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บทคัดยอ 

 
        การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง การศึกษาปญหา กลยุทธธุรกิจ และกลยุทธตลาดเพ่ือ 
เพ่ิมความไดเปรียบทางการแขงขันในธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแกว : กรณีศึกษาบริษัท 
โอเชียน กลาส จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ  

1. เพ่ือศึกษาวิเคราะหปญหา ถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอยอดขายและผลประกอบการ
ของบริษัท 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการกําหนดกลยุทธธุรกิจ กลยุทธตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขาย  
ผลประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันขององคกรอยางยั่งยืน 
 
        โดยไดออกแบบการวิจัยเปน 2 แบบ คือ การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ จากบทความที่
เก่ียวของ และศึกษาขอมูลปฐมภูมิ โดยการการเก็บขอมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณโดยการวิจัย
เชิงสํารวจ จํานวน 200 คน และสรุปผลกลยุทธการตลาดได ดังน้ี 
 กลยุทธระดับองคกร คือ กลยุทธการเติบโตดวยการ การพัฒนาผลิตภัณฑ  
 กลยุทธระดับธุรกิจ คือ กลยุทธการสรางความแตกตาง 
 กลยุทธระดับหนาที่ คือ กลยุทธการสงเสริมการตลาด  

 



กิตติกรรมประกาศ 
 
        การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจากทานอาจารยเอ้ือจิต  
ทัศนะภาคย อาจารยที่ปรึกษา รวมถึงคณะอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาดทุกทาน ที่ใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราแกไขเน้ือหา ตลอดจนใหกําลังใจในการ
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง    รวมทั้งอาจารย ดร.ประเสริฐ  ศิริเสรีวรรณ  และอาจารย ดร.
พีรพงษ  ฟูศิริ ที่กรุณารับเปนประธานกรรมการและกรรมการในการสอบรายงานการคนควา
อิสระน้ี  และทานอาจารยในสาขาการตลาดทุกทานที่คอยใหความชวยเหลือและแนะนําทุกอยาง
ดวยดีเสมอมา ดังน้ันทางผูจัดทําขอขอบพระคุณทานตางๆเหลาน้ีเปนอยางสูง 
        ขอขอบพระคุณ คุณพอ-คุณแม ที่ใหการสนับสนุนในการมาศึกษาตอระดับปริญญาโท 
และขอบคุณเพ่ือนๆรวมถึงพ่ีๆนองๆ ในชั้นเรียนทุกคนของขาพเจาที่ไดใหกําลังใจเสมอมา
ตลอดระยะเวลาในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี 
        สุดทายน้ีทางผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีจะเปน
ประโยชนสําหรับทานที่สนใจเพ่ือนําไปใชในการประกอบความรูในอนาคต 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1  องคกรและลักษณะธุรกิจขององคกร 

ชื่อองคกร    บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) 

เลขทะเบยีนบริษัท 0107536000153      

ที่ตั้งสํานักงานใหญ  75/88-91 ชั้น 34  อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร 2  ถนนสุขุมวิท 19   

(ซอยวัฒนา)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 

10110     

โทรศัพท : +66 (0) 2661 6556  โทรสาร :  +66 (0) 2661 6550 

ที่อยูโรงงาน  365 -365/1 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู  ซอย 8      

   ตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  สมุทรปราการ 10280 

โทรศัพท : +66 (0) 2324 0422-4,  2324-0191-2  โทรสาร : +66 (0) 2324 0420 

ที่อยูโชวรูม  อโศก (โอเชียนชอป)  

175  อาคารไทยสมุทร  ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท : +66 (0) 2661 6556 ตอ 371,449   โทรสาร : +66 (0) 2258 0484 



2 
 

เวียดนาม 

   184 Ba Thang Hai Street, Ward 12, District 10,  

Ho Chi Minh City, Vietnam 

   โทรศัพท : +84 (0) 8865 0469     โทรสาร : +84 (0) 8865 0469 

บริษัทยอย  บริษัท โอเชียนกลาส เทรดด้ิง (เซ่ียงไฮ) จํากัด  

   Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd.  

Room 1502, Jin Hang Tower,  

83 Wan Hang Du Road, Jing An District,  

Shanghai, People’s Republic of China  

   โทรศัพท : +86 (21) 6135 9505   

   โทรสาร : +86 (21) 6135 9428 

ทุนจดทะเบียน  500,000,000 บาท 

ทุนชําระแลว  213,307,150 บาท 

ประเภทหุน  หุนสามัญ จํานวน  21,330,715 หุน    มูลคาทีต่ราไวหุนละ 10  บาท 
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ภาพรวมขององคกร 

บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทผูผลิตเครื่องแกวชั้นนําในภูมิภาค

เอเชีย ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายภาชนะเครื่องแกวคุณภาพสูงสําหรับใชบนโตะ

อาหารที่มีความครบถวนและความหลากหลายของผลิตภัณฑใหเลือก ตั้งแตเคร่ืองแกวสําหรับ

ใชในโรงแรม ภัตตาคาร รานอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง จนถึงเคร่ืองแกวสําหรับใชในบานเรือน 

เปนเวลาเกือบสามทศวรรษแลวที่บริษัทมุงม่ันในการผลิตสินคาเคร่ืองแกว  ซ่ึงถูกออกแบบให

ตรงกับประเภทการใชงานของลูกคา ดวยคุณภาพสินคาที่เปนเลิศ พิถีพิถันในการควบคุม

คุณภาพ ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ และปรับปรุงระบบ

การทํางานใหมีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งเชื่อม่ันในการสรางตราสินคาอยางตอเน่ือง จึงทําให

บริษัทสามารถเปนหนึ่งในผูนําในการผลิตเครื่องแกวในระดับสากล 

 

วิสัยทศัน 

“โอเชียนกลาสจะเปนหน่ึงในผูนําตลาดโลกดวยนวัตกรรมความเปนเลิศขององคกร และการ

บริหารจัดการ  พรอมทั้งมุงสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกําไร

อยางตอเน่ือง” 

 

พันธกิจ 

“การมอบสุนทรียภาพในการใชชวีิตผานทางผลิตภัณฑเคร่ืองแกวคณุภาพดี”  
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โครงสรางองคกร 

คณะกรรมการบริษัท  ประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 ทาน ซ่ึงมีรายชื่อดังตอไปน้ี 

      ชื่อ-สกุล        ตําแหนง 

นายกีรต ิอัสสกุล   ประธานกรรมการ  

นายวรกานต ชูโต   กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายชัชวิน เจริญรัชตภาคย  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

นายธัชพล โปษยานนท   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

นายชัยประนนิ วิสุทธิผล  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

นายแมทธิว กิจโอธาน   กรรมการอิสระ  

นายจักรี ฉันทเรืองวนิชย  กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

นายนภัสถ อัสสกุล   กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

นางศันสนีย สุภัทรวณิชย  กรรมการผูจัดการ 

 

รายชื่อและตําแหนงของเจาหนาที่บริหาร  ประกอบดวย 20 ทาน ซ่ึงมีรายชื่อดังตอไปน้ี 

      ชื่อ-สกุล        ตําแหนง 

นางศันสนีย  สุภัทรวณิชย   กรรมการผูจัดการ 

นายสุพจน  ศรีอุดมพร  รองกรรมการผูจัดการ สายการผลิต 

นายโชคชัย  โตเจริญธนาผล ผูจัดการฝาย สายงานพัฒนาลูกคาและชองทางจัดจําหนาย   
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นายวิโรจน  ชูโชติถาวร ผูชวยกรรมการผูจัดการ – วางแผนองคกรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และเลขานุการบริษัท 

นางจันตนา  ศรีสมานไมตรี ผูจัดการสวนบัญชีและการเงิน 

นายกาลัญ ู ลีละวัฒน  ผูจัดการสวนการผลิต 3 

นางวัลลภา  ชุตินาทรังส ี ผูจัดการสวนบริหารทรัพยากรบุคคล 

นายไชยยันต   กิจมีรัศมีโยธิน ผูจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศองคกร 

นางสาวสุวรรณ ลัญจนเสถยีรชัย ผูจัดการสวนพัฒนาลูกคา 

นางสาวพจนารถ  เพ็ชรวิจิตร ผูจัดการกิจการองคกร   

นายสุรเดช เลศิวัฒนะพงษชยั ผูจัดการสวนการผลิต 1 

นายไพรวัลย  ไพบูลย  ผูจัดการสวนวิศวกรรม 

นายอนิล  กุรมุกต  วาสวานี ผูจัดการสวนพัฒนาลูกคา 

นายวิศรุต  ศตีิสาร  ผูจัดการ Brand Development 

นายสุเมธ  ประสงคพงษชยั ผูจัดการอาวุโสสวนพัฒนาลกูคา 

นางสาวณัฏฐนันท  ตัณฑวเิชียร ผูจัดการสวนพัฒนาลูกคา 

นางสาวณัฎฐา  ศรีปราบ  ผูจัดการ Supply Chain Management 

นายปรีชา  ผองประเสริฐ  ผูจัดการสวนซอมบํารุงเคร่ืองจักร 

นายชะเอม อินทรภู  ผูจัดการสวน Batch & Furnace 

Mr.Eddie Chew Sze Hai ผูจัดการสวนพัฒนาลูกคา 
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ปจจุบัน บริษทัมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 761 คน โดยแบงตามสายงาน ดังน้ี  

• ฝายพัฒนาลูกคาและชองทางจัดจําหนาย และ Brand Development  จํานวน 125 คน 

• สายการผลิต  จํานวน 538 คน  

• กลุมงานสนับสนุน จํานวน 98 คน  

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กอตั้งขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2522 ดวยทุนจด

ทะเบียน 100,000,000 บาท ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท เปนทุนชําระแลว 

213,307,150 บาท  บริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตภาชนะเครื่องแกวสําหรับใชบนโตะ

อาหารออกจําหนายในประเทศและสงออกตางประเทศ  โดยไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในป 2523  โรงงานผลิตเครื่องแกวมีพ้ืนที่ 82-2-11.5 ไร  

ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เม่ือแรกเร่ิมมีกําลังผลิตประมาณ 33 ลาน

ชิ้นตอป   

บริษัทมีพัฒนาการที่สําคัญเก่ียวกับการขยายธุรกิจและการบริหารงาน ดังน้ี  

• ป 2528  ขยายกําลังการผลติเปน 57 ลานชิ้นตอป  

• ป 2530 ไดรับเครื่องหมายมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม จากสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ 603-2529 และไดรับรางวัลโรงงานดีเดนในนิคม

อุตสาหกรรมบางปู จากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

• ป 2534  ขยายกําลังการผลติ เปน  79.5  ลานชิ้นตอป  

• ป 2536  แปรสภาพเปนบรษิัทมหาชนจํากัด และเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ในปเดียวกันบริษัทไดรวมทุนกับบรษิัท ซาซากิกลาส จํากัด จัดตั้งบริษัท โอเชียน ซาซา

กิกลาส จํากัดเพ่ือผลิตแกวกานสําหรับเครื่องด่ืมประเภทไวน  ดวยทนุจดทะเบียน 250 

ลานบาท โดยบริษัทมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 90 

• ป 2540  ซ้ือหุนเพ่ิมทุนของบริษัท โอเชยีน ซาซากิกลาส จํากัด จํานวน 10 ลานหุน ทํา

ใหบริษทัมีสัดสวนการถือหุนในบริษทัยอยรอยละ  92.86 

• ป 2541 บริษทัและบริษัทยอย เปลี่ยนเชือ้เพลิงจากกาซแอลพีจี และน้ํามันเตา มาเปน

กาซธรรมชาต ิและประสบความสําเร็จในการพัฒนาเทคนิคการพิมพแบบ "สี่สี" ซ่ึง

สามารถพิมพรูปเสมือนจริงลงบนแกว 

• ป 2544 ไดรับการรับรองคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001  

• ป 2545 ไดรับรองมาตรฐาน มอก. 18001 

• ป 2547 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และลดตนทุนในการดําเนินงาน  

บริษัทไดรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท โอเชียน  ซาซากิกลาส จํากัด โดยรับซ้ือหุน

ของบริษัท โอเชียน ซาซากิกลาส จํากัด จํานวน 2.50 ลานหุน จาก บริษัท โตโย ซาซา

กิกลาส จํากัด และไดออกหุนสามัญของบริษัท จํานวน 630,715 หุนเพ่ือขายใหกับ 

บริษัท โตโย ซาซากิกลาส จํากัด 

• ป 2548 ดําเนินการขยายกําลังการผลิต เปน 150 ลานชิ้นตอป  และสินคารุน " Time 

Series" ไดรับรางวัล G-Mark Award จากประเทศญ่ีปุน 

• ป 2549  เริ่มดําเนินการขยายกําลังการผลิตเปน 166 ลานชิ้นตอป โดยอนุมัติการลงทุน

เพ่ิมเตาหลอมหนึ่งเตาพรอมสายการผลติสองชุด เพ่ือผลิตเคร่ืองแกวคริสตัลปลอดสาร

ตะก่ัว (Crystalline) จําหนายทั้งในประเทศและสงออก    

ในปเดียวกัน บริษัทจัดตั้งบริษัทยอยคือ Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. 

ขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดวยทุนจดทะเบียน 150,000 เหรียญ

สหรัฐ โดยบรษิัทถือเงินลงทุนรอยละ 100 ทั้งน้ีเพ่ือเปนชองทางการขยายธุรกิจและ

ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดในประเทศจีน    



8 
 

• ป 2550  เริ่มดําเนินการกอสรางโรงงานผลิตเคร่ืองแกวคริสตัลลีน  (Crystalline) ซ่ึงเปน

เคร่ืองแกวครสิตัลปลอดสารตะกัว่  

• ป 2551  ดําเนินการกอสรางโรงงานผลิตเครื่องแกวคริสตัลลีนและติดตั้งเคร่ืองจักรชุด

แรกแลวเสร็จในไตรมาสที่สาม และเริ่มดําเนินการผลิตในไตรมาสที่สี่  

• ป 2552  เปดตัวตราสินคาใหมชื่อ Lucaris สําหรับเครือ่งแกวคริสตลัลีน วางตลาดใน

ระดับพรีเมียมในไตรมาสทีส่ี่  

• ป 2553  ดําเนินการติดตั้งเคร่ืองจักรผลิตเคร่ืองแกวครสิตัลลีนชุดที่สองแลวเสร็จในไตร

มาสที่สาม และเริ่มดําเนินการผลิตในไตรมาสที่สี่  

 

บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) อยูในกลุมอุตสาหกรรม สินคาอุปโภคบริโภค/

ของใชในครัวเรือน และสํานักงาน ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ผลิตและจําหนายภาชนะเคร่ืองแกว

ที่ใชบนโตะอาหาร  ภายใตเคร่ืองหมายการคา บริษัทมุงม่ันในการผลิตเครื่องแกวคุณภาพสูง  

ซ่ึงไดรับการออกแบบใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาทั้งผลิตภัณฑแกวใสและแกว

พิมพลาย ดวยเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรอันทันสมัย จัดจําหนายทั้งตลาดในประเทศและ

สงออกยังตลาดตางประเทศ นอกจากน้ีบริษัทไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO 

9001:2000 

บริษัทแบงกลุมลูกคาเปาหมายเปน 3 กลุม คือ กลุมลูกคาธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม 

(Food Service) กลุมลูกคาปลีกที่ซ้ือไปใชในครัวเรือน (Retail) และกลุมลูกคาสถาบันที่ใชเคร่ือง

แกวเปนของแจกแถม (Premium) บริษัทจําหนายสินคาทั้งตลาดภายในประเทศและสงออกยัง

ตลาดตางประเทศ กวา 70 ประเทศทั่วโลก ในป 2553 สัดสวนการจัดจําหนายระหวางตลาดใน

ประเทศกับตลาดตางประเทศ เทากับรอยละ 28.16 และ 71.84 ตามลําดับ ชองทางการจัด

จําหนายมีทั้งใชพนักงานขายของบริษัท และผานตัวแทนจําหนาย 
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ดานการบริหารงานภายใน  บริษัทไดใหความสําคัญกับการพัฒนาพนักงาน และพัฒนา

ระบบงานและกระบวนการทํางานมาโดยตลอด มีการสงเสริมใหพนักงานเพิ่มพูนความรู 

ความสามารถโดยสงพนักงานไปฝกงาน อบรมและสัมมนา ทั้งในประเทศและตางประเทศอยาง

ตอเน่ือง   มีการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรเพ่ือชวยในการ

ปฏิบัติงานและตัดสินใจในทุกระดับ  พรอมทั้งปรับปรุงกระบวนการทํางาน  และสงเสริมให

พนักงานทุกคนปฏิบัติงานภายใตระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (TQM) ที่ผานมาบริษัท

ไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 OHSAS18001  มอก.(TIS) 18001  

และมอก. (TIS) 603  

นอกจากน้ีบริษัทยังคํานึงถึงการเปนบรรษัทภิบาล  โดยดําเนินธุรกิจดวยความ

รับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม

กัน  ภายใตระบบการควบคุมภายในที่เชื่อถือไดและมีประสิทธิภาพ  และสํานึกถึงความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมโดยรวม  

สําหรับผลประกอบการในรอบป 2553 บริษัทมีรายไดจากการขาย 1,842.84 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้น 199.77 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 12.16 จากปกอนหนา เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของ

ยอดขายในดานปริมาณขายทั้งตลาดในประเทศและตลาดสงออกและมีผลประกอบการกําไรสุทธิ 

94.10 ลานบาท หรือ 4.41 บาทตอหุน เทียบกับขาดทุนสุทธิที่ 1.30 ลานบาทในปกอนหนา 

เน่ืองจากในปน้ีบริษัทไมมีผลขาดทุนเริ่มแรกจากการผลิตผลิตภัณฑใหม แมวาตนทุนการผลิต

และคาใชจายการขายและการตลาดไดเพ่ิมขึ้น ณ สิ้นป 2553  

 

ลักษณะผลิตภัณฑและบรกิาร 

ผลิตภัณฑของบริษัททั้งหมดเปนภาชนะเครื่องแกวสําหรับใชบนโตะอาหาร ถูกผลิตโดย

อาศัยเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรอันทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง  ทําใหไดเคร่ืองแกวที่มี

คุณภาพสูง โปรงใส รูปแบบทันสมัยและเหมาะสมกับการใชงาน มีลวดลายพิมพสีที่สวยงาม

ชัดเจน จึงเปนที่ตองการของตลาด  ขณะที่การปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือลดตนทุน

มีการดําเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือรองรับการผันผวนของราคาพลังงาน   
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บริษัทไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008   OHSAS18001   

มอก.(TIS) 18001  และ  มอก. (TIS) 603 

 

ผลิตภัณฑของบริษัท แบงเปน 3 ประเภทตามกระบวนการผลติ คือ 

1. Blownware ไดแก เคร่ืองแกวที่มีลักษณะทรงกระบอกกลมยาว หรือทรงเหลี่ยม 

ขอบแกวบาง  เชน  แกวนํ้า โถแกว ถูกผลิตโดยอาศัยกระบวนการอัดและเปานํ้าแกว (Press & 

Blow Process) 

   

 

2. Pressware  ไดแก  เคร่ืองแกวรูปแบน  ทรงกลมมีหู หรือรูปทรงอ่ืน ๆ ขอบแกวจะมี

ความหนา เชน จาน ชาม จานรองแกว ที่เขี่ยบุหร่ี แจกัน แกวเบียร เปนตน เคร่ืองแกวประเภท

น้ีถูกผลิตโดยกระบวนการอัด (Press Process) 
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3. Stemware ไดแก เคร่ืองแกวที่มีกานเรียวสําหรับจับ ไมมีหู เชน แกวไวน  แกว

บรั่นดี แกวแชมเปญ ถูกผลิตโดยกระบวนการเปาตัวแกวและอัดขึ้นรูปกานแกว (Blow & Blow 

and Press Process) 

   

 

ภาพที่ 1.1  แสดงผลิตภัณฑของ บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) 

ที่มา : http://www.oceanglass.com 

 

การจัดหาผลิตภัณฑ 

1. ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย   

บริษัทตั้งโรงงานอยูที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ บนพ้ืนที่  82-2-

11.5 ไร ปจจุบัน มีเคร่ืองจักรหลัก คือเตาหลอมแกว จํานวน 3 เตา เคร่ืองจักรขึ้นรูปแกวพรอม

เตาอบแกว จํานวน 12 ชุด (สายการผลิต) โดยเตาหลอมที่สาม และเครื่องจักรขึ้นรูปแกวชุดที่ 

12 ไดถูกติดตั้งเสร็จและเริ่มดําเนินการผลิตจริงในปลายป 2553      
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ตารางที ่1.1 แสดงกําลังการผลิตรวมเปนดังน้ี 

 

 2553* 2552* 2551 

กําลังการผลิต (ตัน)  66,423** 64,500** 63,800 

กําลังการผลิตประมาณ (ลานชิ้น) 137 138 149 

 

*ในปน้ัน มีการหยุดเคร่ืองจักรบางสวนเพือ่ซอมเตาหลอมตามอายุการใชงาน 

**ในป 2552 มีกําลังการผลติเพ่ิมขึ้นจากโรงงานผลิตเครื่องแกวคริสตลัลีน เฟสแรก 

ในป 2553 มีกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้นจากโรงงานผลิตเครือ่งแกวคริสตลัลีน เฟสสอง 

ที่มา : บริษทั โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) 

 

2. การจัดหาวัตถุดิบเพ่ือการผลิต   

วัตถุดิบหลักของบริษัท คือ แกว หินปูน และเศษแกว สามารถจัดหาไดจากแหลง

วัตถุดิบภายในประเทศและตางประเทศไดอยางสมํ่าเสมอโดยไมขาดแคลน  สวนวัตถุดิบและ

สารเคมีสําคัญอ่ืน เชน โซดาแอช  บริษัทจัดหาจากตัวแทนจําหนายในประเทศหลายรายอยาง

ตอเน่ือง โดยดําเนินการตามมาตรฐานงานจัดซ้ือทั่วไป ภายใตการตรวจสอบจากหนวยงาน

ภายนอก และระบบคุณภาพ ISO 9001 
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กลุมลูกคาหลัก 

ผลิตภัณฑเคร่ืองแกวของบริษัทจัดจําหนายภายใตเคร่ืองหมายการคา “Ocean”  และ 

“Lucaris”  มีการบริหารชองทางการจัดจําหนาย โดยมิไดพ่ึงลูกคาเพียงรายเดียวหรือนอยราย 

และสามารถแบงกลุมลูกคาหลักออกเปน  3  กลุมหลัก   คือ 

1.  กลุมลูกคา Food Service คือลูกคาที่อยูในธุรกิจบริการดานอาหารและเครื่องด่ืม 

เชน โรงแรม ภัตตาคาร รานอาหาร เปนตน  

2.  กลุมลูกคา Retail คือลูกคาที่ซ้ือไปใชในครัวเรือน ซ่ึงบริษัทจําหนายผานทางธุรกิจ

คาปลีก เชน หางสรรพสินคา ซุปเปอรเซ็นเตอร เปนตน  

3.  กลุมลูกคา B2B คือลูกคาสถาบันที่ใชสินคาบริษัทเปนของขวัญที่ระลึก หรือสงเสริม

การขาย เชน ธุรกิจเคร่ืองด่ืม ธุรกิจการเงินและธนาคาร เปนตน     

 

นโยบายและลักษณะการตลาด 

 บริษัททําการตลาดโดยใชเคร่ืองหมายการคา  “Ocean” และ “Ocean Professional” 

สําหรับเคร่ืองแกวโซดาไลม และ “Lucaris” สําหรับเคร่ืองแกวคริสตัลปลอดสารตะกั่ว (คริสตัล

ลีน) ในระดับพรีเมียม ซ่ึงเครื่องหมายการคาดังกลาวไดเปนที่ยอมรับจากลูกคาอยางกวางขวาง

และมีคุณภาพสูงทัดเทียมกับผูนําในตลาดโลก ผลิตภัณฑถูกจัดจําหนายโดยทางตรงและผาน

เครือขายผูแทนจําหนาย  ทั้งในประเทศและตางประเทศภายใตการบริหารและสรางสรรค  โดย

ทีมงานการตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑที่มีความสามารถ  มีการสงเสริมการขาย ผานการ

โฆษณา ประชาสัมพันธ และการออกงานแสดงสินคาอยางตอเน่ือง  รวมทั้งสงเสริมและสราง

ความสัมพันธที่ดีกับตัวแทนจําหนายทุกราย 

ดานตลาดภายในประเทศ บริษัทจัดจําหนายดวย 2 วิธี  คือการจําหนายผานตัวแทน

จําหนายและพนักงานขายของบริษัท ทั้งน้ี สัดสวนของการขายผานตัวแทนจําหนายตอการขาย

โดยพนักงานบริษัท เทากับ 30 : 70 สําหรับยอดขายภายในประเทศในปที่ผานมา คิดเปนรอย

ละ 28.16 ของยอดขายรวม ซ่ึงเพ่ิมจากปกอนหนา เน่ืองจากการมีการปรับเปลี่ยนเลือกสินคา
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แกวโซดาไลม ในการทําตลาด (Product Mix) เพ่ือเพ่ิมมูลคายอดขายดวยการผลักดันราคาขาย

ตอชิ้น และมียอดขายเพ่ิมขึ้นจากการขายแกวคริสตัลลีน  

 สําหรับตลาดตางประเทศ บริษัทจําหนายผานตัวแทนจําหนายทั้งหมด โดยแบงตัวแทน

จําหนายออกเปน 2 ประเภท คือแบบ Exclusive กับ Nonexclusive สําหรับการแตงตั้งตัวแทน

แบบ Exclusive จะกําหนดตามภูมิภาคหรือตามประเภทธุรกิจ ทั้งน้ีในปที่ผานมา บริษัทมี

สัดสวนการขายผานตัวแทนประเภท Exclusive ตอประเภท Nonexclusive เทากับ 84 : 16  

โดยมียอดขายตางประเทศทั้งสิ้น คิดเปนรอยละ 71.84 ของยอดขายรวม เพ่ิมขึ้นรอยละ 10.80 

จากปกอนหนา  เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขายแกวโซดาไลมและแกวคริสตัลลีน  รวมทั้ง

กลยุทธดานราคาแกวตริสตัลลีนในบางตลาด  ตลาดหลักในตางประเทศ ไดแก ตลาดเอเชีย 

ออสเตรเลีย และ โอเชียเนีย มียอดขายคิดเปนประมาณรอยละ 80 ของยอดขายตลาด

ตางประเทศทั้งหมด     

บริษัทมีการแสดงสัดสวนโครงสรางการจําหนายในชวงป 2551 - 2553 ตามตารางที่2 

และสามารถสรุปสัดสวนการจําหนายระหวางตลาดภายในประเทศและตางประเทศเทากับรอยละ 

28.16 และ 71.84 ตามลําดับ  

ตารางที ่1.2 แสดงโครงสรางรายไดของบริษัทในอดีต ดังน้ี 

ป 2553 2552 2551 

ขายในประเทศ 519 462 460 

ขายตางประเทศ 1,324 1,181 1,366 

             (ลานบาท) 

ที่มา : บริษทั โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) 
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

บริษัทยึดม่ันและถือเปนนโยบายในการผลิตสินคาคุณภาพสูงและปลอดภัยในการใชงาน 

และสงผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ดังนั้นผูบริหารจึงสนับสนุนใหพนักงานทุกคน

ในทุกระดับถือปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 รวมถึงการนําเอาระบบมาตรฐานความ

ปลอดภัยและชีวะอนามัย OHSAS 18001 มาปฏิบัติใชทั่วทั้งองคกร  

นอกจากบริษัทจะตั้งเปาหมายในการเปนเลิศดานการผลิตสินคาและการใหบริการแลว 

บริษัทยังดําเนินการดวยการคํานึงและเอาใจใสในการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดย

บริษัทไดดําเนินการในเรื่องตอไปน้ี 

• ลดมลภาวะในอากาศและสิ่งปฏิกูลในทุกขบวนการผลิต 

• ลดการใช และเพ่ิมการนํากลับมาใชใหม และการนําไปใชในวัตถุประสงคอ่ืนๆ รวมถึง

การบริหารการสูญเสียตางๆ 

• มุงเนนเรื่องความปลอดภัยสําหรับพนักงานในทุกสถานประกอบการของบริษัท 

 

ภาวะการแขงขัน 

ในตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมาโอเชียนกลาสไดมุงม่ันในการขยายธุรกิจ และ

ยกระดับความสามารถในการแขงขันอยางตอเน่ือง การลงทุนในโครงการผลิตแกวคริสตัลปลอด

สารตะก่ัวเปนหนึ่งในความพยายามดังกลาว ซ่ึงในปที่ผานมา ผลการดําเนินการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตและความชํานาญในการใชเทคโนโลยีการผลิต  ไดเร่ิมสงผลทําใหผลผลิต

ที่ไดอยูในระดับที่นาพอใจ ทั้งในดานคุณภาพของผลิตภัณฑ และปริมาณผลผลิต ในชวงปลายป

เคร่ืองจักรชุดที่สองไดถูกติดตั้งและดําเนินการผลิตตามแผนงาน  ซ่ึงจะทําใหตนทุนการผลิต

ลดลงอยูในระดับที่แขงขันไดดีขึ้น  

โอเชียนกลาสไดทําการตลาดผลิตภัณฑแกวคริสตัลน้ีภายใตแบรนด Lucaris อยาง

จริงจัง  ทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ รวมทั้งไดออกแกวไวนในชุด Shanghai Soul 

ซ่ึงเปนแกวซีรียที่ไดถูกออกแบบโดยดีไซเนอรยุโรป  มีคุณภาพและรูปทรงเทียบชั้นไดกับผูผลิต
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ในระดับโลก ซ่ึงผูบริโภคกลุมเปาหมายไดรับรูและตอบรับในคุณภาพของสินคาแบรนดใหมน้ี

อยางดี นอกจากน้ีโอเชียนกลาสยังไดพัฒนาและขยายชองทางการจัดจําหนายเพ่ิมเติม  เพ่ือให

เขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมาย  ทั้งในการทําตลาดภายใตแบรนด Lucaris และการขายผานกลุม

ลูกคา B2B และ OEM 

 สําหรับตลาดในประเทศ ในสวนของตลาดบนซึ่งเปนตลาดหลักที่โอเชียนกลาสเปนผูนํา

ตลาดอยูแลวนั้น  การแขงขันยังคงอยูที่คุณภาพ รูปแบบผลิตภัณฑ การครอบคลุมในเรื่องการ

กระจายสินคาและความตอเน่ืองของตัวสินคา การแขงขันในเรื่องราคามีไมมากนัก เน่ืองจาก

คูแขงสวนใหญเปนสินคานําเขาจากตางประเทศ  ซ่ึงมีขอจํากัดในเรื่องราคาและการบริการ สวน

ตลาดลางซ่ึงการแขงขันมักจะเปนไปในเรื่องของราคา ดวยรูปแบบของสินคาในตลาดนี้จะมีไม

หลากหลาย  การแขงขันในตลาดลางน้ีจะเปนการแขงขันของผูผลิตอีก 2 - 3 รายในประเทศ 

จากขอมูลของกระทรวงพาณิชย การสงออกเคร่ืองแกวที่ใชบนโตะอาหารของประเทศ

ไทยในป 2553 เทียบกับป 2552 คาดวามีมูลคาในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นประมาณรอย

ละ 10 เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจโลกฟนตัวประกอบกับลูกคาหันมาส่ังซ้ือสินคาเพ่ิมมากขึ้น และ

โอเชียนกลาสมีความไดเปรียบดานรูปแบบและคุณภาพสินคาที่โดดเดน  จึงทําใหในป 2553 ที่

ผานมาโอเชียนกลาสสามารถทํายอดขายได 1,843 ลานบาท ซ่ึงเปนระดับยอดขายที่สูงที่สุดอีก

คร้ังหน่ึง หลังจากที่ไดฟนฝาวิกฤติเศรษฐกิจโลกในชวงปกอนหนา ทําใหตลาดทั้งในประเทศและ

ตลาดสงออกไดฟนตัว  โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดหลักในภูมิภาคเอเซีย ตลาดประเทศจีน 

อาเซียน และอินเดียมีการขยายตัวในระดับสูง  

อยางไรก็ตามระดับการแขงขันในตลาดกลุมน้ีก็ยังอยูในระดับรุนแรงเชนในปกอนหนา  

โอเชียนกลาส ไดดําเนินการตามกลยุทธในการรักษาระดับการขยายตัวอยางยั่งยืนในระยะยาว  

โดยปรับเลือกสินคาที่เหมาะสมและมีอัตราการทํากําไรที่ดี รวมทั้งดําเนินการบริหารการตลาด

ผานแบรนดทั้งสาม คือ Ocean สําหรับตลาดลูกคาปลีก Ocean-Professional สําหรับตลาด

ลูกคาธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม และ Lucaris สําหรับตลาดแกวคริสตัลคุณภาพสูง โอเชียนก

ลาสยังไดใหความสําคัญกับการเสริมสรางความสัมพันธและพัฒนาความรูผูแทนจําหนายอยาง

ตอเน่ือง เพ่ือสนับสนุนใหผูแทนจําหนายสามารถดําเนินธุรกิจตามแผนการตลาดและการขายท่ี

บริษัทวางไว 
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 นอกจากนี้ โอเชียนกลาสยังไดมุงเนนการโฆษณาประชาสัมพันธตราสินคา Ocean และ 

Lucaris อยางตอเน่ือง ทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ โดยในป 2553 ไดดําเนิน

กิจกรรมที่สําคัญ อาทิเชน การออกโฆษณาในสื่อโทรทัศนเพ่ือเปนการสราง Brand Awareness 

ไปในกลุมลูกคาที่กวางขึ้น, การทํา Summer Campaign และ Festive Campaign ในหางคา

ปลีกในประเทศและในตลาดหลักในภูมิภาค, การเขารวมงานแสดงสินคาระดับนานาชาติ เชน 

งาน Ambiente ณ นครแฟรงเฟรท ประเทศเยอรมันนี และงาน International Wine & Spirit 

Fair ณ นครฮองกง  ประเทศจีน เปนตน 

 

1.2  ปญหาและลักษณะปญหาที่เกิดข้ึนภายในองคกร 

จากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในชวง 1-2 ปน้ีที่ตกอยูในสภาวะถดถอย จึงสงผลกระทบ

ตอธุรกิจและกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท รวมถึงตนทุนที่มีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทได

เล็งเห็นถึงวิกฤติน้ีและไดผลิตสินคารูปแบบใหมเพ่ิมขึ้น เพ่ือที่จะนําออกสูตลาดและสรางตลาด

แหลงใหม โดยอาศัยจุดเดน คือ คุณภาพและดีไซนที่มีสีสันสวยงาม แปลกตา แตบริษัทก็ไดรับ

ผลกระทบจากความผันผวนคาเงินตามมา ทําใหผลประกอบการ ผลกําไร ของบริษัทไมเปนไป

ตามที่คาดหวังไว  
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ตารางที ่1.3  แสดงงบกําไรขาดทุนของ บมจ.โอเชียนกลาส และบรษิัทยอย  

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

งบกําไรขาดทุน
บมจ. โอเชียนกลาส  และบริษัทยอย
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

2553 รอยละ 2552 รอยละ 2551 รอยละ
รายได

รายไดจากการขาย - สทุธิ 1,842,841 97.47    1,643,072 97.47    1,825,607 104.58 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 38,601       2.04      36,204       2.15      (88,016)      5.04-      
รายไดอื่น  9,166         0.48      6,457         0.38      8,130         0.47      

รวมรายได 1,890,608 100.00 1,685,733 100.00 1,745,721 100.00 

คาใชจาย

ตนทุนขาย 1,272,889 67.33    1,075,627 63.81    1,181,774 67.70    
คาใชจายในการขาย 341,425     18.06    269,885     16.01    295,570     16.93    
คาใชจายในการบริหาร 102,680     5.43      62,714       3.72      70,901       4.06      
ผลขาดทุนเริ่มแรกจากการผลิต ผลิตภัณฑใหม -              -        169,582     10.06    45,788       2.62      

14,851       0.79      76,631       4.55      -              -        
รวมคาใชจาย 1,731,845 91.60    1,654,439 98.14    1,594,033 91.31    

กําไรกอนตนทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได 158,763     8.40      31,294       1.86      151,688     8.69      

ตนทุนทางการเงนิ 33,031       1.75      32,179       1.91      23,277       1.33      

ภาษีเงนิได 31,636       1.67      415             0.02      32,431       1.86      

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 94,096       4.98      (1,300)        0.08-      95,980       5.50      

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท) 4.41            (0.06)          4.50            

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (พันหุน) 21,331       21,331       21,331       

คาใชจายจากการหยุดสายการผลิต

งบการเงินรวม

 

ที่มา : บริษทั โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) 
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โดยสรุปวาปญหาของบริษัทในระดับองคกร คือ ในชวงระยะเวลา 3 ป บริษัทมีผล

ประกอบการ ยอดขายและผลกําไรไมเติบโตเทาที่ควร อาจเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่มีการ

เปลี่ยนแปลง ซ่ึงบริษัทจะตองเพ่ิมความแข็งแกรงโดยการสรางกลยุทธตางๆ เพ่ือเปนการเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแขงขันในระยะยาว 

 ในระดับหนวยธุรกิจ การมุงเนนความแตกตางของสินคาและบริการ  รูปแบบของสินคา

อาจจะยังมีไมมากพอเม่ือเทียบกับสินคาที่มีอยูในตลาด  ซ่ึงบริษัทควรตระหนักใหมาก

โดยเฉพาะการผลิตสินคารูปแบบใหมอยูเสมอ  เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยาง

ลงตัว  และสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 สวนในระดับหนาที่  ดานการตลาด บริษัทมีการทําการสงเสริมการตลาดที่ดี เชน ออก

สื่อโฆษณาทางโทรทัศน  เขารวมกิจกรรมออกงานตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  แตยัง

ไมเพียงพอกับการแขงขันของตลาดที่เกิดขึ้นในปจจุบันน้ี  

 จากประเด็นปญหาในเบื้องตน แนวโนมของปญหานาจะเกิดจากการบริหารและกลยุทธ

การตลาด ซ่ึงประกอบดวยสวนผสมการตลาดหลายดาน เชน ดานราคา ดานการสงเสริม

การตลาด ฯลฯ  ดังน้ัน ผูศึกษาจึงกําหนดแนวทางในการศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ี เพ่ือ

ยืนยันปญหาใหชัดเจน และเพื่อคนควาหาแนวทางในการนําไปแกไขปญหา การบริหารและกล

ยุทธขององคกร เพ่ือพัฒนายอดขายและผลประกอบการขององคกรและเพื่อความยั่งยืนของ

องคกร 

1.3  ความสําคัญ และผลกระทบของปญหาที่เกิดข้ึนกับองคกร 

ความสําคัญของปญหา 

 บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายภาชนะเคร่ือง

แกว โดยมีวิสัยทัศนตองการเปนผูนําตลาดโลกดวยนวัตกรรมความเปนเลิศขององคกร และการ

บริหารจัดการ  พรอมทั้งมุงสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกําไร

อยางตอเน่ือง  ตามที่บริษัทไดตั้งเปาหมายไวน้ัน  น่ันคือการเพ่ิมขึ้นของรายไดและผลกําไร ซ่ึง

จะสามารถบอกไดถึงความเจริญเติบโตของบริษัท แตจากผลประกอบการยอนหลังไปในชวง 2-

3 ป พบวาบริษัทมียอดขายและผลกําไรที่ไมเพ่ิมขึ้นตามเปาที่กําหนดไว  
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แผนภูมิที่ 1.1  แสดงรายไดจากการขาย – สุทธิ ในป 2551-2553 

ที่มา : บริษทั โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) 

 การแกปญหาของบริษัทเพ่ือใหมียอดขายและผลกําไรที่เพ่ิมขึ้นที่สามารถควบคุมได 

นอกจากการผลิตที่ดีและมีคุณภาพของบริษัทแลว  ในดานของการตลาดก็เปนสิ่งสําคัญที่บริษัท

ควรจะใหความสนใจมากยิ่งขึ้น  ไมวาจะเปนการทําการตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ  

ดวยการสรางชื่อเสียงและประกาศคุณภาพของสินคาใหเปนที่รูจักและยอมรับทั่วโลกไปพรอมๆ 

กัน 

 

ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับองคกร 

 ปญหาน้ีจะสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท หากบริษัทไมสามารถ

เพ่ิมยอดขายและทํากําไรใหเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองได  นอกจากน้ันจะสงผลกระทบตอความ

นาเชื่อถือในการกาวสูความเปนหนึ่งในผูนําตลาดโลกอีกดวย  
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1.4  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาวิเคราะหปญหา ถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอยอดขายและผลประกอบการของบรษิัท 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการกาํหนดกลยุทธธุรกิจ กลยุทธตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขาย ผลประกอบการ

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันขององคกรอยางยั่งยืน 

 

1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ประโยชนระยะส้ัน 

1. ปรับปรุงระบบการทํางานเพ่ือรองรับการแขงขันในตลาดและการขยายธุรกิจขององคกร 

ประโยชนระยะกลาง 

1. เพ่ือขยายสวนแบงการตลาดที่มากขึ้นทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม 

2. เพ่ือเพ่ิมผลประกอบการและยอดขายและโอกาสในการขยายสวนแบงตลาดใหม 

ประโยชนระยะยาว 

1. มุงการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาหลัก ทําใหเกิดความเชื่อม่ันเพ่ือเปนคูคาระยะยาว 

2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขนัระยะยาวของบริษัท 



บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

แนวทางการศึกษาเรื่อง กลยุทธธุรกิจ และกลยุทธตลาดเพ่ือเพ่ิมความไดเปรียบทางการ
แขงขันในธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแกว : กรณีศึกษา บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด 
(มหาชน)  ในครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาความรูและไดดําเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่
เก่ียวของ เพ่ือนํามาเปนแนวคิดประกอบการวิจัย ดังน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 

 2.2 แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธการตลาด 

2.3  กลยุทธการตลาดอ่ืนๆที่เก่ียวของกับปญหา 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 

การจัดการเชิงกลยุทธ เปนวิธีการจัดการแบบหน่ึงที่มุงเนน การกําหนดทิศทาง ภารกิจ 

และกลยุทธการดําเนินงานขององคกรใหชัดเจน และสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆ  

ในสภาพแวดลอมภายนอก และสภาพการณภายในขององคกร  การดําเนินการพัฒนาปรับปรุง

สวนตางๆ ขององคกรใหสามารถนํากลยุทธที่กําหนดไวไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

และการติดตามกํากับ ควบคุม และประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธเพ่ือเรียนรูผล

ความกาวหนา  ตลอดจนปญหาอุปสรรคตางๆ เพ่ือนําไปแกไขปรับปรุงตอไป 
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กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ   ประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. การวิเคราะหเชิงกลยุทธ  (Strategic Analysis) 

โดยวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกทั่วไป ทางดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดาน

สังคม และดานเทคโนโลยี รวมกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมในอุตสาหกรรมน้ัน ประกอบกับ

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร ทั้งทางดานโครงสรางองคกร วัฒนธรรมองคกรและ

ทรัพยากรแผนกตางๆในองคกร  โดยนําปจจัยตางๆเหลาน้ีมาพิจารณาเพื่อวิเคราะห SWOT 

แลวนําขอมูลที่มีผลตอการดําเนินงานขององคกร เพ่ือใชเปนปจจัยดานยุทธศาสตร ทฤษฎีที่

นํามาใชในการวิเคราะหเชิงกลยุทธ 

1.1  การวิเคราะหสภาพการแขงขัน หรือการวิเคราะหสภาวะอุตสาหกรรม โดยใชแนวทาง The 

five forces model ของ Michael E. Porter ซ่ึงไดพัฒนาเคร่ืองมือในการวิเคราะหที่มีประโยชน

ในการสํารวจสภาพแวดลอมทางการแขงขัน โดยอธิบายถึงสภาพแวดลอมในการแขงขันในรูป

แรงกดดันพ้ืนฐานทางการแขงขัน 5 ประการ คือ 

1. การแขงขันจากคูแขงภายในธุรกิจเดียวกัน (Intensity of rivalry among competing 

firms) ตลาดนี้ไมนาดึงดูดใจถามีคูแขงจํานวนมาก การแขงขันนี้โดยท่ัวไปสามารถเพิ่มการ

แขงขันทางดานราคา ความแตกตางดานผลิตภัณฑและนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ  

2. อุปสรรคจากคูแขงที่เขามาใหมในตลาด (Threat of new entrants to the market) 

คูแขงใหมจะเปนอุปสรรคทางการแขงขันสําหรับธุรกิจเดิม ศักยภาพที่จะแยงสวนครองตลาดของ

คูแขงขันเดิม  คูแขงขัน  ใหมจะทําให  เกิดการใชทรัพยากรมากขึ้นดวย  

3. อุปสรรคของผลิตภัณฑที่ทดแทนกันได (Treat of substitute products) ผลิตภัณฑ

ทดแทนกันจะทําใหเกิดขอจํากัดดานราคาของผลิตภัณฑ ธุรกิจที่มีการแขงขันที่ทดแทนกันได

ตองพยายามสรางความแตกตาง  ทางการแขงขัน  

4. อํานาจตอรองของผูขายปจจัยการผลิต (Bargaining power of the firm’s suppliers) 

อุตสาหกรรมนั้น ไมเปนที่นาดึงดูด ถาผูขายสามารถขึ้นราคาสินคาหรือลดคุณภาพสินคา ผูขาย

มักมีแนวโนมที่จะเพิ่มอํานาจตอรองเมื่อรวมกลุมกันหรือสินคาทดแทนมีนอยและสินคาน้ันเปน

สินคาจําเปน การปองกันที่ดีที่สุดคือ การสรางความสัมพันธกับผูขายหลายราย  
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5. อํานาจตอรองของผูซ้ือ (Bargaining power of the firm’s buyers) อุตสาหกรรมนั้น

ไมนาถึงดูดใจถาผูซ้ือ มีอํานาจตอรองสูง ผูซ้ือมีอํานาจตอรองเม่ือผูซ้ือรวมตัวกัน เม่ือไมมีความ

แตกตางของผลิตภัณฑ เม่ือตนทุนการเปลี่ยนแปลงของผูซ้ือต่ํา หรือเม่ือผูซ้ือมีความไวตอราคา 

การปองกันที่ดีกวาคือการมอบขอเสมอที่ดีกวาใหผูซ้ือจนผูซ้ือมิอาจปฏิเสธได  

1.2  SWOT Analysis 

S : Strengths   (จุดแข็ง) 

W : Weakness    (จุดออน) 

O : Opportunities    (โอกาส) 

T : Threats     (ภัยคุกคาม) 

เปนการประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายนอก และภายใน วาสงผลการดําเนินธุรกิจ

อยางไรการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอก ตองประเมินสภาพแวดลอมระดับมหาภาค 

(Macro environment) เชน สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ ดานสังคมวัฒนธรรม ดานกฎหมาย

และการเมือง ดานเทคโนโลยี รวมทั้งคูแขง ผูซ้ือ Suppliers และสินคาทดแทนเพ่ือพิจารณาวา

สภาวะใดสงผลดีตอธุรกิจ กอใหเกิดโอกาสที่ดีทางธุรกิจ ก็จะจัดวาเปน “Opportunity” สวนถา

สภาวะหรือปจจัยใด กอใหเกิดผลเสียตอธุรกิจ คุกคามตอการดําเนินธุรกิจ ก็จะจัดวาเปน 

“Threats”  

สวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในนั้นหมายถึง ปจจัยภายในองคกร เชน 

โครงสรางองคการ วัฒนธรรมองคกร รวมทั้งทรัพยากรขององคกรในดานตางๆ ไมวาจะเปน 

ฝายการตลาด ฝายการเงิน ฝายทรัพยากรมนุษย  ฝายปฏิบัติการ ฝายผลิต ฝายพัฒนาผลผลิต 

หรือฝายปฏิบัติการดานสาระสนเทศ เปนตน โดยพิจารณาปจจัยตางๆ เหลาน้ี วามีความ

แข็งแกรงเพียงใด ถาเปนจุดแข็งขององคกรถือวาเปน “Strengths” แตถาเปนปญหา หรือ

จุดออนขององคกรถือวาเปน “Weaknesses” 

การวิเคราะห SWOT เพ่ือทราบจุดแข็ง และจุดออนขององคการ และมีการจัดการดาน 

Strengths ใหเหมาะสม ถามีโอกาสของธุรกิจ และเตรียมพรอม Strengths เพ่ือหลีกเหลียงตอ

ภัยคุกคามของธุรกิจ ในลักษณะเดียวกัน เม่ือเราทราบ Weakness ขององคกร เราจะตอง
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พยายามหาโอกาสที่จะเอาชนะ Weakness หรือทําให Weakness ลดนอยลง รวมทั้ง ตองเลี่ยง

ตอภัยคุกคามตอองคกรดวยเชนกัน 

1.3  แมททริกซ อุปสรรค –  โอกาส – จุดออน – จุดแข็ง  (TOWS Matrix) 

เปนแมททริกซที่แสดงความสัมพันธระหวาง อุปสรรค Threat (T) และโอกาส 

Opportunity (O) กับ จุดแข็ง Strength (S) และจุดออน Weakness (W) จะแสดงถึงกลยุทธ

ทางเลือก 4 ประการคือ SO WO ST WT โดยการจับคูระหวางปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน 

แมททริกซ TOWS ไดเสนอแนะการวิเคราะหสถานการณแบบตางๆซึ่งสามารถใชกลยุทธ

ทางเลือกทั้ง 4 ประการ คือ กลยุทธ WT, WO, ST และ SO ตามความเหมาะสม 

 

2. การกําหนดกลยุทธ   (Strategic Formulation) 

นําเปาหมายโดยรวมขององคกร และปจจัยทางยุทธศาสตรที่ไดมาพิจารณา เพ่ือกําหนด

กลยุทธในแตละระดับทั้งกลยุทธในระดับองคกร ระดับหนวยธุรกิจ และระดับหนวยงาน การ

ตัดสินเลือกทางเลือก จากกระบวนการศึกษาตามหลักการจัดการเชิงกลยุทธ สามารถกําหนดกล

ยุทธทางเลือกดังตอไปน้ี 

2.1  กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) 

 เปนกลยุทธที่มองเห็นภาพรวมของบริษัท  การกําหนดทิศทางโดยรวมของบริษัทเพ่ือ

นําไปสูความเจริญเติบโตในสายผลิตภัณฑที่หลากหลายของบริษัท หรือเปนกระบวนการ

กําหนดจุดมุงหมายขององคกร ตลอดจนกําหนดทรัพยากรท่ีจะใชภายในองคกร  โดยการ

พิจารณาวงจรอุตสาหกรรม สภาพการแขงขัน และสภาพแวดลอมภายนอกที่สงผลกระทบตอ

การดําเนินงาน ซ่ึงโดยทั่วไปกลยุทธระดับองคกรแบงออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

1. มุงเนนการเติบโต (Growth Strategy) 

1.1 โตในอุตสาหกรรมเดิม Growth แบบ Concentration กิจการจะตองมีความแข็งแรง

พอสมความอุตสาหกรรมมีความเยายวนสูงอยู 
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1.1.1 โตครบวงจรในแนวดิ่ง (Vertical Integration) เปนการขยายตัวของธุรกิจตามแกน

ตั้งใน Value Added Chain 

1.1.2 โตครบวงจรในแนวระนาบ (Horizontal Integration) เปนการขยายตัวในธุรกิจเดิม

ขยายไปยังตลาดใหม 

1.2 โตในอุตสาหกรรมใหม Growth แบบ Diversification อุตสาหกรรมเริ่มอ่ิมตัวขณะที่

องคกรยังมีความแข็งแรงอยูมาก จึงเริ่มผันตัวเองอุตสาหกรรมอ่ืนที่เยายวนมากกวา 

2. การคงที่หรืออยูกับที่ (Stable Strategy)  

กิจการไมมีการลงทุนเพ่ิม เคยเปนอยางไรก็ยังคงรักษาสภาพเดิมไว ตองมีผลตอบแทน

เปนที่พึงพอใจ กับกิจการที่มีปจจัยแวดลอมทั้งในแงโอกาสและอุปสรรค ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

ขอดี ประหยัดการลงทุน ตนทุนต่ํา เปนการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันในระยะยาว เพ่ิม

ความแข็งแกรงใหกับองคกร เปนกลยุทธดึงดูดลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ขอเสีย กลยุทธตางๆ

ตองมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ ถาหยุดน่ิงนานๆ คูแขงลอกเลียนแบบไดงาย จะทําใหไม

แตกตางจากคูแขง 

3. การหดตัว (Retrench Strategy)   

เปนทิศทางขององคกรที่มีขีดความสามารถในการแขงขันต่ําหรือออนแอ เม่ือเทียบกับคูแขงขัน 

จะไมทุมเททรัพยากรลงไป ขอดี สามารถตัดคาใชจายตางๆและไดเงินทุนคืน ขอเสีย หาคนมา

ซ้ือตอยากถึงหาไดก็อาจขายในราคาที่ขาดทุน 
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2.2  กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) 

คือ กลยุทธที่องคกรนํามาใชเพ่ือสรางความไดเปรียบและชัยชนะเหนือคูแขงทางธุรกิจ

การแขงขันทางหนวยธุรกิจเกิดขึ้นอยู 

1. กลยุทธผูนําดานตนทุน (Cost – Leadership Strategy) มุงเนนการมีตนทุนต่ํา ลดตนทุนใน

ทุกๆดาน กลยุทธน้ีจะเกิดขึ้นตองมีปจจัยที่เก่ียวของ คือ มีการผลิตจํานวนมากพอที่จะทําใหเกิด

การประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) 

2. กลยุทธผูนําดานความแตกตาง (Differentiation Strategy) การสรางความแตกตางเพื่อให

ลูกคารับรูถึงคุณคาของสินคาและบริการที่สูงกวาคูแขงขัน เชน คุณภาพที่ดีกวา มีความสวยงาม

กวา สะดวกสบายกวา  ซ่ึงทําใหเปนที่นาดึงดูดใจในการซื้อมากกวา 

3. กลยุทธขายของถูก – สนามเล็ก (Focus Group Strategy) กลยุทธที่เนนการขายของถูก ใน 

niche market ซ่ึงทําไมงายเพราะตลาดไมใหญพอ ตอบสนองความตองการเฉพาะกลุม ขอดี 

ประหยัดตนทุนและคาใชจาย หากลยุทธเขาถึงกลุมเปาหมายไดงาย ขอเสีย ตลาดเล็กมาก 

รายไดไมพอกับคาใชจายที่มีอยู 

4. กลยุทธขายความแตกตาง – สนามเล็ก (Differentiation focus strategy) เนนการขายความ

แตกตางให niche market ขอดี บริการเฉพาะกลุมสรางความพึงพอใจไดงายสามารถเรียกราคา

ไดสูง ขอเสียเปนการจํากัดกลุมลูกคาเปาหมายมากเกินไป ทําใหรายไดนอยลงอาจไมพอกับ

คาใชจาย 

 

2.3  กลยุทธระดับหนวยงาน (Functional Strategy) 

ฟงกชั่นงานมีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติงานสนับสนุนยุทธศาสตรของระดับธุรกิจ

(Business Strategy) และระดับองคกร (Corporate Strategy) เพ่ือใหบรรลุภารกิจและ

วัตถุประสงคจากการวิเคราะหตามหลักการจัดการเชิงกลยุทธพบวาเปนระดับที่เปนจุดออนของ

องคกร จึงมีความสําคัญในการเลือกกลยุทธเพ่ือแกจุดออนน้ันใหมีความแข็งแกรง และแตกตาง

จากคูแขง 
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3. การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) 

นํากลยุทธที่ไดไปปฏิบัติงาน โดยตองจัดใหโครงสรางองคกร วัฒนธรรมองคกร และ

บุคลากรใหมีความสอดคลองกับกลยุทธน้ันๆ มีการกําหนดผูรับผิดชอบ แผนการดําเนินงาน

งบประมาณ และเวลาที่ชัดเจน 

4. การประเมินผลและการควบคุมผลการดําเนินงาน (Evaluation and Control) 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานวา กลยุทธที่นําไปปฏิบัติ เพ่ือ

ใหผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีวางแผนไว และนําผลที่ไดจากการประเมินมาแกไข

ปรับปรุงแผนงาน เพ่ือสามารถปฏิบัติไดในสถานการณจริงที่เกิดขึ้น 

 

2.2  แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธการตลาด 

2.2.1  การวิเคราะห “ 3Cs ” 

ลูกคา (Customer) ลูกคาคือพ้ืนฐานของทุกกลยุทธ เปาหมายหลักก็คือลูกคา ไมใชผูถือ

หุน ในระยะยาวหากบริษัทรักษาผลประโยชนใหกับลูกคาก็จะเทากับรักษาผลประโยชนของผูถือ

หุนดวยและจะคอยดูแลผลประโยชน ของทั้งสองฝายไปโดยปริยาย  

คูแขง (Competition) กลยุทธที่ยึดกับคูแขงขันสามารถสรางขึ้นมาโดยมองหาความ

แตกตางการใหบริการจากคูแขงที่มีอยูทั้งหมดตลอดจนสินคาทดแทน คูแขงที่มีศักยภาพมอบ

ขอเสนอตางๆที่ผูซ้ืออาจพิจารณารับขอเสนอนั้น  

องคกรธุรกิจ (Corporation) จําเปนตองมีกลยุทธเพ่ือทําใหบริษัทแข็งแกรงสูงสุดเพ่ือ

สามารถแขงขันไดทุกดานที่ มีสวนสําคัญตอความสําเร็จ บริษัทสามารถบริหารตนทุนมี

ประสิทธิภาพดีขึ้นดวย ประการแรก โดยการลดตนทุนพ้ืนฐาน ประการที่สอง คัดสรรใหมากขึ้น  
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2.2.2  ทฤษฎกีารแบงสวนตลาด (STP Marketing)  

 STP Marketing เปนการตลาดที่นําเอากลยุทธการแบงสวนตลาด (Segmentation)  

การเลือกสวนตลาด (Targeting) และการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Positioning)  มา

ประยุกตใชรวมกัน 

 การแบงสวนตลาด (Market Segmentation) เปนกระบวนการที่นักการตลาดใชใน

การกําหนดตลาดเปาหมาย (Target market)  โดยใชคุณลักษณะรวมกันบางอยางของตลาด

เปนตัวกําหนด  ซ่ึงเกณฑที่ ใช ในการแบงมักคํานึงถึงปจจัยตางๆ ไดแก  ปจจัยทาง

ประชากรศาสตร  ปจจัยทางภูมิศาสตร  ปจจัยทางจิตวิทยา เชน ทัศนคติ วัฒนธรรม ความเชื่อ 

รวมทั้งพฤติกรรมการใชสินคา 

 ประโยชนของการแบงสวนตลาด คือ การแบงสวนตลาดทําใหทราบถึงความตองการ

และความพึงพอใจของลูกคา มองเห็นโอกาสทางการตลาด สามารถวางตําแหนงผลิตภัณฑให

เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ 

การกําหนดตลาดเปาหมาย  (Market Targeting)  เม่ือนักการตลาดสามารถแบง

สวนตลาดจากเกณฑขางตนไดแลว  ขั้นตอนตอไปคือการประเมินและเลือกสวนของตลาดเพียง

หน่ึงสวนหรือหลายสวน  เพ่ือใหบริษัทสามารถทําการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

เรียกวา การกําหนดตลาดเปาหมาย  กลยุทธที่นิยมใชมีดังตอไปน้ี 

1. การตลาดที่ไมแตกตาง  (Undifferentiated Marketing) 

เปนการนําเสนอผลิตภัณฑหน่ึงรูปแบบใหกับผูบริโภค  โดยยึดหลักที่วาตลาดมี

ความตองการผลิตภัณฑที่เหมือนๆ กัน 

2. การตลาดแบบแตกตาง  (Differentiated Marketing) 

เปนการนําเสนอผลิตภัณฑในหลายรูปแบบ หลายรุนใหกับตลาด  เพ่ือดึงดูดความ

สนใจของสวนตลาดที่แตกตางกัน เชน บริษัทรถยนตไดผลิตรถสําหรับกลุมลูกคาที่

แตกตางกัน มีวัตถุประสงคในการใชงานตางกัน 
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3. การตลาดแบบมุงเนนเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งของตลาด (Concentrated Marketing)   

เปนการนําเสนอผลิตภัณฑเพียงรูปแบบเดียว รุนเดียว เขาสูตลาดที่มีความตองการ

เฉพาะสวน เชน ผลิตภัณฑเพ่ือลดน้ําหนัก 

  

 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ  (Positioning) เปนกิจกรรมในการสรางและรักษา

แนวความคิดในใจของลูกคาเก่ียวกับผลิตภัณฑของบริษัท เม่ือเทียบกับตราสินคาของคูแขง ทํา

ใหลูกคาจดจําผลิตภัณฑของบริษัทได   

 หลักเกณฑในการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ ไดแก คุณสมบัติและประโยชนของ

ผลิตภัณฑ ราคาและคุณภาพ การใชและการนําไปใช  ลักษณะของผูใชผลิตภัณฑ ภาวะการ

แขงขัน  

 เกณฑที่ นํามาใช ในการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑให มีความแตกตาง ไดแก 

ความสําคัญของผลิตภัณฑ ลักษณะเดน สามารถสื่อสารได มีสิทธิพิเศษ และสามารถสรางกําไร 

 การสรางความแตกตางทําไดดังน้ี 

1. ความแตกตางกันดานผลิตภัณฑ เชน รูปลักษณะ  การทํางาน  ความทนทาน 

2. ความแตกตางกันดานบริการ เชน การขนสง การติดตัง้ การฝกอบรม 

3. ความแตกตางกันดานบุคลากร  เชน ความนาเชื่อถือ ความสามารถ ความมีนาใจ 

4. ความแตกตางดานภาพพจน เชน สัญลักษณ บรรยากาศ เหตุการณ สื่อตางๆ  

(สุวัฒน  ศิรินิรันดร, ภาวนา สายชู, 2552 : 225) 
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2.2.3  กลยุทธสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

สวนประสมทางการตลาด (Marketing  mix) หมายถึง การมีสินคาที่ตอบสนองความ

ตองการของลูกคากลุมเปาหมายได  ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับไดและผูบริโภคยินดีจาย  

รวมถึงมีการจัดจําหนายกระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซ้ือหาเพ่ือใหความสะดวก

แกลูกคา  ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง ซ่ึง

ประกอบดวย 4Ps ดังน้ี 

1. สินคาหรือบริการ (Product) ตัวสินคาหรือผลิตภัณฑ ที่สามารถนําไปสรางความ

สนใจ ทําใหเกิดความตองการใชงานตามความตองการ แลวผูเกิดความพึงพอใจ ไม

วาจะเปน สินคา วัตถุ บริการ บุคลากร 

2. ราคา  (Price) ราคาตัวสินคาหรือบริการ หรือเปนมูลคาที่ทางผูซ้ือใหมาไดเพ่ือแลก

กับการไดใชสินคาหรือบริการน้ันๆ 

3. สถานที่หรือกิจกรรม (Place) สถานที่ หรือ กิจกรรมตางๆที่ทางองคกรกําหนด

ขึ้นมาเพ่ือใหมีการนําสงสินคาหรือบริการไปยังกลุมลุกคาได อยางทั่วถึง ไมวาจะ

เปน รานคา การสงมอบบริการ หรือแมแตการซ้ือขายผานทางอินเตอรเน็ต 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) การสงเสริม หรือกิจกรรมที่ใชในการสื่อสารเพ่ือ

กระตุนหรือจูงใจใหเกิดความตองการที่จะซื้อ 

  

2.2.4  ทฤษฎกีารตลาดแบบครบวงจร  (Integrated Marketing Communication :IMC) 

 การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร หรือบางตําราเรียกวา การส่ือสารการตลาดแบบ

ครบเครื่อง  มาจาก Integrated Marketing Communication or IMC  ปจจุบันเปนเคร่ืองมือที่

นิยมนํามาใชกันมากในกลุมบริษัทผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภครายใหญ  ตลอดจนบริษัทเอเยนซี

โฆษณารายใหญเพ่ือหวังผลใหสินคาและขาวสารการเสนอขายสินคาไดรับความสนใจ  ตลอดจน

สามารถจูงใจใหลูกคาเปาหมายตัดสินใจซื้อมากที่สุด (ชื่นจิตต  แจงเจนกิจ, 2548 : 123) 
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1. การโฆษณา  (Advertising) 

เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเก่ียวกับองคกร และผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด 

ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ  โดยกลยุทธการโฆษณานั้นเปนการสราง

กระแสการรับรูเก่ียวกับองคกรและผลิตภัณฑที่ตองการนําเสนอ 

2. การขายโดยใชพนักงานขาย  (Personal selling) 

เปนการสื่อสารระหวางบุคคลกับบุคคล เพ่ือพยายามจูงใจผูซ้ือที่เปนกลุมเปาหมายให

ซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการหรือมีปฏิกิริยาตอความคิด หรือเปนการเสนอขายเพื่อใหเกิด

การขายและสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา 

3. การสงเสริมการขาย  (Sales Promotion) 

เปนการใชพนักงานขายเปนเคร่ืองมือ เพ่ือเปนการสรางความชอบ ความสนใจ การโนม

นาวการซื้อ การทดลองใชแกผูบริโภคคนสุดทาย  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดการซ้ือ

ในทันทีทันใด  การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบ ดังน้ี 

3.1 การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค (Consumer 

promotion) 

3.2 การกระตุนคนกลาง เรียกวา  การสงเสริมการขายที่ มุ งสูคนกลาง  (Trade 

promotion) 

3.3 การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูพนักงานขาย (Sales 

force promotion) 

4. การใหขาวและการประชาสัมพันธ  (Publicity and public relation : PR) 

การประชาสัมพันธ หมายถึงความพยายามในการสื่อสารที่มีการวางแผนโดยองคกร

หน่ึง  โดยมุงเนนการสรางและรักษาภาพลักษณของตราสินคาและผลิตภัณฑ ชวย

ประหยัดงบประมาณในการสื่อสารหากเทียบกับการทําโฆษณาที่ตองใชงบประมาณที่สูง 
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5. การตลาดทางตรง (Direct marketing) 

หมายถึง การติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพ่ือใหเกิดการตอบสนองโดยตรงหรือ

หมายถึงวิธีการตางๆ ที่นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซ้ือและทําใหเกิด

การตอบสนองทันที  ทั้งน้ีตองอาศัยฐานขอมูลของลูกคาและการใชสื่อตางๆ เพ่ือส่ือสาร

โดยตรงกับลูกคา 

 

2.3  กลยุทธการตลาด (Marketing strategies) 

กลยุทธการตลาดจะบอกรายละเอียดวาวัตถุประสงคทางการตลาดแตละอยางน้ัน เราจะ

ใชวิธีการอยางไร เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว เปนตัวกําหนดทิศทางของแผนตลาด 

กําหนดการวางตําแหนงผลิตภัณฑของสินคา (Product Positioning) ที่มีความเฉพาะเจาะจง 

(Be Specific) วัตถุประสงคจะตองมีเปาหมายที่เนนเฉพาะ มิใชกําหนดลักษณะกวางๆ สามารถ

วัดได (Measurable) โดยวัดเปนตัวเลขเชิงปริมาณ สัมพันธกับเง่ือนเวลา (Relate to a specific 

time period) แผนการตลาดมักมีการกําหนดเวลาที่ชัดเจน สามารถจะพัฒนาวัตถุประสงค

การตลาดไดโดย 

 ขั้นที่ 1 ทบทวนยอดขาย (Review Sales Objectives) 

 ขั้นที่ 2 ทบทวนตลาดเปาหมาย (Review target market) 

 ขั้นที่ 3 ทบทวนปญหาและโอกาสทางการตลาด (Review of problems and 

Opportunities) 

 ขั้นที่ 4 การกําหนดเกณฑหรือหลักการที่สอดคลองกัน (Formulate a Rationale) 
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กลยุทธการสรางตลาดหรือแยงชงิสวนตลาด (Build the market or steal market share) 

ในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดในแผนการตลาดนั้น  เราตองมีการตัดสินใจอยาง

ชัดเจนวาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายยอดขายน้ัน เราจะใชกลยุทธการสรางตลาด  (Build market) 

และกลยุทธแยงสวนครองตลาด (Steal share) จากคูแขงขัน การสรางตลาด (Build market) 

เหมาะกับสถานการณสําหรับประเภทสินคาใหม ขณะที่งานตลาดในปจจุบันยังมีขนาดเล็ก และ

ศักยภาพของผูซ้ือยังมีสูง ขณะที่คูแขงขันยังไมมาก บริษัทที่ลงสูตลาดน้ี และใชวิธีการสราง

ตลาดขึ้นมา สวนใหญจะเปนผูนําตลาดนี้ กลยุทธการสรางตลาดเปนสิ่งที่ตองใชเวลาและเงินตรา

และความพยายามโดยเริ่มตั้งแตการพัฒนาความตองการของลูกคา และพยายามทําใหเขาซื้อ

สินคาของเรา 

การแยงชิงสวนตลาด (Steal market share) เปนการแยงสวนตลาดจากคูแขงขัน ดวย

การเสนอสินคาหรือขอเนอที่ดีกวาหรือเหนือกวาคูแขงขัน น้ันหมายความวากลุมเปาหมายของ

เรากับกลุมเปาหมายของคูแขงขนนั้น มีความใกลเคียงกัน และตองสื่อสารใหกลุมเปาหมายกลุม

น้ีทราบถึงประโยชนและคุณคาตางๆ ของสินคาเราซึ่งเหนือกวาคูแขงขัน 

1. กลยุทธคูแขงขัน (competitive Strategies) 

เม่ือเราพิจารณาแลวเห็นวา คูแขงขันโดยตรงของเรามีผลตอขนาดสวนครองตลาดที่ลดลง หรือ

คูแขงกาวมารุกล้ําตําแหนงผลิตภัณฑ (Unique Positioning) ของเราแลว เราจําตองพัฒนากล

ยุทธการตลาดเพื่อการแขงขันในแผนของเรา 

2. กลยุทธเพ่ือตลาดเปาหมาย (Target Market Strategies) 

จากการที่มีการกําหนดตลาดเปาหมายอยางชัดเจน เปนกลุมเปาหมายหลักและกลุมเปาหมาย

รอง เราตองมีการพิจารณาวาจะเขาถึงหรือมุงเนนตลาดเปาหมายเหลา น้ีไดอยางไร

กลุมเปาหมายหลักน้ัน เราจะใชโปรแกรมสวนผสมการตลาดทุกสวน ขณะเดียวกัน

กลุมเปาหมายรองเราใชวิธีการสรางแรงจูงใจโดยสงเสริมการขายผานรานคา 
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3. กลยุทธผลิตภัณฑ (Product Strategies) 

การพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑน้ันจะมีการพิจารณากลยุทธเก่ียวกับผลิตภัณฑใหม กลยุทธ

ทางการขยายสายผลิตภัณฑ กลยุทธการปรับปรุงผลิตภัณฑ และกลยุทธการเลิกผลิตภัณฑ 

หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑที่ออนแอ การใชกลยุทธเพ่ือฟนผลิตภัณฑ หรือยืดอายุของสาย

ผลิตภัณฑ 

4. กลยุทธตรายี่หอ (Branding Strategies) 

ธุรกิจจะตองทําการตัดสินใจเกี่ยวกับชื่อยี่หอ ตรายี่หอ เอกลักษณหรือตัวบงชี้แสดงตัวสินคา 

5. กลยุทธราคา (Pricing Strategies) 

เราตองกําหนดวาจะตั้งราคาแบบใด กลยุทธราคาสูง หรือราคาที่สอดคลองรับตลาดหรือคู

แขงขนั หรือตําแหนงผลิตภัณฑของสินคาน้ันหรือไม 

6. กลยุทธการใหขาวสาร (Publicity) 

เราตองพิจารณาวาการส่ือขาวสารและการประชาสัมพันธน้ันมีความจําเปนตอกิจการของเรา

หรือไม ถาเปนเรื่องจําเปนควรกําหนดกลยุทธดังกลาวในแผนการตลาดดวย 

7. กลยุทธการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

ธุรกิจลวนแตตองการขยายตัวอยางตอเน่ือง พรอมๆ กับยอดขายที่เพ่ิมขึ้น การทําวิจัยและ

พัฒนาเปนองคประกอบหนึ่งของความสําเร็จทางธุรกิจ แมวาจะตองใชการวางแผน การทดสอบ

และการตําเนินงาน ตลอดจนเรื่องคาใชจายตางๆ แตจะทําใหธุรกิจเรายืนอยูแถวหนาใน

อุตสาหกรรมได และสามารถตอสูกับคูแขงขัน ถาเรากําหนดวาจะการวิจัยและพัฒนา เราตอง

ทราบวาจะทําการวิจัยและทดสอบอะไรบาง เชน สินคาใหม, บรรจุภัณฑใหม, หรือ

ประชาสัมพันธใหมของโปรแกรมการตลาดตางๆ 
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8. กลยุทธการหาขอมูลทางการตลาด (Marketing Research Strategies) 

ธุรกิจใชวิ จัยตลาดเพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาที่ เฉพาะทางการตลาดบางอยาง

ขณะเดียวกันมักจะชวยเพิ่มยอดขายและบรรลุวัตถุประสงคอีกดวย อีกทั้งใชการวิจัยเพ่ือ

การศึกษาและติดตามพฤติกรรมของผูบริโภค และใชขอมูลเพ่ือเปนฐานเปรียบเทียบการ

ดําเนินงานของเรา เม่ือเทียบกับคูแขง     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 

ระเบียบวิธกีารศึกษาและผลการศึกษา 

 การศึกษาเรื่องกลยุทธธุรกิจ และกลยุทธตลาดเพื่อเพ่ิมความไดเปรียบทางการแขงขัน
ในธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแกว : กรณีศึกษา บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) ผู
ศึกษาไดมีวิธีการศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดของการศึกษา ดังน้ี 

3.1 การออกแบบงานวิจัย 
3.2 การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data Study)  
3.3 การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary-Data Study) 
3.4 การวิเคราะห สรุป ประมวลผลขอมูล 

3.4.1. การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis)  
3.4.2. การกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation) 
 

3.1 การออกแบบงานวิจยั 
 

การศึกษาน้ีออกแบบการวิจัย โดยศึกษาขอมูลทุติยภูมิในแบบ การศึกษาเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใชวิธีการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ จากแหลงตางๆ เชน ขอมูลองคกร 
บทสัมภาษณผูบริหารจากเว็บไซต เปนตน และไดศึกษาขอมูลปฐมภูมิในแบบ การศึกษาเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสัมภาษณกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือ จากน้ันจึงนําขอมูลทั้งหมดมาสรุปประมวลผลเพ่ือสรุปขอเท็จจริงเก่ียวกับปญหา และ
แนวทางการแกไขปญหา กําหนดกลยุทธ และการบริหารงานดานตางๆ 

 
3.2 การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data Study)  
 
 โดยคนควาจากแหลงขอมูลตางๆ ทั้งในสวนขอมูลเอกสารของบริษัท ขาวสารขอมูล 

สภาพแวดลอมภายนอก เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี คูแขง ลูกคา ผูผลิต และเว็บไซตที่

เก่ียวของ สรุปไดดังน้ี  



38 
 

ดานการบริหาร 

นางศันสนีย สุภัทรวณิชย กรรมการผูจัดการบริษัท โอเชียน กลาส จํากัด (มหาชน) 
เปดเผยถึงแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทในป 2552 หลังจากที่เขามาน่ังตําแหนงกรรมการ
ผูจัดการ เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2552 วา บริษัทตั้งเปายอดขายรวมใกลเคียงกับปกอนที่ทําได 
1,825 ลานบาท หรือไมมีอัตราการเติบโต จากภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยโดยรายไดจะมา
จากยอดขายในประเทศ 25% และตางประเทศ 75%  โดยมีการสงออกไปกวา 70 ประเทศ สวน
ใหญอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ปจจุบันตลาดรวมผลิตภัณฑเคร่ืองแกวมีมูลคา
ประมาณ 1,800 ลานบาท โอเชียน กลาส มีสวนแบงการตลาดอยูที่ 35% 

นางศันสนีย กลาวอีกวาแมบริษัทจะประเมินวาเศรษฐกิจโดยรวมป 2552 น้ีจะอยูใน
สภาพถดถอย สงผลกระทบตอธุรกิจและกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท แตการบริหารธุรกิจโอ
เชียนกลาส ปน้ีจะอาศัยประสบการณดานการตลาดที่ทํางานมารวม 20 ป ลาสุดเปนอดีตรอง
ประธานกรรมการบริษัท ยูนิลีเวอร ไทยเทรดดิ้ง มาประยุกตใชที่บริษัท โอเชียน กลาส ดวยการ
เนนกลยุทธการสรางแบรนด เพ่ือสรางตําแหนงและการรับรูแบรนดโอเชียน กลาส ในตลาด
อยางตอเน่ือง (ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน วันที่ 28 มีนาคม 2552) 

ในป 2554 นางศันสนีย สุภัทรวณิชย กรรมการผูจัดการ บริษัท โอเชียนกลาส  จํากัด 
(มหาชน) เปดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" วา จากปที่แลว ที่บริษัทบุกตลาดแกวไวนคริสตัล ภายใตแบ
รนดใหม "ลูคาริส" เจอะตลาดระดับพรีเมียม ทั้งโรงแรมและรานอาหารระดับไฮเอนด ทั้งในและ
ตางประเทศ ทําใหสามารถสรางยอดขายไดภายในปเดียว 1 ลานใบ คิดเปนมูลคาประมาณ 300 
ลานบาท สําหรับปน้ี บริษัทมีเปาสรางยอดขายเพิ่มเติมเปน 3 ลานใบ มูลคารวมเกือบ 1,000 
ลานบาท โดยมีแผนขยายตลาดเพิ่มเติม โดยเฉพาะในตลาดเอเชีย และตลาดในประเทศไทย 

"เราเปนเจาแรกในเอเชีย ที่สามารถผลิตแกวไวนคริสตัลระดับเดียวกับบริษัทใหญๆ ใน
ยุโรปได โดยเราลงทุนมาเม่ือ 3-4 ป ที่แลว ดวยงบกวา 1,000 ลานบาท สําหรับโรงงานผลิตแกว
คริสตัล ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยแกวลูคาริสเปนแกวคริสตัลปลอดสารตะกั่ว ที่ใหคุณภาพ
ในการดื่มไวน ทําใหไดรสชาติไวนที่ไมผิดเพ้ียน" นางศันสนียกลาวและวา แบรนดลูคาริส ถือ
เปนซับแบรนดแรกของโอเชียนกลาส ที่แยกออกมาเพ่ือบุกตลาดลักชัวรีเปนหลัก (ที่มา : 
หนังสือพิมพแนวหนา วันที่ 21 ธันวาคม 2554) 
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ดานบุคลากร 

เม่ือวันที่ 5 ก.ย.2554 นายวิโรจน ชูโชติถาวร ผูชวยกรรมการผูจัดการและเลขานุการ
บริษัทตามที่บริษัทโอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) หรือ OGC แจงตลาดหลักทรัพยฯวา ตามที่
บริษัทฯไดดําเนินการเจรจาเปลี่ยนแปลงขอตกลงสภาพการจางกับสหภาพแรงงานโอเชียนกลา
สมาระยะหนึ่งจนกระทั่งไดมีการนัดหยุดงานตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 08.00 น. และ
บริษัทไดใชสิทธิปดงานตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 20.00 น. น้ัน 

บัดน้ีบริษัทและสหภาพแรงงานโอเชียนกลาส สามารถบรรลุขอตกลงรวมกันในการ
ปรับปรุงขอตกลงสภาพการจางเม่ือวันที่ 2 กันยายน 2554 (ในชวงดึก)โดยมีการตกลงใน
ประเด็นซ่ึงเก่ียวเนื่องกับเงินโบนัส เงินคาอาหาร และสภาพการจางพนักงานรายวัน สวน
ประเด็นอ่ืน ๆ นอกจากที่ตกลงกันไดน้ีสหภาพแรงงานฯ ไมติดใจในขอเรียกรอง ขอตกลงดังกลาว
มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ถึง 31 มีนาคม 2557   

ทั้งน้ีบริษัทสามารถดําเนินการเปดสายการผลิตไดตามปกติในวันที่ 3 กันยายน 2554 อน่ึงการ
เปลี่ยนแปลงขอตกลงสภาพการจางดังกลาวจะสงผลใหบริษัทมีคาใชจายเงินเดือนและสวัสดิการ
เพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 2  

ทั้งน้ีบริษัทประเมินความเสียหายในสวนตนทุนคงที่และคาใชจายโดยตรงที่เกิดจากการ
นัดหยุดงานดังกลาวรวมประมาณ 5 ลานบาท ซ่ึงเปนการประเมินเบื้องตนและอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได (ที่มา : หนังสือพิมพมติชนออนไลน วันที่ 5 กันยายน 2554) 

 

ดานการตลาด 

นางศันสนีย กลาววาการสื่อสารการตลาดและการสรางแบรนดน้ัน ถือเปนนโยบายของ
โอเชียน กลาส ที่จะนําใชทั่วภูมิภาคเอเชีย โดยจะใชภาพยนตรโฆษณาชุดเดียวกันกับประเทศ
ไทยไปสื่อสารในตลาดตางประเทศดวย รูปแบบการสื่อสารดานการตลาดนั้น จะเนนภาพลักษณ
ของแบรนด โอเชียน กลาส ที่สรางความสุขใหกับชีวิตภายใตคอนเซปต Life’s Pleasure ที่ได
เริ่มมาแลวตั้งแตเดือนตุลาคม 2551 ใชงบประมาณโฆษณา 30 ลานบาท มีการเผยแพร
ภาพยนตรโฆษณา 2 ชุด และ ชุดที่ 3 ชื่อซัมเมอร จะเร่ิมออกอากาศทางโทรทัศนในเดือน
เมษายนนี้ (ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน วันที่ 28 มีนาคม 2552) 
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ลาสุด นางศันสนีย สุภัทรวณิชย กรรมการผูจัดการ บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) 
เผยถึงที่มาของแคมเปญ “2012 Happy New Beginning ปใหม เริ่มตนใหมใหสดใสกวา” ในครั้งน้ี
วา “เกิดขึ้นจากความตั้งใจของโอเชียนกลาสที่ตองการสงตอความสุขและชวนคนไทยเริ่มปใหม
ดวยสิ่งใหมใหเต็มเปยมไปดวยชีวิตชีวาและความสดใส อีกทั้งตองการเปนกําลังใจใหกับคนไทย
ทุกคนที่ไดรับผลกระทบจากปญหาอุทกภัยที่รุนแรง ซ่ึงสังคมตองการการฟนฟูเพ่ือเริ่มตนสิ่ง
ใหมดวยใจที่เขมแข็ง” 

สําหรับแคมเปญน้ี ทางโอเชียนกลาสไดสรางสรรคชุดของขวัญสุดพิเศษ ภายใตคอน
เซ็ปต “2012 Happy New Beginning” ซ่ึงมีดวยกันถึง 3 คอลเล็กชั่น ไดแก Happy Home, 
Happy Healthy Life และ Happy New U ตอบรับความตองการของทุกคน 

นอกจากนี้ เพ่ือเปนการคืนความสุขและเริ่มตนสิ่งใหมใหกับคนไทยหลังจากพนภัยวิกฤต
มหาอุทกภัย โอเซียนกลาส จัดกิจกรรมเพ่ือสังคม “Ocean Spirit จิตอาสา” เพ่ือคืนความสุขที่
สดใสจากใจชาวโอเชียนกลาส เปนสวนหนึ่งในการสรางขวัญและกําลังใจใหกับทุกคน โดยลง
พ้ืนที่ทําความสะอาดและซอมแซมโรงเรียนใหแกเด็กๆ เพ่ือรวมเปนสวนหนึ่งในการชวยฟนฟู
และเยี่ยวยาจิตใจของครอบครัวผูประสบภัยใหพรอมยิ้มสูอีกคร้ัง (ที่มา : หนังสือพิมพแนวหนา 
วันที่ 21 ธันวาคม 2554) 

 
3.3 การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary-Data Study) 

การเก็บขอมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณโดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Quantitative Survey 

Research) ดวยการใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 200 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือศึกษาถึงการรับรูและการรูจักสินคาของบริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) โดยสามารถ

วิเคราะหเปนลําดับ ดังน้ี  

1. นําขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมการใชบริการ มาวิเคราะหโดย
ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก ความถี่ (Frequency) และรอยละ 
(Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําอธิบาย  

2. นําขอมูลเก่ียวกับระดับเห็นดวยเกี่ยวกับความสนใจและการรับรูผานการสงเสริม
การตลาดของสินคา ยี่หอ โอเชียนกลาส ของผูตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําอธิบาย 
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จากการวิจัยเชิงสํารวจโดยการใชแบบสอบถาม การวิเคราะหผลจะนําเสนอขอมูลในรูป
ของตาราง คําอธิบายผลความหมาย และขอกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะห ดังน้ี   
S.D หมายถึง คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
*  หมายถึง คาความตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 
N        หมายถึง ขนาดของกลุมตัวอยาง  

Pearson’s correlation   หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เ พียรสันใช ในการทดสอบ

สมมุติฐานเพ่ือวัดความสัมพันธระหวางตัวแปร  

Sig. (2-tail)   หมายถึง ระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดสอบใชในการสรุปผลการทดสอบ

สมมุติฐาน  

 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบคุคล  
ตารางที่ 3.1-3.5  สามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดในภาคผนวก ค 
 
 
สวนที ่2  ความสนใจเก่ียวกับสินคา ย่ีหอ โอเชียนกลาส 

 
ตารางที ่3.6 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล และเรียงลําดับระดับความเห็นดวย

ของความสนใจเกี่ยวกับสินคา ยี่หอ โอเชียนกลาส 
 

ความสนใจเกี่ยวกับสินคา 
 ย่ีหอ โอเชียนกลาส 

คาเฉลีย่ S.D แปลผล เรียงลําดับ 

สินคามีราคาที่เหมาะสมกับ
คุณภาพ 

4.29 0.817 มากที่สุด 2 

สินคามีคุณภาพในการใชงาน 4.38 0.870 มากที่สุด 1 

สินคาสามารถหาซื้อไดงาย 4.09 0.714 มาก 3 

สินคามีความหลากหลาย 3.92 1.032 มาก 5 

สินคามีชื่อเสยีงเปนที่นิยม 4.04 0.962 มาก 4 
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สินคามีการทําโปรโมชั่น ลด แลก 
แจก แถม 

3.87 0.794 มาก 6 

รวม 4.10 0.85 มาก 

หมายเหตุ คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00-1.80 = นอยที่สุด, 1.81-2.61  = นอย,  2.62-3.42  = ปานกลาง 

,  3.43-4.23   =  มาก  และ 4.24-5.00  = มากที่สุด (มัลลิกา บุนนาค, 2543) , N = 400 

  
จากตารางพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นดวยตอความสนใจเกี่ยวกับสินคา 

ยี่หอ โอเชียนกลาส โดยรวมอยูในระดับมาก สามารถเรียงลําดับความสําคัญของแตละความ
สนใจ ไดดังน้ี 
 1.  สินคามีคุณภาพในการใชงาน มีความสําคัญลําดับที่ 1 มีระดับความเห็นดวยมาก
ที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.38  และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.870 
 2.  สินคามีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ มีความสําคัญลําดับที่ 2 มีระดับความเห็นดวย
มากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.29 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.817 
 3.  สินคาสามารถหาซื้อไดงาย มีความสําคัญลําดับที่ 3 มีระดับความเห็นดวยมาก 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.09 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.714 
 4.  สินคามีชื่อเสียงเปนที่นิยม มีความสําคัญลําดับที่ 4 มีระดับความเห็นดวยมาก 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.04 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.962 
 5.  สินคามีความหลากหลาย มีความสําคัญลําดับที่ 5 มีระดับความเห็นดวยมาก 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.92 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.032 
 6.  สินคามีการทําโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม มีความสําคัญลําดับที่ 6 มีระดับ
ความเห็นดวยมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.87 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.794 
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ตารางที ่3.7 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล และเรียงลําดับความสําคัญของการ
รับรูเก่ียวกับสนิคา ยี่หอ โอเชียนกลาส ดานการสงเสริมการตลาด 

 
การรับรูเก่ียวกับสินคา ย่ีหอ โอเชียนก

ลาส 
 ดานการสงเสริมการตลาด 

คาเฉลีย่ S.D แปลผล เรียงลําดับ 

เคยพบเห็นตราสินคาโอเชียนกลาสอยูเสมอ 3.20 0.886 ปานกลาง 6 

โฆษณาผานสือ่สิ่งพิมพ เชน หนังสือพิมพ 
นิตยสาร  

3.76 0.594 มาก 2 

โฆษณาผานสือ่โทรทัศน 3.84 0.684 มาก 1 

โฆษณาผานทางอินเตอรเน็ต 3.21 0.735 ปานกลาง 5 

โฆษณาผานทางปายโฆษณา เชน ปาย
โฆษณาบนทางดวน, ริมถนน เปนตน  

3.33 0.756 ปานกลาง 4 

โฆษณาผานการจัดกิจกรรม การออกราน
แนะนําสินคาตามงานแสดงสินคาตางๆ 

3.69 0.453 มาก 3 

รวม 3.82 0.671 มาก 

หมายเหตุ คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00-1.80 = นอยที่สุด, 1.81-2.61  = นอย,  2.62-3.42  = ปานกลาง 

,  3.43-4.23   =  มาก  และ 4.24-5.00  = มากที่สุด (มัลลิกา บุนนาค, 2543) , N = 400 

 
จากตารางพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นดวยตอการรับรูเก่ียวกับสินคา 

ยี่หอ โอเชียนกลาส ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก สามารถเรียงลําดับ
ความสําคัญของแตละความสนใจ ไดดังน้ี 
 1.  การรับรูเก่ียวกับสินคา ยี่หอ โอเชียนกลาสผานสื่อโทรทัศน มีความสําคัญลําดับที่ 1 
มีระดับความเห็นดวยมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 3.84  และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.684 
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 2.  การรับรูเก่ียวกับสินคา ยี่หอ โอเชียนกลาสผานสื่อส่ิงพิมพ เชน หนังสือพิมพ 
นิตยสาร มีความสําคัญลําดับที่ 2 มีระดับความเห็นดวยมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.594 
 3.  การรับรูเกี่ยวกับสินคา ยี่หอ โอเชียนกลาสผานการจัดกิจกรรม การออกรานแนะนํา
สินคาตามงานแสดงสินคาตางๆ มีความสําคัญลําดับที่ 3 มีระดับความเห็นดวยมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 3.69 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.453 
 4.  การรับรูเก่ียวกับสินคา ยี่หอ โอเชียนกลาสผานทางปายโฆษณา เชน ปายโฆษณา
บนทางดวน, ริมถนน เปนตน มีความสําคัญลําดับที่ 4 มีระดับความเห็นดวยมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 3.33 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.756 
 5.  การรับรูเก่ียวกับสินคา ยี่หอ โอเชียนกลาสผานทางอินเตอรเน็ตมีความสําคัญลําดับ
ที่ 5 มีระดับความเห็นดวยมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.21 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.735 
 6.  การรับรูผานการเคยพบเห็นตราสินคาโอเชียนกลาสอยูเสมอ มีความสําคัญลําดับที่ 
6 มีระดับความเห็นดวยมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.20 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.886 
 
 
สวนที ่3  การวิเคราะหความสัมพันธ 
 

โดยการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยจะวิเคราะหโดย สหสัมพันธพหุคูณ (Pearson’s 
Correlation) ซ่ึงเปนคาที่วิเคราะหเพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว โดยกําหนดคา 
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ p-value (Sig. (2-tail) = 0.05 หมายความวา ถา p-value มีคามากกวา 
0.05 ไมมีความสัมพันธ และถา p มีคานอยกวา 0.05 มีความสัมพันธ ซ่ึงผลการวิเคราะหมีดังน้ี 
 
ตารางที่ 3.8 วิเคราะหความสัมพันธระหวาง ความสนใจเก่ียวกบัสินคา ยี่หอ โอเชียนกลาสกับ  

การรับรูเก่ียวกับสินคา ยี่หอ โอเชียนกลาส ผานการสงเสริมการตลาดในรูปแบบตางๆ 
 
 

การรับรูสื่อสารการตลาด 
การรับรูเก่ียวกับสินคา ย่ีหอ โอเชียนกลาส 

 ดานการสงเสริมการตลาด 
P-Correlation®   Sig. (2-tailed) ความสัมพันธ 

โฆษณาผานสือ่สิ่งพิมพ เชน 
หนังสือพิมพ นิตยสาร  

0.014** 0.007 สัมพันธ 

โฆษณาผานสือ่โทรทัศน 0.098** 0.050 สัมพันธ 
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โฆษณาผานทางอินเตอรเน็ต 0.013** 0.008 สัมพันธ 

โฆษณาผานทางปายโฆษณา เชน ปาย
โฆษณาบนทางดวน, ริมถนน เปนตน  

0.168** 0.001 สัมพันธ 

โฆษณาผานการจัดกิจกรรม การออก
รานแนะนําสินคาตามงานแสดงสินคา
ตางๆ 

0.019** 0.000 สัมพันธ 

รวม 0.230** 0.001 สัมพันธ 

 
 จากตารางพบวา ความสัมพันธระหวาง ความสนใจเก่ียวกับสินคา ยี่หอ โอเชียนกลาส
กับ การรับรูเก่ียวกับสินคา ยี่หอ โอเชียนกลาส ผานการสงเสริมการตลาดในรูปแบบตาง ๆ มีคา 
Sig. เทากับ 0.001 นอยกวา 0.05 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 95% หมายความวา “การ
รับรูเก่ียวกับสินคา ยี่หอ โอเชียนกลาส ผานการสงเสริมการตลาดในรูปแบบตางๆ มีผลตอความ
สนใจเก่ียวกับสินคา ยี่หอ โอเชียนกลาสของผูตอบแบบสอบถาม” 
 
 โดยสามารถแปลความหมายของการสงเสริมการตลาดรายยอยไดดังน้ี 

1. ความสนใจเก่ียวกับสินคา ยี่หอ โอเชียนกลาสกับ การรับรูโฆษณาผานสื่อสิ่งพิมพ 
เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร มีคา Sig. นอยกวา 0.05 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 95% 
หมายความวา “การรับรูเก่ียวกับสินคา ยี่หอ โอเชียนกลาส ผานสื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือพิมพ 
นิตยสาร มีผลตอความสนใจเกี่ยวกับสินคา ยี่หอ โอเชียนกลาสของผูตอบแบบสอบถาม” 

2. ความสนใจเกี่ยวกับสินคา ยี่หอ โอเชียนกลาสกับ การรับรูโฆษณาผานสื่อโทรทัศน มี
คา Sig. นอยกวา 0.05 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 95% หมายความวา “การรับรูสินคา 
ยี่หอ โอเชียนกลาส ผานสื่อโทรทัศน มีผลตอความสนใจเกี่ยวกับสินคา ยี่หอ โอเชียนกลาสของ
ผูตอบแบบสอบถาม” 

3. ความสนใจเกี่ยวกับสินคา ยี่หอ โอเชียนกลาสกับ การรับรูโฆษณาผานทาง
อินเตอรเน็ต มีคา Sig. นอยกวา 0.05 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 95% หมายความวา 
“การรับรูสินคา ยี่หอ โอเชียนกลาส ผานทางอินเตอรเน็ต มีผลตอความสนใจเกี่ยวกับสินคา ยี่หอ 
โอเชียนกลาสของผูตอบแบบสอบถาม” 

4. ความสนใจเก่ียวกับสินคา ยี่หอ โอเชียนกลาสกับ การรับรูโฆษณาผานทางปาย
โฆษณา เชน ปายโฆษณาบนทางดวน, ริมถนน เปนตน มีคา Sig. นอยกวา 0.05 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 95% หมายความวา “การรับรูสินคา ยี่หอ โอเชียนกลาส ผานทางปาย
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โฆษณา เชน ปายโฆษณาบนทางดวน, ริมถนน เปนตน มีผลตอความสนใจเกี่ยวกับสินคา ยี่หอ 
โอเชียนกลาสของผูตอบแบบสอบถาม” 

5. ความสนใจเก่ียวกับสินคา ยี่หอ โอเชียนกลาสกับ การรับรูโฆษณาผานการจัด
กิจกรรม การออกรานแนะนําสินคาตามงานแสดงสินคาตางๆ มีคา Sig. นอยกวา 0.05 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 95% หมายความวา “การรับรูสินคา ยี่หอ โอเชียนกลาส ผานการจัด
กิจกรรม การออกรานแนะนําสินคาตามงานแสดงสินคาตางๆ มีผลตอความสนใจเกี่ยวกับสินคา 
ยี่หอ โอเชียนกลาส ของผูตอบแบบสอบถาม” 
 

3.4 การวิเคราะห สรุป ประมวลผลขอมูล 
 จากขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิที่ไดนําเสนอ รวมทั้งแนวคิดทฤษฏเีก่ียวกับการ
จัดการเชิงกลยุทธ และกลยุทธการตลาดที่ไดนําเสนอในบทที ่ 2 ผูศึกษาจึงนําขอมูลทั้งหลายมา
สรุปประมวลตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธดังน้ี 
 
3.4.1. การวิเคราะหเชงิกลยุทธ (Strategic Analysis)  
 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางอุตสาหกรรม (Five Forces Analysis) 

1. การแขงขันจากคูแขงภายในธุรกิจเดียวกัน (Intensity of rivalry among competing firms)  

-  การแขงขันสูง สําหรับอุตสาหกรรมผลิตภาชนะแกวสําหรับใชบนโตะอาหาร ซ่ึงมีผูผลิตจํานวน
มากทั้งในตลาดในประเทศและตางประเทศ โดยในตลาดตางประเทศนั้นจะมีการแขงขันสูง สําหรับ
ตลาดภายในประเทศ มีคูแขงเปนจํานวนมากเชนกัน แตสวนใหญเปนบริษัทที่มีขนาดเล็กกวา
บริษัทโอเชียนกลาส เน่ืองจากในการดําเนินธุรกิจในแวดวงของอุตสาหกรรมเคร่ืองแกว ตองใช
ตนทุนในการดําเนินงานสูง จึงทําใหบริษัทคูแขงภายในประเทศสวนใหญ เลือกที่จะดําเนินการ
แบบพอตัว สงผลใหการดําเนินงานคลองตัวกวา นอกจากน้ีในดานการประชาสัมพันธการตลาด
ในปจจุบันที่มีการแขงขันกันอยางสูง ทําใหเกิดการสรางการรับรูโดยใชสื่อการตลาดเขาชวย
ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก ซ่ึงบริษัทคูแขงสวนใหญตางใหความสําคัญในการดําเนินงาน
ดานนี้เปนอยางมาก 

2. อุปสรรคจากคูแขงที่เขามาใหมในตลาด (Threat of new entrants to the market)  

-  สําหรับคูแขงใหมจะเปนอุปสรรคในระดับปานกลาง เน่ืองจาก โอเชียนกลาส เปนบริษัทที่
ดําเนินงานมาเปนระยะเวลานานกวายี่สิบป คุณภาพของผลิตภัณฑไดรับการยอมรับมานาน 
กําลังการผลิตสูง โรงงานการผลิตไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม การลงทุนในการดําเนินการผลิต
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และการบุกเบิกตลาดใหม จึงมีความเปนไปไดยากสําหรับคูแขงใหมที่จะเขามาดําเนินการใน
อุตสาหกรรมประเภทนี้ แตขณะเดียวกัน ความนิยมในตัวผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณเฉพาะของ
บริษัทนองใหมซ่ึงการดีไซนที่มีแนวคิดแตกตางออกไป ทําใหไดรับความนิยมในหมูลูกคาวัยรุน 
ที่ตองการนําไปใชในการเปนเคร่ืองประดับหรือของขวัญตามสมัยนิยม กอใหเกิดเปนการแขงขัน
ที่หากไมเรงดําเนินการทางการตลาด อาจจะทําใหการรับรูในตัวผลิตภัณฑของโอเชียนกลาสนั้น 
นอยลง และอาจทําใหการขยายตลาดหรือการเจาะกลุมเปาหมายใหมๆ น้ัน เปนไปไดยาก 

3. อุปสรรคของผลิตภัณฑที่ทดแทนกันได (Treat of substitute products)  

-  มีผลิตภัณฑที่สามารถทดแทนกันไดสูง อันเนื่องมาจากการพัฒนาและวิจัยของบริษัทคูแขง ที่
มุงเนนในการหาทางเลือกอ่ืนที่สามารถทดแทน อีกทั้งในปจจุบัน กระแสการอนุรักษสิ่งแวดลอม
กอใหเกิด ผลิตภัณฑที่สงเสริมการอนุรักษหลากหลาย ผูผลิตรายอ่ืน ๆ สามารถหาวัตถุดิบที่
สามารถใชทดแทนได ซ่ึงมีราคาถูกกวา แตประสิทธิภาพเทียบเทากัน อีกทั้งยังมีความเปนที่
นิยมไดเทาเทียมกัน ทําใหผูซ้ือสวนใหญจึงสามารถหาสินคาที่จะทดแทนสินคาของโอเชียนก
ลาสได  

4. อํานาจตอรองของผูขายปจจัยการผลิต (Bargaining power of the firm’s suppliers)  

-  อํานาจตอรองของผูขายปจจัยการผลิตมีสูง เน่ืองจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและ
สารเคมีสําคัญอ่ืนๆ ที่นํามาใชในกระบวนการผลิต และเปนที่ทราบกันดีวาในอุตสาหกรรมการ
ผลิตแกวตองใชพลังงานสูง ดังนั้นการเพ่ิมขึ้นของราคาพลังงานอยางเชน กาซธรรมชาติและ
กาซปโตรเลียมเหลวจึงสงผลกระทบตอตนทุนการผลิตดวยเชนกัน นอกจากน้ี การเกิดขึ้นของ
บริษัทคูแขงรายใหมอยางตอเน่ือง ทําใหผูขายปจจัยการผลิตมีทางเลือกในการเสนอขายใหกับผู
ที่ใหราคาดีที่สุด สงผลใหบริษัทไมมีทางเลือกอ่ืนมากนัก หากแตตองปรับตัวตามขอเสนอและ
สถานการณปจจุบันที่เกิดขึ้นในตลาดเสรีน้ี 

5. อํานาจตอรองของผูซ้ือ (Bargaining power of the firm’s buyers)  

-  อํานาจในการตอรองของผูซ้ือมีสูง อันเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธทางการตลาด
อยางตอเน่ืองของบริษัทคูแขง ทําใหเกิดการรับรูที่ตอเน่ืองของผูบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ตลาดตางประเทศ ซ่ึงมีผูประกอบการหลายราย ผลิตภัณฑทดแทนมีจํานวนมาก ดังนั้นผูซ้ือจึงมี
ตัวเลือกหลากหลายและสามารถหาเลือกซ้ือสินคาไดงายขึ้น 
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การวิเคราะห  SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1 : บริษัทมีการวางแผนทิศทางและวิสัยทัศนในการเปนผูนําในตลาดเครื่องแกว “World Class 
Market Leader” ดําเนินการรุกขยายตลาดทั้งในและตางประเทศออกไปอยางตอเน่ือง โดยขยาย
ตลาดในทุกระดับ อีกทั้งยังคํานึงถึงการเปนบรรษัทภิบาล 
S2 : บริษัทใหความสําคัญกับการพัฒนาพนักงาน สงเสริมใหพนักงานเพิ่มพูนความรู 
ความสามารถ โดยสงพนักงานไปฝกงาน อบรมและสัมมนา ทั้งในประเทศและตางประเทศอยาง
ตอเน่ือง นอกจากนี้ การรับพนักงานในตําแหนงที่หลากหลายจากเดิม เชน ดีไซนเนอร ดีไซน
โปรดักส ทําใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ เกิดขึ้น    
S3 : บริษัทมีการพัฒนาระบบงาน โดยลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอรเพ่ือชวยในการปฏิบัติงานและตัดสินใจในทุกระดับ   
S4 : บริษัทใหความสําคัญกับกระบวนการทํางาน  โดยสงเสริมใหพนักงานทุกคนปฏิบัติงาน
ภายใตระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (TQM) ซ่ึงที่ผานมาบริษัทไดรับการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 OHSAS18001  มอก.(TIS) 18001  และมอก. (TIS) 
603 
S5 : แผนการดําเนินงานของบริษัทใหความสําคัญกับการสื่อสารการตลาดและการสรางแบรนด 
S6 : บริษัทมีความแข็งแกรงทางดานการเงิน 
S7 : ผลิตภัณฑของบริษัทไดรับการยอมรับมาเปนระยะเวลายาวนานแลววามีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานผลิต ภัณฑ อุตสาหกรรม  โดยได รับการ รับรองจาก สํา นักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
S8 : มีการตอยอดแนวคิดดานการดีไซนและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง เพ่ือใหได
ผลิตภัณฑที่หลากหลาย 

 

จุดออน (Weaknesses) 
W1 : การสื่อสารทางการตลาดเพ่ือใหกลุมผูบริโภครับรู ยังไมมีประสิทธิภาพ แมวาบริษัทมีการ
ทําการสงเสริมการตลาดที่ดี เชน ออกสื่อโฆษณาทางโทรทัศน  เขารวมกิจกรรมออกงานตางๆ 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ  แตยังไมเพียงพอกับการแขงขันของตลาดที่เกิดขึ้นในปจจุบันนี้ 
W2 : ปญหาในการบริหารจัดการ เน่ืองจากบริษัทมีพนักงานเปนจํานวนมาก และประกอบดวย
หลายกลุมงาน หลายฝาย ทําใหการบริหารจัดการเปนไปไดยาก ดังเชนที่เกิดกับสายการผลิต 
คือ การนัดหยุดงานของสหภาพแรงงาน ทําใหการดําเนินการผลิตอาจจะตองหยุดชะงักไป
ชั่วคราว เปนผลเสียตอบริษัทโดยรวม 
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W3 : พนักงานขาดความชํานาญในการใชอุปกรณและเครื่องจักรในการดําเนินการผลิต 
W4 : รูปแบบของผลิตภัณฑ ความหลากหลาย และการเขาถึงกลุมเปาหมาย ยังถือวาอยูใน
เกณฑที่ตองพัฒนาเม่ือเทียบกับคูแขง 
W5 : ชองทางในการจัดจําหนายยังถือวาแคบ แมวาจะมีการใชทั้งพนักงานขายของบริษัท และ
ผานตัวแทนจําหนาย ที่มีการสงเสริมและสรางความสัมพันธที่ดี แตตองขยายชองทางในการจัด
จําหนายอีก เพ่ือใหทันกับคูแขงในตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ  
 
โอกาส (Opportunities) 
O1 : อัตราการเติบโตของประชากรในครัวเรือน มีแนวโนมขยายตัว สงผลใหมีความตองการใช
ผลิตภัณฑมากขึ้นดวย 
O2 : อัตราการเติบโตของธุรกิจทางดานโรงแรม รานอาหาร มีมากขึ้น  
O3 : เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยชวยทําใหชองทางการสื่อสารกับผูบริโภคงายขึ้น 
O4 : วัตถุดิบหลักของบริษัท คือ แกว หินปูน และเศษแกว น้ัน สามารถจัดหาไดจากแหลง
วัตถุดิบภายในประเทศและตางประเทศไดอยางสมํ่าเสมอโดยไมขาดแคลน 
O5 : ในตลาดตางประเทศ มีการเขารวมกิจกรรมตางๆ เพ่ือประชาสัมพันธผลิตภัณฑรวมกับคู
คาและพันธมิตรทางการคา นอกจากน้ียังไดรับรางวัลจากการประกวดผลิตภัณฑเปนระยะเวลา
หลายปติดตอกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการเปนที่นิยมในตลาดเปนอยางดี 
O7 : บริษัทมีการลงทุนเพ่ิมเพ่ือการขยายกําลังการผลิตและเพื่อรองรับตลาดที่ขยายตัวเพ่ิมมาก
ขึ้น เชน มีการจัดตั้งบริษัทในประเทศจีน เพ่ือดูแลกิจกรรมการตลาดและเสริมศักยภาพใหกับ
ผูแทนจําหนาย 
O8 : การดําเนินงานเพ่ือชวยเหลือสังคมตอสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น เชน การชวยเหลือ
ชุมชนได เชน หลังจากพนภัยวิกฤตมหาอุทกภัย โอเซียนกลาส จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “Ocean 
Spirit จิตอาสา” เปนการชวยสงเสริมแบรนดของบริษัทใหเปนที่รูจักมากขึ้น 

 

อุปสรรค (Threats) 
T1 : เศรษฐกิจทั่วโลกอยูในสภาพถดถอยสงผลกระทบตอธุรกิจและกลุมลูกคาเปาหมายของ
บริษัท ทําใหผลประกอบการ ยอดขายและผลกําไรไมเติบโตเทาที่ควร  
T2 : ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
T3 : ในตลาดมีสินคาทดแทนมาก  
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T4 : ตลาดมีการแขงขันกันสูงและรุนแรง ทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศ 
T5 : ตนทุนและวัตถุดิบมีการปรับราคาสูงขึ้น 
T6 : การเรียกรองสิทธิ์ของสหภาพแรงงานในบริษัท ซ่ึงทําใหกระทบตอการดําเนินการผลิตของ
บริษัท โดยรวมกอใหเกิดความเสียหายในวงกวาง 
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3.4.2. การกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation) 
 
ในการกําหนดกลยุทธผูศึกษาไดนําผลการวิเคราะห SWOT มาประมวลผลเปนการ

กําหนด TOWS Matrix และใชเคร่ืองมือ TOWS Matrix เขามากําหนดกลยุทธทางเลือกตางๆ 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

การกําหนดกลยุทธโดยใช TOWS Matrix ระดับองคกร   

ตารางที่ 3.9 แสดงการวิเคราะห TOWS Matrix กลยุทธระดับองคกร  (Corporate Strategy) 

              Internal Factor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
External Factor 

           จุดแข็ง (Strenghts) 
S1 : บริษัทมีการวางแผนทิศทางและวิสัยทัศน
ในการเปนผูนําในตลาดเคร่ืองแกว “World 
Class Market Leader” ดําเนินการรุกขยาย
ตลาดทั้งในและตางประเทศออกไปอยางตอเน่ือง 
โดยขยายตลาดในทุกระดับ อีกท้ังยังคํานึงถึง
การเปนบรรษัทภิบาล 
S5 : แผนการดําเนินงานของบริษัทให
ความสําคัญกับการส่ือสารการตลาดและการ
สรางแบรนด 
S6 : บริษัทมีความแข็งแกรงทางดานการเงิน 

จุดออน (Weaknesses)  
W1 : การส่ือสารทางการตลาดเพื่อใหกลุม
ผูบริโภครับรู ยังไมมีประสิทธิภาพ แมวา
บริษัทมีการทําการสงเสริมการตลาดที่ดี เชน 
ออกส่ือโฆษณาทางโทรทัศน   เข ารวม
กิจกรรมออกงานตางๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ   แตยังไม เพียงพอกับการ
แขงขันของตลาดที่เกิดข้ึนในปจจุบันน้ี 
 
 
 

       โอกาส (Opportunities) 
O1 : อัตราการเติบโตของประชากรใน
ครัวเรือน มีแนวโนมขยายตัว สงผลใหมีความ
ตองการใชผลิตภัณฑมากข้ึนดวย 
O2 : อัตราการเติบโตของธุรกิจทางดาน
โรงแรม รานอาหาร มีมากข้ึน  
O3 : เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยชวยทํา
ใหชองทางการส่ือสารกับผูบริโภคงายข้ึน 

SO (S1,O1,O2) 
มุงเนนการเติบโต (Growth Strategy)  
ในแนวระนาบ (Horizontal Integration) เปนการ
ขยายตัวในธุรกิจเดิมดวยการพัฒนาผลิตภัณฑ 
(Product Development) ไปยังตลาดใหม และ 
แบบ Diversification ที่ผันไปสูอุตสาหกรรมอื่น 
ที่มีการผลิตสินคาที่ใกลเคียงกัน 
 

WO  
กลยุทธการส่ือสารทางการตลาดแบบครบ
วงจร   
 

        อุปสรรค (Treats) 
T1 : เศรษฐกิจทั่วโลกอยูในสภาพถดถอย
สงผลกระทบ ทําใหผลประกอบการ ยอดขาย
และผลกําไรไมเติบโตเทาท่ีควร   
T2 : ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น
เงินตราตางประเทศ 
T4 : ตลาดมีการแขงขันกันสูงและรุนแรง ทั้ง
จากภายในประเทศและตางประเทศ 

ST 
Retrench Strategy 
การลดคาใชจายที่ไมกอใหเกิดมูลคาเพื่อรอ
ประเมินสถานการณภายนอกในการปองกัน
ความเส่ียง 

WT 
Research & Development Strategy 
วิจัยและพัฒนาเพื่อใหทราบถึงพฤติกรรม
การแขงขันตลอดจนคูแขงที่ มีเพิ่มข้ึนใน
ตลาด เพื่อที่จะสามารถตั้งรับกับสถานการณ
ที่จะเกิดข้ึนได 
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กลยุทธระดบัองคกร  (Corporate Strategy) 

บริษัทควรใชกลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) 
1. แบบแนวระนาบ (Horizontal Integration) โดยมุงเนน 
1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการ

ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ เพ่ือขยายกลุมลูกคาเปาหมายเน่ืองจากมีคูแขงขันรายใหม
เขามาสูตลาดอยูตลอดเวลา ดังน้ันจึงตองสรางความแตกตางและมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคอยางสมํ่าเสมอ เชน การเพ่ิมคุณคาใหกับผลิตภัณฑแกวโดยการตกแตง
ดวยเครื่องประดับ คริสตัล swarovski เปนตน  
 2. แบบ Diversification โดยขณะที่องคกรยังมีความแข็งแรงอยูมากแต
อุตสาหกรรมเริ่มอ่ิมตัว จึงเริ่มผันตัวเองไปสูอุตสาหกรรมอ่ืนที่สามารถใหผลตอบแทนได
มากกวา  มุงเนนการเพิ่มไลนสินคาที่สัมพันธกับผลิตภัณฑเคร่ืองแกวของโอเชียนกลาส เชน 
จามชามเซรามิค ภาชนะเครื่องใชบนโตะอาหารที่ทําจากไม เปนตน 
 

ขอดี 
1. เปนการกระตุนยอดขายและสรางกําไรใหกับองคกรในระยะยาว 
2. สรางการรับรูในตวัผลิตภัณฑและตราสินคาไดมากขึ้น เกิดเปนคานิยมที่ดี 
3. มีฐานลูกคาเพ่ิมขึ้น 

ขอเสีย 
1. มีคาใชจายสูงในการดําเนินงาน 
2. ใชระยะเวลานานในการดําเนินงาน 
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การกําหนดกลยุทธโดยใช TOWS Matrix ระดับธุรกิจ (กลุมสินคา Stemware) 

ตารางที่ 3.10 แสดงการวิเคราะห TOWS Matrix กลยุทธระดับธุรกิจ  (Business Strategy) 

              Internal Factor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
External Factor 

           จุดแข็ง (Strenghts) 
S7 : ผลิตภัณฑของบริษัทไดรับการยอมรับมา
เปนระยะเวลายาวนานแลววามีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยไดรับการ
รับรองจากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
S8 : มีการตอยอดแนวคิดดานการดีไซนและ
พัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง เพื่อใหได
ผลิตภัณฑที่หลากหลาย 
 
 
 

จุดออน (Weaknesses)  
W4 : รูปแบบของผลิตภัณฑ ความ
หลากหลาย และการเขาถึงกลุมเปาหมาย 
ยังถือวาอยูในเกณฑที่ตองพัฒนาเม่ือเทียบ
กับคูแขง  
W5 : ชองทางในการจัดจําหนายยังถือวา
แคบ แมวาจะมีการใชทั้งพนักงานขายของ
บริษัท และผานตัวแทนจําหนาย ซ่ึงมีการ
ส ง เส ริมและสร างความสัมพันธที่ ดีกับ
ตัวแทนจําหนายทุกราย  แตตองขยาย
ชองทางในการจัดจําหนายอีก เพื่อใหทันกับ
คูแขงในตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ 

       โอกาส (Opportunities) 
O4 : วัตถุดิบหลักของบริษัท คือ แกว หินปูน และ
เศษแกว น้ัน สามารถจัดหาไดจากแหลงวัตถุดิบ
ภายในประเทศและตางประเทศไดอยางสมํ่าเสมอ
โดยไมขาดแคลน 
O5 : ในตลาดตางประเทศ มีการเขารวม
กิจกรรมตางๆ เพื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑ
รวมกับคูคาและพันธมิตรทางการคา 
นอกจากน้ียังไดรับรางวัลจากการประกวด
ผลิตภัณฑเปนระยะเวลาหลายปติดตอกัน ซ่ึง
แสดงใหเห็นถึงการเปนที่นิยมในตลาดเปน
อยางดี 

SO  
Differentiation Strategy 
เนนกลยุทธสร างความแตกต าง เ พ่ือสร าง
ตําแหนงและการรับรู ดวยการสรางมูลคาคาและ
เอกลักษณใหกับผลิตภัณฑ 
 
 
 
 
 
 
 

WO  
การส่ือสารการตลาดอยางตอเน่ือง เนนการ
ออกแบบผลิตภัณฑอยางสรางสรรคโดยคน
รุนใหม เพิ่มชองทางการจัดจําหนายโดยใช
เทคโนโลยีมาชวยเสริมการขยายของตลาด
ที่มีการกระจายออกไปทั่วโลก การทําตลาด
แบบเจาะจงกลุมเปาหมาย 

        อุปสรรค (Treats) 
T3 : ในตลาดมีสินคาทดแทนมาก 
T5 : ตนทุนและวัตถุดิบมีการปรับราคาสูงข้ึน 

ST  
การวิจัยและพัฒนาตัวผลิตภัณฑใหมีความแปลก
ใหม หรือมีเอกลักษณเฉพาะตัว การมุงเนนหา
สินคาทดแทนจากการที่วัตถุดิบมีการปรับราคา 
 
 
 
 
 

WT  
กลยุทธการสรางเครือขายที่เขมแข็ง รักษา
ความสัมพันธอันดีกับตัวแทนจําหนาย
วัตถุดิบ เนนกิจกรรมส่ือสารการตลาด
รวมกับผูแทนจําหนายในพื้นที่อยางตอเน่ือง 
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กลยุทธระดบัธุรกิจ  (Business Strategy) 

กลุมสินคา Stemware เครื่องแกวที่มีกานเรียวสําหรับจับ ไมมีหู 

บริษัทควรใชกลยุทธที่เหมาะสม คือ  
1. กลยุทธสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) เปนกลยุทธที่สรางความ

ไดเปรียบ เนนการสรางแบรนด เพ่ือสรางตําแหนงและการรับรู สรางคุณคาดวยความแตกตางใน
สินคา เพ่ิมความหลากหลาย รูปแบบของสินคาใหเยอะมากขึ้น เพื่อเปนทางเลือกใหกับผูบริโภค 
และการเพิ่มคุณคาใหกับตราสินคา เพ่ือใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภค เชน การเพ่ิมการตกแตง
ดวยเครื่องประดับคริสตัลลงไปบนตัวสินคา เปนตน 

2. กลยุทธการสรางเครือขายที่เขมแข็ง จัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดรวมกับผูแทน
จําหนายวัตถุดิบและผูแทนจําหนายผลิตภัณฑในพ้ืนที่น้ันๆ อยางตอเน่ือง เชน การเปดโชวรูม
ผลิตภัณฑรวมกับเครื่องประดับ swarovski เปนตน 

3. การทําการตลาดแบบเจาะจงกลุมเปาหมาย ในตลาดที่มีการแขงขันสูง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑที่มีความแตกตางของโอเชียนกลาส ที่มีเคร่ืองประดับคริสตัลราคา
สูง จะตองกําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจนเพ่ือที่จะสรางการรับรูของผูบริโภคไดตรงตามความ
ตองการ 

4. การส่ือสารและการทํากิจกรรม โอเชียนกลาสควรดําเนินการสื่อสารถึงผูบริโภค
อยางใกลชิดและตอเน่ือง เชน การประชาสัมพันธสงขาวแนะนําสินคาใหม การจัดงานแสดง
สินคา เปนตน 

 
ขอดี 

1. เปนการสรางความดึงดูดนาสนใจเพื่อเพ่ิมยอดขาย 
2. ประชาสัมพันธผลิตภัณฑและแบรนดใหเปนที่รูจักกวางขวางมากขึ้น 
3. สรางสวนแบงทางการตลาดที่เพ่ิมขึ้น 
4. บริการเฉพาะกลุมสรางความพึงพอใจไดงายสามารถเรียกราคาไดสูง 

ขอเสีย 
1. มีตนทุนในการผลิตสูง 
2. เปนการจํากัดกลุมลูกคาเปาหมายมากเกินไป ทําใหรายไดนอยลงอาจไมพอกับ

คาใชจาย 
3. การสื่อสารทางการตลาด การประชาสัมพันธ การออกแสดงนิทรรศการ ตองใช

งบประมาณสูง 
4. มีความเสี่ยงที่คูแขงอาจจะใชกลยุทธเดียวกัน 
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การกําหนดกลยุทธโดยใช TOWS Matrix ระดับหนาที่ (แกวไวน) 

ตารางที่ 3.11 แสดงการวิเคราะห TOWS Matrix กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) 

              Internal Factor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
External Factor 

           จุดแข็ง (Strenghts) 
S2 : บริษัทใหความสําคัญกับการพัฒนา
พนักงาน สงเสริมใหพนักงานเพิ่มพูนความรู 
ความสามารถ นอกจากนี้ การรับพนักงานใน
ตําแหนงที่หลากหลายจากเดิม เชน ดีไซนเนอร 
ดีไซนโปรดักส ทําใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหมๆ เกิดข้ึน    
S3 : บริษัทมีการพัฒนาระบบงาน โดยลงทุน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอรเพื่อชวยในการปฏิบัติงานและ
ตัดสินใจในทุกระดับ   
S4 : บริษัทใหความสําคญักับกระบวนการ
ทํางาน  โดยปฏิบัติงานภายใตระบบการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองคกร (TQM) ซ่ึงที่ผานมาบริษัท
ไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
9001:2008 OHSAS18001  มอก.(TIS) 18001  
และมอก. (TIS) 603 

จุดออน (Weaknesses)  
W2 : ปญหาในการบริหารจัดการ เน่ืองจาก
บริษัทมีพนักงานเปนจํานวนมาก  และ
ประกอบดวยหลายกลุมงาน หลายฝาย ทํา
ใหการบริหารจัดการเปนไปไดยาก ดังเชนที่
เกิดกับสายการผลิต คือ การนัดหยุดงาน
ของสหภาพแรงงาน ทําใหการดําเนินการ
ผลิตอาจจะตองหยุดชะงักไปชั่วคราว เปน
ผลเสียตอบริษัทโดยรวม 
W3 : พนักงานขาดความชํานาญในการใช
อุปกรณและเคร่ืองจักรในการดําเนินการผลิต 
 
 

       โอกาส (Opportunities) 
O7 : บริษัทมีการลงทุนเพิ่มเพื่อการขยาย
กําลังการผลิตและเพื่อรองรับตลาดที่ขยายตัว
เพิ่มมากข้ึน เชน มีการจัดต้ังบริษัทในประเทศ
จีน เพื่อดูแลกิจกรรมการตลาดและเสริม
ศักยภาพใหกับผูแทนจําหนาย 
O8 : การดําเนินงานเพื่อชวยเหลือสังคมตอ
สถานการณตางๆ ที่เกิดข้ึน เชน การ
ชวยเหลือชุมชนได เชน หลังจากพนภัยวิกฤต
มหาอุทกภยั โอเซียนกลาส จัดกิจกรรมเพื่อ
สังคม “Ocean Spirit จิตอาสา” เปนการชวย
สงเสริมแบรนดของบริษัทใหเปนที่รูจักมากข้ึน 

SO  
Marketing Strategy 
    เนนกลยุทธทางการสงเสริมการตลาด เนน
การโฆษณาและการใชพนักงานขาย เปดโชวรูม 
การสงเสริมการขาย โดยใชในลักษณะการเปน
ของท่ีระลึก หรือมุงตลาดของแถม รวมกับ
พันธมิตรอื่นๆ 
   Human resources development มุงเนน
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร การเปด
โอกาสใหคนรุนใหมที่มีความคิดสรางสรรคเขา
มาเปนสวนหน่ึงขององคกร 
     
 

WO  
มุงเนนกลยุทธการประชาสัมพันธโดยใช
พนักงานเปนส่ือในการมีกิจกรรมตางๆ เชน 
การจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคมในบริษัทเพื่อ
มุงเนนการสรางจิตสาธารณะ ความสัมพันธ
อันดีตอกันระหวางพนักงานบริษัท และ
ความรับผิดชอบตอสังคม  

        อุปสรรค (Treats) 
T6 : การเรียกรองสิทธิ์ของสหภาพแรงงานใน
บริษัท ทําใหกระทบตอการดําเนินการผลิต 
โดยรวมกอใหเกิดความเสียหายในวงกวาง 

ST  
การจายผลตอบแทนที่คุมคา ตามที่กฏหมาย
แรงงานระบุ 
การสรางความสัมพันธที่ดีในองคกร 

WT  
- 
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กลยุทธระดบัหนาที่ (Functional Strategy) - แกวไวน 

จากการวิเคราะห บริษัทควรกําหนดกลยุทธระดับหนาที่ใหสอดคลองกับ กลยุทธระดับ

องคกร และกลยุทธระดับธุรกิจ เพ่ือใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  

บริษัทควรใชกลยุทธที่เหมาะสม คือ  
1. การเนนกลยุทธทางการสงเสริมการตลาด (Marketing Strategy) เนนการโฆษณา

ผานชองทางตางๆ ใหหลากหลายและเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากที่สุด โดยเฉพาะการใชสื่อ
โทรทัศน ซ่ึงไดรับการยืนยันจากผลการสํารวจแลววา มีผลตอการรับรูของผูบริโภคมากที่สุด  
นอกจากนี้ การสงเสริมพนักงานขาย การเปดโชวรูม การสงเสริมการขาย โดยใชในลักษณะเปน
ของที่ระลึก หรือเปนของแถม รวมกับพันธมิตรอ่ืนๆ ที่เปนลูกคา เชน โรงแรม รานอาหาร เปนตน  
ในสวนของตางประเทศที่มีการขยายตลาดนั้น การดูแลกิจกรรมการตลาดและเสริมศักยภาพใหกับ
ผูแทนจําหนาย เปนอีกสิ่งหนึ่งที่ควรใหความสําคัญอยางเรงดวนเชนกัน  

2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ (Human resources development) การ
สรางความสัมพันธอันดีในองคกร มีกิจกรรมรวมกันในบริษัทและการชวยเหลือสังคม การมีธรร
มาภิบาล การปฏิบัติตามกฎของกระทรวงแรงงาน และการเปดโอกาสใหคนรุนใหมที่มีความคิด
สรางสรรคเขามารวมเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาองคกร จะเปนตัวกระตุนการเจริญเติบโตของ
บริษัทได 
 

ขอดี 
1. การใชสื่อน้ัน สามารถทําใหการประชาสัมพันธไปถึงกลุมเปาหมายไดอยาง

รวดเร็วและกระจายไดมาก  
2. การมีพันธมิตรในการดําเนินกิจกรรม จะเปนการขยายชองทางการตลาดและยัง

สามารถรักษาลูกคาเดิมเอาไวได กอใหเกิดการตลาดอยางยั่งยืน สงผลตอยอดการส่ังซ้ือ 
3. การสงเสริมศักยภาพของผูแทนจําหนาย เปนการสงเสริมการพัฒนาบุคคล ซ่ึง

เปนกลไกสําคัญของการดําเนินงานของบริษัท 
4. กิจกรรมการประชาสัมพันธการตลาด ตลอดจนกิจกรรมเพ่ือสังคม กอใหเกิด

ความสัมพันธอันดี ระหวางลูกจาง นายจาง และในระดับเพ่ือนรวมงาน เปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหกับงาน  
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ขอเสีย 
1. บริษัทตองใชทุนในการดําเนินการประชาสัมพันธสูง และตองดําเนินการ

ตรวจสอบผลอยางตอเน่ือง เพ่ือใหผลที่ไดสามารถนําไปใชไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจจะ

ตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานนานกวาจะเห็นผล 

2. เน่ืองจากบริษัทมีขนาดใหญ และพนักงานจํานวนมาก ทําใหตองใชระยะ

เวลานานในการดําเนินงาน ซ่ึงสวนของการพัฒนาบุคคลอาจตองมีการเพ่ิมงบประมาณและ

คาใชจายในการดําเนินงาน 

 
กลยุทธการตลาด 

การวิเคราะห “ 3Cs ” 
กลุมลูกคา (Customer) ของบริษัทมีหลายกลุมดวยกัน คือ ระดับกลุมลูกคาธุรกิจ

อาหารและเครื่องด่ืม (Food Service) ระดับกลุมลูกคาปลีกที่ใชในครัวเรือน (Retail) และระดับ
กลุมลูกคาสถาบันที่ใชเคร่ืองแกวเปนของแจกแถม (Premium) ทําใหผลิตภัณฑมีความ
หลากหลายเพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาตางๆ เหลาน้ี 

คูแขง (Competition) มีทั้งในระดับตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ ซ่ึงการ
แขงขันก็แตกตางกันดวย กลาวคือ ตลาดในประเทศ เน่ืองจากตนทุนในการผลิตสูง ประกอบกับ
คุณภาพผลิตภัณฑของบริษัทเปนที่รูจักมานาน ทําใหมีคูแขงไมมากนัก แตจากการท่ีมีการใช
สินคาทดแทน ทําใหมีคูแขงหนาใหมเพ่ิมขึ้น สวนในตลาดตางประเทศ การขยายตลาดตองใชกล
ยุทธทางการตลาดสูง เน่ืองจากมีการแขงขันกันอยางรุนแรงมาก แตดวยความที่สินคาของ
บริษัทมีความหลากหลาย โดดเดน มีคุณภาพ ประกอบกับการเขารวมกิจกรรมในตางประเทศ
สมํ่าเสมอ จึงทําใหแบรนดเปนที่รูจักอยางกวางขวาง  

องคกรธุรกิจ (Corporation) เนนที่การสรางความแตกตางและการสรางการรับรูใน
ตราสินคาหรือแบรนด ของผูบริโภค ซ่ึงในสวนของกลยุทธองคกรน้ี บริษัทมีความชัดเจนและ
มุงเนนที่จะเปนผูนําในอุตสาหกรรมเครื่องแกว จึงทําใหการวางแผนการดําเนินงานเปนไปอยาง
ชัดเจน องคกรมีความเขมแข็ง 

 

 
 
 
 



58 
 

ทฤษฎีการแบงสวนตลาด (STP Marketing)  
การแบงสวนตลาด (Market Segmentation) บริษัทมีความชัดเจนในการกําหนด

แนวทางการดําเนินงานในอุตสาหกรรมเครื่องแกว เนนการขยายตลาดเพื่อเปนผูนําในตลาดดาน
น้ี ดังน้ันโอเชียนกลาสมุงเนนการขายในทุกภาคของประเทศไทยและตางประเทศ เปนเพศชาย
และเพศหญิง อายุระหวาง 25- 50 ป อยูในกลุมชนชั้นกลางถึงบน  

 
การกําหนดตลาดเปาหมาย (Market Targeting) โอเชียนกลาสกําหนด

กลุมเปาหมายไดชัดเจน โดยแบงเปน 3 กลุม คือ กลุมลูกคาธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม กลุม
ลูกคาปลีกที่ใชในครัวเรือน และกลุมลูกคาสถาบันที่ใชเคร่ืองแกวเปนของแจกแถม 

 
การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Positioning) ในสวนนี้ ผลิตภัณฑของโอเชียนก

ลาส จัดอยูในตําแหนงที่คอนขาง premium เพราะสินคามีคุณภาพสูง และมีราคาปานกลาง
คอนขางถึงสูง 
 
 
กลยุทธสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

เปนกลยุทธที่บริษัทควรเลือกใชในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ดังน้ี 
1. ผลิตภัณฑ (Product) มุงเนนในดานคุณภาพและดีไซนใหมีความโดดเดนอยู

เสมอ มีการพัฒนารูปแบบใหมๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค เชน การเพ่ิม
เคร่ืองประดับ คริสตัล swarovski ลงไปที่ตัวสินคา เปนตน 

2. ราคา (Price) การตั้งราคาของโอเชียนกลาสนั้น แบงออกเปน 2 แบบ คือ ราคา
ปานกลางสําหรับกลุมลูกคาทั่วไป และราคาสูงสําหรับกลุมลูกคาระดับ premium 

3. ชองทางการจําหนาย (Place) มีทั้งการจัดจําหนายผานพนักงานขาย ผาน
ตัวแทนจําหนาย ผานรานคา Modern Trade และมีโชวรูมหนารานของโอเชียนกลาสเองดวย  

4. การสื่อสารการตลาด (Promotion) เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณกับตราสินคา
และการเพ่ิมการรับรูของผูบริโภคที่สามารถทําควบคูไปพรอมกัน ดวยการใชการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการณ (IMC)  
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กลยุทธการตลาดแบบครบวงจร  (Integrated Marketing Communication :IMC) 
1. การโฆษณา (Advertising) 
บริษัทไดใหความสําคัญกับกิจกรรมนี้เปนอยางมาก มีเสนองบประมาณสําหรับการ

โฆษณาเพื่อใหเปนการสรางกระแสการรับรูเก่ียวกับองคกรและผลิตภัณฑ ทั้งในและตางประเทศ
อยูแลว และผลจากการวิจัยพบวาสื่อโฆษณาทางโทรทัศนมีผลตอการรับรูของผูบริโภคมากที่สุด 
จึงสอดคลองกับการทําสื่อโฆษณาผานโทรทัศน ตามแผนการปฏิบัติงาน ป 2555 (Action plan) 

2. การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) 
เปนหน่ึงในชองทางการขายของบริษัท ที่มุงเนนใหมีการสื่อสารระหวางบุคคลกับ

บุคคล เพ่ือพยายามจูงใจผูซ้ือที่เปนกลุมเปาหมายใหซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการ ดังมีรานในชื่อ
สัญลักษณโอเชียน ในตลาดระดับกลาง หรือในตางจังหวัดก็มีการขยายออกไปดวยเชนกัน 
นอกจากนี้ บริษัทสงเสริมใหมีการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา เพ่ือใหเกิดความประทับใจใน
ผลิตภัณฑและบริการอีกดวย 

3. การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and public relation : PR) 
จากการท่ีบริษัทไดจัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่งเพ่ือการประชาสัมพันธ เปนการ

แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญเปนอยางมาก ที่ผานมา บริษัทไดมีกิจกรรมมากมายที่ชวยให
ลูกคาทั้งที่เปนลูกคาประจําและลูกคากลุมใหมๆ ไดรูจักมากขึ้น ทั้งจากการพยายามเขาไปเจาะ
ตลาดใหมๆ เชนตลาดภาพยนตร ซ่ึงมีผลใหเกิดการประชาสัมพันธผลิตภัณฑ ลูกคากลุมใหมๆ 
เกิดขึ้น การออกสื่อวิทยุ หนังสือพิมพ โทรทัศน เก่ียวกับการทํากิจกรรมชวยเหลือสังคม ก็ทําให
เกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกรมากข้ึนดวย สงผลตอยอดการส่ังซื้อที่มีมากขึ้นจนสามารถเพิ่ม
ยอดขายได นอกจากน้ี ใชกลยุทธ CRM (customer relationship management) เพ่ือ
ติดตอสื่อสารกับลูกคาและสมาชิกเกาใหรับรูขอมูลขาวสารกอใหเกิดความจงรักภักดีตอองคกร 

4. การทําการสงเสริมการขาย (Sale Promotion) ดวยการลดราคาหรือการแลกรับ
สินคาของแถม เพ่ือดึงดูดใหผูบริโภคหันมาสนใจและเลือกซ้ือผลิตภัณฑของโอเชียนกลาส 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 3.12  แสดงการนําแผนกลยุทธไปสูการนําไปปฏิบัติ (action plan) 

โครงการ แผนกิจกรรม (Campaign) และจุดมุงหมาย ชองทางสื่อสาร 
งบประมาณ 

(บาท) 
วันเริ่มงาน วันสิ้นสุด ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. การสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ  สื่อโฆษณาโทรทัศน  สื่อวิทยุ 
สื่อนิตยสาร เชนรวมกับ
นิตยสารขาวแจกฟรี  
โฆษณาทีวีและปายโฆษณา
บนรถไฟฟาอินเตอรเน็ท  

50,000,000 มิถุนายน 2555  พฤษภาคม 
2556 

ลูกคารับรูในการใหขาวสาร 
และตอบสนองการ
ประชาสัมพันธ โดยซื้อสินคา
และแนะนําตออีก  

 การจัดแสดงสินคาในงาน
แสดงมหกรรมสินคาตางๆ 
ทั้งในและตางประเทศ 

20,000,000 มิถุนายน 2555  พฤษภาคม 
2556 

สินคาของบริษัทเปนที่รูจัก
มากขึ้นและขยายกลุมลูกคา
ในหลากหลายระดับ 

 สนับสนุนในโครงการกีฬา 
เชน ฟุตบอล หรือ คอนเสิรต 
เปนตน 

10,000,000 ตามชวงฤดูกาลที่มีการจัดแขงขัน 
เชน ฟุตบอลโลก พรีเมียรลีก หรือ
การแขงขันภายในประเทศ  

เพื่อขยายฐานลูกคาให
มากกวาเดิม ซึ่งลูกคาจะเกิด
การรับรูในตราผลิตภัณฑ
ของบริษัทมากขึ้น 

2. กิจกรรมสงเสริมการขาย 
2.1 รวมกับตัวแทนจําหนายในระดับพรีเมี่ยม เชน โรงแรม จัด
โปรโมชั่น ที่พักฟรีสําหรับลูกคา 

รวมกับตัวแทนระดับพรี
เมี่ยมและอื่นๆ 

10,000,000 มิถุนายน 2555  พฤษภาคม 
2556 

มีความสัมพันธอันดีกับ
ตัวแทนจําหนาย และ
สามารถเรียกความสนใจจาก
กลุมลูกคาที่เปนระดับพรี
เมี่ยมได 

2.2 คูปองสวนลด เมื่อซื้อสินคาครั้งตอไป ตัวแทนจําหนาย  5,000,000 มิถุนายน 2555  พฤษภาคม 
2556 

สรางกลุมลูกคา ชวยเพิ่ม
ยอดขาย 
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2.3 กิจกรรมของขวัญ (Gift sets) ตามเทศกาล  ตัวแทนจําหนาย 1,000,000 ชวงเทศกาลสําคัญ เชน ปใหม วัน
สําคัญทางพุทธศาสนา เปนตน 

เพื่อเปนสัญลักษณและ
เอกลักษณของบริษัทที่ให
คุณคาวาเครื่องแกวมากกวา
การใชสอยแตยังมีคุณคา
ดานจิตใจ 

2.4 กิจกรรมการสมัครเปนสมาชิกในหลากหลายระดับของ
บริษัท เพื่อรับสิทธิพิเศษ 

บริการ counter service 
ของบริษัท หรือ ผูแทน
จําหนายทั่วไป 

5,000,000 มิถุนายน 2555  พฤษภาคม 
2556 

รักษาลูกคาที่มีความ
จงรักภักดีตอผลิตภัณฑ 

3. เพิ่มชองทางการจัดจําหนาย โดยการพยายามหาผูแทน
จําหนายที่มีความสนใจจะเขารวมกิจกรรมกับบริษัท ผานทาง
ลูกคาประจํา 

ทําขอตกลงรวมกันกับผูแทน
จําหนาย 

500,000 มิถุนายน 2555  พฤษภาคม 
2556 

เพิ่มชองทางการจัดจําหนาย 
เพื่อจะไดเพิ่มยอดขายและ
เปนการสรางสัมพันธภาพที่
ดีกับผูแทนจําหนาย 

4. การเขาสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อศึกษาตอดานการดีไซน 
ผลิตภัณฑเครื่องแกว เปนตน 

ติดตอผานสื่อที่
ประชาสัมพันธของบริษัท 
หรือ บริษัทโดยตรง 

10,000,000 กุมภาพันธ 
2555 

มีนาคม 2555 สรางคนรุนใหม ที่มีความคิด
สรางสรรค เพื่อใหสามารถ
สานตอการดําเนินงานของ
บริษัทได 

5. การทํากิจกรรมเพื่อสังคม เนนการสงเสริมและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

สื่อประชาสัมพันธของบริษัท
ดังกลาวขางตน 

5,000,000 มิถุนายน 2555  พฤษภาคม 
2556 

ลูกคารูสึกมีสวนรวมในการ
รักษาสิ่งแวดลอม กอใหเกิด
จิตสํานึกที่ดีตอสังคม 

6.การสรุปการดําเนินงานการสื่อสารดานการตลาดเพื่อรายงาน
ผลตอผูบริหาร 

การประชุมภายในบริษัท 1,000,000 สรุปผลการดําเนินงานทุกๆ 4 เดือน  เพื่อทบทวนการดําเนินงาน 
และขอเสนอแนะจาก
ผูบริหาร 

 

 

61 



62 
 

กลยุทธการสรางตลาดหรือแยงชงิสวนตลาด (Build the market or steal market share) 
1. กลยุทธคูแขงขัน (competitive Strategies) 
สําหรับตลาดในประเทศ โอเชียนกลาสเปนผูนําของตลาดระดับพรีเม่ียม การ

แขงขันเนนที่คุณภาพ รูปแบบผลิตภัณฑ การกระจายสินคาและความตอเน่ืองของตัวสินคา สวน
ในเรื่องราคามีไมมากนัก เน่ืองจากคูแขงสวนใหญนําสินคาเขาจากตางประเทศ จึงมีขอจํากัดใน
เรื่องราคาและการบริการ  

2. กลยุทธเพ่ือตลาดเปาหมาย (Target Market Strategies) 
การมุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม โดยใชชองทางที่หลากหลายในการเขาถึง เชน ใชสื่อ

ภาพยนตที่กําลังไดรับความนิยมในหมูวัยรุน เปนตน ทําใหสามารถเพ่ิมกลุมลูกคาไดมากขึ้น 
3. กลยุทธผลิตภัณฑ (Product Strategies) 
มีการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง ทั้งในดานคุณภาพ รูปแบบ ความหลากหลาย 

เพ่ือใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายที่หลากหลายและทันสมัยตอวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในปจจุบัน 
4. กลยุทธตรายี่หอ (Branding Strategies) 
การเนนการสรางตรายี่หอ เปนสิ่งหน่ึงที่ชวยใหเกิดความแตกตาง เปนหน่ึงในกล

ยุทธสําคัญที่บริษัทดําเนินการ ควบคูไปกับกลยุทธอ่ืนๆ 
5. กลยุทธราคา (Pricing Strategies) 
มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธในการขาย เชน ผลักดันราคาขายตอชิ้น หรือ ขาย

ผลิตภัณฑเปนแพ็คคู แพ็คสี่ หรือแพ็คหก ทําใหสามารถกําหนดราคาและเพ่ิมมูลคายอดขายได 
6. กลยุทธการใหขาวสาร (Publicity) 
เปนกิจกรรมที่บริษัทควรใหความสําคัญเปนอยางมากเชนกัน เ พ่ือทําให

ภาพลักษณขององคกรดี เปนที่รูจัก ซ่ึงเปนการกระตุนการเพ่ิมยอดขายอีกทางหนึ่ง 
7. กลยุทธการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
บริษัทมีชื่อเสียงในดานคุณภาพของผลิตภัณฑมาเปนระยะเวลายาวนานแลว 

หากแตก็ตองมุงพัฒนาสิ่งใหมๆ ใหทันตอพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปของลูกคาในยุค
ปจจุบัน ซ่ึงจะชวยใหผลิตภัณฑมีความโดดเดนและสามารถรักษาสวนแบงทางการตลาดไวได 

8. กลยุทธการหาขอมูลทางการตลาด (Marketing Research Strategies) 
จากการสงเสริมกิจกรรมการทําวิจัยตลาด ติดตามพฤติกรรมของผูบริโภค เพ่ือเปน

ฐานเปรียบเทียบการดําเนินงานของบริษัท เม่ือเทียบกับคูแขง ทําใหทราบวาการรับรูเก่ียวกับ
สินคา ยี่หอโอเชียนกลาส ผานการสงเสริมการตลาดในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะการโฆษณาทาง
โทรทัศน มีผลตอความสนใจเกี่ยวกับสินคา ยี่หอ โอเชียนกลาสของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 
 



63 
 

ขอดี 
1. สรางความไดเปรียบทางการแขงขันสูง 
2. สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดทั่วถึง 
 
ขอเสีย 
ใชงบประมาณในการทําการตลาดสูง 

 

 



บทที่ 4 

สรุป อภิปรายผล และ ขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาคนควาเรื่องกลยุทธธุรกิจ และกลยุทธตลาดเพ่ือเพ่ิมความไดเปรียบทางการ
แขงขันในธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแกว : กรณีศึกษา บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด 
(มหาชน) 

ในบทที ่4 น้ี จะกลาวถึงประเด็นสรุปตางๆ ไดแก  
4.1 สรุปการดําเนินการศึกษา และผลการศึกษา  
4.2 ขอจํากัดในการศึกษา  
4.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
4.4 ขอเสนอแนะสําหรับบรษิัท 

 
4.1 สรุปการดําเนินการศึกษาและผลการศึกษา  
 
 จากรายงานการศึกษาคนควาเร่ืองเร่ืองกลยุทธธุรกิจ และกลยุทธตลาดเพื่อเพ่ิมความ
ไดเปรียบทางการแขงขันในธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแกว : กรณีศึกษา บริษัท โอเชียนก
ลาส จํากัด (มหาชน) เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Quantitative Survey Research) โดยใชเครื่องมือ 
คือ แบบสอบถามในการสัมภาษณกลุมตัวอยางและใชวิธีการวิจัยแบบสรุปความเชิงบรรยาย 
(Conclusive Research) ที่ไดจากแหลงขอมูลทุติยภูมิตางๆ มาประมวลผลเพื่อสรุปขอเท็จจริง
เก่ียวกับปญหา แนวทางการแกไขปญหา ตลอดจนการกําหนดกลยุทธ และการบริหารงานดาน
ตางๆ ของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธทางธุรกิจ จากการศึกษาสาเหตุของปญหาใน 3 ระดับ 
คือ 

ปญหาของบริษัทในระดับองคกร จากการท่ีสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในชวงที่ผานมาตก
อยูในสภาวะถดถอย สงผลกระทบตอธุรกิจและกลุมลูกคาเปาหมาย ซ่ึงบริษัทจะตองสรางกลยุทธ
ตางๆ เพ่ิมความแข็งแกรงและเพ่ือขีดความสามารถในการแขงขัน  

ในระดับหนวยธุรกิจ รูปแบบและความแตกตางของสินคามีความหลากหลาย แตยังไม
เพียงพอกับความตองการของตลาดเทาที่ควร และในสวนของชองทางการขายถือวายังนอยไป
เม่ือเทียบกับความตองการของตลาด  
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และในระดับหนาที่  พบวา ควรมีการสงเสริมดานการตลาดใหมากขึ้นและควรเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหมากที่สุด เน่ืองจากการรับรูเก่ียวกับผลิตภัณฑของประชาชนทั่วไปยังมีนอย ซ่ึง
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากขอมูลทุติยภูมิ พบวา การมุงสรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ 
ทําใหผลิตภัณฑมีคุณคานําไปใชประโยชนไดหลากหลาย กอใหเกิดเอกลักษณและสามารถสราง
การรับรูในหมูผูบริโภคไดเปนอยางดี  

การมุงแสวงหาและสํารวจตลาดใหมๆ โดยใชการประชาสัมพันธและสื่อการตลาด ทั้งใน
และตางประเทศ สามารถชวยในการสงเสริมยอดขายได อีกทั้ง การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมี
สวนสําคัญอยางมากในการขยายตลาดออกไปสูตางประเทศ อีกทั้งการมีความสัมพันธอันดีกับ
ผูแทนจําหนาย การพยายามเขาถึงและเอาใจใสในการหาชองทางจําหนายผลิตภัณฑ มีสวนใน
การสงเสริมยอดขายผลิตภัณฑไดในระยะยาว การรับรูความตองการของตลาด เพ่ือที่สามารถนํา
ผลิตภัณฑไปเปนสวนหนึ่งในวีถีชีวิตของคน มุงเนนการขยายตลาดจากระดับกลางไปสูตลาด
ระดับสูง และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม นอกจากน้ี การเอาใจใสกับการบริหารงานภายใน
บริษัท จะชวยใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปดวยความราบรื่นและประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายที่วางไวอยางยั่งยืน 
 

ในสวนของขอมูลปฐมภูมิ คือการสํารวจแบบสอบถาม พบวาผูบริโภคมีความเห็นดวยวา
สินคาโอเชียนกลาสเปนสินคาที่มีคุณภาพสูง โดยมีระดับความเห็นดวยมากถึงมากที่สุด ดานการ
รับรูสินคาเก่ียวกับแกวโอเช่ียนกลาส มีในระดับปานกลางถึงมาก พบวาสื่อที่เหมาะสมสําหรับ
การทําการตลาดน้ัน คือ สื่อโทรทัศน สวนสื่อโฆษณาประเภทนิตยสารวารสาร หนังสือพิมพ มี
ผลตอการรับรูในระดับรองลงมา สําหรับการรับรูการสงเสริมการตลาดอ่ืน ๆ อาทิ การ
ประชาสัมพันธ การขายโดยใชพนักงานขาย ปายโฆษณา วิทยุน้ัน ผูบริโภคยังใหความสนใจ
เชนกัน แตอยูในระดับที่รองลงมาอีก ดังนั้น การวางแผนกลยุทธของบริษัทใน 3 ระดับ ควร
ดําเนินการดังน้ี 

1. กลยุทธระดับองคกร คือ กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) แบบแนวระนาบ 
(Horizontal Integration) โดย การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพ่ือสรางความ
แตกตางและสรางมูลคาใหกับตัวผลิตภัณฑของโอเชียนกลาส นอกจากน้ี การใชกลยุทธแบบ 
Diversification จะเปนการปรับเปลี่ยนโอกาสทางธุรกิจหากอุตสาหกรรมเริ่มอ่ิมตัว ซ่ึงจะชวยใน
การกระตุนยอดขายและสรางกําไรใหกับองคกรในระยะยาว ตลอดจนสรางการรับรูในตัว
ผลิตภัณฑและตราสินคาไดมากขึ้น หากแตอาจมีคาใชจายสูงและใชเวลานานจึงจะเห็นผล 
 2. กลยุทธระดับธุรกิจ คือ กลยุทธสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) เนน
การสรางการเพ่ิมคุณคาใหกับสินคา เพ่ือใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภค มุงเนนจับกลุมเปาหมาย 
ทั้งในและตางประเทศ ใหความรูและประชาสัมพันธใหกับลูกคา ทําใหลูกคาอยากมีสวนรวมใน
กิจกรรมที่บริษัทจัดทําขึ้น เชน event หรือกิจกรรมรวมสนุก รวมถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ
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ตางๆ รักษาเครือขายใหเขมแข็ง ซ่ึงจะเปนการสรางความดึงดูดนาสนใจเพื่อเพ่ิมยอดขาย สราง
สวนแบงทางการตลาด และประชาสัมพันธผลิตภัณฑและตราผลิตภัณฑใหเปนที่รูจักกวางขวาง
มากขึ้น แตอาจจะตองใชงบประมาณในการทําการตลาดคอนขางสูง และคูแขงอาจใชกลยุทธ
เดียวกัน 
 3. กลยุทธระดับหนาที่ คือ การเนนกลยุทธทางการสงเสริมการตลาด (Marketing 
Strategy)  เนนการโฆษณาผานชองทางตางๆ ใหหลากหลายและเขาถึงกลุมเปาหมายใหมาก
ที่สุด โดยเฉพาะการใชสื่อโทรทัศน ซ่ึงไดรับการยืนยันจากผลการสํารวจแลววา มีผลตอการรับรู
ของผูบริโภคมากที่สุด สามารถทําใหการประชาสัมพันธไปถึงกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็วและ
กระจายไดมาก  ในสวนการสงเสริมพนักงานขาย การสงเสริมการขาย การดูแลกิจกรรม
การตลาดและเสริมศักยภาพใหกับผูแทนจําหนาย เปนอีกส่ิงหน่ึงที่ควรใหความสําคัญอยาง
เรงดวนควบคูกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ การสรางความสัมพันธอันดีในองคกร 
มีกิจกรรมรวมกันในบริษัทและการชวยเหลือสังคม การมีธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎของ
กระทรวงแรงงาน และการเปดโอกาสใหคนรุนใหมที่มีความคิดสรางสรรคเขามารวมเปนสวน
หน่ึงในการพัฒนาองคกร จะเปนตัวกระตุนการเจริญเติบโตของบริษัทได แมวาจะตองใช
งบประมาณ ระยะเวลา การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางใกลชิดก็ตาม 
 
4.2 ขอจํากัดในการศึกษา  

1. ระยะเวลาในการศึกษามีจํากัด ทําใหผลจากการเก็บรวบรวมขอมูลไมสมบูรณ ทั้งการ
สัมภาษณและการแจกแบบสอบถาม  

2. การนัดสัมภาษณกับผูบริหารคอนขางลําบาก จึงไมสามารถเขาสัมภาษณได 
3. ขอมูลของบริษัทในเชิงลึกบางสวนถือเปนความลับ ไมสามารถเปดเผยได  
4. ขอมูลคูแขงหาไดยาก เน่ืองจากเปนสินคานําเขาจากตางประเทศ และบางรายเปนสินคา

ที่ไมมียี่หอ 
 
4.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  

1. ทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณเชิงลึกกับลูกคาและคูแขงของอุตสาหกรรม
ใหรอบดานมากที่สุด เพ่ือใหขอมูลมีความถูกตองนาเชื่อถือในระดับกวาง 

2. ควรวางแผนการรวบรวมขอมูลใหสอดคลองวิธีการวิจัย และเวลาในการศึกษาที่จํากัด 
3. ควรศึกษาปญหาและขอมูลอยางละเอียดรอบคอบเพ่ือนํามาวิเคราะหกลยุทธไดถูกทาง 
4. ในการศึกษาเชิงปริมาณ ควรศึกษาหาตัวแปรอิสระ ที่นาจะมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ

สินคา เชน ปจจัยดานจิตวิทยา เพ่ิมเติมดวย 
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4.4 ขอเสนอแนะสําหรับบริษัท 
1. การศึกษาขอมูลควรดําเนินการอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหบริษัทสามารถนํากลยุทธมา

ปรับใชสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  
2. การทํากิจกรรมสื่อสารทางการตลาด ควรจะมีความสัมพันธและสื่อสารไปในทาง

เดียวกัน ตามรายละเอียดที่แสดงไวในแผนปฏิบัติการ (action plan) 
3.กิจกรรมที่บริษัทไดมุงเนนทําการตลาดควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคมยังไมโดด

เดนมากนัก ซ่ึงหากบริษัทมีการริเริ่มพัฒนาในดานน้ีอยางจริงจัง เชน เนนใหเห็นวาสินคาชวยลด
ผลกระทบที่อาจจะเกิดแกสิ่งแวดลอม และไมเปนอันตรายตอผูบริโภค เชน แกวคริสตัลลีน  
(Crystalline) ซ่ึงเปนเครื่องแกวคริสตัลปลอดสารตะกั่ว จะทําใหบริษัทดูนาเชื่อถือสําหรับ
ประชาชนทั่วไป ที่ในปจจุบันไดใหความสําคัญกับกระแสสิ่งแวดลอมมากขึ้นอยางตอเนื่อง เชน 
จัดกิจกรรมการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอม หรือ Green Marketing เปนการสรางจิตสํานึกที่
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมโดยรวม  
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ภาคผนวก ก 

โครงคําถามในการสัมภาษณกลุมลูกคา 

แบบสอบถาม 

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนขอมูลในการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย           

ปการศึกษา 2554 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิจัยในเร่ืองการศึกษาการรับรูการทําการตลาดของ บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด 

(มหาชน) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําชี้แจง  กรุณาใสเคร่ืองหมาย     ในชอง (    )  ใหตรงกับขอเท็จจริงและตรงตามขอคิดเห็นของทานมากที่สุด 

สวนท่ี 1 :  ขอมูลสวนบุคคล 

1. เพศ 

 (   ) 1. ชาย   (   ) 2. หญิง 

2. อายุ 

 (   ) 1. ต่ํากวา 25 ป   (   ) 2. 25-35 ป 

 (   ) 3. 36-46 ป   (   ) 4. 46 ปข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

 (   ) 1. ต่ํากวามัธยมศึกษา  (   ) 2. มัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเทา 

 (   ) 3. อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเทา (   ) 4. ปริญญาตรี      (   ) 5. สูงกวาปริญญาตรี 

4. อาชีพ 

 (   ) 1. รับราชการ/พนักงานของรัฐ (   ) 2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (   ) 3. พนักงานบริษัทเอกชน  (   ) 4. ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย 

 (   ) 5. พอบาน/แมบาน  (   ) 6. อื่นๆระบุ………… 
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5. รายไดสวนบุคคลตอเดือน 

 (   ) 1. ต่ํากวา 15,000 บาท  (   ) 2. 15,001-30,000 บาท 

 (   ) 3. 30,001-45,000 บาท  (   ) 4. 45,001-60,000 บาท  

(   ) 5. 60,001 บาทข้ึนไป   

 

สวนท่ี 2 :  ขอมูลดานสินคา 

คําชี้แจง  กรุณาใสเคร่ืองหมาย     ในชอง (    )  ใหตรงกับขอเท็จจริงและตรงตามขอคิดเห็นของทานมากที่สุด 

ขอ ความสนใจเก่ียวกับสินคา ยี่หอ โอเชียนกลาส 

ระดับความคิดเห็น 

นอยที่สุด --------------------------------  มากท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

6 สินคามีคุณภาพในการใชงาน          

7 สินคามีความหลากหลาย          

8 สินคามีราคาท่ีเหมาะสม          

9 สินคาสามารถหาซ้ือไดงาย          

10 สินคามีชื่อเสียงเปนที่นิยม          

11 สินคามีการทําโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม          

 
การรับรูเกี่ยวกับสินคา ย่ีหอ โอเชียนกลาส ดานการสงเสริมการตลาด 

12 

 
ทานเคยพบเห็นตราสินคาโอเชียนกลาสอยูเสมอ 
 
 

 
    

13 
ทานเคยพบเห็นการโฆษณาของโอเชียนกลาสผานส่ือส่ิงพิมพ 
เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร เปนตน 

         

14 ทานเคยพบเห็นการโฆษณาของโอเชียนกลาสผานส่ือโทรทัศน          
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15 
ทานเคยพบเห็นการโฆษณาของโอเชียนกลาสผานทาง
อินเตอรเน็ต 

 
    

16 
ทานเคยพบเห็นปายโฆษณาของโอเชียนกลาส เชน ปาย
โฆษณาบนทางดวน, ริมถนน เปนตน  

 
    

17 
ทานเคยพบเห็นการจัดกิจกรรม การออกรานแนะนําสินคาของ
โอเชียนกลาสตามงานแสดงสินคาตางๆ 

         

 

ขอบพระคุณอยางสูงในความรวมมือ 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ข 

ขอมูลและบทสัมภาษณผูบริหาร จากบทความหนงัสือพิมพและเว็บไซด 

ท่ีมา :Thai Press Release.net วันจันทร ท่ี 14 พฤศจิกายน 2548 

ยอดขายแกว “โอเชียนกลาส” พุงในตลาดญี่ปุน ไดแรงดันจาก ‘นานะ” หนังสุดฮอตฮิตของวัยรุนญี่ปุน 

บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) เผยยอดขายแกว “สตรอรเบอรร่ี ดีไลท” (Strawberry Delights) ในญ่ีปุนขายดีสุดๆ ในหมู
วัยรุนญ่ีปุน ตัวเลขยอดขายสูงถึง 160,000 ใบรวมมูลคาขายกวา 55 ลานเยน หรือคิดเปนเงินไทยกวา 21 ลานบาท ภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน หลังตัวเอกในเร่ือง “นานะ” (Nana) ภาพยนตรทําเงินสูงสุดเปนประวัติการณของญ่ีปุนนําไปใชเปนของใช
ประจําตัวในเรื่อง เดินหนาแผนสรางพันธมิตรเจาะตลาดญ่ีปุนอยางตอเน่ือง 

นายสุพจน ศรีอุดมพร กรรมการฝายการขายและการตลาด บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) กลาววา แกว “สตรอรเบอรร่ี 
ดีไลท” เปนหน่ึงในผลิตภัณฑที่บริษัทนําไปเปดตลาดในประเทศญี่ปุน โดยบริษัทฯ ไดออกแบบใหเปนแกวทรงเตี้ยโคงมนจับ
กระชับมือ แลวแตงแตมเปนลวดลายของผลสตรอรเบอรร่ีที่มีสีสันสดใส ซ่ึงเขากันกับไลฟสไตลของคนญี่ปุนอยางมาก ทําให
ภาพยนตรเร่ือง “นานะ” (Nana) ซ่ึงเปนภาพยนตรที่มีผูรอชมมากท่ีสุด ไดเลือกนําแกวดังกลาวเพ่ือใหเปนของใชประจําตัวสําหรับ
ตัวเอกในละคร เม่ือภาพยนตรเขาฉายและไดรับกระแสตอบรับอยางสูงทั้งตัวภาพยนตรที่มีรายไดทําลายสถิติภาพยนตรที่เขา
ฉายทุกเร่ืองในปน้ีของญ่ีปุน รวมถึงความนิยมในตัวแสดง จึงทําใหแกวสตรอรเบอรร่ี ดีไลท กลายเปนสินคาฮอตฮิตสําหรับวัยรุน
ญ่ีปุน โดยมียอดจําหนายแลวกวา 160,000 ใบ รวมมูลคาขายกวา 55 ลานเยน หรือคิดเปนเงินไทยกวา 21 ลานบาท ภายใน
ระยะเวลา 3 เดือนเทาน้ัน” 

นายสุพจน กลาวเพ่ิมเติมวา “สําหรับในประเทศไทย บริษัทไดวางจําหนายแกวสตรอรเบอรร่ี ดีไลท ที่โชวรูม โอเชียนกลาส 
สาขาอโศก กรุงเทพฯ และโชวรูมจังหวัดขอนแกน และภูเก็ต รวมทั้งในหาง  สรรพสินคาชั้นนําทั่วไป โดยจําหนายราคาใบละ 25 
บาท เพื่อตอบรับกับการเขาฉายของภาพยนตร “นานะ” ในประเทศไทย ราวกลางเดือนน้ี” 

“ความสําเร็จของแกวสตรอรเบอร่ี ดีไลทเปนตัวอยางหน่ึงในการสรางแบรนดโอเชียนกลาสที่จะเปนสวนหน่ึงของ ไลฟสไตลของ
คนรุนใหม ดวยรูปแบบการดีไซน ซ่ึงทําใหการเจาะตลาดกลุมใหมๆ และตลาดตางประเทศเปนไปไดดียิ่งข้ึน” 

ปจจุบัน บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) ไดขยายตลาดโดยสงออกไปจําหนายมากกวา 50 ประเทศทั่วโลก โดยมีสัดสวน
ยอดขายระหวางตลาดในประเทศกับตลาดตางประเทศเปน 35:65 และมีโปรแกรมการโฆษณาประชาสัมพันธรวมกับคูคาและ
พันธมิตรทางการคาขยายเขาไปในประเทศเพื่อนบานใกลเคียง เชน ประเทศญ่ีปุนจีน มาเลเซีย เวียดนาม เปนตน โดยเร็วๆ น้ี
วางแผนจะเปดโชวรูมที่กรุงโฮจิมินท ประเทศเวียดนาม 
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ท่ีมา : ThaiBrand ,โอเชียนกลาส : “เมื่อเราแตกตางจริงเราก็โดดเดนออกมาเอง”  เดือนกุมภาพันธ 2549 
 
บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) กอตั้งบริษัทมาต้ังแตป 2522 เปนแบรนดที่คนไทยรูจักคุนเคยกันดี แตสถานะของโอเชียนก
ลาสในตางประเทศ เปนเพียงผูผลิตมาโดยตลอด และเพิ่งจะเร่ิมสรางแบรนดเพื่อผันตัวเองจากผูผลิตสินคาอุตสาหกรรม สูการเปน
ผูผลิตสินคาดีไซนอยางจริงจังมาไดเพียง 5-6 ป ปจจุบันมีสัดสวนยอดขายในตางประเทศเพิ่มข้ึนถึง 70% ของกําลังการผลิต สงออก
ไปมากกวา 50 ประเทศทั่วโลก ลาสุดแบรนดโอเชียนกลาสเปนที่ฮือฮาในญ่ีปุน จากการที่สินคาของบริษัทไดรับคัดเลือกไปใช
ประกอบในภาพยนตรเร่ืองนานะ (Nana) จนทําใหยอดขายแกวลายสตรอเบอร่ีที่วางจําหนายในไลฟสไตลช็อปตาง ๆ ทั่วญ่ีปุนมี
ยอดขายพุงพรวด แบรนดไทยเขาไปวางจําหนายในไลฟสไตลของญ่ีปุนไดอยางไร ฟงที่มาไมใชเร่ืองงาย แตวันน้ีผูผลิตไทยทํา
ได สุพจน ศรีอุดมพร กรรมการฝายการขายและการตลาด ของโอเชียนกลาส รับหนาที่ถายทอดประสบการณตรงจากตลาด
ญ่ีปุนและทั่วโลก 
 
ใครที่ทําใหเกิดการขยายชองทางคาปลีกของบริษัทไปยังไลฟสไตลช็อปในญ่ีปุน 
                ทีมงานของโอเชียนกลาส กับทางดิสทริบิวเตอร เราทํางานสัมพันธกัน เราเปนรายเดียวในตลาดญี่ปุนที่มีเอ็กซคลู
ซีพดิสทริบิวเตอร การขยายไปสูไลฟสไตลช็อปเกิดข้ึนหลังจากที่เราทะเลาะกับเขาวา ทําไมไมเอาสินคาเขาชาแนลเหลาน้ี เขาวาจะ
เอาเขาไปทําไมปหน่ึงยอดขายนิดเดียว แตเราอยากใหลอง 
                 ปแรกก็มียอดนิดเดียวจริงๆ แตปที่สองมันเร่ิมข้ึน ปที่สามเร่ิมเยอะข้ึน แตพอทําไปสักพักถึงรูวาเราไดมากกวาน้ัน 
เวลามันขยาย มันไมใชไดแคในญ่ีปุนอยางเดียว วันน้ีเราไดจากไตหวันดวย อิทธิพลบางอยางจากญ่ีปุนไปที่ไตหวัน คอลเล
คช่ันลายสตรอเบอรี่ที่ดังจากหนังเร่ือง “นานะ” ปน้ี เราก็สามารถขายเขาไปในไตหวันไดดวย เกาหลีก็ไปเหมือนกัน 
                จากปแรกที่เขาไปแบบหวั่น ๆ พอปที่สองก็ติดโอเชียนกลาสหราเลย ทุกใบสกรีนแบรนดใสไปเลย ป 2548 ปที่สามก็
ถือวาเราติดลมบนไดพอสมควรแลว และพอดีกับที่ทีมหนังเร่ืองนานะออกมาอีก ผูกํากับเขาก็มาคัดเลือก มาไดแกวของเรา ก็ถือ
วาไมเสียแรงที่เราทํามา 3-4 ป ทางผูจัดการที่ดูแลยังบอกวาหลังจากหนังออกไปขายไดดีมาก 
 
สรุปแลวเราเขาไลฟสไตลช็อปไดเพราะอะไร 
                หลังจากทีมจากไทยไปสํารวจตลาดแลว ระหวางที่คุยกันและดิสทริบิวเตอรยังปฏิเสธก็บังเอิญมีคนที่เขาบอกวาเขา
สามารถเอาเขาไป เราก็เลยสงผานดิสทริบิวเตอรไปใหซัพคอนแท็ครายน้ี เขาก็รับของตอไปวางในไลฟสไตลช็อป จากหน่ึงไปสอง 
ไปสาม ส่ี ก็คอย ๆ โตไปเร่ือย ๆ แตถาไมเจอคนนี้ เราก็เตรียมการอยูแลววา เราตองแอพโพรชและหาชองทางเขาไปชองทางน้ีให
ไดในป 2546 ซ่ึงเปนปแรก เราขายในลอฟท โตคิวแฮนด พาสปอรต อัฟเตอรนูนที ซ่ึงเปนไลฟสไตลช็อปที่ดังมากในญ่ีปุน แลวก็
ขายตอเน่ืองกันมา 
 
เปาหมายจริง ๆ ของการขยายสูไลฟสไตลช็อปคืออะไร 
 เราคุยชัดๆ กับดิสทริบิวเตอรของเราเลยนะวา ส่ิงที่เราอยากจะไดในตลาดญ่ีปุนหลังจากที่ทํามาต้ัง 5-6 ปแลวคือ 
เราไมเคยเห็นแบรนดเราสักที ก็บอกเขาชัด ๆ วา หนาที่ของการเปนดิสทริบิวเตอรอยางแรกเลย คุณตองพยายามที่จะชวยเรา
ในการ Establish แบรนดของเราใหได แลวเราเองก็ไมไดอยากที่จะ Establish แบรนดของเราในตลาดที่อินโนเวทมาก ๆ  เราเองก็ตองดู
วาจะ Establish แบรนดของเราตรงไหน ไลฟสไตลไดไหม เพราะดีไซนของเราออกมาแลวมันดีน่ี ยุโรปก็ชอบ เราขายเขาไปใน
ยุโรปต้ังเยอะต้ังแยะ แลวตลาดแถวนี้ทําไมยังไมได ถึงแมมันจะเปนแจแปนิชจาไปเลย แตก็ยังมีกลุมคนที่ชอบลักษณะที่เปนโม
เดิรน เปนยูโรเปยนดีไซน แบบสินคาเรา 
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ไลฟสไตลช็อปในญ่ีปุนมีหลายระดับ เลือกอยางไร ตัวแทนหรือบริษัทเปนคนกําหนด 
                ที่เราเขาไปก็มีลอฟทก็เปนระดับกลาง ๆ ไมสูง จนถึงระดับพรีเม่ียมอยางอัฟเตอรนูนที ชวงแรกเราเองก็ไมรูจักไลฟ
สไตลช็อปมากนัก แคเห็นวานาจะไปได ก็แนะวานาจะเขาอยางน้ันอยางน้ี แตพอทําไปสักระยะ ดิสทริบิวเตอรเราเร่ิมสนใจ ชัก
จะชอบก็เลยขยายกันใหญ  ชวงหลังเราก็เร่ิมเชิญดีไซนเนอรมาออกแบบเพื่อใหดิสทริบิวเตอรนําไปขาย 
 
ตอนที่เขาตลาดไลฟสไตลชวงแรก ๆ เลือกสินคาที่นําเขาไปขายอยางไร 
                สวนใหญจะเปนแกวใส และไมมีลวดลาย ถาเปนลวดลายก็จะเปนลวดลายของลูกคา อันน้ันเราทําเยอะ แตพอมาป 
2546 เปนตนมาก็ตั้งใจวาจะเปนสินคาท่ีเปนงานดีไซนของเราเอง 
 
เร่ิมพัฒนางานดีไซนเม่ือไร 
                เร่ิมงานดีไซนของเราจริง ๆ ก็คือป 2542-2543 และเร่ิมไปออกงาน Ambiente ที่เยอรมนี จากน้ันเราก็มีคอลเลคชั่น 
มีดีไซน ทําตอเน่ืองมาทุกป    
 
แสดงวาเร่ิมทําตลาดภายใตแบรนด ‘โอเชียน’ จริง ๆ ไมนาน 
                ในตลาดเอเชีย สินคาที่เปนตัวแกวใส เราทําตลาดมานานคนรูจักโอเชียน แตถาในกลุมสินคาที่เปนโปรดักช่ัน เปน
ดีไซน เราเพ่ิงเร่ิมทําจริง ๆ ประมาณสัก 5-6 ปที่แลว ก็ประมาณสักป 2540 หลังชวงวิกฤตสักระยะหน่ึงก็เร่ิมมาน่ังทําแบรนด 
หลังจากที่เกิดมานาน รวมแลวก็ 23 ป   
 
ทําไมถึงปลอยเวลาผานไปถึง 20 กวาป กวาจะคิดเร่ืองของแบรนด 
                อยางหน่ึงที่เราอาจจะภูมิใจในตัวเราเองเยอะพอสมควร ก็คือ ในชวงแรก ๆ ความที่เราเปนผูผลิตที่มีคุณภาพ ใคร 
ๆ ก็ชมเรา บอกวาเราเปนผูผลิตที่มีคุณภาพ ผมก็คิดวาสวนใหญลูกคาคงซ้ือเราที่คุณภาพ 
                แตพอมาชวงหนึ่งหลังจากเกิดวิกฤตแลวเราจําเปนตองสงออก พอสงออกไปเยอะ ก็เห็นไดวา คําวา‘คุณภาพ’ ใน
ตลาดโลกมันลืมไปไดแลว เสนอแคคุณภาพอยางเดียว ไมใชจุดขายแลว ถาอยางน้ันเราตองลุกข้ึนมาทําอะไรบางอยาง คนแรกท่ี
ชี้ใหเห็นเลยคือเจานาย (คุณกีรติ อัสสกุล) ตอนนั้นทุกคนก็มาเบรนสตอรมในเร่ืองของแบรนดกัน 
 
เร่ิมอยางไร 
                เราเร่ิมมีที่ปรึกษาดานแบรนดเขามา หาโพซิชั่นน่ิงอะไรบางอยาง ซ่ึงไดคอลเลคชั่นแรกออกมาเปน Life and 
Pleasure ส่ิงที่ทําใหชีวิตเราสดใส สดชื่น ราเริงในการทํางาน มีคาแรคเตอรที่มีความเปนสากล ทันสมัย และมีสีสัน ดีไซนเนอรก็
ชอบเพราะมีแนวทางชัดเจน สนุกเลย จากน้ันก็เปนแนวทางผลิตคอลเลคชั่นตาง ๆ ตามกันมา 
                ตอนนั้นบริษัทก็รับคนรุนใหมเขามาอีกเยอะ ทั้งทีมดีไซน โปรดักส  ดีไซนเนอรก็จะอายุไมเกิน 30 ป เพราะถาใช
ผมอยูก็คงไมไดแบบน้ี 
 
มีวิธีเสนอไอเดียไปสูตลาดตางประเทศอยางไร 

กอนหนามีดีไซนเราไมไดไปออกงานแสดงสินคาอยางจริงจังเทาไรนัก พอจะไปทางน้ีเราก็ไปออกงานแสดงสินคาใน
งาน Ambiente ที่เยอรมนีอยางจริงจังประมาณป 2542 
 
มีเทคนิคอะไรแนะนําผูแสดงสินคาไดบางวา ควรจะเลือกทําเลสําหรับงานแสดงสินคาอยางไร เพราะถือไดวาเปนดานแรกของ
ความสําเร็จในตลาดตางประเทศ ถาไดอยูในทําเลไมดีอาจจะเสียขวัญไปเลย 

ถาเราเร่ิมออกไปใหม ๆ ก็ตองยอมรับกอนนิดหน่ึงวา จริง ๆ แลวเราเปนใครก็ไมรูในสายตาคนอื่นเขา แมวาเราอาจจะ
ใหญโตมีชื่อเสียงในประเทศมากอน แตออกไปขางนอกไมใช เร่ิมตนก็ตองยอมรับสภาพตรงนั้นไปกอน 

แตถาคุณภาพ ดีไซน แวลู ของเราที่เราใหกับลูกคาดี รับรองไดวาอยูได สักพักลูกคาก็เห็นแลวเราจะถูกคัดเลือก
ข้ึนมาใหม น่ันก็เปนส่ิงที่โอเชียนกลาสไดเรียนรูมา ไปแรก ๆ หลายคนบน ทอ ทําไมเรามาอยูอยางน้ี เม่ือเราแตกตางจริงเราก็
โดดเดนออกมาเอง 
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มีวิธีดูเทรนดการดีไซนอยางไรในแตละป อัพเดทเทรนดที่ไหน เพราะงานที่เราไปแสดงคืองานที่คนเขาไปอัพเดทกัน  
                ก็ตองบอกวาจากหนังสือ จากเว็บไซตแฟชั่นบาง จากเส้ือผาบาง แลวมาเบรนสตอรมกันอีกหลาย ๆ คน สุดทายก็
ตองใชวิจารณญาณของทีมดีไซนเนอรและมารเก็ตติ้ง ที่จะเขาไปจับ บางทีเราก็จะฉีกของเราออกมาเลย อยางปที่แลวเราก็เลือกใชสี
พาสเทล สินคาก็ออกมาแนวเดียวกันหมด ทั้งลาย ดีไซน แลวเราก็บอกวาเทรนดนาจะออกมาเปนมิกซแอนดแมชท เราก็ออกมามี
พลาสติก มีเซรามิกเขามาผสม ปน้ีทางทีมมารเก็ตติ้งเราก็ยังเชื่อวาเร่ืองของมิกซแอนดแมทชเราก็ยังมาอยู คอลเลคชั่นลาสุดก็
อาจจะมีคอลเลคชั่นที่เปนแนวน้ี 
 
ใชอะไรเปนแนวทางในการสรุป อยางแฟชั่นเขาจะมีสถาบันที่เปนตัวกลางในการกําหนดเทรนด ที่จะฟนธงวาปน้ี ผาแบบไหน สี
อะไร  
                นอกจากเร่ืองเทรนดยังตองศึกษาเร่ืองของไลฟสไตลของตลาดผูบริโภคท่ีเราจะทําตลาด ไลฟสไตลเทรนดที่เรานํามา
จับก็จะมาจากทางยุโรปเปนสวนใหญ เพราะถือเปนตนกําเนิดของสินคาประเภทน้ี เพราะสินคาของเราจะเปนแนวโมเดิรนเปน
หลัก อยางสินคาที่เราขายในไลฟสไตลช็อปของญ่ีปุน ก็ไมไดเปนไลฟสไตลแบบออริจินัลแจแปนิส แตเปนไลฟสไตลจากยุโรปเขา
ไป เปนลักษณะยูโรเปยนเฟเวอรที่เขาไปในญ่ีปุน ซ่ึงก็คือนีชมารเก็ตของเขา เปนสากลนิดหน่ึง แตนีชมารเก็ตในญ่ีปุนมันใหญ 
มันมีวอลุมที่เราจับได 
 
ใน 1 ป ออกงานแฟรกี่คร้ังตองมีกี่คอลเลคชั่น 
                ปหน่ึงเราออกงานแฟรประมาณ 3-4 คร้ัง ตนปมีงานแอมเบียงเต ตอดวยโตเกียวกิ๊ฟโชว ซ่ึงงานเหลื่อมกันเลย สินคา
สําหรับโชวเราก็ตองมี 2 ชุด ที่แอมเบียงเตเราไปในนามของบริษัทเลย แตที่โตเกียวกิ๊ฟโชวจะเปนดิสทริบิวเตอรของเราไปเปด 
จากน้ันก็ไปชิคาโก แลวก็กลับมางานกิ๊ฟอีกทีที่ฮองกง ก็วนตรงน้ีโดยใชคอลเลคชั่นเดียวกัน ในหน่ึงปเราจะออกคอลเลคชั่นใหญ
คร้ังหน่ึง แตในชวงระหวางป เราอาจจะออกซีซ่ันกลางปหรือปลายปอีกคอลเลคช่ันหน่ึง งานที่เราไปออกเราก็คิดวาครอบคลุม
งานใหญ ๆ กับงานบ๊ิกท่ีไทยซ่ึงถือเปนโฮมเบสของเรา อยางไรเราก็ตองไปออก 
 
วัตถุประสงคในการไปแตละงานตางกันอยางไร 
                ตางกันพอสมควร แอมเบียงเตจะเปนโชวเคสของเรามีอะไรเราก็จะไปเปดตรงน้ัน โตเกียวกิ๊ฟโชวก็มุงเนนตลาดญ่ีปุน
เลย ไปเทรดแลวก็เปนการโชวสําหรับลูกคาตลาดญ่ีปุน เพราะฉะนั้นบางดีไซน เราก็จะเลือกดีไซนที่คิดวานาจะไปไดในตลาดญ่ีปุน 
ที่ชิคาโกเราก็จะมองตลาดอเมริกาไมวาจะเปนเหนือหรือใต เน่ืองจากวาชิคาโกเราไปกับกรมสงเสริมการสงออก บูธของเราก็
ไมไดใหญมากนัก ทําเปนโชวเคส ก็เปนเร่ืองของการเทรด ที่ฮองกงก็เปนการเทรดเปนหลัก 
 ส่ิงที่มองเห็นเปนโชวเคสของเราจะมีอยูสองงาน คือที่แอมเบียงเต กับที่งานบ๊ิก งานบ๊ิกถือเปนการเปดตัวกับโล
คอลของเราดวย ใหรับทราบวาโอเชียนกลาสเปนอยางน้ี คอลเคลชั่นใหมมีอะไรบาง แตก็จะเปนคอลเลคชั่นที่ไปโชวตางประเทศ
มาแลว เพราะงานบ๊ิกมีทีหลัง 
 
ตอนนี้มีกี่ตลาดในตางประเทศที่ขายในแบรนดของตัวเอง 
                มาเลเซีย สิงคโปรก็มี ในมาเลเซียเรามี Ocean Corner อยูประมาณ 3-4 แหงดวยกัน เกือบ 5 แหง เรามีอยูในจัส
โก ใน Parkson สวนในสิงคโปรดิสทริบิวเตอรของเรามีคอรเนอรอยู 7 คอรเนอร ไมไดข้ึนปายหรา แตรูทันทีวาน่ีคือโอเชียนก
ลาส คอรเนอร เพราะเรามีแพ็คเก็จจ้ิงของเรา มีพีซีประจําบูธ แตที่ญ่ีปุนถึงไมมีคอรเนอรของเราเอง แตเราไอเดนติฟายไดชัดวา
เปนสินคาเรา ถาเปนโชวรูมจะมีที่กัมพูชา และเวียดนามที่เพิ่งเปดใหม เราก็จะขายภายใตแบรนดโอเชียนกลาสเลย 
 
หลังจากปรับมาขายภายใตแบรนดสามารถเพ่ิมมูลคาการขายไดมากนอยแคไหน   
                ในญ่ีปุนมูลคาตอชิ้นสูงข้ึนเยอะเลย คิดวา 10 กวา 20% คงได ไดดีมานดที่เปนมีเดียมไฮข้ึนมา และที่แปลกอีก
อยางหน่ึงคือ ดิสทริบิวเตอรเราคอนขางจะเอาโมเดลใหม ๆ ใสเขาไปในการจัดสินคา แตเดิมถาเปนเทรดดิชั่นแนลแจแปนิชเลย 
แพ็คตองแพ็ค 5 เปนสไตลคนญ่ีปุน แพ็ค 5 ชิ้น แตเด๋ียวน้ี แพ็ค 4 แพ็ค 3 แพ็ค 2 ไปได ถามวาแพ็ค 5 วันน้ีในญ่ีปุนเหลืออยู
ไหม ถามแมเนเจอรในญ่ีปุน เขาบอกหมด ไมมีแลว ของโอเชียนกลาสจะเปนแพ็ค 4 แพ็ค 6 เปนสไตลของยูโรเปยน ของ
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อเมริกันไปแลว เปนครอสคัลเจอรมากข้ึน แพ็คปกติ 3-4 ก็ไปได อยางลายสรอเบอร่ี ตอนแรกก็ขายไมคอยเวิรกนะ ตอนหลังก็
แพ็คคูก็ขายได 
 
สรุปแนวทางในการทําตลาดในตางประเทศ 
                ผมคิดวาตองดูแตละตลาดแตละโมเดล ตอนนี้เราเร่ิมเขาไปเหมือนกับเปนโลคอลเพลยเยอรมากข้ึน ในบางตลาด เชน เขา
ไปทําตลาดในเวียดนาม เราก็จะทําโมเดลแบบเดียวกันเหมือนกับที่เราทําในเมืองไทย มีการทําแอดเวอรไทซ่ิง ข้ึนบิลลบอรด มี
โชว      รูมของเราท่ียังไมทําคือไมทําทรานเซ็กช่ัน เราเปนแคมารเก็ตติ้งใหกับดิสทริบิวเตอรของเรา ชวยเขาทําตลาด 
 
ตลาดใหม ๆ ที่โอเชียนกลาสเขาไปในระยะหลังมีที่ไหนอีก 
                ป 2548 เราขายเขาไปในอิหรานเยอะพอสมควร เปนตลาดที่มีแนวโนมที่จะบูม ในมิดเดิลอีสตตลาดที่ใหญที่สุดของ
เราอยูที่อิหราน อาจจะมีบางสวนที่ดูไบ เลบานอน 
 
เขาไปอยางไร   
                ตองบอกวาหลายตลาดเราก็ไปกับทางกรมสงเสริมการสงออก ที่ทําใหเราไดมองตลาดใหม ๆ อยางตลาดอินเดีย 
ตลาดมิดเดิลอีสต อยางดูไบ เราก็ไปกับกรมสงเสริมการสงออก ก็ตองบอกวาขอบคุณทางกรมสงเสริมที่ใหโอกาสแบบน้ีกับผู
สงออก 
 
สวนใหญแบรนดโอเชียนกลาสแขงกับใครในตลาดตางประเทศ 
                ผมวาในตลาดตางประเทศเกือบทุกประเทศเลย เราแขงกับแบรนดจากยุโรปทั้งน้ันเลย ถาในเอเชียแบรนดที่มี
อิมเมจ มีควอลิตี้ระดับเดียวกับเรา นาจะมีเราแบรนดเดียว เพราะวาอยางญ่ีปุนความสามารถในการแขงขันที่ออกนอกประเทศ
ญ่ีปุนนอยมาก ยากมาก เพราะราคาเขาแพง ตนทุนแพง และดีไซนก็คอนขางจะแจแปนิชจาเลย ก็อาจจะเปนไปไดวาตลาดใน
ประเทศเขาใหญมากและมีเอกลักษณของตัวเอง 

สินคาเราคอนขางมีครบสําหรับตลาดที่เปนสากล ความบาง ขนาด รูปทรง มาตรฐาน กลุมงานดีไซนจะเปนอีก
งานหน่ึง แตจะเลือกดีไซนไปแมทชที่ตัวไหนก็ตองพิจารณาเปนตลาด ๆ ไป ถาเปนตลาดโออีเอ็มก็ดูวาลูกคาจะใหเอาดีไซนลง
ตัวไหน 
 
สรุปผลของการผลักดันในเร่ืองของแบรนด ณ วันน้ี 
                ถือวาประสบความสําเร็จระดับหน่ึง พูดงาย ๆ วาแบรนดชวยในเรื่องของแวลู เรามีการสํารวจกลุมเปาหมาย วันน้ี
เรามีตัวเลขของแบรนดดีลิเวอรมากกวาตอนที่สํารวจเม่ือสองปที่แลวอยูเทาตัวกวา เราเคยสํารวจตอนป 2546 และอีกคร้ังตลอด
ปลายป 2547 ตัวเลขเฉพาะตัวแบรนดดีลิเวอรโตกวาเทาตัว แสดงใหเห็นวาส่ิงที่เราทํามาในชวง 2-3 ปน้ีไดผลมาก 
 
ขอเสียเปรียบของผูผลิตไทยหรือไทยแบรนดในการขยายตลาดสูตางประเทศคืออะไร 

 คนไทยมีงานแสดงสินคาที่มีคุณภาพงานหนึ่งในเอเชีย อยางงานบ๊ิก แตขอเสียคือไมมีประเทศรอบขางเขา
มารวม แตถาดูจากการจัดงานไมมีที่ไหนสูได สิงคโปร ฮองกง เนนขายกันอยางเดียว ไปไดออเดอร แตงานบ๊ิกคนดูไดสัมผัส
อะไรบางอยางเหมือนไปงานแอมเบียงเต การใหความสําคัญกับการตบแตงดีไซนทําใหงานบ๊ิกแตกตางจากงานอื่น ดิสทริบิว
เตอรที่ไปก็เนนงานโชว แตเทาท่ีดูสินคาท่ีไปแสดงสามารถขายแขงในตลาดโลกได ส่ิงที่คนไทยขาดคือเร่ืองบริหารจัดการอีกนิด 
สวนใหญจะขาดเร่ืองมารเก็ตติ้งกับบริหารจัดการนิดหนอย คลายกับโอเชียนกลาสเม่ือ 10 ปกอน คุณภาพมีแลว วันหน่ึงถารุก
ข้ึนมาทําก็จะเห็นวาคนไทยสามารถทําได 
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โอเชียนกลาสตอยอดธุรกิจตางประเทศ เพ่ิมชองทางขาย B2C     
 
การจัดดอกไมแหงในแกวใสหลายตอหลายใบ จนกลายเปนเคร่ืองประดับบนโตะ กําลังกายเปนเทรนดใหมของนักจัดดอกไม 
 
น่ีคือส่ิงที่แกวของโอเชียนกลาสกําลังส่ือสารวา  แกวไมไดเอาไวใชเพียงด่ืม ไมใสนํ้า หากแตจะนําไปใชในงานสรางสรรคอื่นๆ
เพื่อสรางสุนทรียทางอารมณ ยอมทําไดเสมอ  
 
ภาษานักการตลาดก็จะบอกวา โอเชียนกลาสเพิ่ม Emotional แทน Functional มาเปนแรงกระตุนการตัดสินใจซ้ือของลูกคา 
หลังจากไดสรางแบรนดติดตลาดตั้งแตป 2544  
 
“เราสราง Perception ใหลูกคารูจักเราจากเร่ืองคุณภาพในชวงแรกที่สรางแบรนด  เชน จากงานโฆษณาชิ้นหน่ึงที่บอกวา จะเห็น
รอยเดียวที่อยูบนแกวคือรอยน้ิวมือ บางแหงจะบอกวารอยลิปสติก โฆษณาอีกตัวคือนกบินมาชนแกวเพราะแกวโอเชียนกลาส
ใส  จากน้ันเนนเร่ืองดีไซนและ Emotional มีมะนาวชิ้นหน่ึงในแกว ผูบริโภคเปลี่ยนความรูสึกจากคุณภาพมาสู Emotional Value  
ตามมาดวยกิจกรรมตางๆที่เราเสนอเขามา ทั้งหมดน้ีเพื่อตอบสนองความเปน Life’s pleasure เราตองการสงสุนทรียชีวิตให
ผูบริโภคผานทางเคร่ืองแกว น่ีคือ Mission...” 
 
คุณสุพจน  ศรีอุดมพร  กรรมการฝายการขายและการตลาด บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน)  เลาถึงภาพการสรางแบรนด
จากวันแรกจนถึงปจจุบัน ซ่ึงกําลังนําออกไปใชในการรุกตางประเทศเชนกัน  โดยมีการพัฒนาตลาดใหมๆ เพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง
ในตลาดเอเชีย โดยเฉพาะประเทศที่มีอัตราการเติบโตมาก เปาหมายจึงอยูที่ อินเดีย เวียดนาม มาเลเซีย และจีน  
 
อินเดีย บริษัทเขาไปจัดกิจกรรมนํารอง โดยรวมกับผูจัดจําหนายจัด Life’s pleasure Event เพื่อแนะนําผลิตภัณฑใหมในกรุงนิว
เดลลีเม่ือปที่แลว ทั้งน้ีรูปแบบงานดังกลาวจะนําเสนออีกคร้ังในเดือนพฤศจิกายนน้ี ที่เมือง Pune ติดกับมุมไบ ภาคตะวันออก
ของอินเดีย 
 
เวียดนาม เปนตลาดใหญที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดในกลุมประเทศอาเซียน บริษัทไดขยายโชวรูมเพิ่มข้ึนในเมืองโฮจิมินห
ซิตี้ ตั้งแตชวงตนป 2549 มีการส่ือสารอยางตอเน่ืองกับผูบริโภค ทําใหมียอดขายเพิ่มข้ึน 30% ในระยะ 8 เดือนของปน้ี กอนที่จะ
ขยายไปเมืองฮานอยตอไป 
 
มาเลเซีย มีแผนการเปด โอเชียน เคานเตอร ในหางสรรพสินคาช้ันนําเพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 2 แหงจากท่ีมีอยูแลวในปจจุบัน 7 
แหง  
 
จีน บริษัทไดตั้งบริษัท โอเชียนกลาสเทรดด้ิง (เซ่ียงไฮ) จํากัด ที่เมืองเซ่ียงไฮ ประเทศจีน  มีทุนจดทะเบียบน 150,000 เหรียญ
สหรัฐ เพื่อจะดูแลกิจกรรมการตลาด และเสริมศักยภาพใหกับผูแทนจําหนาย  โดยในป 2550 จะเนนกิจกรรมรวมงาน Trade 
Fair ที่สําคัญๆ ในจีน เชน งาน Hotelex  เปนงานเกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรมและรานอาหาร เปนตน 
 
“ส่ิงที่เรากําลังทําในตลาดตางประเทศมาโดยตลอดคือ การทําแบรนดเขาถึงคนกลาง เพราะฉะนั้นคนที่อยูในธุรกิจแกวไมวาเปน 
Hole Seller, Importer, Retailer   จะรูจักโอเชียนกลาสเปนอยางดีแลว ซ่ึงในตลาด อินเดีย และจีนที่เรากําลังทําในข้ันตอนน้ีอยู  
สวนประเทศนอกเหนือจากน้ี  เราตองขยายไปสู End Consumer  หลังจากทํา B2B ไดอยางดีแลว...” 
 
นอกจากประเทศดังกลาว ที่บริษัทออกไปทําการตลาดแลว  ยังมีการขายผาน 50 ประเทศทั่วโลก เปนตลาดหลักในยานเอเชีย-
โอเชียเนีย ประมาณ 75%   อีก 25% เปนตลาดอื่นๆ ไดแก ยุโรป และอเมริกา  พรอมทั้งรวมงานแสดงสินคาในตางประเทศ 
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เชน งาน Ambiente และ Tendece ที่แฟรงกเฟรต ประเทศเยอรมนี  งาน Tokyo International Gift Show ประเทศญ่ีปุน  และ 
Chicago Fair ที่ นิวยอรก สหรัฐอเมริกา เปนตน 
 
ตลาดภายในประเทศ โอเชียนกลาสมีลูกคาหลัก 3 กลุมคือ Food Service Business หรือกลุมลูกคาที่อยูในธุรกิจบริการดาน
อาหารและเครื่องด่ืม เชน โรงแรม ภัตตาคาร รานอาหาร   Premium Business กลุมลูกคาสถาบันที่ใชสินคาบริษัทสงเสริม
ภาพลักษณ หรือสงเสริมการขาย เชน ธุรกิจสายการบิน  ธุรกิจเคร่ืองด่ืม  ธุรกิจการเงินและธนาคารเปนตน  และ Retail 
Business หรือกลุมลูกคาที่ซ้ือไปใชในครัวเรือน  ซ่ึงบริษัทจําหนายผานทางธุรกิจคาปลีก เชน เอาทเลตในหางสรรพสินคา  
โมเดิรนเทรด ฯลฯ 
 
“ทั้ง 3 ชองทางเราใหความสําคัญเทากันหมด เราบุกทุกตลาด บางตลาดที่เฉพาะเจาะจงเราก็เจาะตลาดน้ัน  เพราะฉะนั้นเรามอง
ที่การแขงขันของแตละตลาด เรามองความสําคัญไปที่การจัดการและความสามารถตัวเราดวย  เราดูวาเรามี Strength ตรงไหน 
และนํามาใชไดอยางไร ณ ตลาดน้ัน...”  
 
เม่ือเปาหมายของโอเชียนกลาสอยูในเมือง เปนรานอาหารระดับกลางถึงระดับบน ดังน้ันคูแขงมักจะเปนสินคานําเขาสําหรับ
ตลาดบน แตก็คอนขาง Niche Market   สวนอีกตลาดจะมีคูแขงเปนผูผลิตในประเทศ แตจํานวนผลิตและประเภทของแกวมีไม
มากเทากับโอเชียนกลาส    
 
ผลิตภัณฑของบริษัทแบงเปน 6 ประเภทตามกระบวนการผลิตคือ Barware   คือแกวเคร่ืองด่ืม และ Stemware  แกวรูปทรง
ตางๆ เชน แกวกาน  Serving Plate & Bowls คือจาน และชามแกว Fountainware  คือถวยไอศกรีมแบบตางๆ  Service 
Accessories เปนสินคาท่ีเข่ียบุหร่ี จานรองแกว เหยือกนํ้า Gift Accessores  Containers ขวดโหลแกวหลากหลายขนาด 
 
พรอมกันน้ีบริษัทไดนําเขาสินคาเคร่ืองแกว Borosilicate  มีคุณสมบัติทนทานความรอนสูงจากประเทศญ่ีปุน และแกว Crystal 
ทั้งที่เปน Tableware และ Decorative Items จากประเทศในแถบยุโรป เพื่อสรางประสบการณผูบริโภคอยางตอเน่ือง กับแบ
รนดโอเชียน กลาส  บริษัทไดเลือกใชการจัดกิจกรรมในโอเชียนช็อป หรือโชวรูมโอเชียนกลาสในตางจังหวัด คือ ภูเก็ต  
ขอนแกน เชียงใหม กระบ่ี และสมุย  โดยจะเลือกกิจกรรมตามความตองการของลูกคาในพื้นที่น้ันๆ เชน การเวิรคช็อปค็อกเทล  
อาหาร  ทําเทียนเปลวในแกว  เพนทแกว  ลาสุดเปนการจัดดอกไมในแกว   ฯลฯ  

“แกวของโอเชียนกลาสผานพนความเปน Commodity Product มานานแลว  เพราะในแงการผลิตก็แตกตางจากคูแขง และเหนือ
ส่ิงอื่นใดคือการมีแนวคิด Life’s pleasure หรือเพิ่มความสุนทรียใหชีวิตผานแกวโอเชียนกลาสน้ัน ปฏิเสธไมไดวาอารมณ
ความรูสึกมีผลตอการเลือกซ้ือแกวมากข้ึน ซ่ึงผูหญิงจะเปนผูตัดสินใจซื้อมากกวาผูชายในทุกๆโอกาส...” 
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ท่ีมา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน วันท่ี 28 มีนาคม 2552 

โอเชียน กลาส หวังรักษาเปายอดขายเทาปกอนท่ี 1,825 ลานบาท “ศันสนีย สุภัทรวณิชย” เอ็มดีใหม หอบ
ประสบการณจากยูนิลีเวอรฯ ลุยสรางแบรนด 

นางศันสนีย สุภัทรวณิชย กรรมการผูจัดการบริษัท โอเชียน กลาส จํากัด (มหาชน) เปดเผยถึงแนวทางการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทในป 2552 หลังจากท่ีเขามาน่ังตําแหนงกรรมการผูจัดการ เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2552 วา บริษัทต้ังเปายอดขายรวม
ใกลเคียงกับปกอนที่ทําได 1,825 ลานบาท หรือไมมีอัตราการเติบโต จากภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยโดยรายไดจะมาจาก
ยอดขายในประเทศ 25% และตางประเทศ 75% 

โดยมีการสงออกไปกวา 70 ประเทศ สวนใหญอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ปจจุบันตลาดรวมผลิตภัณฑเคร่ืองแกวมี
มูลคาประมาณ 1,800 ลานบาท โอเชียน กลาส มีสวนแบงการตลาดอยูที่ 35% 

นางศันสนีย กลาวอีกวาแมบริษัทจะประเมินวาเศรษฐกิจโดยรวมปน้ีจะอยูในสภาพถดถอย สงผลกระทบตอธุรกิจและกลุมลูกคา
เปาหมายของบริษัท แตการบริหารธุรกิจโอเชียน กลาส ปน้ีจะอาศัยประสบการณดานการตลาดที่ทํางานมารวม 20 ป ลาสุดเปน
อดีตรองประธานกรรมการบริษัท ยูนิลีเวอร ไทยเทรดด้ิง มาประยุกตใชที่บริษัท โอเชียน กลาส ดวยการเนนกลยุทธสรางแบ
รนด เพื่อสรางตําแหนงและการรับรูแบรนดโอเชียน กลาส ในตลาดอยางตอเน่ือง 

รูปแบบการส่ือสารดานการตลาดนั้น จะเนนภาพลักษณของแบรนด โอเชียน กลาส ที่สรางความสุขใหกับชีวิตภายใตคอนเซปต 
Life’s Pleasure ที่ไดเร่ิมมาแลวตั้งแตเดือนตุลาคม 2551 ใชงบประมาณโฆษณา 30 ลานบาท มีการเผยแพรภาพยนตรโฆษณา 
2 ชุด และ ชุดท่ี 3 ชื่อซัมเมอร จะเร่ิมออกอากาศทางโทรทัศนในเดือนเมษายนนี้ 

นางศันสนีย กลาววาการส่ือสารการตลาดและการสรางแบรนดน้ัน ถือเปนนโยบายของโอเชียน กลาส ที่จะนําใชทั่วภูมิภาค
เอเชีย โดยจะใชภาพยนตรโฆษณาชุดเดียวกันกับประเทศไทยไปส่ือสารในตลาดตางประเทศดวย ซ่ึงจะเร่ิมที่ประเทศเวียดนาม
กอนที่จะขยายไปสูประเทศอื่นๆ ทั่วภูมิภาคเอเชีย 

 

ท่ีมา : หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ วันท่ี 1 กันยายน 2554 

สหภาพแรงงานโอเชียนกลาสไดนัดหยุดงานโดยเริ่มหยุดงานต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2554 เวลา 08.00 น. เปนตนไป 

บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) ไดรับแจงการนัดหยุดงานของสหภาพแรงงานโอเชียนกลาส เพื่อเรียกรองใหเปลี่ยนแปลง
ขอตกลงสภาพการจาง ซ่ึงขอเรียกรองดังกลาวทางสหภาพแรงงานโอเชียน กลาสและบริษัทไดดําเนินการเจรจามาระยะเวลาหนึ่ง
แลวแตยังไมสามารถบรรลุขอตกลงกันได การนัดหยุดงานในคร้ังน้ีจะเร่ิมหยุดงานตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 08.00 น. 
เปนตนไป  ดังน้ันเน่ืองจากสหภาพแรงงานโอเชียนกลาสไดใชมาตรการนัดหยุดงานดังกลาว ทางบริษัทจึงมีความจําเปนจะตอง
ใชสิทธิปดงานตอกรรมการและสมาชิกของสหภาพแรงงานโอเชียนกลาส  ทั้งน้ี บริษัทจะเร่ิมปดงานตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2554 
เวลา 20.00 น. เปนตนไปจนกวาบริษัทและสหภาพแรงงานโอเชียนกลาสจะสามารถบรรลุขอตกลงรวมกันในการเปลี่ยนแปลง
ขอตกลงสภาพการจางได 

การนัดหยุดงานและการปดงานดังกลาวเกิดข้ึนที่บางสวนของฝายผลิต จะยังไมสงผลกระทบใหบริษัทตองหยุดประกอบกิจการ แต
อาจสงผลใหกําลังการผลิตของบริษัทลดลงในระหวางที่มีการนัดหยุดงาน  ทั้งน้ี เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการนัดหยุดงานในคร้ังน้ี
บริษัทไดมอบหมายใหคณะผูบริหารทําการเจรจากับสหภาพแรงงานเพื่อใหไดขอยุติโดยเร็วที่สุด 
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ท่ีมา : หนังสือพิมพมติชนออนไลน วันท่ี 5 กันยายน 2554 

เม่ือวันที่ 5 ก.ย.2554 นายวิโรจน ชูโชติถาวร ผูชวยกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทตามที่บริษัทโอเชียนกลาส จํากัด 
(มหาชน) หรือ OGC แจงตลาดหลักทรัพยฯวา ตามที่บริษัทฯไดดําเนินการเจรจาเปลี่ยนแปลงขอตกลงสภาพการจางกับสหภาพ
แรงงานโอเชียนกลาสมาระยะหน่ึงจนกระทั่งไดมีการนัดหยุดงานตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 08.00 น. และบริษัทไดใช
สิทธิปดงานตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 20.00 น. น้ัน  บัดน้ีบริษัทและสหภาพแรงงานโอเชียนกลาส สามารถบรรลุ
ขอตกลงรวมกันในการปรับปรุงขอตกลงสภาพการจางเม่ือวันที่ 2 กันยายน 2554 (ในชวงดึก)โดยมีการตกลงในประเด็นซ่ึง
เกี่ยวเน่ืองกับเงินโบนัส เงินคาอาหาร และสภาพการจางพนักงานรายวัน สวนประเด็นอื่น ๆ นอกจากที่ตกลงกันไดน้ีสหภาพ
แรงงานฯ ไมติดใจในขอเรียกรอง ขอตกลงดังกลาวมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ถึง 31 มีนาคม 2557ทั้งน้ีบริษัท
สามารถดําเนินการเปดสายการผลิตไดตามปกติในวันที่ 3 กันยายน 2554 อน่ึงการเปลี่ยนแปลงขอตกลงสภาพการจางดังกลาว
จะสงผลใหบริษัทมีคาใชจายเงินเดือนและสวัสดิการเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 2 
ทั้งน้ีบริษัทประเมินความเสียหายในสวนตนทุนคงท่ีและคาใชจายโดยตรงที่เกิดจากการนัดหยุดงานดังกลาวรวมประมาณ 5 ลาน
บาท ซ่ึงเปนการประเมินเบ้ืองตนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 

 
ท่ีมา : หนังสือพิมพแนวหนา วันพุธ ท่ี 21 ธันวาคม 2554 

บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) ผูผลิตเคร่ืองแกวคุณภาพสูง ชวนคนไทยมาเร่ิมตนใหมหลังผานพนวิกฤตมหาอุทกภัย ดวย
แคมเปญ “2012 Happy New Beginning ปใหม เร่ิมตนใหมใหสดใสกวา” เพื่อสงความสุขในเทศกาลแหงการให ดวยชุดของขวัญ
สุดพิเศษ 

ศันสนีย สุภัทรวณิชย กรรมการผูจัดการ บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) เผยถึงที่มาของแคมเปญ “2012 Happy New 
Beginning ปใหม เร่ิมตนใหมใหสดใสกวา” ในคร้ังน้ีวา “เกิดข้ึนจากความตั้งใจของโอเชียนกลาสที่ตองการสงตอความสุขและ
ชวนคนไทยเริ่มปใหมดวยส่ิงใหมใหเต็มเปยมไปดวยชีวิตชีวาและความสดใส อีกท้ังตองการเปนกําลังใจใหกับคนไทยทุกคนท่ี
ไดรับผลกระทบจากปญหาอุทกภัยที่รุนแรง ซ่ึงสังคมตองการการฟนฟูเพื่อเร่ิมตนส่ิงใหมดวยใจที่เขมแข็ง” 

สําหรับแคมเปญนี้ ทางโอเชียนกลาสไดสรางสรรคชุดของขวัญสุดพิเศษ ภายใตคอนเซ็ปต “2012 Happy New Beginning” ซ่ึงมี
ดวยกันถึง 3 คอลเล็กช่ัน ไดแก Happy Home, Happy Healthy Life และ Happy New U ตอบรับความตองการของทุกคน 

โดยคอลเล็กช่ันแรก Happy Home เปนคอลเล็กช่ันสุดนารักสําหรับทุกคนในครอบครัว ที่มาในคอนเซ็ปต “ใหบานใหมที่สดใส 
ดวยความใสใจใกลชิดกับทุกคนในครอบครัว” กับชุดเหยือกนํ้าและแกวนํ้าสําหรับครอบครัว ที่เพิ่มความนารักสดใสดวยลาย
กราฟฟคสีสันสดใสของบานสไตลตางๆ เพื่อส่ือความหมายของการเริ่มตนปดวยความอบอุน การอยูรวมกันอยางใกลชิด ในแพ็คเกจ
จ้ิงสุดเกสีสันสดใสที่ออกแบบมาพิเศษเปนรูปบานซ่ึงมีใหเลือกถึง 3 แบบ สวนคอลเล็กช่ันที่สอง คือ Happy Healthy Life มาใน
คอนเซ็ปต “เร่ิมตนใหมดวยสุขภาพกายใจที่แข็งแรง” ดวยเคร่ืองแกวชุดชาพิมพลายสุดหรูถูกใจผูรักสุขภาพที่มีใหเลือกถึง 3 
แบบ อยูภายในแพ็คเกจจ้ิงเรียบหรู ภายในเซ็ทประกอบดวยชุดแกวชาและจานรองจํานวน 2 ชุด และคอลเล็กช่ันสุดทาย Happy 
New U มีคอนเซ็ปต “ปใหม เร่ิมตนใหม เปนคนใหมที่สดใสกวา” เกดวยภาพการฟกตัวจากไขของตัวการตูนแตละชนิด ที่มีให
เลือกถึง 6 ลาย นอกจากแกวนํ้าพิมพลายสุดเกแลว ยังเพิ่มความพิเศษดวยที่รองแกวเขาชุดและแพ็คเกจจ้ิงที่ออกแบบเฉพาะใน
คอนเซ็ปต Happy New U น้ีดวย 

นอกจากน้ี เพื่อเปนการคืนความสุขและเริ่มตนส่ิงใหมใหกับคนไทยหลังจากพนภัยวิกฤตมหาอุทกภัย โอเซียนกลาส จัดกิจกรรม
เพื่อสังคม “Ocean Spirit จิตอาสา” เพื่อคืนความสุขที่สดใสจากใจชาวโอเชียนกลาส เปนสวนหน่ึงในการสรางขวัญและกําลังใจ
ใหกับทุกคน โดยลงพื้นที่ทําความสะอาดและซอมแซมโรงเรียนใหแกเด็กๆ เพื่อรวมเปนสวนหน่ึงในการชวยฟนฟูและเยี่ยวยา
จิตใจของครอบครัวผูประสบภัยใหพรอมยิ้มสูอีกคร้ัง” 
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ท่ีมา : หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจฉบับท่ี 2,621  27-30 มีนาคม พ.ศ. 2554 

ศันสนีย สุภัทรวณิชย โอเชียนกลาส รุกขยายตลาดไฮเอต ไทย-อินเตอร สงลูคาริส แกวคริสตัล เจาะตลาดโรงแรม 5 ดาว ชูจุดขาย 
แกวคริสตัลปลอดสารตะกั่ว คุณภาพระดับพรีเมียม รายแรกในเอเชีย ตั้งเปายอดขายปน้ี 3 ลานชิ้น จากปที่แลวครองยอดขาย 1 ลาน
ชิ้น มูลคากวา 300 ลานบาท คาดภายใน 3-5 ปสรางยอดขายแตะ 3,000 ลานบาท 

นางศันสนีย สุภัทรวณิชย กรรมการผูจัดการ บริษัท โอเชียนกลาส  จํากัด (มหาชน) เปดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" วา จากปที่แลว ที่
บริษัทบุกตลาดแกวไวนคริสตัล ภายใตแบรนดใหม "ลูคาริส" เจอะตลาดระดับพรีเมียม ทั้งโรงแรมและรานอาหารระดับไฮเอนด ทั้งใน
และตางประเทศ ทําใหสามารถสรางยอดขายไดภายในปเดียว 1 ลานใบ คิดเปนมูลคาประมาณ 300 ลานบาท สําหรับปน้ี บริษัท
มีเปาสรางยอดขายเพิ่มเติมเปน 3 ลานใบ มูลคารวมเกือบ 1,000 ลานบาท โดยมีแผนขยายตลาดเพิ่มเติม โดยเฉพาะในตลาด
เอเชีย และตลาดในประเทศไทย 

"เราเปนเจาแรกในเอเชีย ที่สามารถผลิตแกวไวนคริสตัลระดับเดียวกับบริษัทใหญๆ ในยุโรปได โดยเราลงทุนมาเม่ือ 3-4 ป ที่
แลว ดวยงบกวา 1,000 ลานบาท สําหรับโรงงานผลิตแกวคริสตัล ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยแกวลูคาริสเปนแกวคริสตัล
ปลอดสารตะก่ัว ที่ใหคุณภาพในการดื่มไวน ทําใหไดรสชาติไวนที่ไมผิดเพ้ียน" นางศันสนียกลาวและวา แบรนดลูคาริส ถือเปน
ซับแบรนดแรกของโอเชียนกลาส ที่แยกออกมาเพ่ือบุกตลาดลักชัวรีเปนหลัก  

บริษัทไดเร่ิมทําตลาดแกวคริสตัลจริงจังประมาณปที่แลว โดยเร่ิมตนบุกตลาดโรงแรมในเอเชีย ซ่ึงถือเปนตลาดหลักของโอเชีย
นกลาส และในปน้ี มีแผนท่ีจะบุกตลาดเอเชียเพิ่มมากข้ึน เชน ฮองกง อินเดีย รวมไปถึงตะวันออกกลาง อาทิ ดูไบ มีโรงแรม
ระดับ 5 ดาว จํานวนมาก โดยจะใชงบการตลาดประมาณ 30 ลานบาท ทําโฆษณาประชาสัมพันธทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ผานส่ือแม็กกาซีนบนสายการบินในภูมิภาคเอเชีย นอกจากน้ียังออกงานแฟรตางๆ งานไวนแฟร และการเจาะเขากลุมลูกคาโรงแรม
และรานอาหาร  

สําหรับลูคาริส เปนแบรนดที่โอเชียนกลาส  สงออกไปทําตลาดตางประเทศประมาณ 85% จากภาพรวมของโอเชียนกลาส  ที่สงออก
ประมาณ 70% ของสินคาทั้งหมด และลูคาริสถือเปนแบรนดที่มีสัดสวนรายไดของบริษัทประมาณ 15% โดยปที่ผานมา มียอดขาย
ประมาณ 150-200 ลานบาท เติบโตประมาณ 12-15% 

ปน้ีโอเชียนกลาส  จะพัฒนาโปรดักตไลนในกลุมของลูคาริสตอเน่ือง โดยจะมีไลนใหมๆ ออกสูตลาดในปหนา ขณะที่ปน้ีได
นําเสนอลูคาริสครบท้ังหมด 3 กลุม 10-15 ไอเท็ม บริษัทมองวาตลาดผูบริโภคไวนในภูมิภาคเอเชียอีก 3-5 ป จากอัตราเติบโต
ประมาณ 15% สวนไทยมีอัตราการเติบโตอยูที่ 10% ตอป จีนเติบโต 20% ตอป ถือเปนโอกาสในการขยายชองทางตลาดใหมๆ 
บริษัทจึงตั้งเปาภายใน 3-5 ป จะสามารถสรางยอดขายของลูคาริสไดประมาณ 10 ลานชิ้นตอป หรือประมาณ 3,000 ลานบาท  

สวนจุดขายขณะนี้มีตัวแทนจําหนายในประเทศจีน ฮองกง และสิงคโปร โดยวางจําหนายสินคาในหางสรรพสินคา รานไวน รวมกวา 
100 จุด และยังขายตรงใหกับกลุมโรงแรมตางๆ ซ่ึงขณะน้ีโรงแรมในประเทศไทย 80-90% ใชแกวของโอเชียนกลาส สวนแกวไวน
คริสตัลลูคาริสโรงแรมในเมืองไทยยังมีปริมาณการใชไมมากนัก ในขณะที่ในฮองกง 80-90% รูจักและเลือกใชแบรนดลูคาริส เน่ืองจาก
ในฮองกงเปนประเทศท่ีมีการด่ืมไวนกันมาก 

 

 



ภาคผนวก ค 

ผลการสัมภาษณกลุมลูกคาจากแบบสอบถาม 

จากการวิจัยเชิงสํารวจโดยการใชแบบสอบถาม การวิเคราะหผลจะนําเสนอขอมูลในรูปของตาราง คําอธิบายผล
ความหมาย และขอกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะห ดังน้ี   
S.D หมายถึง คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
*  หมายถึง คาความตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
N        หมายถึง ขนาดของกลุมตัวอยาง  

Pearson’s correlation   หมายถึง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันใชในการทดสอบสมมุติฐานเพื่อวัดความสัมพันธ

ระหวางตัวแปร  

Sig. (2-tail)   หมายถึง ระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดสอบใชในการสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน  

 
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
 

ตารางท่ี 3.1  แสดงจํานวนและรอยละ เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

เพศชาย 62 31.0 

เพศหญิง 138 69.0 

รวม 200 100.0 

 
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนประชากรเพศหญิง มากท่ีสุด มีจํานวนเทากับ 138 ราย คิดเปนรอย 

69.0  และประชากรเพศชาย  จํานวน 62 ราย คิดเปนรอยละ 31.0  
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ตารางท่ี 3.2   แสดงจํานวนและรอยละ อายุของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ชวงอายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 25 ป 21 10.5 

25-35 ป 88 44.0 

36-46 ป 65 32.5 

46 ปข้ึนไป 26 13.0 

รวม 200 100.0 

 
 จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหวาง 25-35 ป มีจํานวนมากที่สุด เทากับ 88 ราย คิดเปนรอยละ 
44.0 รองลงมาคือ ผูตอบแบบสอบถามที่มี อายุระหวาง 36-46 ป เทากับ 65 ราย คิดเปนรอยละ 32.5  46 ปข้ึนไป เทากับ 26 
ราย คิดเปนรอยละ 13.0  และอายุ ต่ํากวา 25 ป มีจํานวน เทากับ 21 ราย คิดเปนรอยละ 10.5 
 
 

ตารางท่ี 3.3  แสดงจํานวนและรอยละ อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

รับราชการ/พนักงานของรัฐ 17 8.5 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 7 3.5 

พนักงานบริษัทเอกชน 128 64.0 

ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย 36 18.0 

พอบาน/แมบาน  12 6.0 

รวม 200 100.0 

  
จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีจํานวน 128 ราย คิดเปนรอยละ 64.0 

รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย มีจํานวน 36 ราย คิดเปนรอยละ 18.0  อาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ มีจํานวน 
17 ราย คิดเปนรอยละ 8.5  อาชีพพอบาน/แมบาน มีจํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 6.0  และอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มี
จํานวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 3.5  
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ตารางท่ี 3.4 แสดงจํานวนและรอยละ รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 15,000 บาท 15 7.5 

15,001 - 30,000 บาท 71 35.5 

30,001 - 45,000 บาท 85 42.5 

45,001-60,000 บาท 18 9.0 

60,001 บาทข้ึนไป 11 5.5 

รวม 200 100.0 

 
 จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 - 45,000 บาทมีจํานวน 85 ราย คิด
เปนรอยละ 42.5 รองลงมาคือ ผูมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 - 30,000 บาท มีจํานวน 71 ราย คิดเปนรอยละ 35.5  ผูมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 45,001-60,000 บาท มีจํานวน 18 ราย คิดเปนรอยละ 9.0  ผูมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 15,000 บาท มี
จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 7.5  และ ผูมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 60,001 บาทข้ึนไป มีจํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 5.5 
 
 

ตารางท่ี 3.5  แสดงจํานวนและรอยละ ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเทา 16 7.8 

ปริญญาตรี 139 69.5 

สูงกวาปริญญาตรี 46 22.8 

รวม 200 100.0 

 
 จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 139 ราย คิดเปนรอยละ 
69.5 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 46 ราย คิดเปนรอยละ 22.8  และระดับการศึกษาอนุปริญญา/
ปวส. หรือเทียบเทา จํานวน 16 ราย คิดเปนรอยละ 7.8 

 



ประวัติผูศึกษา 
 

นางสาวภคมณ  นาคเจริญ เกิดเม่ือวันที่ 3 เดือน สิงหาคม ป 2524   สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาประชาสัมพันธ จาก สถาบันราชภัฎสวนดุสิต เม่ือ
ปการศึกษา 2545 และไดเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ตั้งแตปการศึกษา 2553 
ประสบการณในการทํางาน ตั้งแตป 2550  ถึงปจจุบัน บริษัท เวิลด เซรามิค เซ็นเตอร จํากัด 
ตําแหนง เจาหนาที่การตลาด 
 


