทศไทย มทีัง้ขนาดใหญ่ ขนานกลาง และขนาด

เลก็ มกีารผลติที่หลากหลายรปูแบบ ไดแ้ก่ การผลติภายใต้เครื่องหมายการคา้ของตวัเอง การ

ผลิตโดยไม่มเีครื่องหมายการค้า และการรบัจ้างผลิตให้กับตราสินค้าในต่างประเทศเพื่อใช้

ส่งออกทัง้หมด รวมทัง้ผู้ประกอบการใหญ่บางราย อาจมกีารซื้อลิขสิทธ์ตราสินค้าจากทาง
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ต่างประเทศเพื่อผลติและจ าหน่ายในประเทศ และเพื่อการส่งออก สภาพอุตสาหกรรมชุดชัน้ใน

ของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ตลาดภายในประเทศมสีดัส่วนรอ้ยละ 65 ของปรมิาณการผลติชุดชัน้ในทัง้หมด 
2. ตลาดการส่งออกชุดชัน้ใน มสีดัส่วนการส่งออกชุดชัน้ในของไทย รอ้ยละ35 ของปรมิาณ

การผลติชุดชัน้ในทัง้หมด 
 
ตลาดภายในประเทศ 
 

ในปี  2554-2555 ตลาดผลติภณัฑช์ุดชัน้ในของประเทศไทยจะมอีตัราการเตบิโตที่ 5-
10% จากมลูค่าตลาดรวม 12,000 ลา้นบาท โดยมกีารแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมชุดชัน้ในสตรนีี้
ตาม Segment ออกเป็น 3 รปูแบบหลกั ไดแ้ก่ ระดบับน คอื ชุดชัน้ในราคา 700 บาทขึน้ไป 
ระดบักลาง คอื ชุดชัน้ในราคา 200 – 700 บาท และระดบัล่าง คอื ชุดชัน้ในราคา 50 – 200 
บาท  

ด้านภาวะอุปสงค์ สดัส่วนประชากรในประเทศไทยในปี 2554 มปีระชากรเพศหญิง
ใกล้เคียงกับเพศชาย กล่าวคือ มีประชากรเพศหญิงประมาณ 31.45 ล้านคน จากจ านวน
ประชากรทัง้หมด 63.89 ล้านคน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 49.22 ของประชากรทัง้หมดของ
ประเทศไทย ในอดตีปจัจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้ชุดชัน้ใน คอื 
ประโยชน์ในการใชง้าน (Function) ผูบ้รโิภคมกัเลอืกซือ้ชุดชัน้ในทีช่่วยรกัษารปูร่างและกระชบั
สดัสวน แต่ในปจัจุบนั พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไป โดยนอกจาก นึงถงึประโยชน์การใช้
งานแลว้ ผูบ้รโิภคยงัหนัมาใหค้วามส าคญัในเรื่องรปูแบบ (Fashion) และ ดไีซน์ (Design) ของ
ชุดชัน้ในมากขึน้ กล่าวคอื ผูบ้รโิภคตดัสนิใจเลอืกซือ้ชุดชัน้ในทีม่กีารออกแบบสวยงาม ทนัสมยั 
เพื่อให้สอดคล้องรบักบัแฟชัน่เสื้อผ้าส าเรจ็รูปที่มกีารเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากชุดชัน้ในเป็น
สนิค้าจ าเป็นและมอีายุการใช้งานจ ากัด ประกอบกบัการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบรโิภค
ดงักล่าว ส่งผลให้ความถี่ในการบรโิภคชุดชัน้ในเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งนับเป็นปจัจยัสนับสนุนให้มี
ปรมิาณความตอ้งการบรโิภคชุดชัน้ในอยา่งต่อเนื่อง   

ในปี 2555 คาดว่าอุปสงคข์องชุดชัน้ใน ในประเทศจะมอีตัราการเตบิโตอยู่ในระดบัทีไ่ม่
เตบิโตเท่าไรนัก ทัง้นี้เนื่องจาก ในช่วงปลายปี 2554 ไดเ้กดิปญัหามหาอุทกภยัครัง้ใหญ่ ท าให้
บา้นเรอืนของประชาชนต้องจมน ้าเป็นจ านวนมาก ซึง่ท าใหป้ระชาชนส่วนใหญ่ต้องน ารายไดไ้ป
ซื้อสนิค้าที่จ าเป็น และซ่อมแซมบ้านเรอืนที่ประสบกับปญัหาน ้าท่วม เป็นหลกั ส่วนสินค้าที่
ฟุ่มเฟือย อาจจะมกีารชะลอการซื้อออกไปได้ แต่อย่างไรก็ตามจากนโยบายรฐับาลที่จะขึ้น
ค่าแรงขัน้ต ่าเป็น 300 บาทในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล และขึน้ 40% ในเขตอื่นๆ นัน้ อาจจะ
ส่งผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบ กล่าวคอื ในทางบวก ประชาชนจะมรีายไดท้ี่สูงขึน้ น าเงนิ
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มาใชจ้า่ยมากยิง่ขึน้ ก่อใหเ้กดิดมีานดเ์พิม่สูงขึน้เป็นอย่างมาก  แต่ในทางกลบักนัเมื่อมกีารปรบั
ค่าแรงขัน้ต ่าท าให้หลายๆ อุตสาหกรรมมตี้นทุนการผลติทีสู่งขึน้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิง่ทอ
ที่จะต้องใช้แรงงานฝีมอืเป็นหลกั เมื่อต้นทุนสูงขึ้นปญัหาที่ตามมาคอื สนิค้าที่ใช้แรงงานเป็น
ปจัจยัหลกั มคีวามจ าเป็นที่จะต้องขึ้นราคาสนิค้า ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปญัหาภาวะเงนิเฟ้อใน
ประเทศตามมา    

ดา้นอุปทานชุดชัน้ใน มผีูผ้ลติทัง้รายใหญ่ รายกลางและรายย่อยกระจายอยู่ทัว่ประเทศ
กว่า 40 ราย ซึง่คาดว่ารายเลก็ๆ จะไดร้บัผลกระทบอยา่งมากจากการปรบัค่าแรงขัน้ต ่าเป็น 300 
บาท ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ซึ่งอาจจะท าใหม้รีายย่อยหลายรายอาจจะต้องปิดกจิการ
ลง นอกจากก าลงัการผลติในประเทศ ยงัมชีุดชัน้ในทีม่ชีื่อเสยีงจ าหน่ายในราคาสูงจากประเทศ
ในแถบตะวนัตก และชุดชัน้ในราคาประหยดัจากประเทศเพื่อนบา้น เช่น สาธารณรฐัประชาชน
จนี เป็นจ านวนมากเข้ามาจ าหน่ายในประเทศ ลกัษณะการผลติมทีัง้ที่เป็นการผลติให้กบัตรา
สนิคา้ต่างประเทศเพื่อส่งออกทัง้หมด (OEM) หรอืซือ้ลขิสทิธิต์ราสนิคา้จากต่างประเทศเพื่อผลติ
และจ าหน่ายในประเทศและเพื่อส่งออก รวมทัง้การผลติภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง 
และการผลติโดยไม่มเีครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตาม ปจัจุบนัผู้ผลติเริม่ให้ความส าคญักบั
มูลค่าผลติภณัฑ์ (Product Value) มากขึ้น จงึมกีารพฒันาการผลติ การสร้างโครงข่าย
อุตสาหกรรม การจดัการวัตถุดิบเพื่อปรับปรุงและพฒันาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งรวดเรว็ รวมถงึมกีารจา้งผูเ้ชีย่วชาญ ดา้นการผลติและนักออกแบบ
จากต่างประเทศมาช่วยพฒันาดา้นผลติภณัฑ ์

ด้านแนวโน้มตลาดในประเทศในปี 2554  ที่ผ่านมา ประเทศไทยจะมีอัตราการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิหรอืผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Products หรอื 
GDP) ทีส่งูขึน้ประมาณ รอ้ยละ 4 ซึง่คาดว่าตลาดอุตสาหกรรมชุดชัน้ในในประเทศไทยกม็อีตัรา
เตบิโตไปในทศิทางเดยีวกนั แต่คาดว่าจะเป็นการเตบิโตของตลาดชุดชัน้ใน ในตลาดล่างมาก
ยิง่ขึน้ โดยสอดคลอ้งกบัการน าเขา้ชุดชัน้ในที่เพิม่ขึน้จากประเทศจนี ซึง่มรีาคาถูกที่เขา้มาขาย
ในกลุ่มดสีเคาท์สโตร ์ได้แก่ ห้างบิก๊ซี, เทสโก้ โลตสั ที่เป็นการน าเขา้สนิค้าเขา้มาขายเองโดย
ทางหา้ง ซึง่จะส่งผลกระทบกบัแบรนดท์ีแ่ขง่ขนักนัอยูใ่นตลาดล่างเป็นอย่างมาก และคาดว่าในปี 
2555 แบรนดใ์นระดบัล่างในประเทศ จะได้รบัผลกระทบเป็นอย่างมาก จากการที่ทางหา้งได้มี
การน าเขา้สนิค้าราคาถูกเขา้มาขายเอง ซึ่งนอกจากราคาที่จะต้องมกีารแข่งขนัที่ราคาถูกแล้ว 
แบรนด์ระดบัล่างอาจจะได้รบัผลกระทบจากพื้นที่ขายในห้างเอง เนื่องจากทางห้างคงต้องให้
ความส าคญักบัพืน้ที่ขายทีเ่ป็นสนิค้าของบรษิทัเองมากกว่าการให้แบรนด์ระดบัล่างเขา้มาขาย 
ท าใหแ้บรนดร์ะดบัล่างนอกจากจะต้องแข่งขนัทางดา้นราคาแลว้ ยงัต้องแข่งขนัเพื่อแย่งชงิพืน้ที่
ขายในห้างอีกด้วย ส่วนตลาดระดบักลาง ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของบรษิัท คาดว่าตลาดจะมกีาร
แข่งขนักนัมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะแบรนดท์ี่มสี่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุด ได้มกีารเขา้มาท าตลาด
มากขึน้ในตลาดนี้ เพื่อรกัษาและแยง่ส่วนแบ่งตลาดใหม้ากยิง่ขึน้ 



56 
 

ดงันัน้ในปี 2555 ตลาดระดบักลางจะมกีารแข่งขนัที่รุนแรงในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
การออกสนิคา้ใหม่เขา้มาแข่งขนัทัง้ทางดา้นฟงัก์ชัน่ของสนิคา้ และดไีซน์ของสนิคา้ และการใช้
กลยุทธ์การตลาดทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสรมิการขายในรปูแบบของการลดราคา 
การโฆษณา ประชาสมัพนัธใ์นทุกรปูแบบ เพื่อทีจ่ะแยง่ชงิหรอืรกัษาส่วนแบ่งตลาดของตนเองไว ้ 

ในส่วนของแนวโน้มพฤตกิรรมของผู้บรโิภคจากเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัมากขึน้ทุกวนั ท า
ให้ผู้บรโิภคสามารถเขา้ถงึขอ้มลูของผลติภณัฑไ์ด้มากยิง่ขึน้ ผูบ้รโิภคหาขอ้มูลเพื่อน ามาใช้ใน
การตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้มากยิง่ขึน้ และแนวโน้มของผูบ้รโิภคจะหนัมาเน้นการสวมใส่
ชุดชัน้ในเพื่อความสวยงามและกระชับรูปร่าง นับเป็นปจัจัยหลักที่กระตุ้นยอดขายของ
อุตสาหกรรมชุดชัน้ในภายในประเทศโดยรวมมากยิง่ขึน้ การสวมใส่ชุดชัน้ในทีม่รีปูแบบทนัสมยั 
สสีนัสวยงาม เพิม่สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดส าหรบัวยัรุ่นและวยัสาว ส าหรบัชุด
ชัน้ในแบบแฟชัน่เป็นเครื่องนุ่งห่มที่จ าเป็นในชวีติประจ าวนัของสุภาพสตร ีซึ่งก็จะเพิม่มากขึน้
ตามอตัราการเพิม่ของจ านวนประชากรหญงิ และการเพิม่ขึน้ของชุดชัน้ในแบบใหม่ทีช่่วยรกัษา
รปูรา่งและเสรมิบุคคลกิภาพ 
 
สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 
 

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเรจ็รูปของไทยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย่อม และจดัเป็นอุตสาหกรรมปลายน ้าของอุตสาหกรรมสิง่ทอ ซึง่ต้องพึง่พาแรงงานในการผลติ
เป็นหลกั แม้จะใช้เงนิลงทุนต ่ากว่าเมื่อเทยีบกบัอุตสาหกรรมต้นน ้าและกลางน ้าที่มุ่งเน้นการ
ลงทุนในเทคโนโลยเีป็นหลกั แต่การผลิตของอุตสาหกรรมเหล่านี้จะต้องมคีวามเกี่ยวเนื่อง
สมัพนัธ์กนัทัง้ระบบ ซึ่งการที่จะพฒันาไปสู่ระดบัอุตสาหกรรมอย่างเต็มตวัต้องใช้เวลา ฉะนัน้
หากผู้ผลติมกีารร่วมมอืกบัพนัธมติรทางธุรกจิด าเนินนโยบายบูรณาการโครงข่ายอุตสาหกรรม
ตัง้แต่ตน้น ้าจนถงึปลายน ้า อาท ิการวจิยัและพฒันาวตัถุดบิใหม่ๆ การคดิคน้เทคนิคการผลติทีด่ี
มคีุณภาพ ฯลฯ ก็จะสามารถเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ มัน่คง และเพิม่ขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัใหส้งูยิง่ขึน้ ตลาดชุดชัน้ในสตรยีงัคงมกีารแข่งขนักนัสูง โดยมผีูป้ระกอบการรายเดมิและ
รายใหม่เข้ามาสร้างสสีนัในตลาดเพิม่มากขึ้น แม้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศจะชะลอตวัลงดว้ยผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิโลกกต็าม ทัง้นี้เนื่องจากชุดชัน้ใน
สตรเีป็นสนิค้าที่มลีกัษณะเฉพาะตวัสูงและยากที่สนิคา้อื่นจะทดแทนได ้ประกอบกบัผูบ้รโิภคมี
ลกัษณะความตอ้งการทีห่ลากหลายมากขึน้ ท าใหผู้ป้ระกอบการต่างใชก้ลยุทธก์ารแข่งขนัต่างๆ 
เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายทีต่้องการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ตลาดชุดชัน้ในสตรรีะดบักลางถงึระดบับน 
และตลาดระดบัล่าง ที่มกีารน าเข้าสนิค้าจากต่างประเทศที่ท าได้ง่ายขึ้นและเรว็ขึ้น เพื่ อเป็น
ทางเลอืกให้กบักลุ่มเป้าหมายดงักล่าว ส าหรบัการแข่งขนัในตลาดระดบักลางถงึระดบับน จะ
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มุง่เน้นทีก่ารสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัตวัสนิคา้และบรกิาร ดว้ยการคดิคน้วจิยัพฒันาเพื่อน าเสนอสิง่
ใหม่ๆ ทัง้ในแง่วตัถุดบิ การตดัเยบ็ รูปแบบดไีซน์ รวมถึงการยกระดบัคุณภาพในการบริการ
ลูกค้า ทัง้นี้เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บรโิภค และสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้แก่ลูกค้าส่วนตลาดระดบัล่าง จะเน้นแข่งขนักนัในด้านราคา มากกว่าในด้านคุณภาพ
สนิคา้ เพื่อเขา้มาเจาะลกูคา้กลุ่มเป้าหมายทีม่กี าลงัซือ้น้อย 

ดา้นภาวะการแขง่ขนัในประเทศ ตลาดชุดชัน้ในภายในประเทศเป็นตลาดทีม่กีารแข่งขนั
สูงในทุกระดบัราคา โดยมผีูป้ระกอบการหลายรายในอุตสาหกรรมชุดชัน้ใน เช่น บรษิทั ไทยวา
โก ้จ ากดั (มหาชน) ผูผ้ลติชุดชัน้ในตรา “Wacoal” บรษิทั ไทรอมัพ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ผูผ้ลติชุดชัน้ในตรา “Triumph” และบรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ผูผ้ลติชุดชัน้ใน
ตรา “Sabina” และยงัมผีู้ผลติรายย่อยซึ่งผลติชุดชัน้ในโดยไม่มเีครื่องหมายการคา้จ านวนมาก
รองรบัตลาดผูบ้รโิภคทีค่ านึงถงึราคาเป็นประเดน็หลกัในการเลอืกซือ้สนิคา้ โดยหากแบ่งสดัส่วน
ตลาดโดยประมาณแลว้ บรษิทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) จะมสี่วนแบ่งตลาดมากทีสุ่ดรองลงมา
จะเป็นบรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ไทรอมัพ์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย) 
จ ากดั ซึง่ปจัจุบนั เน่ืองจากตลาดชุดชัน้ในโดยรวมในประเทศมอีตัราการเตบิโตไม่สูงนัก ท าให้
ทุกแบรนด์ทัง้แบรนด์ที่เป็นผู้น าและผู้ตาม ต้องหนัมาแย่งชงิส่วนแบ่งการตลาดกนัอย่างหนัก 
โดยใชก้ลยุทธท์างการตลาดทุกวถิทีาง ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา , ประชาสมัพนัธ์, การตลาด
ทางตรง และทีม่กีารแข่งกนักนัมากทีสุ่ดจะเป็นการส่งเสรมิการขาย ในการจดัโปรโมชัน่ลดราคา
กนัมากยิง่ขึ้นนอกจากการแข่งขนัระหว่างบรษิัทผู้ผลิตภายในประเทศ ยงัมกีารแข่งขนัจาก
ผูผ้ลติชุดชัน้ในชัน้น าจากต่างประเทศ เช่น องักฤษ ฝรัง่เศส สหรฐัอเมรกิา เป็นต้น ทีเ่ขา้มาแย่ง
ชงิส่วนแบ่งการตลาดผูบ้รโิภคระดบับน ส าหรบัตลาดผูบ้รโิภคทีค่ านึงถงึราคาเป็นประเดน็หลกั 
มกีารแขง่ขนัจากชุดชัน้ในน าเขา้ราคาประหยดัจากผูผ้ลติจากประเทศใกลเ้คยีง เช่น สาธารณรฐั
ประชาชนจนี ซึง่มตีน้ทุนการผลติต ่า เป็นตน้ 

ส่วนการน าเข้าสนิค้าประเภทชุดชัน้ในมูลค่าการน าเขา้ชุดชัน้ในสตรขีองไทย ตัง้แต่ปี 
2550ถงึ 2554 มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
ตารางที ่ 20 มลูค่าการน าเขา้ชุดชัน้ในสตรขีองไทย ตัง้แต่ปี 2550ถงึ 2554 

ปี 2550 2551 2552 2553 2554 
มลูค่าการน าเขา้ 92,873,225 90,633,523 90,414,181 109,715,634 123,920,600 
อตัราการเตบิโต 

(%) 
- -2% 0% 21% 13% 

ทีม่า : กระทรวงพาณชิย ์
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มลูค่าการน าเข้าชุดชัน้ในสตรีของไทย ตัง้แต่ปี 2550ถึง 2554 (ล้านดอลลาหส์หรฐัฯ) 

 
แผนภูมทิี ่ 2 
ทีม่า : กระทรวงพาณชิย ์
 

จากตาราง และกราฟ จะเหน็ได้ว่าตัง้แต่ปี 2550 จนถงึปี 2552 อตัราการน าเขา้อยู่ใน
ลกัษณะคงตวัมาโดยตลอด  แต่ในปี 2553 ทีผ่่านมา มอีตัราการน าเขา้ชุดชัน้ในเตบิโตสูงขึน้เป็น
อย่างมากโดยสูงขึน้ถงึ 21%และต่อเนื่องไปถงึปี 2554 ที่ยงัคงสูงขึน้ถึง 13% หรอืคดิเป็นการ
น าเขา้สูงถงึ 123.9 ล้านเหรยีญสหรฐั ส่วนหนึ่งคาดว่าจากขอ้ตกลงทางการค้า AFTA ซึ่งได้
เริม่ตน้อยา่งเป็นรปูธรรมเมือ่ 1 มกราคม 2553 ทีผ่่านมา ซึง่การน าเขา้ทีสู่งขึน้ดงักล่าว เป็นการ
ส่งสญัญาณถงึแบรนด ์หรอืสนิคา้จากต่างประเทศเขา้มาแข่งขนัในประเทศมากยิง่ขึน้ ท าใหค้าด
ว่าในปี 2555 การแขง่ขนัตลาดชุดชัน้ในในประเทศจะมกีารแขง่ขนัทีร่นุแรงมากยิง่ขึน้ 
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ตารางที ่ 21  มลูค่าการน าเขา้สนิคา้ประเภทชุดชัน้ในจากประเทศคู่คา้หลกัปี 2550 – 2554 
(ลา้นบาท) 
ประเทศ 2550 2551 2552 2553 2554 

จีน 
1,563,675,155 1,627,234,910 1,473,096,810 1,624,104,486 2,033,763,400 

ฮ่องกง 
826,423,850 811,572,090 888,753,083 1,108,786,299 703,439,800 

มาเลเซีย 96,026,700 64,318,310 66,936,052 83,794,198 - 
เวียดนาม 133,103,495 51,048,620 90,789,462 69,940,042 139,626,000 
บงัคลาเทศ - - - - 91,122,200 
อินโดนีเซีย - - - 65,939,594 - 
ญ่ีปุ่ น 128,572,465 54,397,315 25,284,872 - - 
โปรตุเกส - - 61,758,216 - 79,848,800 
ทีม่า : กระทรวงพาณชิย ์
 
มลูค่าการน าเข้าสินค้าประเภทชุดชัน้ในจากประเทศคู่ค้าหลกั ปี 2550 - 2554 (ล้านบาท) 

 
แผนภูมทิี ่ 3 
ทีม่า : กระทรวงพาณชิย ์
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ตารางที ่ 22  สดัส่วนการน าเขา้ชุดชัน้ในปี 2554 
ประเทศ จีน ฮ่องกง บงัคลา

เทศ 
เวียดนาม โปรตุเกส อ่ืนๆ 

อตัราส่วน (%) 54 19 2 4 2 19 
ทีม่า : กระทรวงพาณชิย ์

 
สดัส่วนการน าเข้าชุดชัน้ในปี 2554 

 
 

แผนภูมทิี ่ 4 
ทีม่า : กระทรวงพาณชิย ์
 

จากกราฟและตาราง จะเห็นได้อย่างชดัเจนมากขึน้ว่า ประเทศไทยยงัคงมกีารน าเข้า

สนิคา้จากประเทศจนีมากเป็นอนัดบัหนึ่ง และมกีารเขา้ทีเ่พิม่สูงขึน้เป็นอย่างมาก โดยเพิม่สูงขึน้

ถงึประมาณ 410 ล้านบาท หรอืคดิเป็นมลูค่า 2,033 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้ถงึรอ้ย

ละ 25 ซึ่งคาดว่าเป็นการน าเขา้ของกลุ่มดสีเคาทส์โตร ์ทีม่กีารน าเขา้สนิคา้จากประเทศจนีซึง่มี

ราคาถูกเข้ามาจ าหน่ายในห้างของตนเองมากขึ้น แต่ขณะเดียวกัน การน าเข้าของประเทศ

ฮ่องกงกลบัลดลงเป็นอย่างมาก แต่กลบัมีการน าเข้าจากประเทศเวียดนามและบงัคลาเทศ

เพิม่ขึน้เป็นอย่างมาก คาดว่าจะเป็นการน าเขา้ของแบรนดจ์ากต่างประเทศ ทีว่่าจา้งประเทศทัง้ 

2 ประเทศ ดงักล่าวผลติ 
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ข้อมลูจ าเพาะของบริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
 

บรษิัท ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) เริม่มกีารปรบัเป้าหมายการด าเนินธุรกิจมาตัง้แต่ปี 
2550 โดยไดล้ดสดัส่วนการขายผลติภณัฑ ์OEM กบัสดัส่วนการขายภายใต้แบรนดซ์าบน่ีาใน
ประเทศมาโดยตลอดจากสดัส่วน รอ้ยละ 54.89 มาเป็น รอ้ยละ 46.15 ในปี 2551 และรอ้ยละ 
30.83 ในปี 2552 ตามล าดบั และมสีดัส่วน รอ้ยละ 28.78 ในปี 2553 และ รอ้ยละ 22.15 ในปี 
2554 ของรายได้รวมตามงบการเงนิรวม ซึ่งการลดสดัส่วนดงักล่าวเพื่อเป็นการลดการพึ่งพา
ลกูคา้ต่างประเทศ เนื่องจาก 

1. ความไม่แน่นอนของตลาดต่างประเทศ จากสภาพปญัหาทางด้านเศรษฐกิจทัง้ในฝ ัง่
ทางด้านสหรฐัอเมรกิา และโดยเฉพาะทางด้านยุโรป ซึ่งประสบปญัหาทางด้านเศรษฐกิจเป็น
อยา่งหนกั โดยเฉพาะปญัหาหน้ีสาธารณะ ซึง่เริม่จากประเทศกรซีและลุกลามมายงัประเทศอื่นๆ 
ในแถบยโุรป ทัง้ ประเทศสเปน, อติาล ีซึง่ท าใหป้ระเทศเหล่านี้ขาดความเชื่อมัน่จากนักลงทุน มี
การลดอนัดบัเครดติของประเทศเหล่านี้ ท าใหภ้าครฐัจ าเป็นต้องตดัลดงบประมาณในประเทศลง 
เพื่อแก้ปญัหาหน้ีสาธารณะ จงึส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย เกิดการ
ว่างงานเป็นจ านวนมาก ท าใหต้ลาดยุโรปซึง่เป็นตลาดหลกัของบรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) 
ไม่มคีวามแน่นอนทางดา้นจ านวนสัง่ผลติ อกีทัง้ระยะเวลาในการผลติสัน้ลง นอกจากนัน้ตลาด
ยโุรปเริม่เปลีย่นไป ตลาดสนิคา้ราคาแพงเริม่ลดลง ตลาดเปลีย่นไปเป็นสนิคา้ราคาประหยดัมาก
ยิง่ขึน้ อนัส่งผลใหก้ารผลติใหก้บัแบรนดท์างดา้นยโุรปมอีตัราก าไรลดลง 

2. อตัราแลกเปลี่ยน จากการที่แนวโน้มของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาท ต่อเหรยีญสหรฐั 
หรอืยูโร มแีนวโน้มลดต ่าลงมาโดยตลอด อนัหมายถงึค่าเงนิบาทมแีนวโน้มแขง็ค่ามากยิง่ขึ้น
เรือ่ยๆ ท าใหค้วามสามารถในการแขง่ขนัในการรบัออเดอรจ์ากลูกคา้ต่างประเทศ เป็นไปไดย้าก
ขึน้ โดยเฉพาะการแข่งขนักบัผู้ผลติรายใหญ่ในประเทศจนีจากเหตุผลดงักล่าว และเพื่อความ
ยัง่ยนืในการเตบิโตของบรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) (Sustainable Growth) ท าใหท้างบรษิทั 
ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) หนัมาท าตลาดชุดชัน้ในในประเทศเป็นอย่างหนักมาตลอด 4 ปี ซึง่ท า
ใหแ้บรนดซ์าบน่ีา มอีตัราการเตบิโตมากกว่าตลาดโดยรวมมาโดยตลอด โดยมอีตัราการเตบิโต 
รอ้ยละ 9.3 ในปี 2552 และ รอ้ยละ 16.7 ในปี 2553 และรอ้ยละ 11.4 ในปี 2554 จนปจัจุบนั 
บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) มสี่วนแบ่งตลาดเป็นอนัดบั 2 ในตลาดชุดชัน้ในสตร ีและบรษิทั 
ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) มเีป้าหมายทีจ่ะรกัษาอตัราการเตบิโตใหเ้ป็นหน่ึงในผูน้ าตลาดชุดชัน้ใน
สตรใีนประเทศไทย 

ส าหรบัในปี 2555 ที่ผ่านมา บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) มเีป้าหมายในการด าเนิน
ธุรกจิดงันี้ 

1. การขยายแบรนด์ ซาบน่ีา ในประเทศ บรษิัท ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) มเีป้าหมายใน
การสรา้งฐานของแบรนดซ์าบน่ีาในประเทศ ใหม้คีวามแขง็แกร่งมากยิง่ขึน้ และเพื่อเป็นการรบัรู้
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ในตราสนิคา้ (Brand Recognition) และการยอมรบัในแบรนดซ์าบน่ีาในประเทศและทีส่ าคญัเพื่อ
แย่งชิงส่วนแบ่งตลาดชุดชัน้ในสตร ีในประเทศไทยให้มากที่สุด โดยบริษัท ซาบีน่า จ ากัด 
(มหาชน) ได้เน้นในการเจรญิเตบิโตในกลุ่มวยัรุ่น ซึง่เป็นกลุ่มทีบ่รษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) 
มคีวามแขง็แกร่งเป็นอย่างมากเป็นหลกั โดยการเน้นในการศกึษาถงึพฤตกิรรม , เทรนดแ์ฟชัน่ 
และความตอ้งการของวยัรุน่ เพื่อออกสนิคา้ใหต้อบสนองความตอ้งการ และพฤตกิรรมของวยัรุ่น
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนัน้ บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ยงัได้วางแผนในการ
ขยายไปยงักลุ่มวยัสาวและวยัผูใ้หญ่มากยิง่ขึน้ ซึง่เป็นตลาดทีม่กี าลงัซือ้สูง เนื่องจากลูกคา้ส่วน
ใหญ่จะเป็นลกูคา้ทีส่ามารถหารายไดไ้ดเ้อง และมกี าลงัซือ้สงูเป็นอยา่งมาก 

2. การขยายแบรนด์ซาบีน่าไปยงัต่างประเทศทางบริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) มี
เป้าหมายในการที่จะขยายแบรนด์ซาบน่ีาออกไปยงัต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศในกลุ่ม
สมาชกิอาเซยีน ซึง่ไดม้กีารเริม่ใชข้อ้ตกลงทางดา้นภาษ ี(AFTA) ซึง่ ไดม้กีารเริม่ลดภาษเีพื่อให้
อยูใ่นอตัรา 0 % ในอนาคตอนัใกลน้ี้ อนัไดแ้ก่ ประเทศ กมัพูชา, เวยีดนาม, พม่า รวมทัง้ไปยงัที่
อื่นๆ ในแถบเอเชีย เช่น ไต้หวัน เป็นต้น ซึ่งทางบริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) ได้เริ่ม
ด าเนินการในบางส่วนไปบ้างแล้ว โดยส่วยใหญ่จะด าเนินการในรูปแบบของการจัดตัง้ผู้แทน
จ าหน่ายในประเทศเหล่านัน้เป็นหลกั โดยเฉพาะสนิคา้ในกลุ่มวยัเดก็ (Sabinie) ซึง่ไดเ้ริม่จดัตัง้
ตัวแทนจ าหน่าย และเริ่มจ าหน่ายแล้วในประเทศไต้หวันซึ่งมีจุดขายอยู่ถึง 200 จุดขาย 
นอกจากนัน้ยงัอยู่ในช่วงการขยายไปยงัคอลเลคชัน่ในกลุ่มวยัรุ่น และกลุ่มอื่นๆ อยู่ ซึ่งใน
เบื้องต้นได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างด ีนอกจากนัน้ยงัมปีระเทศที่มกีารเปิดประเทศมากยิง่ขึ้น 
เช่นประเทศ พม่า ปจัจุบนัทางบรษิัท ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) มตีวัแทนจ าหน่ายซึ่งสามารถ
ขยายสาขาออกไปได้ถงึ 16 สาขาแล้ว และจะเพิม่เป็น 20 สาขา ในปี 2555 คาดว่าในปี 2555 
บรษิทั จะสามารถสรา้งยอดขายแบรนดซ์าบน่ีา ได ้100 ลา้นบาท 

3. การรบัจา้งผลติสนิคา้ภายใต้แบรนด์ลูกคา้ (OEM) อย่างไรถงึแมว้่าทางบรษิทั ซาบน่ีา 
จ ากดั (มหาชน) มนีโยบายในการลดสดัส่วนการผลติส าหรบัการรบัจา้งผลติสนิคา้ภายใต้แบรนด์
ลูกค้า ก็ตาม แต่ยงัคงรกัษาสดัส่วนนี้ให้อยู่ประมาณร้อยละ10 - 20 ของก าลงัการผลิต ทัง้นี้
เนื่องจากยงัมลีูกคา้เก่าทีม่คีวามสมัพนัธก์นัมายาวนาน และเพื่อเป็นการรองรบัในกรณีตลาดใน
ประเทศมกีารเปลีย่นแปลงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคดิ เช่น มหาอุทกภยัทีเ่กดิขึน้ในปี 2554 ซึ่ง
ยงัไม่มคีวามมัน่ใจว่าจะเกิดขึน้อกีหรอืไม่ หรอือาจจะเป็นผลจากความรุนแรงทางการเมอืงใน
ประเทศ ท าใหไ้ม่สามารถท าตลาดในประเทศไดอ้ย่างทีต่ ัง้เป้าหมายไวน้อกจากเหตุผลดงักล่าว 
การรกัษาสดัส่วนนี้ไว้จะท าให้บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ได้รบัรู้ถงึเทรนด์แฟชัน่ของชุด
ชัน้ในในต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถเอามาพฒันาให้เป็นประโยชน์กบัตลาดใน
ประเทศได ้แต่ทัง้นี้การรบัจา้งผลติดงักล่าวทางบรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ยงัคงเน้นในการ
พจิารณาในส่วนของก าไรเป็นส าคญั รวมถงึความยากง่ายในการผลติของสนิคา้ ทัง้นี้เพื่อมสี่วน
สนบัสนุนใหโ้รงงานสามารถเพิม่ประสทิธภิาพไดด้ขีึน้ 
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4. การเปิดรา้นค้าภายใต้แบรนด์ซาบน่ีา บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ยงัคงมนีโยบาย
ในการเปิดรา้นค้าภายใต้แบรนดซ์าบน่ีา ทัง้นี้เพื่อเป็นอกีช่องทางหนึ่งในการเพิม่ยอดขาย และ
ยงัเป็นการสรา้งการรบัรูใ้นตราสนิค้า (Brand Recognition) ซึง่ปจัจุบนั บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั 
(มหาชน) สามารถเปิดรา้นคา้ไปไดแ้ลว้ จ านวน 30 รา้นคา้ และมแีผนในการเปิดเพิม่เตมิใหค้รบ
จ านวน 50 รา้นคา้ในปี 2556 
 
กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของบริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
 

บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ได้แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามวยั และประเภทซึ่งมี
พฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ตกต่างกนัดงันี้ 
 

- กลุ่มลกูค้าวยัเดก็และวยัรุ่น 
กลุ่มลูกคา้ทัง้สองวยันี้เป็นฐานลูกคา้หลกัของบรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) เนื่องจาก

บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ผลติสนิค้าที่ตรงกบัความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้เป็นอย่างด ี
โดยเฉพาะในเรื่อง ดไีซน์ สสีนั และความน่ารกัเหมาะสมกบัวยั ท าให้เครื่องหมายการค้าของ
บรษิทัเป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลาย ดว้ยลกัษณะของสนิค้า รูปแบบแฟชัน่ และมกีารวางจ าหน่าย
ผลติภณัฑใ์หมอ่ยูเ่สมอ บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) จงึสามารถสรา้งรายไดจ้ากลูกคา้กลุ่มนี้
อย่างต่อเนื่องส าหรบักลุ่มลูกค้าวยัเด็ก ตัง้แต่ประถมต้นจนถึงมธัยมต้น ผู้ปกครองเป็นผู้มี
อทิธพิลในการตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิค้าของบรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ไดผ้ลติชุดชัน้ในของ
เดก็ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Sabinie” เพื่อรองรบัสรรีะในวยัเดก็ โดยเน้นการออกแบบที่
น่ารกัสมวยั และเน้นคุณภาพของวตัถุดบิที่น ามาใชใ้นการผลติ เนื่องจากเป็นวยัที่เพิง่จะเริม่ใส่
เสือ้ชัน้ใน จงึตอ้งพถิพีถินัในการเลอืกวตัถุดบิทีไ่มก่่อใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อผวิสมัผสัของเดก็
กลุ่มลกูคา้วยัรุน่ เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมปลายถงึนกัศกึษามหาวทิยาลยั เป็นวยัทีเ่พื่อนและบุคคล
ทีต่นเองชื่นชอบมอีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่มกัเลอืกซือ้สนิคา้ตามแฟชัน่ และฟงัก์ชัน่ใน
การใชง้านทีส่ามารถท าใหบุ้คลกิภาพของตนดูดยีิง่ขึน้ ในสายตาของคนอื่นๆ ซึง่ปจัจุบนัแบรนด์
ซาบน่ีา ได้รบัความนิยม และเป็นที่รู้จกัมากขึ้นในกลุ่มวยัรุ่น ทางบรษิัทยงัคงเน้นในการออก
ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นแฟชัน่ในกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง และยงัมกีารปรับปรุง หรอืคดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มนี้โดยตลอด 
 

- กลุ่มลกูค้าวยัสาวและวยัผูใ้หญ่ 
ลูกค้าในกลุ่มนี้จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นท าให้เริ่มค านึงถึงประโยชน์การใช้งาน

มากกว่าความสวยงามเพยีงอยา่งเดยีว นอกจากนัน้ ยงัมอี านาจการซือ้สงูและปรมิาณลกูคา้ 
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จ านวนมากบรษิทัจงึวางแผนออกผลติภณัฑส์ าหรบัลูกคา้กลุ่มนี้มากขึน้ในอนาคต โดย

บริษัทได้เริ่มมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีประโยชน์ในการใช้งาน แก้ไขข้อบกพร่องและ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บรโิภคมากขึ้น ซึ่งทางบรษิัท ซาบน่ีา จ ากัด (มหาชน)  มี

สนิค้าส าหรบัรูปทรงหน้าอกของลูกค้าทุกแบบและทุกประโยชน์ใช้สอย ตวัอย่างเช่น “Moldern 

Curve by Sabina” ซึ่งช่วยท าให้ผู้ใช้มสีรรีะที่สวยงาม ดูเนียนเรยีบเป็นธรรมชาตมิากขึ้น 

แกป้ญัหาในการแต่งตวัตามสมยันิยม เพิม่ความมัน่ใจ และความสวยงามแก่ผูบ้รโิภค เพื่อเขา้ถงึ

ตลาดในกลุ่มวยัสาวและวยัผู้ใหญ่ โดยใช้จุดเด่นในด้านฟงัก์ชัน่ในการใช้งานของผลติภณัฑ์

ส าหรบักลุ่มลกูคา้วยัสาวจดัเป็นกลุ่มลูกคา้ตัง้แต่นักศกึษามหาวทิยาลยัจนถงึสาววยัท างาน เป็น

วยัที่เพื่อน พนักงานขาย และเครื่องหมายการค้ามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซื้อชุดชัน้ใน 

กลุ่มลกูคา้วยัสาวจะเน้นฟงักช์ัน่ในการใชง้านทีส่อดคลอ้งกบัแฟชัน่เครือ่งแต่งกายภายนอก กลุ่ม

ลูกค้าวยัผู้ใหญ่ มพีฤตกิรรมการเลอืกซื้อชุดชัน้ในโดยเน้นฟงัก์ชัน่ในการใช้งานที่เหมาะสมกบั

สรรีะเป็นหลกัโดยเพื่อน พนกังานขาย และเครือ่งหมายการคา้มอีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้ชุดชัน้ใน 

การจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 
บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) จะวางขายตามจุดจ าหน่ายต่างๆ โดยเป็นลกัษณะการ

ฝากขายสนิคา้ และมกีารโอนยา้ยสนิค้าอย่างสม ่าเสมอเพื่อสรา้งยอดขายอย่างต่อเนื่อง โดยใน
แต่ละจดุจ าหน่าย บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) จดัใหม้พีนักงานขาย จ านวน 2-3 คน ซึง่เป็น
พนักงานขายที่ได้รบัการฝึกอบรมให้มคีวามสามารถในการสื่อสินค้าให้ถึงลูกค้าเป้าหมาย 
เพื่อให้ค าแนะน าแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง และจุดเด่นต่างๆของ
ผลติภณัฑ์ ในขณะเดยีวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการหรอืข้อเสนอแนะของ
ลูกค้า กลบัมายงัฝ่ายวจิยัพฒันาเพื่อปรบัปรุงผลติภณัฑไ์ด้ตรงต่อความต้องการของลูกค้ามาก
ยิง่ขึน้ ปจัจบุนับรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) มพีนกังานขายจ านวนทัง้สิน้มากกว่า 850 คน 

 
ศกัยภาพการแข่งขนัของบริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน)  

 
ในสภาวะตลาดทีม่กีารแขง่ขนัเสรทีัง้ในและต่างประเทศ ผูผ้ลติและจดัจ าหน่ายชุดชัน้ใน

จ าเป็นต้องรกัษาความสามารถในการแข่งขนัของตนอยู่เสมอ ทัง้นี้ ศกัยภาพการแข่งขนัของ
บรษิทัเมือ่เทยีบกบัคู่แขง่ทัง้ภายในและต่างประเทศ มรีายละเอยีดดงันี้ 
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1. คุณภาพผลติภณัฑ ์
บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ผลติชุดชัน้ในที่มคีุณภาพทดัเทยีมกบัชุดชัน้ในที่ผลติ

โดยคู่แข่งในประเทศรายใหญ่ และส าหรับชุดชัน้ในที่ผลิตส่งผู้จ าหน่ายชุดชัน้ในชัน้น าใน
ต่างประเทศ และยงัสามารถผลติชุดชัน้ในที่ต้องอาศยัทกัษะการตดัเยบ็สูงได้ บรษิทัไดจ้ดัให้มี
เครื่องมอืในการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดบิที่มมีาตรฐานที่ได้รบัการยอมรบัจากลูกค้าจาก
ต่างประเทศ เพื่อน ามาใชใ้นการผลติ ประกอบกบัมบีรกิารออกแบบผลติภณัฑใ์หแ้ก่ลูกค้า เพื่อ
ให้บรกิารที่ครบวงจรอีกด้วย ซึ่งนับเป็นข้อได้เปรยีบเมื่อเทยีบกบัผู้ผลิตสนิค้า OEM จาก
ประเทศใกลเ้คยีง เช่น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในประเทศจนี ทีแ่มจ้ะมตี้นทุนการผลติทีต่ ่ากว่า 
แต่ผลติสนิคา้ทีด่อ้ยคุณภาพกว่า และไมม่หีน่วยงานออกแบบผลติภณัฑ ์ดงันัน้ ลูกคา้ผูจ้ าหน่าย
ชุดชัน้ในชัน้น าในต่างประเทศทัง้ในทวปีอเมรกิา ยุโรป และสแกนดเินเวยี จงึใหค้วามไว้วางใจ
และท าการสัง่ผลติสนิค้ากับบรษิัท ซาบน่ีา จ ากัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน 
 

2. การออกแบบผลติภณัฑ ์
บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) มทีมีงานในการออกแบบชุดชัน้ในที่เชี่ยวชาญในการ

ออกแบบลวดลายให้เหมาะสมกับทุกรุ่นทุกวัย โดยมีการส่งดีไซน์เนอร์ไปศึกษาดูงานยัง
ต่างประเทศ เพื่อเรยีนรูแ้ละศกึษาถงึเทรนด์ดไีซน์เพื่อน ามาปรบั และใชใ้นการออกแบบให้กบั
สนิคา้ในประเทศ โดยเฉพาะสนิคา้วยัรุ่นซึง่เป็นกลุ่มสนิค้าทีม่ลีวดลายน่ารกั ซึง่แตกต่างจากชุด
ชัน้ในชัน้น าอื่นๆ ซึ่งไม่เน้นการออกแบบลวดลายเพื่อเอาใจกลุ่มลูกค้าวยัรุ่นมากนัก จงึท าให้
ผลติภณัฑข์องบรษิทั ซาบน่ีา จ ากัด (มหาชน)  ไดร้บัการยอมรบั และสามารถครองตลาดผูซ้ื้อ
กลุ่มวยัรุน่ได ้
 

3. ช่างฝีมอืทีม่ทีกัษะในการตดัเยบ็สงู 
บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) มชี่างฝีมอืที่มทีกัษะในการตดัเยบ็สูง สามารถตดัเยบ็

ชุดชัน้ในทีส่ลบัซบัซอ้นได ้ทัง้นี้ บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ปิดศูนยก์ารเรยีนในโรงงาน
ซึ่งให้การศึกษาพนักงานทัง้ในสายสามญัและสายอาชีพ จงึเป็นส่วนเสรมิให้บรษิัทสามารถ
คดัเลอืกช่างเยบ็ทีม่คีวามสามารถได ้
 

4. ระบบการจดัการโรงงานและจดัเตรยีมความพรอ้มพนกังาน 
หลงัจากที่บรษิัท ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ประสบความส าเรจ็ในการน าระบบ Lean 

Manufacturing System เข้ามาใช้ปรบัปรุงระบบการจดัการในโรงงานจนได้รบัรางวลัจาก
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นแลว้ ทางบรษิทัยงัไดน้ าระบบ KAISEN ของญี่ปุ่นเขา้มาใชใ้นการ
จดัการดว้ยเช่นเดยีวกนั ทางบรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน)  ยงัคงหาเครื่องมอืการจดัการเข้า
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มาเพื่อช่วยบรหิารงานโรงงานมากยิง่ขึน้ ไดแ้ก่ ระบบ QCC หรอื Quality Circle Control , 
ระบบ TPM หรอื Total Productive Maintenance (การบ ารุงรกัษาทวผีลทีทุ่กคนมสี่วนร่วม) 
เป็นต้น เขา้มาช่วยเสรมิการจดัการในโรงงานให้มรีะบบมากยิง่ขึน้ เพื่อท าใหป้ระสทิธภิาพการ
ผลติเพิม่สงูขึน้ ลดการสญูเปล่า 
 

5. องคก์ารแห่งการเรยีนรู ้(Learning Organization) 
บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) มนีโยบายในการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั

ทางธุรกจิ โดยการสนบัสนุนใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้เพราะในการพฒันาปรบัปรุงต่างๆต้อง
อาศยัความรูแ้ละการเรยีนรูข้องคนในองคก์ร ดว้ยการคน้หาแนวคดิใหม่และการใชป้ระสบการณ์
ตรง ท าใหเ้กดิการผลติสนิคา้หรอืบรกิารใหม่และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ได ้
หากองค์กรใดมบีุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถอยู่มากแล้ว ก็จะได้เปรยีบกว่าองค์กรอื่นๆ 
ดงันัน้ถา้บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ท าใหส้มาชกิในองคก์รมกีารเรยีนรูอ้ยู่ตลอดเวลา มกีาร
แลกเปลีย่นความรูอ้นัอาจเกดิจากการลองผดิลองถูกและมกีารถ่ายโอนความรูไ้ปยงัสมาชกิอื่นใน
องค์กร เพื่อให้เกิดผลการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสมาชกิสามารถน าประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบรกิารได้อย่างสร้างสรรค์ อันจะ
น าไปสู่การสรา้งกระบวนการและการจดัการในองคก์รใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ธุรกจิ 
 

6. การสรา้งวฒันธรรมองคก์ร (Corporate Culture) 4 ด ี
บรษิัท ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ยดึหลกัการองค์กรแห่งความสุข เป็นพื้นฐานในการ

บรหิารจดัการองค์กร และมคีวามเชื่อว่าองค์กรจะดีได้ ถ้าพนักงานในองค์กรท างานอย่างมี
ความสุขเปรยีบเสมอืนองคก์รเป็นบา้นหลงัที่ 2 การบรหิารงานมหีลายแบบ ทัง้แบบการบรหิาร 
จดัการแบบบนลงล่าง หรอืแบบล่างขึน้บน แต่บรษิัท ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ยดึหลกัในการ
บรหิารโดยใชพ้นักงานเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา (Client Center) และการเปลีย่นแปลงต่าง 
ๆ เพราะเรามคีวามเชื่อว่า ถ้าสิง่ที่ท าเกดิจากความตัง้ใจ และเกดิจากการกระท าโดยพนักงาน
ทุกคนเองแล้ว ความสุขจะเป็นค าตอบสุดท้ายที่ทุกคนได้ร ับ ซึ่งสิ่งนี้ เป็นที่มาของค าว่า 
วฒันธรรมองค์กร 4 ด ีของบรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) อนัประกอบด้วย “คดิด ีพูดด ีท าด ี
และเป็นคนด”ี 

คดิด ีหมายถงึ ทุกคนตอ้งเริม่ตน้ การคดิบวก มองบวก มสีตทิัง้กบัตนเองและผูอ้ื่น 
พดูด ีหมายถงึ ทุกคนตอ้งพดูจากนัดว้ยค าพูดทีด่ลีดการเปรยีบเทยีบ 
ท าด ีหมายถงึ รูเ้สยีเปรยีบ ไมเ่อาเปรยีบผูอ้ื่น รูจ้กัการให ้
คนด ีจะเกดิขึน้ทนัท ีเมือ่เราม ี3 ด ีขา้งตน้ พรอ้มแลว้า 
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นโยบายราคาของบริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 
 

การก าหนดนโยบายราคาสนิคา้ของบรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) สามารถแบ่งไดเ้ป็น 
2 วธิ ีคอื การก าหนดราคาขายของสนิค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบรษิัทย่อย และการ
ก าหนดราคาสนิค้าที่ผลติภายใต้เครื่องหมายการคา้ของผูส้ ัง่ผลติ (OEM) โดยปจัจยัทีม่ผีลต่อ
การก าหนดราคาสนิค้า 2 ประเภทนี้ คอื ลกัษณะ ปรมิาณ รวมไปถงึมูลค่าทางการตลาดของ
สนิค้า ราคาสนิคา้ภายใต้เครื่องหมายการคา้ของบรษิทัย่อยจะใชว้ธิกีารก าหนดราคาตามความ
เหมาะสมต่อผูใ้ชผ้ลติภณัฑโ์ดยจะเพิม่ราคาตามมลูค่าทางการตลาดของสนิคา้ดว้ย การก าหนด
ราคาจะให้อยู่ในระดบัใกล้เคยีงกบัคู่แข่งในตลาดระดบัเดยีวกนัเพื่อให้ผู้บรโิภคใช้สนิค้าอย่าง
คุม้ค่า และใหอ้ยูใ่นระดบัทีแ่ขง่ขนัได ้ปจัจบุนัราคาสนิคา้ของบรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ถอื
ว่าอยูใ่นระดบัราคาปานกลางเมือ่เปรยีบเทยีบกบัราคาสนิคา้ประเภทเดยีวกนัในตลาด บรษิทั ซา
บน่ีา จ ากดั (มหาชน) ไม่มนีโยบายในการแข่งขนัทางด้านราคากบัผู้ผลติรายอื่น อย่างไรก็ตาม
สนิค้าอาจมกีารลดราคาตามกลยุทธก์ารตลาดของห้างสรรพสนิค้า และจุดจ าหน่ายต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม 

ส าหรบัราคาสนิคา้ OEM บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) จะคดัเลอืกลูกคา้ทีอ่ยู่ในระดบั 
กลางถงึระดบับน และใช้นโยบายในการตัง้ราคาแบบเพิม่อตัราก าไรจากต้นทุนการผลติ (Cost 
Plus) ซึ่งราคาขายจะครอบคลุมถงึความเสี่ยงของความผนัผวนเงนิตราต่างประเทศบางส่วน 
และก าไรขัน้ต้นจากการผลติสนิค้าแต่ละชนิด มากน้อยตามรูปแบบของสนิค้า รวมถงึปรมิาณ
สนิคา้ทีล่กูคา้สัง่ซือ้ 
 
นโยบายในการผลิตสินค้า 

 
ปรมิาณสนิค้าที่จะผลติขึ้นอยู่กบัปจัจยัหลายประการ เช่น การคาดการณ์สภาวะการ

แขง่ขนัทางการตลาด ฤดกูาลในการวางจ าหน่ายผลติภณัฑใ์หม่ ก าลงัการผลติของแต่ละโรงงาน 
และนโยบายจากฝ่ายบรหิารงาน โดยมปีจัจยัพื้นฐานมาจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลกั 
นอกจากน้ียงัมปีจัจยัในเรื่องรปูแบบการผลติ หากแบ่งสนิคา้ออกตามรปูแบบการผลติกส็ามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 2 รปูแบบ คอื สนิคา้ทีม่กีารผลติรปูแบบซ ้าเดมิ และสนิคา้รปูแบบใหม่ สนิคา้รปูแบบ
ซ ้าเดมิ ส่วนมากเป็นสนิค้าประเภทส่งออก ซึ่งมปีรมิาณการผลติจ านวนมากและใช้ระยะเวลา
การผลติน้อยกว่าการผลติรูปแบบใหม่ อย่างไรก็ตามแม้สนิค้ารูปแบบใหม่มคีวามยากในการ
ผลติมากกว่า แต่มรีายไดจ้ากการขายทีสู่งกว่า และอตัราก าไรขัน้ต้นทีด่กีว่า ส าหรบัผลติภัณฑ์
ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของบรษิทัย่อย บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) จะมกีารวางแผนการ
วางจ าหน่ายสินค้าล่วงหน้าทุกปี เพื่อควบคุมการผลิตได้อย่างมปีระสิทธิภาพ แผนการวาง
จ าหน่ายสนิค้าบ่งบอกถึงปรมิาณและชนิดสนิค้าที่บรษิัทต้องผลติในแต่ละเดอืน เพื่อที่จะวาง
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จ าหน่ายได้ตรงเวลาที่วางแผน โดยแผนการผลิตมีความยืดหยุ่นตามปรมิาณการสัง่ซื้อใน
ระหว่างปี ฝา่ยวางแผนการผลติส่วนกลางเป็นผูก้ระจายปรมิาณการผลติไปยงัโรงงานต่างๆ โดย
กระจายปรมิาณสนิคา้ตามความเหมาะสมของระยะเวลา แบ่งชนิดสนิคา้ตามความเหมาะสมของ
เครือ่งจกัร และความช านาญของพนกังานในแต่ละโรงงาน เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุดในการ
ผลติ 

ในส่วนผลติภณัฑ ์OEM บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) จะมกีารผลติตามการสัง่ซื้อ
จากลกูคา้เป็นครัง้ๆ ไป กล่าวคอืไม่มกีารผลติล่วงหน้าซึง่ลูกคา้จะสัง่ซือ้ก่อนวนัทีต่้องการสนิคา้
เป็นระยะเวลานานตามแผนการวางจ าหน่ายสนิค้าของลูกค้า ทัง้นี้เพื่อไม่ให้เกดิความล่าช้าใน
การผลติและส่งสนิคา้ บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) จะมกีารกระจายปรมิาณสนิคา้ทีจ่ะผลติไป
ยงัโรงงานต่างๆ ตามความเหมาะสมของก าลงัผลติ ระยะเวลา และรูปแบบสนิคา้ โดยพจิารณา
ควบคู่ไปกบัปรมิาณการผลติสนิคา้ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเองด้วย หากพบว่ามกีาร
สัง่ซือ้จากลกูคา้เขา้มามากกว่าก าลงัผลติทีค่งเหลอื บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) จะไม่รบัการ
สัง่ซื้อนัน้ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทัง้ลูกค้าและบริษัท ซาบีน่า จ ากัด 
(มหาชน) นอกจากนี้บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ใหค้วามส าคญัในการพฒันาปจัจยัอื่นๆ ที่
ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ เช่น การพฒันาแรงงานคน เน่ืองจากแรงงานเป็นปจัจยัส าคญั
ในการผลิตเสื้อผ้าส าเรจ็รูป โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อสนิค้าต้องการรายละเอียดและมดีีไซน์ที่
หลากหลาย ปจัจุบันมีการพัฒนาความสามารถของพนักงานและตรวจสอบคุณภาพของ
ผลติภณัฑอ์ย่างต่อเนื่อง ในระหว่างการผลติจะมกีารตรวจสอบคุณภาพทุกขัน้ตอน และมกีาร
กระตุ้นพนักงานให้ผลติสนิค้าทีม่คีุณภาพอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยงัมกีารฝึกอบรมพนักงาน
เป็นระยะ ขึน้อยู่กบัรูปแบบของผลติภณัฑใ์หม่ที่ต้องการวางจ าหน่าย และความจ าเป็นในการ
เพิม่ทกัษะการผลติ 

 
ปัจจยัความเส่ียง 
 
ผลกระทบจากนโยบายการค้าเสรีในเขตอาเซียน AFTA 

จากการที่ประเทศไทยได้ร่วมจดัตัง้เขตการค้าเสรขีึน้ หรอื ASEAN FREE TRADE 
AREA (AFTA) เมื่อเดอืนมกราคม 2535 ซึ่งปจัจุบนัมปีระเทศสมาชกิทัง้หมด 10 ประเทศ 
ประกอบดว้ย ประเทศไทย, มาเลเซยี, สงิคโ์ปร,์ ฟิลปิปินส,์ อนิโดนีเซยี, บรไูน, เวยีดนาม, ลาว, 
พมา่ และกมัพูชา โดยมวีตัถุประสงคห์ลกั คอื เพื่อใหก้ารคา้ภายในอาเซยีนเป็นไปโดยเสร ีโดย
ปราศจากการกดีกนัทีไ่ม่ใช่ภาษศุีลกากรและใชอ้ตัราภาษศุีลกากรต ่าทีสุ่ด และใหล้ดลงเหลอืใน
อตัรา 0% ภายใน 1 มกราคม 2553 นี้ ซึง่ไดเ้ริม่ส่งผลกระทบกบัตลาดในประเทศแลว้บางส่วน
โดยเฉพาะสนิคา้น าเขา้จากประเทศจนี ซึง่เขา้มาในตลาดล่างมากขึน้ รวมทัง้คู่แข่งในตลาดกลาง
มขีอ้ไดเ้ปรยีบจากการผลติและน าสนิค้าเขา้จากประเทศทีม่ขีอ้ตกลง AFTA ท าให้ต้นทุนราคา
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สนิค้าของคู่แข่งเขา้มาได้ในราคาทีค่่อนขา้งต ่า เนื่องจากค่าแรงในประเทศเหล่านี้มอีตัราค่าจา้ง
แรงงานทีต่ ่ากว่าประเทศไทยมาก อกีทัง้ประเทศไทยมแีนวโน้มทีจ่ะมกีารปรบัค่าแรงขัน้ต ่า เพิม่
สูงขึน้ถงึ 40% จากปจัจุบนั (จากค่าแรงขัน้ต ่าในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล จาก 215 
บาท เพิม่เป็น 300 บาท) จะท าใหศ้กัยภาพการแข่งขนัในตลาดอาเซยีนของประเทศไทยเป็นไป
ไดอ้ยา่งยากล าบากมากยิง่ขึน้ 

ในปี 2555 คาดว่าตลาดชุดชัน้ในสตร ีจะมกีารแข่งขนัที่รุนแรงมากขึน้ในทุกระดบั ทัง้
ระดบักลาง และระดบัล่าง โดยเฉพาะในเรื่องของต้นทุนการสนิคา้ ซึ่งจะต้องเพิม่ขึน้อย่างน้อย 
20% จากค่าแรงงานขัน้ต ่าทีท่างรฐัมแีนวโน้มว่าจะปรบัในเดอืนเมษายน 2555 นี้ อนัมผีลท าให้
ราคาสนิค้าในประเทศจะต้องมกีารปรบัสูงขึน้อย่างแน่นอน อนัจะท าใหส้นิค้าในประเทศมรีาคา
สูงกว่าสนิค้าที่น าเขา้จากต่างประเทศมากขึน้ ส่งผลกระทบกบัการแข่งขนั ส าหรบัสนิค้าทีผ่ลติ
ในประเทศ และสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าที่น าเข้าจากประเทศจีนแต่
อย่างไรกต็าม บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ยงัมคีวามได้เปรยีบในเรื่องของการจบัจองพืน้ที่
ในหา้งสรรพสนิคา้ และดสีเคาทส์โตรต่์างๆ ไวแ้ลว้ อกีทัง้ความทีเ่ป็นผูผ้ลติและผูจ้ดัจ าหน่ายชุด
ชัน้ในสตรภีายใต้แบรนด์ “Sabina” ในประเทศไทยมานานกว่า 40 ปี จนได้รบัการยอมรบัจาก
ผู้บริโภคภายในประเทศอย่างกว้างขวางทัง้ในเรื่องของคุณภาพที่ดี และรูปแบบที่โดดเด่น
ทนัสมยั 

ในทางกลบักนับรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) กไ็ดป้ระโยชน์จากนโยบายการคา้เสรใีน
เขตอาเซยีน AFTA ดว้ย เช่นกนั กล่าวคอื เป็นโอกาสทีบ่รษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) สามารถ
ขยายแบรนด ์“Sabina” ออกไปยงัประเทศในแถบอาเซยีนได้ง่ายยิง่ขึน้ เนื่องจากมภีาษีอตัรา
ศูนย ์และนอกจากนัน้ยงัได้ประโยชน์จากภาษีน าเขา้วตัถุดบิผ้า , ลูกไม้ จากประเทศในแถบ
อาเซยีน ในราคาต้นทุนที่ต ่าลง เนื่องจากไม่มกี าแพงภาษีมากัน้ ซึ่งนโยบายการค้าเสรใีนเขต
อาเซยีน หรอื AFTA นัน้ มผีลกระทบทัง้ทางด้านทีเ่ป็นประโยชน์ และดา้นทีไ่ม่เป็นประโยชน์ 
ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัว่าทางบรษิทั จะสามารถสรา้งโอกาสใหเ้กดิขึน้กบับรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) 
จากขอ้ตกลงดงักล่าวไดห้รอืไม่ 
 
การบริโภคภายในประเทศ 

จากภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยในปี 2554 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมอีตัราผลผลติ
มวลรวมประชาชาต ิ(Gross Domestic Products หรอื GDP) เตบิโตขึน้อยู่ประมาณรอ้ยละ 1.5-
2.0 ซึ่งอัตราการเติบโตนัน้ควรจะมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นมากกว่านี้  แต่จากการได้ร ับ
ผลกระทบจากปญัหามหาอุทกภยัครัง้ยิง่ใหญ่ในช่วงระหว่างเดอืนตุลาคม จนถงึช่วงต้นเดอืน
ธันวาคม ท าให้หลายพื้นที่ในต่างจังหวัด เช่น จังหวัดอยุธยา , นครสวรรค์ รวมทัง้
กรุงเทพมหานครบางส่วนไดร้บัผลกระทบเป็นอย่างมาก มโีรงงานเป็นจ านวนมากต้องหยุดการ
ผลิต โรงงานได้รบัความเสียหายเป็นอย่างมาก มีหลายโรงงานถึงขัน้ต้องปิดกิจการลง มี
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พนักงานตกงาน และขาดรายได้จากการปิดกจิการทัง้ถาวรและชัว่คราวเป็นจ านวนมาก  อนั
ส่งผลถงึความต้องการบรโิภคสนิค้าในประเทศ โดยเฉพาะสนิค้าชุดชัน้ในสตรไีด้รบัผลกระทบ
อย่างหนัก ห้างสรรพสนิค้าหลายๆ หา้งจ าเป็นต้องปิดห้างในช่วงเวลาดงักล่าว ส่งผลสูญเสยี
รายไดจ้ากการขายไปเป็นอยา่งมาก แต่อยา่งไรกต็ามทางบรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) กไ็ดม้ี
การจดัรายการส่งเสรมิการขายทัว่ประเทศเพื่อเป็นการเร่งการขายในส่วนที่ไม่ได้รบัผลกระทบ
จากน ้าท่วม มาชดเชยในส่วนของหา้งสรรพสนิคา้ หรอืในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากน ้าท่วม จน
ท าให้ยอดขายบริษัทภายใต้แบรนด์ ซาบีน่า ยังคงสามารถเติบโตได้สูงถึง ร้อยละ 11.48 
อย่างไรก็ตาม จากผลกระทบของมหาอุทุกภยัดงักล่าว ท าใหแ้นวโน้มทางเศรษฐกจิในประเทศ
ในปี 2555 นัน้ อาจจะไดร้บัผลกระทบต่อเนื่องมาจากปี 2554 นักลงทุนจากต่างประเทศขาด
ความเชื่อมัน่ มหีลายธุรกจิไดด้ าเนินการซ่อมแซม และด าเนินกจิการต่อ มหีลายธุรกจิปิดกจิการ 
และยา้ยฐานการผลติไปยงัประเทศอื่น ท าใหก้ารคาดการณ์การเตบิโตทางเศรษฐกจิในประเทศ
ไทยมแีนวโน้มหดตวัลง มกีารพยากรณ์การเตบิโตทางเศรษฐกจิในปี 2555 สามารถเตบิโตได้
เพยีงรอ้ยละ 4-5 นอกจากนัน้แลว้แนวโน้มของอตัราเงนิเฟ้อมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่สูงขึน้ มกีารปรบั
ราคาสนิคา้สงูขึน้ในหลายๆ ธุรกจิ 

เมื่อมอีตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจค่อนขา้งต ่า โดยเฉพาะในส่วนของตลาดชุด
ชัน้ในสตร ีท าใหห้ลายๆแบรนดใ์นประเทศต้องหนัมาท ากจิกรรมการตลาดในประเทศมากยิง่ขึน้ 
ทัง้ทางดา้น การโปรโมทสนิคา้, การลดราคา, การจดักจิกรรมการตลาด, การโฆษณา และ การ
ใช้ลูกค้าสมาชกิ อนัจะส่งผลให้มกีารแข่งขนัที่รุนแรงมากยิง่ขึ้นส าหรบัตลาดชุดชัน้ในสตรใีน
ประเทศไทย โดยเฉพาะแบรนด์ใหญ่ๆ และแบรนด์ผู้น าตลาด จะหนัเขา้มาแข่งขนัในตลาดกนั
มากยิง่ขึน้อยา่งแน่นอน แต่ในขณะเดยีวกนัทางรฐับาลไดม้กีารประกาศนโยบายหลายนโยบายที่
มผีลต่อรายไดข้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงขัน้ต ่า 300 บาท, เงนิเดอืนปรญิญาตร ี15,000 
บาท และส่งเสรมิใหป้ระชาชนทีอ่ยู่นอกระบบสวสัดกิารของรฐัเขา้มาอยู่ในระบบมากยิง่ขึ้น ซึ่ง
อาจจะช่วยส่งเสรมิท าให้การบรโิภคภายในประเทศดีขึ้น ซึ่งถ้าสามารถจดัการได้อย่างเป็น
รปูธรรมมากยิง่ขึน้ในปี 2555 แลว้ คาดว่าสภาวะเศรษฐกจิในประเทศจะดขีึน้ ประชาชนมรีายได้
ทีม่ ัน่คงขึน้ อนัหมายถงึก าลงัซือ้ภายในประเทศกจ็ะดขีึน้ตามไปดว้ย 
  
ความเส่ียงทางด้านการปรบัค่าแรงขัน้ต า่ 

จากการทีร่ฐับาลไดม้กีารปรบัค่าจา้งแรงงานขัน้ต ่าเพิม่สูงขึน้ จาก 215 บาท ต่อวนัเป็น 
300 บาท ต่อวนั (ในเขตจงัหวดักรุงเทพฯและปรมิณฑล) และหรอืเพิม่ขึ้นประมาณ 39.54%, 
ค่าแรงขัน้ต ่าจงัหวดัชยันาท จาก 167 บาทต่อวนั เป็น 233 บาทต่อวนั หรอืเพิม่ขึ้นประมาณ 
39.52%, ค่าแรงขัน้ต ่าจงัหวดับุรรีมัย ์และจงัหวดัยโสธร จาก 166 บาทต่อวนัเป็น 232 บาทต่อ
วนั หรอืเพิม่ขึ้นประมาณ 39.75% ท าให้บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ได้รบัผลกระทบจาก
ต้นทุนการผลติเพิม่สูงขึน้เป็นอย่างมากเนื่องจากต้นทุนการผลติสนิคา้ชุดชัน้ในสตรนีั ้น ต้นทุน
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หลกัมาจากค่าแรงงาน ส่งผลใหท้างบรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) จ าเป็นต้องปรบัราคาสนิคา้
เพื่อรกัษาส่วนแบ่งของก าไรใหอ้ยู่ในอตัราทีร่องรบัไดใ้นอนาคต แต่อย่างไรกต็ามจากการทีท่าง
บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ได้มกีารน าระบบการผลติแบบ LEAN MANUFACTURING 
SYSTEMS และ ระบบ KAIZEN , TPM รวมถงึมแีผนการพฒันาไปถงึขบวนการ ของการยนื
เยบ็ (SEWING STANDING PROCESS) ซึง่จะสามารถท าใหบ้รษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) 
สามารถเพิม่ประสทิธภิาพการผลติขึน้มาได ้อนัจะส่งผลใหค้่าแรงต่อหน่วยการผลติลดลง 
 
การพ่ึงพิงลกูค้ารายใหญ่น้อยราย 

บรษิัท ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) มลีูกค้ารายใหญ่ เป็นผู้จ าหน่ายชุดชัน้ในชัน้น าใน
ต่างประเทศ ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นลกูคา้ในแถบยโุรปเป็นหลกั ซึง่ไดว้่าจา้งใหบ้รษิทั ซาบน่ีา จ ากดั 
(มหาชน)และบรษิัทย่อยออกแบบและผลติชุดชัน้ในภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ส ัง่ผลิต 
(OEM) มสีดัส่วนรายไดจ้ากการขายลูกคา้ OEM นี้คดิรวมเป็นรอ้ยละ 28 และลดลงเหลอืรอ้ยละ 
22 ของรายได้จากการขายในปี 2553 และปี 2554 ตามล าดบั และจากสถานการณ์ปจัจุบัน 
ประเทศในแถบยุโรปได้รบัผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างหนัก จากวกิฤตการณ์หนี้
สาธารณะ ท าใหส้ภาพเศรษฐกจิในแถบยุโรป ประสบกบัสภาวะเศรษฐกจิถดถอย ประเทศขาด
ความเชื่อมัน่ เศรษฐกจิหดตวั จากการทีภ่าครฐัต้องลดงบประมาณ อตัราการว่างงานสูง ธุรกจิ
เริม่ขาดทุน หรอืบางรายต้องปิดกจิการ จากผลกระทบดงักล่าวท าใหท้างบรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั 
(มหาชน) ซึ่งมีลูกค้าในแถบยุโรปเป็นหลักได้รบัผลกระทบจากลูกค้าเช่นเดียวกัน ลูกค้า
ต่างประเทศเริม่ลดปรมิาณการสัง่ซือ้ ทัง้ในเรือ่งของแบบและจ านวนการสัง่ซือ้ ซึง่ทางบรษิทั ซา
บน่ีา จ ากดั (มหาชน) คาดว่าสดัส่วนรายได้จากการขาย OEM จะลดลงเหลอืประมาณรอ้ยละ 
10-15 ในปี 2555 นี้  

ทัง้นี้จากสภาพเศรษฐกิจของยุโรปดงักล่าว จะท าให้ลูกค้าของบรษิัท ซาบีน่า จ ากัด 
(มหาชน) ที่ส ัง่ซื้อสินค้าในรูปแบบของแฟชัน่ ซึ่งมขี ัน้ตอนการตัดเยบ็ที่ซบัซ้อน ราคาสูง ก็
เปลี่ยนไปเป็นสนิค้าที่เป็นรูปแบบง่ายขึ้นไม่ซบัซ้อน และราคาค่อนข้างต ่า ซึ่งท าให้ลูกค้าเริม่
เปลีย่นไปสัง่สนิคา้จากประเทศจนี ทีไ่มต่อ้งประณตีในเรือ่งการผลติ แฟชัน่ไม่มาก ราคาถูก เป็น
หลกั ท าใหค้าดว่ามลูค่าขายของค าสัง่ซือ้สนิคา้ทางดา้นน้ีน้อยลงอยา่งเหน็ไดช้ดั 
 
ความเส่ียงด้านราคาวตัถดิุบ 

วตัถุดบิหลกัในการผลติชุดชัน้ในไดแ้ก่ ผา้ ยาง ฟองน ้า ซึง่มลูค่าการซือ้วตัถุดบิหลกัต่อ
มูลค่าการซื้อวตัถุดิบทัง้หมด คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ79.18 ในปี 2553 และร้อยละ 8.33 ในปี 
2554 ตามล าดบั ทัง้นี้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาวตัถุดบิ บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) มี
ระบบการจดัซื้อและบรหิารการสัง่ซือ้ทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยการจดัหาและคดัเลอืกผูจ้ดัจ าหน่าย
วตัถุดบิ ตลอดจนวางแผนการสัง่ซือ้ทีเ่หมาะสมนอกจากนี้ ส าหรบัสนิค้า OEM บรษิทั ซาบน่ีา 
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จ ากดั (มหาชน) จะก าหนดราคาขายด้วยวธิกีารก าหนดราคาตามต้นทุนการผลติจรงิ แต่ทัง้นี้ 
บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ยงัคงต้องรกัษาระดบัราคาสนิค้าให้แข่งขนักบัคู่แข่งรายอื่นได ้
บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) จึงได้ใช้วิธีการจดัหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพในระดับราคาที่
เหมาะสม ซึ่งท าให้บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) สามารถรกัษาอตัราก าไรขัน้ต้นได้ค่อนขา้ง
คงที ่จงึเป็นการป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงราคาวตัถุดบิได ้
 
ความเส่ียงด้านภยัน ้าท่วม 

การบริหารความเสี่ยงนัน้เริ่มด้วยการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงจากน ้ าท่วม โดย
จดัล าดบัความส าคญัของพื้นที่ตามความเสี่ยงจากภยัน ้าท่วมในอดตีที่ผ่านมา ซึ่งได้จากการ
วเิคราะหแ์ละความรนุแรงของภยัน ้าท่วมตามปจัจยัดา้นต่างๆ เช่น ปรมิาณฝนตกมาก, น ้าเหนือ
มาก, น ้าทะเลหนุนสูง เขตกรุงเทพรมิฝ ัง่แม่น ้าเจา้พระยา ซึง่มรีะดบัน ้าทะเลเป็นตวัแปรส าคญั 
โดยในแต่ละปีพื้นที่กรุงเทพ จะมกีารทรุดตวัลงเรื่อยๆ และเป็นแอ่งกระทะ ประจวบเหมาะกบั
เมื่อมนี ้าฝนมากขึน้และรวมตวักบัน ้าทะเลหนุนสูง จะมโีอกาสเสีย่งสูงมากทีจ่ะประสบปญัหาน ้า
ท่วมได ้บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล ในอดตีทีผ่่านมาไม่
เคยเจอน ้ าท่วมมากเหมือนในปี 2554 แต่ในปีหน้านี้ต้องเผ้าระวงัและมีแผนที่จะรองรบักับ
สถานการณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 
สภาพแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment–P) 

 
ผลจากความรุนแรงทางการเมอืงในประเทศที่ผ่านมา ท าให้บรษิัทให้ไม่สามารถท า

ตลาดในประเทศไดอ้ยา่งทีต่ ัง้เป้าหมายไว ้ถงึแมจ้ะผ่านเหตุการณ์ดงักล่าวมาแลว้ แต่กท็ าใหเ้กดิ
ความไม่มัน่ใจทางด้านการเมอืงจงึอาจท าให้มกีารชะลอตวัในด้านความต้องการของผู้บรโิภค
และการตัง้เป้าหมายการท าตลาดของบรษิทั 
 
สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment–E) 
 

การจดัตัง้เขตการคา้เสรขีึน้ หรอื ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) เพื่อให้
การคา้ภายในอาเซยีนเป็นไปโดยเสร ีโดยปราศจากการกดีกนัทีไ่ม่ใช่ภาษศุีลกากรและใชอ้ตัรา
ภาษีศุลกากรต ่าที่สุด ท าให้สนิค้าน าเขา้จากประเทศจนี ซึ่งเขา้มาในตลาดล่างมากขึน้ รวมทัง้
คู่แข่งในตลาดกลางมขีอ้ไดเ้ปรยีบจากการผลติและน าสนิคา้เขา้จากประเทศทีม่ขีอ้ตกลง AFTA 
ท าให้ต้นทุนราคาสนิค้าของคู่แข่งเข้ามาได้ในราคาที่ค่อนข้างต ่า เนื่องจากค่าแรงในประเทศ
เหล่านี้มอีตัราค่าจา้งแรงงานที่ต ่ากว่าประเทศไทยมาก อกีทัง้ประเทศไทยมแีนวโน้มทีจ่ะมกีาร
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ปรบัค่าแรงขัน้ต ่า เพิม่สูงขึ้นถึง 40% จากปจัจุบนั (จากค่าแรงขัน้ต ่าในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล จาก 215 บาท เพิ่มเป็น 300 บาท) จะท าให้ศักยภาพการแข่งขนัในตลาด
อาเซยีนของประเทศไทยเป็นไปไดอ้ย่างยากล าบากมากยิง่ขึน้ ในเรื่องของต้นทุนการผลติสนิคา้ 
ซึ่งจะต้องเพิม่ขึ้นอย่างน้อย 20% จากค่าแรงงานขัน้ต ่าที่ทางรฐัมแีนวโน้มว่าจะปรบัในเดอืน 
เมษายน 2555 นี้ อนัมผีลท าใหร้าคาสนิคา้ในประเทศจะตอ้งมกีารปรบัสงูขึน้อยา่งแน่นอน  
 
สภาพแวดล้อมด้านสงัคม (Sociological Environment–S) 
 

ในปจัจบุนัน้ีกระแสสงัคมไดร้บัอทิธพิลมาจากดาราและผูม้ชีื่อเสยีงซึง่เป็นทีย่อมรบั รวม
ไปถึงกระแสและแนวโน้มของความต้องการของผู้บริโภค ท าให้การเลือกซื้อหรือเลือกใช้
ผลติภณัฑต่์างๆ ตามดาราและผูม้ชีื่อเสยีงซึง่เป็นทีย่อมรบั รวมถงึกระแสผูบ้รโิภคทีม่คีวามเป็น
โลกาภวิฒัน์พยายามยกระดบัตวัเองสู่ความเป็นสากล เพื่อให้ตนเองเป็นที่ยอมรบัของคนรอบ
ขา้ง 
 
สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Environment–T) 
 

แนวโน้มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมแีนวโน้มทีเ่ปลี่ยนไปจากเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมากขึน้
ทุกวนั ท าให้ผู้บรโิภคสามารถเขา้ถงึขอ้มูลของผลิตภณัฑไ์ด้มากยิง่ขึน้  ผู้บรโิภคหาขอ้มลูเพื่อ
น ามาใชใ้นการตดัสนิใจในการเลอืกซือ้สนิคา้มากยิง่ขึน้  
 

3.1.4 การวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการแข่งขนัในอตุสาหกรรม (Five 
Force’s Analysis) 
 
ปัจจยัท่ี 1: ภยัคกุคามจากของคู่แข่งขนัรายใหม่ 
 

ธุรกิจชุดชัน้ในสตรนีัน้ จ าเป็นต้องใช้เงนิลงทุนทัง้ในด้านวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์

ประกอบกบัการใชง้บประมาณในการสื่อสารทางการตลาดในระดบัหนึ่ง ซึง่ผูป้ระกอบการมคีวาม

จ าเป็นที่ต้องเอาแนวคดิในการออกแบบมาประยุกต์เพื่อผลติชุดชัน้ใน นอกจากนี้ค่านิยมของ

ผู้บรโิภคโดยทัว่ไป นิยมเลอืกของที่มคีวามคงทนใช้งานได้นานและเน้นความทนัสมยัรูปแบบ

สวยงามและการเข้าสู่ตลาดผลติภณัฑ์ชุดชัน้ในรายใหม่นัน้อาจใช้เวลาดงันัน้จงึท าให้มโีอกาส

เกดิคู่แขง่ขนัรายใหมไ่ดไ้มม่ากนกั 
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ปัจจยัท่ี 2: ภยัคกุคามจากการแข่งขนัในอตุสาหกรรม 
 

ปจัจุบนัธุรกิจชุดชัน้ในสตรใีนประเทศมแีนวโน้มการแข่งขนัอย่างรุนแรง และจ านวน
คู่แข่งทีเ่พิม่ขึน้ทุกปี ทัง้ในเรื่องของการออกแบบผลติภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บรโิภค หรอืการเลอืกเอาวตัถุดบิที่ท าให้ผู้บรโิภคมคีวามสนใจที่จะซื้อไว้ใช้ หรอืราคาที่
ปรบัลดให้ถูกที่สุดเพื่อแย่งชงิส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิม่ขึน้ ท าให้เกดิการแข่งขนักนัในด้าน
การโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละการส่งเสรมิการตลาดทีใ่ชง้บสูง เนื่องจากสนิคา้มคีวามใกลเ้คยีง
กนัมากตามมา  
 
ปัจจยัท่ี 3: ความเส่ียงจากสินค้าทดแทน 
 

ปจัจยัด้านราคาเข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจซื้อ ท าให้โอกาสที่สินค้าราคาแพง
สามารถขายไดใ้นช่วงทีส่ภาวะเศรษฐกจิตกต ่าไดน้้อยลง เพราะพฤตกิรรมการซื้อของผูบ้รโิภค
ผู้หญิงมแีนวโน้มว่าจะพจิารณาเรื่องของราคาและความคุ้มค่าเหมาะสมกบัสนิค้า และบรกิาร
นัน้ๆ มากน้อยเพยีงใด ท าใหส้นิคา้น าเขา้จากประเทศจนี ซึง่เขา้มาในตลาดล่างมากขึน้ รวมทัง้
คู่แขง่ในตลาดกลางมขีอ้ไดเ้ปรยีบจากการผลติและน าเขา้สนิคา้ ท าใหต้้นทุนราคาสนิคา้ทีเ่ขา้มา
สู่ตลาดมรีาคาที่ค่อนข้างต ่า จงึมโีอกาสเข้ามาท าตลาดแทน อีกทัง้ยงัมผีลกระทบจากปจัจยั
เกีย่วกบัการเป็นสนิคา้ทีม่กีารลอกเลยีนแบบกนัมากในทอ้งตลาดทัว่ไป  
 
ปัจจยัท่ี 4: อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ 
 

ในปจัจุบันผู้บริโภคมีอ านาจในการต่อรองสูง เพราะความต้องการของผู้บริโภค

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ อกีทัง้ผู้บรโิภคมรีสนิยมเฉพาะตนมากขึน้ เนื่องจากมคีวามเป็นตวั

ของตวัเองสูงขึน้ และต้องการความแปลกใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูบ้รโิภคในกลุ่มวยัรุ่น ดงันัน้ 

บรษิัทจึงต้องปรบัตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ได้ทนัท่วงท ีเนื่องจากสนิค้ามวีงจรชวีติสัน้ขึ้น และต้องมรีูปแบบที่

หลากหลายมากขึน้ และเนื่องจากมผีูป้ระกอบการต้องการแย่งชงิส่วนแบ่งการตลาดของตนเอง

ใหม้ากทีสุ่ด สาเหตุมาจากพฤตกิรรมการใชส้นิคา้ประเภทนี้มกีารซือ้ซ ้าบ่อยมาก ดงันัน้จงึมกีาร

เปลี่ยนผลิตภณัฑ์ชุดชัน้ในบ่อยมากและจะมลีกัษณะการใช้งานที่ไม่ยาวนาน ผู้บรโิภคนิยม

เปลี่ยนถึงแม้ไม่มคีวามจ าเป็น ท าให้ประกอบการรายต่างๆ ต้องน าเสนอผลติภณัฑ์ที่ดีที่สุด

ส าหรบัลกูคา้เพื่อเกดิความพงึพอใจและตดัสนิใจเลอืกใชผ้ลติภณัฑช์ุดชัน้ใน 
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ปัจจยัท่ี 5: อ านาจต่อรองของผูข้ายวตัถดิุบหรือซพัพลายเออร ์
  

รปูแบบการสัง่ซือ้สนิคา้ของผูป้ระกอบการแต่ละรายมคีวามใกลเ้คยีงกนัคอื มกีารสัง่ซื้อ
สนิคา้จากซบัพลายเออรใ์นปรมิาณมาก ทัง้วตัถุดบิในการผลติ การท าหบีห่อ และของแถมต่างๆ 
ท าให้ซบัพลายเออรเ์องต้องการรกัษาระดบัความพงึพอใจของลูกคา้ตนเองไวใ้ห้มากทีสุ่ดเท่าที่
จะท าได ้ท าใหอ้ านาจการต่อรองระหว่างซบัพลายเออรก์บัผูผ้ลติชุดชัน้ในสตรทีุกบรษิทั ไม่เป็น
ปจัจยัทีส่่งผลในทางลบกบัผูป้ระกอบการประเภทน้ี เพราะมอี านาจการต่อรองกบัซบัพลายเออร์
ทีส่งูกว่า แต่ทัง้นี้ บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ยงัคงต้องรกัษาระดบัราคาสนิคา้ใหแ้ข่งขนักบั
คู่แข่งรายอื่นได้ จงึได้ใช้วิธกีารจดัหาวตัถุดบิที่มคีุณภาพในระดบัราคาที่เหมาะสม ซึ่งท าให ้
สามารถรักษาอัตราก าไรขัน้ต้นได้ค่อนข้างคงที่ จึงเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการ
เปลีย่นแปลงราคาวตัถุดบิได ้

 
สรปุการวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีอิทธิพล (Five-Force) 
 
ภยัคุกคามจากคู่แขง่รายใหม่    : น้อย 
ภยัคุกคามจากคู่แขง่ขนัในอุตสาหกรรม   : มาก 
ความเสีย่งจากสนิคา้ทดแทน    : มาก 
อ านาจต่อรองของผูซ้ือ้     : มาก 
อ านาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดบิหรอืซพัพลายเออร์ : น้อย 
 

3.1.5 การวิเคราะหปั์จจยัสภาพแวดล้อม ภายนอก และภายใน (SWOT Analysis) 
 
จดุแขง็ (Strengths) 

1. บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) เนินธุรกจิมาเป็นเวลานาน จงึมชีื่อเสยีงและเป็นทีรู่จ้กั
ของลกูคา้ 

2. ไดร้บัการยอมรบัจากลกูคา้ ว่าเป็นสนิคา้ทีม่คีุณภาพดรีาคาเหมาะสม 
3. มชี่องทางการจดัจ าหน่ายทีค่รอบคลุม และมรีา้นคา้และพนกังานขายเฉพาะของตรา

สนิคา้เอง 
4. มภีาพลกัษณ์ทนัสมยั มคีวามเป็นแฟชัน่ 
5. บรษิทัมกีารออกผลติภณัฑใ์หม ่และมกีารปรบัปรงุ คดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ  เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคโดยตลอด 
6. มชี่างฝีมอืทีม่ทีกัษะในการตดัเยบ็สงู สามารถตดัเยบ็ชุดชัน้ในทีส่ลบัซบัซอ้นได้ 
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จดุอ่อน (Weaknesses) 
1. ผลติภณัฑม์คีวามหลากหลายน้อยกว่าผูผ้ลติคู่แขง่ในตลาด จงึท าใหส้ามารถจบั

กลุ่มเป้าหมายไดเ้ฉพาะบางกลุ่มเท่านัน้ 
2. บรษิทัคู่แขง่มฐีานลกูคา้ทีใ่หญ่กว่า และไดร้บัความนิยมมาก่อนหน้า 
3. ผลติภณัฑค์่อนขา้งมรีาคาสงูกว่าสนิคา้ประเภทเดยีวกนัในตลาด โดยเฉพาะเมือ่

เปรยีบเทยีบกบัสนิคา้จากจนี 
 
โอกาส (OPPORTUNITY) 

1. ความหลากหลายของรปูแบบการใชช้วีติความชื่นชอบของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั 
2. ผูบ้รโิภคในปจัจุบนันิยมใส่ชุดชัน้ในทีม่รีปูแบบสอดคลอ้งกบัชุดชัน้นอก 
3. ผูบ้รโิภคไดร้บัอทิธพิลมาจากกระแสของดาราและผูม้ชีื่อเสยีงทีไ่ดร้บัการยอมรบัจาก

สงัคม 
4. ปจัจบุนัมเีทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั ซึง่ช่องทางการสื่อสารที ่ช่วยในการ

ประชาสมัพนัธส์นิคา้ทีเ่ขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคไดโ้ดยงา่ย 
 
อปุสรรค (THREAT) 

1. สภาพเศรษฐกจิทัง้ในประเทศและทัว่โลกทีม่กีารผนัผวนตลอดเวลา 
2. ภยัธรรมชาตอิาจเกดิขึน้ไดต้ลอดเวลา 
3. ตน้ทุนมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ 
4. ความตอ้งการของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ และมรีสนิยมเฉพาะตนมากขึน้  
5. ปจัจบุนัคู่แขง่ใชก้ลยทุธด์า้นราคา รวมทัง้การมรีปูแบบสนิคา้ทีห่ลากหลายมากขึน้  
6. ไดร้บัผลกระทบจากนโยบายการคา้เสรใีนเขตอาเซยีน AFTA 
7. มกีารแขง่ขนัทีร่นุแรง คู่แขง่มกีารพฒันาสนิคา้อย่างต่อเนื่อง รวมถงึการท าการสื่อสาร

การตลาดทีห่ลากหลายมากขึน้ 
 

3.1.6 การประมวลผลการวิเคราะหโ์ดย TOWS Matrix        
   

ในการก าหนดแนวทางเลอืกกลยุทธจ์ะใชเ้ครื่องมอื ส าหรบัการก าหนดกลยุทธ์ คอื การ

ใชเ้ครือ่งมอื TOWS Matrix เขา้มาก าหนดกลยทุธท์างเลอืกต่าง ๆ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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ตารางที ่23 การก าหนดกลยทุธร์ะดบัองคก์รโดยใช้ TOWS Matrix 
                           Internal Factor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
External Factor 

จดุแขง็ (Strengths) 
S1: บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) เนินธุรกจิมา
เป็นเวลานาน จงึมชีือ่เสยีงและเป็นทีรู่จ้กัของ
ลกูคา้ 
S2: ไดร้บัการยอมรบัจากลกูคา้ ว่าเป็นสนิคา้ทีม่ ี
คุณภาพดรีาคาเหมาะสม 
S3: มชี่องทางการจดัจ าหน่ายทีค่รอบคลุม และมี
รา้นคา้และพนกังานขายเฉพาะของตราสนิคา้เอง 
S4: มภีาพลกัษณ์ทนัสมยั มคีวามเป็นแฟชัน่ 
S5: บรษิทัมกีารออกผลติภณัฑใ์หม ่และมกีาร
ปรบัปรุง คดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ  เพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคโดยตลอด 
S6: มชี่างฝีมอืทีม่ทีกัษะในการตดัเยบ็สงู 
สามารถตดัเยบ็ชุดชัน้ในทีส่ลบัซบัซอ้นได ้

 

จดุอ่อน (Weaknesses) 
W1: ผลติภณัฑม์คีวามหลากหลายน้อยกว่า
ผูผ้ลติคู่แขง่ในตลาด จงึท าใหส้ามารถจบั
กลุ่มเป้าหมายไดเ้ฉพาะบางกลุ่มเท่านัน้ 
W2: บรษิทัคู่แขง่มฐีานลกูคา้ทีใ่หญ่กว่า และ
ไดร้บัความนิยมมาก่อนหน้า 
W3: ผลติภณัฑค์่อนขา้งมรีาคาสงูกว่าสนิคา้
ประเภทเดยีวกนัในตลาด โดยเฉพาะเมือ่
เปรยีบเทยีบกบัสนิคา้จากจนี 

 

โอกาส (OPPORTUNITY) 
O1: ความหลากหลายของรปูแบบการใชช้วีติความ
ชืน่ชอบของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั 
O2: ผูบ้รโิภคในปจัจุบนันิยมใส่ชุดชัน้ในทีม่รีปูแบบ
สอดคลอ้งกบัชุดชัน้นอก 
O3: ผูบ้รโิภคไดร้บัอทิธพิลมาจากกระแสของดารา
และผูม้ชี ือ่เสยีงทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากสงัคม 
O4: ปจัจุบนัมเีทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั ซึง่
ช่องทางการสือ่สารที ่ชว่ยในการประชาสมัพนัธ์
สนิคา้ทีเ่ขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคไดโ้ดยงา่ย 
 

SO 
กลยุทธก์ารเจาะตลาด 

S2+S4+S5+S6+O1 
 

         การ เจาะตลาดจะช่วยให้สามารถน า
ผลติภณัฑ์ทีม่อียู่เขา้ไปตอบสนองความต้องการ
และรสนิยมเฉพาะตวัของผู้บรโิภคได้ เพื่อเปิด
ช่องว่างในตลาด ท าให้บริษัทมีโอกาสแข่งขนั
ใหม่ๆ ได ้

 

WO 
กลยุทธก์ารคงสภาพ 

W1+O1 
 

         เนื่องจากบริษัทมคีวามหลากหลาย
ของผลติภณัฑท์ีน้่อยกว่าคู่แขง่ ซึ่งอาจท าให้
ตอบสนองความหลากหลายของความ
ต้องการของผู้บริโภคได้น้อยกว่าคู่แข่ง 
ดงันัน้จงึควรจบักลุ่มตลาดเดมิเพือ่รกัษาส่วน
แบ่งตลาด 

 
อปุสรรค (THREAT) 

T1: สภาพเศรษฐกจิทัง้ในประเทศและทัว่โลกทีม่ ี
การผนัผวนตลอดเวลา 
T2: ภยัธรรมชาตอิาจเกดิขึน้ไดต้ลอดเวลา 
T3: ตน้ทนุมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ 
T4: ความตอ้งการของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงอย่าง
รวดเรว็ และมรีสนยิมเฉพาะตนมากขึน้  
T5: ปจัจุบนัคู่แขง่ใชก้ลยุทธด์า้นราคา รวมทัง้การมี
รปูแบบสนิคา้ทีห่ลากหลายมากขึน้  
T6: ไดร้บัผลกระทบจากนโยบายการคา้เสรใีนเขต
อาเซยีน AFTA 
T7: มกีารแขง่ขนัทีร่นุแรง คู่แขง่มกีารพฒันาสนิคา้
อย่างต่อเนื่อง รวมถงึการท าการสือ่สารการตลาดที่
หลากหลายมากขึน้ 

ST 
กลยุทธก์ารคงสภาพ 

S1+ T1 
 

         น าจุดแขง็ด้านความมชีื่อเสียงและเป็นที่
ยอมรบัมาใช้ในการแข่งขนั เพื่อรกัษาส่วนแบ่ง
ทางการตลาดให้คงเดิม เนื่ องจากตลาดไม่
เอื้ออ านวยต่อการขยายตวัอนัเนื่องมาจากสภาพ
เศรษฐกจิทีม่คีวามผนัผวนตลอดเวลา 

 

WT 
กลยุทธก์ารพฒันาผลิตภณัฑ ์

W1+T6+T7 
 

         การพฒันาผลติภณัฑ์เพื่อลดจุดอ่อน
ดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ์ทีน้่อย
กว่าคู่แข่ง ซึ่งท าใหต้อบสนองความต้องการ
ที่หลากหลายมากขึ้น และลดความเสี่ยงที่
เกดิจากการไมส่ามารถแขง่ขนักบัคู่แข่งอื่นๆ
ในตลาดได ้
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3.2 แนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา (Strategic Alternatives) 
 
         จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิและการท าแบบสอบถาม 
สามารถน าขอ้มลูทีจ่ากการวเิคราะหม์าสรา้งกลยุทธ ์และก าหนดแนวทางเลอืกในการแก้ปญัหา
ของบรษิทัซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ได ้3 แนวทางเลอืกดว้ยกนั คอื 
 
แนวทางเลือกท่ี 1 : กลยทุธก์ารเจาะตลาด 
 

แนวทางน้ีน ามาจากกลยุทธ ์SO ซึง่มุ่งเน้นทีก่ารใชจุ้ดแขง็ขององคก์ร และโอกาสทีม่ชีงิ
ความได้เปรยีบในตลาด กลยุทธน์ี้จะท าการมุ่งเขา้หาตลาดเฉพาะส่วนหลายๆกลุ่ม ซึ่งเกดิมา
จากความหลากหลายของความต้องการและความชื่นชอบของผู้บรโิภค โดยอาศยัจุดแขง็ของ
บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) ซึง่ด าเนินงานมาเป็นเวลานาน ท าใหบ้รษิทัมชีื่อเสยีงและเป็นที่ 
รู้จกัของลูกค้า อีกทัง้ตราสินค้าเป็นที่รู้จกัและได้รบัการยอมรบัจากลูกค้า ว่าเป็นสินค้าที่มี
คุณภาพดี อีกทัง้มีศักยภาพในการผลิตและตัดเย็บที่สูง ซึ่งการด าเนินกลยุทธ์นี้จะช่วยให้
สามารถน าผลติภณัฑ์ที่มอียู่ สร้างจุดเด่นต่างๆ เข้าไปตอบสนองความต้องการและรสนิยม
เฉพาะตวัของผู้บรโิภคได้ เพื่อเปิดช่องว่างในตลาด ท าให้บรษิัทมโีอกาสแข่งขนัใหม่ๆ และ
น าไปสู่การขยายตลาดได ้
 
แผนปฏิบติัการส าหรบัแนวทางเลือกท่ี 1 

ผูบ้รหิารระดบัสงู 
- แบ่งและก าหนดกลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมาย รวมถงึเกณฑใ์นการตดัสนิใจเลอืก กลุ่มที่

ตอ้งการเจาะตลาด 
- จดัสรรงบประมาณส าหรบัการผลติและท าการตลาดส าหรบัแต่ละกลุ่ม 
ฝา่ยผลติ 
- พฒันาผลติภณัฑเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายแต่ละส่วน

นัน้ๆ 
ฝา่ยการตลาด 
- จดัท าแผนการตลาดใหม้คีวามสอดคลอ้งกบักลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายแต่ละส่วน 

 
ข้อดีส าหรบัแนวทางเลือกท่ี 1 

1. บรษิทัเพิม่ขอบเขตธุรกจิครอบคลุมกลุ่มผูบ้รโิภคมากขึน้ขยายฐานลกูคา้ใหม้ตีวัเลอืก  
2. สามารถสรา้งยอดขายเพิม่ขึน้ ท าใหม้สี่วนแบ่งทางการตลาดเพิม่มากขึน้  
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ข้อเสียส าหรบัแนวทางเลือกท่ี 1 
1. อาจใชเ้งนิลงทุนสงูในการพฒันาและการขยายการด าเนินงาน 
2. กลุ่มผูบ้รโิภคอาจมหีลากหลายกลุ่มมาก และจ านวนในแต่ละกลุ่มมจี านวนไม่มาก ท าให้

มคีวามเสีย่งสงู 
3. ผูบ้รโิภคมคีวามชื่นชอบและรสนิยมทีอ่าจเปลีย่นแปลงเรว็เกนิไป 

        
แนวทางเลือกท่ี 2 : กลยทุธก์ารคงสภาพ 

 
แนวทางนี้น ามาจากกลยุทธ ์WO และ ST ซึง่มกีารพจิารณาถงึจุดอ่อนและโอกาส ร่วม

ดว้ยจดุแขง็และความเสีย่ง ซึง่สถานการณ์ในปจัจุบนัซึง่องคก์รมคีู่แข่งเป็นจ านวนมากและปจัจยั
ภายนอกที่มคีวามผนัผวนอย่างมาก ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงมากกว่า โดยเฉพาะ
สภาพเศรษฐกจิที่ยงัไม่เอื้ออ านวยต่อการขยายตวัในระยะยาว และจุดอ่อนของบรษิทัทีม่คีวาม
หลากหลายของผลติภณัฑท์ีน้่อยกว่าคู่แข่ง จงึตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคในตลาดได้
น้อยกว่า แต่อย่างไรก็ตามกลยุทธ์คงสภาพสามารถใช้จุดแขง็ด้านความมชีื่อเสยีงและเป็นที่
ยอมรบัซึง่สามารถน ามาช่วยจบักลุ่มตลาดเดมิ เพื่อรกัษาส่วนแบ่งทางการตลาดใหค้งเดมิ  
 
แผนปฏิบติัการส าหรบัแนวทางเลือกท่ี 2 

ผูบ้รหิารระดบัสงู 
- คงสภาพการลงทุน ระดบัคุณภาพ และระดบัราคาไว ้
ฝา่ยการตลาด 
- ท าแผนการตลาดในด้านการสรา้งความสมัพนัธ์กบัฐานลูกค้ากลุ่มเดมิ เพื่อรกัษา

ส่วนแบ่งทางการตลาดเอาไวใ้หไ้ด ้ 
 
ข้อดีส าหรบัแนวทางเลือกท่ี 2 

1. ไมเ่พิม่ความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ในช่วงทีม่กีารแขง่ขนั  
2. ประหยดัค่าใชจ้า่ยเนื่องจากบรษิทัใชท้รพัยากรทีม่อียู ่ 

 
ข้อเสียส าหรบัแนวทางเลือกท่ี 2 

1. หากบรษิทัไมม่กีารขยายตวัจะท าใหคู้่แขง่สามารถแยง่ส่วนแบ่งตลาดไป  
ยอดขายลดลง เนื่องจากสนิคา้ไมม่จีดุเด่นในการแขง่ขนั 
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แนวทางเลือกท่ี 3 : กลยทุธก์ารพฒันาผลิตภณัฑ ์
 
 แนวทางนี้น ามาจากกลยุทธ ์WT เป็นการแกไ้ขจดุอ่อนเพื่อพลกิวกิฤตใิหก้ลบัเป็นโอกาส  
โดยกลยทุธก์ารพฒันาผลติภณัฑจ์ะช่วยใหล้ดจดุอ่อนดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑท์ี่
น้อยกว่าคู่แขง่ขนัอื่นๆไดใ้นระยะยาว อกีทัง้ลดความเสีย่งดา้นการไมส่ามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาดทีเ่ปลีย่นแปลงไป และยิง่ประกอบกบัการแขง่ขนัทีรุ่นแรง คู่แขง่มกีารพฒันา
สนิคา้อยา่งต่อเนื่อง ท าใหอ้งคก์รจ าเป็นตอ้งมกีารพฒันาผลติภณัฑแ์ขง่ขนัใหก้้าวล ้ามากกว่า
คู่แขง่ เพื่อขยายส่วนแบ่งตลาดใหไ้ด้ 
 
แผนปฏิบติัการส าหรบัแนวทางเลือกท่ี 3 

ผูบ้รหิารระดบัสงู 
- ก าหนดแนวทางและนโยบายการพฒันาผลติภณัฑท์ีช่ดัเจน 
- จดัสรรงบประมาณส าหรบัการผลติและท าการตลาดเพื่อขยายการด าเนินการ 
ฝา่ยผลติ 
- พฒันาผลติภณัฑเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคในภาพรวมและ

ระยะยาว 
ฝา่ยการตลาด 
- จดัท าแผนการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาของผลติภณัฑ์

อยา่งสม ่าเสมอ 
 

ข้อดีส าหรบัแนวทางเลือกท่ี 3  
1. บรษิทัเพิม่ขอบเขตธุรกจิครอบคลุมกลุ่มผูบ้รโิภคมากขึน้ขยายฐานลกูคา้ใหม้ตีวัเลอืก  
2. เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัระยะยาวใหก้บับรษิทั  
3. สามารถสรา้งยอดขายเพิม่ขึน้ ท าใหม้สี่วนแบ่งทางการตลาดเพิม่มากขึน้  

 
ข้อเสียส าหรบัแนวทางเลือกท่ี 3 

1. ใชเ้งนิลงทุนสงูในการพฒันาและการขยายการด าเนินงาน 
2. เนื่องจากเป็นการหวงัผลในระยะยาวจงึตอ้งใชเ้วลา 
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3.3 การตดัสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา (Strategic Formulation &Choice) 

ตารางที ่24 แสดงการวเิคราะหท์างเลอืกดว้ย Matrix Data Analysis 

เกณฑก์ารพิจารณา 
ถ่วง

น ้าหนัก 

แนวทางเลือกท่ี 1 แนวทางเลือกท่ี 2 แนวทางเลือกท่ี 3 

กลยุทธก์ารเจาะตลาด กลยุทธก์ารคงสภาพ กลยุทธก์ารพฒันา
ผลติภณัฑ ์

Rating (1-10) คะแนน Rating (1-10) คะแนน Rating (1-10) คะแนน 

1. งบประมาณ 0.30 7 2.10 10 3.00 8 2.40 

2. การคงอยู่ของลกูคา้ 0.20 9 1.80 9 1.80 9 1.80 
3. การเพิม่ขึน้ของส่วนแบ่ง
ตลาด 0.20 9 1.80 7 1.80 10 2.00 
4. การเตบิโตอย่างในระยะ
ยาว 0.20 8 1.60 6 1.20 10 2.00 
5.เพิม่ประสทิธภิาพการ
ด าเนินงาน 0.10 8 0.80 6 0.60 10 1.00 

รวม 1.00 
 

8.10 
 

8.40 
 

9.20 

 
จากการวเิคราะหแ์นวทางเลอืกดว้ย Matrix Data Analysis ดงัตารางที่ 24 จะพบว่า

แนวทางเลอืกที ่1 และแนวทางเลอืกที ่2 ไดร้บัคะแนนใกลเ้คยีงกนั ในส่วนของแนวทางเลอืกที ่
3 นัน้ ได้รบัคะแนนทีสู่งกว่า ถงึแมจ้ะใชง้บประมาณค่อนขา้งสูง แต่ใหผ้ลลพัธ์ในระยะยาวที่
ดกีว่า อกีทัง้ช่วงในเรื่องของการรกัษาและขยายส่วนแบ่งของตลาดและเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ด าเนินงานโดยเฉพาะการลดจุดอ่อนขององค์กร ท าให้องค์กรสามารถสร้างความได้เปรยีบใน
การแขง่ขนัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได ้ในขณะทีแ่นวทางเลอืกที ่1 นัน้ แมจ้ะใชง้บประมาณที่
สูงเช่นกนั อาจสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนัได้ แต่ไม่ได้ส่งผลดเีท่าในระยะยาว และ
แนวทางเลอืกที ่2 นัน้ ในดา้นงบประมาณทีต่ ่าอาจส่งผลด ีแต่ในระยะยาวอาจสรา้งผลกระทบได้
มากกว่า อันเนื่ องมาจากคู่แข่งในตลาดยังคงมีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่ อง ในอนาค ต
ความสามารถในการแขง่ขนัอาจดอ้ยลงไปอกีเมือ่เทยีบกบัคู่แขง่ 

จากการวเิคราะหด์งักล่าว ทางผูศ้กึษาจงึตดัสนิใจเลอืกแนวทางเลอืกที ่3 เนื่องจากเหน็

ว่าจะสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัใหก้บัองคก์รไดท้ัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
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แนวทางปฏิบติั และแผนปฏิบติัการ 
 

แนวทางปฏบิตัใินการพฒันาผลติภณัฑ ์
 

1. ฝา่ยบรหิาร ฝา่ยผลติและฝา่ยการตลาดประชุมรว่มกนั เพื่อก าหนดแนวทางและ
นโยบายการพฒันาผลติภณัฑท์ีช่ดัเจน ไดแ้ก่ 
1.1  แนวทางของผลติภณัฑช์ุดชัน้ในทีต่อ้งการพฒันา  
1.2  งบประมาณส าหรบัการผลติและท าการตลาดเพื่อขยายการด าเนินการ 
 

2. ฝา่ยผลติน าแผนงานไปปฏบิตั ิโดยมขีัน้ตอนดงัน้ี 
 2.1 ท าการศกึษาเกีย่วกบัแนวโน้มความตอ้งการของตลาด และนวตักรรมใหม่ๆ  ในการ
ผลติชุดชัน้ใน 
 2.2 น าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหว์จิยั เพื่อท าการพฒันาชุดชัน้ในเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค 
 2.3 ท าการพฒันาสายการผลติ และผลติชุดชัน้ในตามทีท่ าการวางแผนการพฒันา 
 

3. ฝา่ยการตลาดน าแผนงานไปปฏบิตั ิโดยมขีัน้ตอนดงัน้ี 
3.1 รวบรวมขอ้มลูผลติภณัฑท์ีถู่กพฒันาจากฝ่ายผลติ และเปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่ขนั 
3.2 น าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะห ์และจดัท าแผนการตลาดเพื่อน าเสนอแก่กลุ่มผูบ้รโิภคและ

ตลาด 
4. ฝา่ยการตลาดตดิตามประเมนิผลการท างาน ใหม้กีารส ารวจยอดขายและความคดิเหน็

รวมถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
 

5. ฝา่ยบรหิาร ฝา่ยผลติและการตลาดรว่มกนัประเมนิผล และวางแผนพฒันากลยทุธต่์อไป
อยา่งต่อเนื่อง 
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ตารางที ่25 : Action Plan 
แผนการปฏิบติังาน 

บรษิทั: ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) 
หวัขอ้: การพฒันาผลติภณัฑ ์
 
No. Description  เดอืนที ่1 เดอืนที ่2 เดอืนที ่3 เดอืนที ่4 เดอืนที ่5 เดอืนที ่6 เดอืนที ่7 เดอืนที ่8 เดอืนที ่9 เดอืนที ่10 เดอืนที ่11 เดอืนที ่12 

   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. ประชมุเพือ่ก าหนดแนวทางและนโยบายการพฒันาผลติภณัฑท์ีช่ดัเจน P                                                 
  A                                                 

2. ฝา่ยผลติน าแผนงานไปปฏบิตั ิ                                                  
 - ท าการศกึษาเกีย่วกบัแนวโน้มความตอ้งการของตลาด และนวตักรรมใหม่ๆ  P                                                 
  A                                                 
 - น าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหว์จิยั เพือ่ท าการพฒันาชดุชัน้ใน P                                                 
  A                                                 
 - ท าการพฒันาสายการผลติ และผลติชดุชัน้ในตามทีท่ าการวางแผนการพฒันา P                                                 
  A                                                 

3. ฝา่ยการตลาดน าแผนงานไปปฏบิตั ิ                                                  
 - รวบรวมขอ้มลูผลติภณัฑท์ีถู่กพฒันาจากฝา่ยผลติ และเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ขนั P                                                 
  A                                                 
 - น าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะห ์และจดัท าแผนการตลาด P                                                 
  A                                                 

4. ฝา่ยการตลาดตดิตามประเมนิผลการท างาน  P                                                 
  A                                                 

5. รว่มกนัประเมนิผล และวางแผนพฒันากลยุทธ์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง P                                                 
  A                                                 

 



 
 

บทท่ี 4 
สรปุผลการศึกษา อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาเรื่อง “การศึกษาปญัหาและกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรยีบทางการ

แขง่ขนั กรณีศกึษา บรษิทั ซาบน่ีา จาํกดั (มหาชน)” ซึง่ไดท้ําการศกึษาโดยใชว้ธิกีารศกึษาเชงิ
คุณภาพ ตามกรอบแนวทางของกระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ ์โดยแบ่งวธิกีารศกึษาออกเป็น
สองส่วน คือ การศึกษาข้อมูลปฐมภูม ิจากการวิจยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research 
Method) ดว้ยวธิกีารสํารวจ โดยใชว้ธิกีารเก็บรวบรวมแบบสอบถามพฤตกิรรมการบรโิภคชุด
ชัน้ในสตรขีองผูบ้รโิภคดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ (Online questionnaire) รวมจาํนวน 400 คน 
และข้อมูลทุตยิภูม ิจากการศึกษาค้นคว้าผ่านการรวบรวมขอ้มูลรายละเอยีดต่างๆ ที่เกี่ยวกบั
ข้อมูลสภาวะทางเศรษฐกิจ แนวโน้มของธุรกิจ ตลอดจนกลยุทธ์และการตลาดของคู่แข่ง 
การตลาด จากเอกสารเผยแพร่ บทความ บทวิเคราะห์ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ และจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑช์ุดชัน้ในสตร ีมาศกึษา 
ทําการวเิคราะห์ภาพรวมของธุรกจิ และปญัหาที่เกดิขึ้น ผู้ศกึษาได้ทําการศกึษาในส่วนขอ้มูล
ปฐมภูมแิละขอ้มูลทุตยิภูม ิมาวเิคราะหผ์ลร่วมกนัและนําไปกําหนดกลยุทธ ์โดยมวีตัถุประสงค ์
ดงันี้  
 

1. เพื่อศกึษาปญัหาดา้นความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์ร 
2. เพื่อกําหนดกลยทุธใ์นการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัขององคก์ร  

 
4.1 สรปุผลการศึกษา  
 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครัง้ น้ี เ ป็นการศึกษาปญัหา สภาพแวดล้อมของ
อุตสาหกรรมและปจัจยัต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึความสามารถในการแข่งขนั เพื่อนําไปสู่การ
กําหนดกลยทุธเ์พื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบ โดยทําการศกึษาทัง้ส่วนทีเ่ป็นขอ้มลูปฐมภูมแิละข้อมลู
ทุตยิภูม ิซึง่ทําใหส้ามารถกําหนดกลยุทธท์ีด่ทีีสุ่ดในการแก้ปญัหา (Strategic Alternatives) ใน
การพจิารณาทางเลอืกของกลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) โดยเนื่องจากบรษิทั ซาบี
น่า จาํกดั (มหาชน) ซึง่ในปจัจุบนัครองตลาดเป็นอนัดบัทีส่อง มคีวามแขง็แกร่งดา้นภาพลกัษณ์
และมศีกัยภาพในการออกแบบและผลติ จงึทําใหบ้รษิทัมโีอกาสทีจ่ะเตบิโตต่อไปในอนาคต และ
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พบว่าบรษิทัอยู่ในธุรกจิทีม่กีารแข่งขนักนัอย่างรุนแรง การสรา้งความได้เปรยีบทางการแข่งขนั
จงึเป็นเรื่องที่จําเป็น ซึ่งจากความได้เปรยีบเสียเปรยีบของบรษิัทเมื่อเปรยีบเทียบกบัคู่แข่ง 
สภาพแวดล้อม และปจัจยัต่างๆ ประกอบกบัจากการวเิคราะห์ด้วย TOWS MATRIX และ
วเิคราะหท์างเลอืกดว้ย Matrix Data Analysis ทําใหไ้ดแ้นวทางทีเ่หมาะสมสําหรบัองคก์ร คอื 
“กลยุทธก์ารพฒันาผลติภณัฑ์” โดยเป็นการแก้ไขจุดอ่อนเพื่อพลกิวกิฤตใิหก้ลบัเป็นโอกาส ซึ่ง
กลยุทธก์ารพฒันาผลติภณัฑน์ี้จะช่วยใหล้ดจุดอ่อน ด้านความหลากหลายของผลติภณัฑท์ีน้่อย
กว่าคู่แข่งขนัอื่นๆได้ในระยะยาว อีกทัง้ลดความเสี่ยงด้านการไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดที่เปลีย่นแปลงไป และยิง่ประกอบกบัการแข่งขนัที่รุนแรง คู่แข่งมกีารพฒันา
สนิค้าอย่างต่อเนื่อง ทําให้องค์กรจําเป็นต้องมกีารพฒันาผลติภณัฑแ์ข่งขนัให้ก้าวลํ้ามากกว่า
คู่แข่ง เพื่อขยายส่วนแบ่งตลาดใหไ้ด ้การสรา้งความเตบิโตโดยการพฒันาสนิค้า  และเน้นการ
พฒันาตลาด เพิม่ขอบเขตของฐานลูกคา้ใหค้รอบคลุมกลุ่มผูบ้รโิภคใหม้ากขึน้ เพื่อสรา้งความ
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัสาํหรบัธุรกจิชุดชัน้ใน เช่น การออกแบบผลติภณัฑ์ทีห่ลากหลายมากขึน้ 
และเพื่อเน้นกระบวนการที่ความพึงพอใจให้ลูกค้า  ซึ่งกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ์นัน้ 
จาํเป็นต้องอาศยัความร่วมมอืจากหลายฝ่ายในองค์กร ได้แก่ ผูบ้รหิารระดบัสูง ในการกําหนด
แนวทางและนโยบายการพฒันาผลติภณัฑท์ีช่ดัเจน และจดัสรรงบประมาณสําหรบัการผลติและ
ทําการตลาดเพื่อขยายการดําเนินการ ฝ่ายผลติ ซึ่งเป็นผูพ้ฒันาผลติภณัฑเ์พื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มผู้บรโิภคในภาพรวมและระยะยาว และฝ่ายการตลาด ซึ่งต้องจดัทําแผนการ
ตลาดอยา่งต่อเนื่อง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาของผลติภณัฑอ์ยา่งสมํ่าเสมอ 

อยา่งไรกต็ามเมือ่พจิารณากลยทุธท์ีก่ําหนดแลว้ อาจจะมองไดว้่าต้องมกีารเปรยีบเทยีบ
กบัคู่แข่งเพื่อการสรา้งกจิกรรมภายในกลยุทธ ์เพื่อทําใหเ้กดิความแตกต่างอย่างชดัเจน รวมถงึ
การพยายามมองหาโอกาสเพิม่เตมิทัง้ในฝ ัง่ของผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภคจากขอ้มลูและปจัจยั
แวดลอ้มที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง หรอืนําไปขยายประเดน็ต่อ เช่น จากขอ้มลูเชงิปรมิาณในส่วนของ
ปจัจยัด้านพฤติกรรม โดยเฉพาะข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของส่วนผสมทาง
การตลาดซึ่งบ่งชี้ว่ามผีลต่อการเลอืกซือ้ผลติภณัฑช์ุดชัน้ในสตรขีองผูบ้รโิภคเป็นอย่างมาก อกี
ทัง้การส่งเสรมิการตลาดซึง่ถูกใหค้วามสําคญัเป็นอันดบัหนึ่งจากการศกึษา มปีระเดน็ทีน่่าสนใจ 
คอื การชึถ้งึความสําคญัของดาราและผูม้ชีื่อเสยีงทีเ่ป็นทีย่อมรบัของสงัคมนัน้ มอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกซื้อ/ เลอืกใช้ชุดชัน้ในซาบน่ีา ซึ่งอาจนําไปพจิารณาต่อถงึศกัยภาพและความ
คุม้ค่าในการทํากจิกรรมร่วมกบัปจัจยัเรื่องดงักล่าว เป็นต้น อกีทัง้การนํากลยุทธ์ทีไ่ด้เสนอนี้ไป
ปฏบิตั ิควรทีจ่ะทําแผนกจิกรรม (Action Plan) ทีช่ดัเจน รวมไปถงึการกําหนดผูท้ีร่บัผดิชอบ 
(Owner) ในแต่ละงาน รวมถงึกรอบเวลา (Time frame) สําหรบัแต่ละกลยุทธ์ และควรทีจ่ะมกีาร
ประเมนิผลอยา่งสมํ่าเสมอ เพราะหากมกีารเปลีย่นแปลง หรอืไม่เป็นไปตามแผนงานทีว่างไว้ จะ
ไดม้กีารปรบัเปลีย่นกลยทุธเ์พื่อใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปไดอ้ยา่งเหมาะสม         
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4.2 ข้อจ ากดัในการศึกษา 
 

การศึกษาครัง้นี้มขี้อจํากัดในการศึกษาคือ ผู้ศึกษาอาจจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและ
ครอบคลุมในหลายๆดา้น เนื่องจากมผีลติภณัฑช์ุดชัน้ในเป็นธุรกจิทีม่กีารแข่งขนักนัอย่างรุนแรง 
ทําให้มขี้อจํากดัด้านความลบัของธุรกจิที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ข้อมูลต่างๆจงึยงัไม่สามารถ
นํามาประมวลผลรว่มไดเ้พยีงพอ 
 
4.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 4.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรบับริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน)  

จากการศกึษาถงึปญัหาและกําหนดกลยุทธ์เพื่อสรา้งความได้เปรยีบในการแข่งขนันัน้ 
ตามที่ผูท้ําการศกึษาไดป้ระเมนิทางเลอืกกลยุทธ์ที่เหมาะกบับรษิทั  ตามทฤษฎทีางการตลาด
ควรนํากลยุทธ์ทางด้านการตลาดไปพฒันาและนําไปปรบัใช้เพื่อกําหนดกิจกรรมต่างๆในแต่
ละกลยทุธ ์ 

 
4.3.2 ข้อเสนอแนะสาหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
1. ควรทาํการศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิดว้ยการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งของ

บรษิทั ซาบน่ีา จาํกดั (มหาชน) เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีร่อบดา้นมากขึน้ 
2. ควรทาํการศกึษา โดยเพิม่ตวัแปรอสิระทีน่่าจะมผีลต่อพฤตกิรรมซือ้ของผูบ้รโิภคชุด

ชัน้ใน เช่น ปจัจยัทางสงัคม ปจัจยัวฒันธรรม ปจัจยัดา้นจติวทิยา เป็นตน้ 
3. ควรทาํการศกึษาเกีย่วกบัคู่แขง่ในอุตสาหกรรมชุดชัน้ในดว้ยกนัเพิม่เตมิเพื่อทําการ

เปรยีบเทยีบ 
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กรงุเทพธุรกจิ. 21 มกราคม 2554. Market Watch : จบัตาคู่ชก "วาโก-้ซาบน่ีา" ชงิส่วนแบ่ง  
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ชัน้ใน. มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
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http://2012.kosanathai.com/sites/default/files/ads/images/2012/11/08/888490.jpg 
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ภาคผนวก  ก 
แบบสอบถามผูบ้ริโภค 

 
แบบสอบถาม 

เร่ือง พฤติกรรมการบริโภคชุดชัน้ในสตรีย่ีห้อซาบีน่า (Sabina) ของผูบ้ริโภค 
____________________________ 

ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามนี้จดัท าขึน้เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ

มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของผู้บรโิภคเพื่อน ามา
ปรบักลยุทธ์ให้แก่บรษิัท จงึขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นของท่านได้อย่างอิสระ และตรงกับ
ความรูส้กึของท่านใหม้ากทีสุ่ด 

ผู้วจิยัขอให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ตรงกบัข้อมูลของท่านมากที่สุด และตอบทุกข้อ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัโดยการตอบแบบสอบถามของท่านจะไม่มผีลกระทบใดๆ ต่อท่าน
ผูว้จิยัขอขอบคุณทีก่รณุาเสยีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามของท่านมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 

 
ค าถามคดักรองกลุ่มตวัอย่าง 
ค าชีแ้จง : โปรดใส่เครือ่งหมายลงในช่องว่างทีต่รงกบัความเป็นจรงิของท่าน 
 
ท่านเป็นผูบ้รโิภค (เลอืกซือ้/เลอืกใช)้ ผลติภณัฑช์ุดชัน้ในสตรยีีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) ใช่หรอืไม ่
O ใช่  O ไมใ่ช่ (สิน้สุดการสอบถาม) 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนตวั 
ค าชีแ้จง: โปรดใส่เครือ่งหมายลงในช่องว่างทีต่รงกบัความเป็นจรงิของท่าน 
 
1. อาย ุ
O 1.ต ่ากว่า 17 ปี 
O 2.17-27 ปี   
O 3. 28-38 ปี   
O 4. 39-49 ปี   
O 5. มากกว่า 49 ปี 
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2. ระดบัการศกึษา 
O 1. ต ่ากว่าหรอืเทยีบเท่ามธัยมปลาย หรอื ปวช. 
O 2. อนุปรญิญา หรอื ปวส. 
O 3. ปรญิญาตร ี
O 4. สงูกว่าปรญิญาตร ี
 
3. อาชพี 
O 1. นกัเรยีน/นกัศกึษา   
O 2. พนกังานบรษิทัเอกชน   
O 3. ขา้ราชการ  
O 4. ธุรกจิส่วนตวั/เจา้ของกจิการ    
O 5. แมบ่า้น        
O 6. อื่นๆ (โปรดระบุ)............ 
 
4. รายไดต่้อเดอืน 
O 1. น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท   
O 2. 10,001 – 20,000 บาท  
O 3. 20,001 – 30,000 บาท 
O 4. 30,001 – 40,000 บาท 
O 5. มากกว่า 40,000 บาท 
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ส่วนท่ี 2 ปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ/ เลือกใช้ผลิตภณัฑช์ุด
ชัน้ในย่ีห้อซาบีน่า (Sabina) ของท่าน 
ค าชีแ้จง : โปรดใส่เครือ่งหมายลงในช่องว่างทีต่รงกบัระดบั ความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ดเพยีง
ช่องเดยีว 
หมายเหตุ   ความหมายของระดบัความคดิเหน็ ดงันี้ 

5  หมายถงึ  เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
4  หมายถงึ เหน็ดว้ย 
3  หมายถงึ ไมแ่น่ใจ 
2  หมายถงึ ไมเ่หน็ดว้ย 
1  หมายถงึ ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 
  ระดบัความคิดเหน็ 

ข้อ
ท่ี 

ปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ/ 
เลือกใช้ผลิตภณัฑช์ุดชัน้ในย่ีห้อซาบีน่า (Sabina) ของท่าน 

5 4 3 2 1 

 ดา้นผลติภณัฑ ์
1. ชดุชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) ใสก่บัชัน้นอกแลว้ท าใหด้มูบีคุลกิด ี      
2. ชดุชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) ชว่ยเสรมิสรา้งความมัน่ใจในการสวม

ใส ่
     

3. ฟองน ้าทีเ่สรมิชดุชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) คณุภาพด ีมคีวาม
หนาแน่นไมย่บุตวังา่ย  

     

4. การออกแบบชดุชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina)  เหมาะสมกบัโอกาสของ
การใชง้าน 

     

5. ชดุชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มคีวามเป็นแฟชัน่      
6. ชดุชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มสีสีนัใหเ้ลอืกมากตามความตอ้งการ      
7. ตราสนิคา้(ยีห่อ้) ซาบน่ีา (Sabina) ทีม่ชีือ่เสยีง เป็นทีย่อมรบั      
8. ชดุชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มคีวามทนัสมยัมากกว่าชดุชัน้ในยีห่อ้

อืน่ๆ 
     

 ดา้นราคา 
9. ชดุชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มคีณุภาพคุม้คา่กบัราคา      
10. เมือ่เทยีบชดุชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) กบัชดุชัน้ในทัว่ไป มรีาคา

ถกูกว่า 
     

 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
11. สถานทีซ่ือ้ชดุชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) สามารถเขา้ถงึได้      



94 

 

สะดวกสบาย 
12. สถานทีซ่ือ้ชดุชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มคีวามเพยีงพอต่อความ

ตอ้งการ 
     

13. การจดัเคาเตอรโ์ชวช์ดุชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) เป็นทีด่งึดดูใจของ
ลกูคา้ 

     

14. รา้นคา้จ าหน่ายชดุชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) จดัเรยีงขนาด รุน่ ได้
ด ีสะดวกต่อการเลอืกซือ้ดว้ย 

     

 ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
15. ชดุชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มกีารโฆษณาผา่นสือ่ทางโทรทศัน์       
16. ชดุชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มกีารลงสือ่ทางวารสารและนิตยสาร       
17. ชดุชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มกีารลงสือ่ทางอนิเตอรเ์นตหรอื

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์  
     

18. ชดุชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มกีารจดักจิกรรม ( Event) ใน
หา้งสรรพสนิคา้  

     

19. ชดุชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มกีารแนะน าสนิคา้ทางแคตตาล๊อก      
20. ชดุชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มกีารประชาสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิการ

ขายเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย  
     

21. ชดุชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มชีว่งจดัรายการใหส้ว่นลดกบัลกูคา้       
22. ชดุชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) มกีารแจกของแถมกบัลกูคา้ทีซ่ือ้ชดุ

ชัน้ใน 
     

23. พนกังานขายชดุชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina)  มคีวามสภุาพ       
24. พนกังานขายชดุชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina)  มบีุคลกิภาพทีด่ ี      
25. พนกังานขายชดุชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) ใหก้ารตอ้นรบัและให้

ค าแนะน ารายละเอยีดชดุชัน้ใน 
     

26. พนกังานขายชดุชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) ใหบ้รกิารทีป่ระทบัใจ มี
การบรกิารซ่อมชดุชัน้ในหลงัการขาย 
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ส่วนท่ี 3 ปัจจยัด้านการพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑช์ุดชัน้ในย่ีห้อซาบีน่า (Sabina) 
ค าชีแ้จง: โปรดใส่เครือ่งหมายลงในช่องว่างทีต่รงกบัความเป็นจรงิของท่าน 
 
1. ท่านมจี านวนผลติภณัฑช์ุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) ทัง้หมดจ านวนกีช่ิน้ 
O 1. น้อยกว่า 10 ชิน้   
O 2. 10-20 ชิน้ 
O 3. มากกว่า 20 ชิน้  
 
2. ในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมาท่านซือ้ผลติภณัฑช์ุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) ประมาณกีค่ร ัง้ 
O 1. น้อยกว่า 6 ครัง้  
O 2. 6 – 10 ครัง้   
O 3. 10 ครัง้ขึน้ไป 
 
3. มลูค่าในการซือ้ผลติภณัฑช์ุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) แต่ละครัง้กีบ่าทขึน้ไป 
O 1. 500-1,000 บาท   
O 2. 1,001-1,500 บาท   
O 3. 1,500 บาทขึน้ไป 
 
4. โดยปกตทิ่านซือ้สนิคา้ผลติภณัฑช์ุดชัน้ในยีห่อ้ซาบน่ีา (Sabina) จากสถานทีใ่ดมากทีสุ่ด 
O 1. รา้นคา้ทีม่าขายเฉพาะ         
O 2. รา้นคา้ปลกี       
O 3. หา้งสรรพสนิคา้ 
O 4. อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………. 
 
5. นอกจากตวัท่านแลว้ บุคคลใดต่อไปนี้มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑช์ุดชัน้ในยีห่อ้ซา
บน่ีา (Sabina) 
O 1. บุคคลในครอบครวั 
O 2. เพื่อน, คนรูจ้กั   
O 3. ดารา, บุคคลทีม่ชีื่อเสยีงในสงัคม 
O 4. พนกังานขาย  
O 5. อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………. 



ประวติัผูศึ้กษา 
 

         นางสาวณิศา  ศรวณีย ์ เกดิเมื่อวนัที่ 13 กนัยายน พ.ศ.2528 ส าเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีคณะนิเทศศาสตร ์สาขาวทิยุโทรทศัน์ จากมหาวทิยาลยักรุงเทพ เมื่อปีการศกึษา 
2551 และในปจัจุบนัก าลงัศึกษาต่อในระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการจดัการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปีการศกึษา 2553 
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