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บทคัดย่อ
ห้างหุ ้น ส่ ว นจํากัด องุ่ น ผ้า ไทย เป็ นผูผ้ ลิต และจัด จําหน่ าย เครื องแต่ งกายสตรี สําเร็ จ รู ป ที ทําการ
ออกแบบและตัดเย็บเอง โดยเน้นยําในด้านการควบคุมคุณภาพ ให้มีระดับ และมาตรฐานทีดี เทียบเคียงกับสินค้า
ยีห้อดัง (Brand Name) ในขณะเดียวกันก็ยงั มีการควบคุม ให้ตน้ ทุนตําลง เพือให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าทีมีคุณภาพใน
ราคาทีคุม้ ค่า และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ในขณะทียอดขายมีการลดตําลงในช่วงฤดูฝน ซึงถือเป็ นช่วง Low
Seasons ของการทําธุ ร กิ จ จําหน่ ายสิ น ค้าแฟชัน จึ งได้ด าํ เนิ น การแก้ปัญหาดังกล่าวโดย บริ ษ ัทจะใช้ก ารทํา
การตลาดในช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลสําคัญของประเทศไทย และวันสําคัญทางพุทธศาสนาต่างๆ ทาง
บริ ษทั มุ่งเน้นการติดต่อทางช่องทางโทรศัพท์ Email, Line และ Facebook Messenger ซึงเน้นการใช้โทรศัพท์
และ Social Media เป็ นส่วนใหญ่ เพือติดต่อสือสารกับลูกค้า นอกจากนี ทางบริ ษทั มีการจัดโปรโมชัน และการ
สังจองสิ นค้าล่วงหน้า เพือลดเวลารอคอย และยังสามารถนํายอดจองไปสังผลิตสิ นค้าได้ครบตามความต้องการ
ของลูกค้าอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ปัญหาทีเกิดขึนในระหว่างการสังจอง สังผลิต และจัดจําหน่ายนัน ก็สามารถเกิด
ข้อผิดพลาดขึนได้ ซึงหากเกิดขึน ทางบริ ษทั ก็ยินดีทีจะชดเชยให้แก่ลูกค้าอย่างเต็มที เช่น เปลียนสิ นค้าใหม่ให้

ลูกค้า แม้ว่าสินค้าที เปลียนจะมีราคาแพงกว่าก็ตาม และยังมีการรับประกันคืนเงินเต็มจํานวนอีกด้วย ส่วนลูกค้า
กลุ่มทีสนใจสินค้าบริ ษทั เรานัน เนืองจากสินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคา และความน่าเชือถือของบริ ษทั
จากการศึกษาและปฏิบตั ิงานในส่วนของการออกสิ นค้าใหม่เพือให้ทนั จําหน่ ายในช่วงเทศกาลวันแม่
ของ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด องุ่นผ้าไทยนัน พบว่าทางบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญกับการทําการตลาดผ่านสื อออนไลน์
โดยผ่านขันตอนสําคัญ คือ มีทีมคณะผูบ้ ริ หาร วางแผนกลยุทธ์เพือกําหนดจุดมุ่งหมาย และแนวทาง จากนัน
นักศึกษาจะได้รับคําสังเพือนํามาปฏิบตั ิ นอกจากนียังมีการแลกเปลียนความคิดเห็นกันในระหว่างทํางาน เพือ
ความเป็ นมืออาชีพ และให้ผลงานออกมาดีทีสุด
ทางผูจ้ ดั ทําจึงได้เก็บข้อมูล พร้อมทังร่ วมประชุมและแสดงความคิดเห็น เพือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที
ตรงตามความต้องการ และจุดประสงค์ของลูกค้า นอกจากนี ยังมีการทําการตลาด เพือความแน่นอนของยอดขาย
ทีจะเพิมขึนในช่วงเทศกาลวันแม่ ในส่วนสุดท้ายทางนักศึกษาได้ตรวจประเมินยอดขายทีได้รับหลังจากจําหน่าย
สินค้า เพือเรี ยบเรี ยงข้อมูลและส่งต่อข้อมูลให้กบั ผูบ้ ริ หาร ทําให้สามารถเพิมยอดขายตามเป้าได้สาํ เร็ จ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ผ้าเป็ นหนึ่งในในปัจจัยสาคัญขั้นพื้นฐานในการดารงชีวิต เพราะผ้าเป็ นหนึ่งในปัจจัยสี่นอกเหนือ
จากอาหาร ที่อยูอ่ าศัย และยารักษาโรค ในอดีตแทบทุกครัวเรื อนจะมีการทอผ้าเพื่อตอบสนองความ
จาเป็ นในการใช้สอยภายในครอบครัว ชาวไทยมีการใช้ผา้ ทอมาช้านาน เนื่องจากส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรมมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในยามว่างจากงานในไร่ นา ผูห้ ญิงจะทอผ้า ดังสานวนพื้นบ้านที่ว่า
“เมื่อว่างจากงานนาผูห้ ญิงทอผ้าผูช้ ายตีเหล็ก” (ตรึ งใจ บูรณสมภพ, 2544, หน้า13) ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
การแบ่งหน้าที่ระหว่างชายและหญิง โดยผูห้ ญิงเป็ นผูม้ ีหน้าที่ทอผ้า มีการถ่ายทอดความรู ้และ
ประสบการณ์จากบรรพบุรุษรุ่ นหนึ่งไปสู่อีกรุ่ นหนึ่ง เป็ นเสมือนมรดกทางวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาที่
ได้รับการสัง่ สม กับอิทธิพลจากวัฒนธรรมภายนอกที่เข้ามากระทบทาให้ผา้ ทอมีลวดลายที่หลากหลาย
บ่งบอกความเป็ นมาและคตินิยม มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ผ้าทอที่ได้จะนามาใช้ในครอบครัวเพื่อ
ใช้ในชีวิตประจาวันในโอกาสต่างๆ หรื อใช้แลกเปลี่ยนกับผลผลิตอื่นๆ เพราะการทอสมัยก่อนเป็ นการ
ผลิตเพื่อใช้เองในชุมชน มิได้ผลิตเพื่อการค้า การซื้อขายจึงมีนอ้ ย ส่วนใหญ่ต่างคนต่างทาไว้ใช้เอง เมื่อ
ประเทศไทยมีการติดต่อสัมพันธ์กบั ชาติตะวันตก มีการรับรู ปแบบวัฒนธรรมของตะวันตกมาไว้ใน
สังคมไทย การแต่งกายของคนไทยจึงเปลี่ยนแปลงไป รัฐบาลไทยให้ความสาคัญต่อการพัฒนาชนบท
การสร้างสาธารณูปโภค ความเจริ ญเข้าไปสู่ชนบทมากขึ้น การส่งเสริ มอุตสาหกรรมทาให้เกิดโรงงาน
อุตสาหกรรมทอผ้า ทาให้ไม่จาเป็ นต้องทอผ้าด้วยความยากลาบากอีกต่อไป เพราะสามารถหาซื้อผ้าที่
ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้าได้ง่าย ราคาถูก สีไม่ตก ชาวบ้านหันมานิยมใช้ผา้ ทอจากเครื่ องจักร
แทน ทาให้หตั ถกรรมผ้าทอไทยซบเซาลง นอกจากปริ มาณและแหล่งผลิตจะลดลงอย่างมาก จนเกือบ
สูญหายไปจากชนบทบางแห่ง
แต่ดว้ ยพระมหากรุ ณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้การสนับสนุ น
และฟื้ นฟูผา้ ทอไทยในชนบท ได้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ ง ประกอบกับในช่วงปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทย
ได้ประสบกับสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมแทบทุกสาขาเกิดภาวะการชะลอ
ตัว บริ ษทั และโรงงานหลายแห่ งต้องปิ ดกิจการลง ทาให้เกิดปั ญหาการว่างงาน แรงงานบางส่ วนต้อง
เดินทางกลับสู่ภูมิลาเนาเพื่อประกอบอาชีพ อีกทั้งราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า เกษตรกรยากจน มี
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หนี้ สินมาก แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งแต่เดิมมุ่งเน้น ที่จะพัฒ นาภาคอุตสาหกรรมเป็ นหลัก จึ ง
เปลี่ย นแปลงไปเป็ นการพัฒ นาที่ ร ากหญ้า น าภู มิปัญ ญาท้อ งถิ่น มาใช้ในการพัฒ นา โดยการจัด ท า
โครงการต่างๆ อาทิ โครงการหมู่ บา้ นอุต สาหกรรม เป็ นการคัด เลือกหมู่บ้านที่ มีการประกอบอาชี พ
อุตสาหกรรมในครอบครัว และหัตถกรรมในเชิงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีผปู ้ ระกอบอาชีพนั้นๆ เป็ นจานวน
หนึ่ งอย่างสม่าเสมอ โดยกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรมเป็ นผูร้ ั บผิด ชอบในการสนับสนุ นโครงการ และ
โครงการหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็ นแนวคิดที่ตอ้ งการให้แต่ละหมู่บา้ นมีผลิตภัณฑ์หลัก 1
ประเภท โดย ผลิตภัณฑ์อาจหมายถึง สิ นค้า บริ การ และกิจกรรมต่างๆ อาทิ การรักษาสิ่ งแวดล้อม การ
แสดงศิลปะ การนาเสนอประเพณี วฒั นธรรม ตลอดจนการท่ องเที่ ยวในเชิงอนุ รักษ์ เป็ นต้น ซึ่งเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วตั ถุดิบและทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยูม่ าเพิ่มขบวนการการบริ หารจัดการ การผลิต และ
การตลาด ให้กลายเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและจุดขาย รวมทั้งสนับสนุ นส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ให้
เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายทั้งในประเทศและทัว่ โลก มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิม่ ของผลิตภัณฑ์ และความเจริ ญ
ให้กบั ชุมชน เพื่อยกระดับฐานะความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนให้ดีข้ ึนภายใต้หลักการพื้นฐานของโครง
ดาร 3 ประการคือ 1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับสากล 2. มีเอกลักษณ์เป็ นที่ลือชื่อเพียงหนึ่ งเดียว
และ 3. พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และการปรับปรุ งเทคโนโลยี โดยแผนแม่บทหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์
พ.ศ. 2545-2549 มีวตั ถุประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย โดยมีเป้าหมาย
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนและท้องถิน่ ที่ร่วมโครงการให้ได้ไม่ต่ากว่า 20,000 บาท/คน/ปี มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน เมื่อสิ้นระยะเวลาดาเนินงานตามแผน จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนให้
พึ่งตนเองได้ร้อยละ 60 ของชุมชน (ตาบล/เทศบาล) ที่เข้าร่ วมโครงการ ภาครัฐจะทาหน้าที่เป็ นเพียง
ผูอ้ านวยการความสะดวก และให้คาแนะนาเพื่อให้โครงการเกิดขึ้น และพัฒนาศักยภาพเพื่อกระจายสู่
ตลาดโลกต่อไป โดยกาหนดให้มีคณะกรรมการอานวยการหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิตภัณ ฑ์แห่ งชาติ (กอ.
นตผ.) ขึ้ น และได้จ ัด ตั้ง คณะอนุ ก รรมการ เพื่ อ ท าหน้ า ที่ รั บ ผิด ชอบด้า นต่ า งๆ ตามแผนงานที่
คณะกรรมการฯ กาหนดขึ้นโดยคณะอนุ กรรมการ ระดับภูมิภาค/อาเภอ/จังหวัด ทาหน้าที่บริ หารงาน
(กระทรวงมหาดไทย 2547,หน้า1-12)
ในส่ วนของตลาดในประเทศ จากการที่ผา้ ไทยได้การส่ งเสริ มให้มีการผลิตอย่างแพร่ หลายจากทั้ง
ภาครั ฐและเอกชนหลายแห่ ง ทาให้มีผลิตภัณฑ์ผา้ ไทยหลัง่ ไหลออกสู่ ตลาดเป็ นจานวนมาก ปริ มาณ
สินค้าในตลาดมากเกินความต้องการของผูบ้ ริ โภค จนเกิดภาวะสินค้าล้นตลาด แม้ว่าจะสามารถส่งออก
ผ้าไทยไปยัง ตลาดต่างประเทศได้เป็ นจ านวนมากในแต่ ละปี ก็ตาม รั ฐบาลได้พยายามแก้ไขปั ญหา
ดังกล่ าวโดยการเพิ่ม ช่ องทางการจัด จ าหน่ ายให้ก ับผูผ้ ลิต อาทิ การจัด งานแสดงสิ น ค้าทั้งในและ

3

ต่างประเทศ การส่งเสริ มการส่งออกและการจาหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิ ชอิเล็กทรอนิ กส์พร้อมทั้ง
จัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายในรู ปแบบของโครงการรณรงค์อย่างต่อเนื่ อง อาทิ การรณรงค์ให้มีการแต่ง
กายด้ว ยผ้า ไทยในเทศกาลส าคัญ ของชาติ ห รื อ การแต่ งกายด้ว ยผ้า ไทยในวัน ทางานปกติ ห รื อ ใน
ชีวิตประจาวันของกลุ่มคนทางาน อาทิ ข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานราชการต่างๆเป็ นต้น เพื่อ
กระตุน้ ให้มีความต้องการบริ โภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น แต่ตลาดยังอยูใ่ นกลุ่ม ผูบ้ ริ โภคสตรี ที่อยู่ในวัย
ทางานหรื อผูส้ ู งอายุเป็ นส่ ว นใหญ่ ซึ่งนิ ยมสวมใส่ เฉพาะในงานพิธีสาคัญ สาคัญ เท่านั้น ไม่ได้ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ส่ วนใหญ่มาจากปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดเนื่องจาก
การทอผ้าของชาวบ้านเองยังใช้กรรมวิธีและลวดลายแบบดั้งเดิมผลิตลวดลายตามความชอบของผูท้ อ
โดยไม่ได้ศึกษาความต้องการของตลาดมีการลอกเลียนแบบกัน รู ปแบบผลิตภัณฑ์ไม่มีความหลากหลาย
ไม่ทนั สมัยสอดคล้องกับวิถีชีวิตผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ทาให้ไม่ได้รับความนิ ยมจากผูบ้ ริ โภคเท่าที่ควรอีก
ทั้งราคาผลิตภัณฑ์ผา้ ไทยค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับผ้าที่ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ มีการกาหนดราคาที่ไม่
สอดคล้องกับคุณภาพของสิ นค้า จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ผผู ้ ลิตจะต้องมีการปรับปรุ งและพัฒนาผ้าไทยให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสภาพสังคมในปั จจุบันให้มากขึ้น เพื่อเป็ นการขยาย
ตลาดเข้าสู่ ก ลุ่ ม ลูก ค้า ใหม่ มิฉ ะนั้น ผูซ้ ้ื อผ้าไทยย่อมมีป ริ ม าณลดลงในแต่ ล ะปี และผ้า ไทยซึ่ งเป็ น
ศิลปะหัตถกรรมที่ทรงคุณค่าก็จะเลือนหายไปจากสังคมไทยในที่สุด
จากข้อมูลดังกล่ าว ห้า งหุ ้น ส่ ว นจากัด องุ่ นผ้าไทย จึ งได้ถือกาเนิ ด ขึ้ น เริ่ มแรกเป็ นการใช้ผา้ ฝ้าย
คุณ ภาพต่ า ประกอบกับเทคโนโลยีพิมพ์ลายไทยที่ ย งั ไม่ทัน สมัย ทาให้ไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้
หลังจากเล็งเห็นคุณค่าของการเพิ่มมูลค่าสินค้า และการเกาะกระแสการซื้อเสื้อผ้าในช่วงเทศกาล จึงได้มี
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ใช้ผา้ คุณภาพสู งขึ้น ใช้เทคโนโลยีที่ดีข้ ึน ประกอบกับการใช้ผา้ ทอ ซึ่งมีความ
สวยงาม ทาให้เกิดสินค้าที่มีคุณภาพ และทาให้ลูกค้าประทับใจได้
ช่ว งเทศกาลต่ างๆหรื อเหตุ ก ารณ์สาคัญของประเทศไทย เช่ น วัน พ่อ วัน เข้าพรรษา วัน แม่ หรื อ
แม้กระทัง่ ช่วงที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตนั้น ส่งผลให้ยอดขายของ ห้างหุน้ ส่วนจากัด องุ่นผ้า
ไทย เติบโตขึ้นอย่างมาก เนื่องจากมีความต้องการซื้อเสื้ อผ้าลายไทยที่ใส่แล้วสวย ทันสมัย ประกอบกับ
เหมาะสมกับกาลเทศะ เป็ นจานวนมากจึงทาให้ ห้างหุน้ ส่วนจากัด องุ่นผ้าไทย อยูค่ ู่คนไทยมามากกว่า 7
ปี แล้ว
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ในส่ ว นของห้า งหุ ้นส่ วนจากัด องุ่น ผ้าไทย ในปั จจุ บนั ก็มีปัญหาในด้านของก าลังการผลิตและ
ยอดขายมาตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 จึงได้มีการเพิ่มกาลังการผลิต
โดยการจ้าง OEM (ผูร้ ับจ้างผลิต) ในการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั ให้ได้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับในช่วงนี้
ทางห้างฯประสบปัญหายอดขายลดต่าลง จึงตั้งใจที่จะใช้ช่วงเวลา เทศกาลวันแม่แห่งชาติ ในการกระตุน้
ยอดขายขึ้นมาอีกครั้ง
ทั้งนี้ การจะกระตุน้ ยอดขายตามเทศกาลนั้น มีปัจจัยหลายอย่าง เพราะผูบ้ ริ โภคจะมีลกั ษณะการ
จับจ่ายใช้สอยที่แตกต่างไปจากปกติ จึงต้องมีการประชุมวางแผน และกาหนดตารางการทางาน เพื่อให้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ หม่ สามารถออกวางจ าหน่ า ยได้ทัน ในช่ ว งเทศกาลวัน แม่ แ ห่ ง ชาติ และมี ก ารเพิ่ ม
ความสามารถในการรับชาระค่าสินค้าอีกด้วย
ดังนั้น จากข้อมูลดังกล่าว ผูจ้ ดั ทาสนใจศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และการทาส่วนประสมทาง
การตลาด (4Ps) เพื่อแก้ปัญหา และสามารถออกผลิตภัณฑ์ คอลเล็กชัน่ ใหม่ ดังกล่าว ได้ทนั เวลา ผูจ้ ดั ทา
จึงได้จดั ทาโครงงานนี้ข้ ึน เพื่อใช้เป็ นประโยชน์ในการเรี ยน การวิจยั และการทาธุรกิจต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อนาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมาปรับใช้ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
1.2.2 เพื่อศึกษาขั้นตอนการทาส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จาหน่าย และ การส่งเสริ มการขาย สาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
1.2.3 เพื่อศึกษาความรู ้เกี่ยวกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ของห้างหุน้ ส่วนจากัด องุ่นผ้าไทย
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 พื้นที่ของการศึกษาการทาโครงการสหกิจศึกษาครั้งนี้คือ ห้างหุน้ ส่วนจากัด องุ่นผ้าไทย และพื้นที่
กลางใจเมือง (ลานน้ าพุหน้าศูนย์การค้าสยามพารากอน) กรุ งเทพมหานคร
1.3.2 ตาแหน่ง พนักงานฝ่ ายการตลาด
1.3.3 ระยะเวลาในการศึกษาปฏิบตั ิงานคือ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคก่อให้เกิดโอกาสและรายได้ให้แก่บริ ษทั
1.4.2 ทาให้มีความเข้าใจพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เพื่อใช้ในการตอบสนองความต้องการลูกค้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ได้ดียงิ่ ขึ้น
1.4.3 จากการที่ ห้างหุน้ ส่วนจากัด องุ่นผ้าไทย มีความต้องการในการเพิม่ ยอดขายในช่วงเทศกาลวันแม่
แห่งชาติ การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเพื่อสร้างสรรค์ และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่น้ นั จะสามารถ
ทาให้หา้ งหุน้ ส่วนจากัด องุ่นผ้าไทย สามารถสร้างยอดขายเพิ่มเติมได้มากยิง่ ขึ้นในช่วงเทศกาล
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรม
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และส่วนประสมทางการตลาด ของ ห้างหุน้ ส่วนจากัด องุ่นผ้าไทย
ผูจ้ ดั ทา ได้ศกึ ษาค้นคว้าจากเอกสาร ตาราและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังหัวข้อต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของผูบ้ ริ โภค
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
2.4 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
การมีสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย ขายได้ราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับ
ได้ และผูบ้ ริ โภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุม้ ค่า รวมถึงมีการจัดจาหน่ ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
การซื้อหาเพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่าง
ถูกต้อง เรี ยกว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่งประกอบด้วย 4P’s ดังนี้
2.1.1 ผลิตภัณฑ์ (Production)
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่เสนอขายเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจผลิตภัณฑ์รวมถึงสินค้า
บริ การ ความคิด ผลิตภัณฑ์เป็ นส่วนประสมทางการตลาดที่สาคัญที่มีองค์ประกอบต่างๆ อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์
ยังมีความหมายนอกเหนื อจากรู ปร่ างลักษณะที่มองเห็น ได้ กล่าวคือ เมื่อลูกค้าซื้อสิ นค้าใดๆ เขากาลังมองหา
ประโยชน์จากสินค้าหรื อบริ การประเภทของสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ โดยทัว่ ไปเราแบ่งลักษณะของสิ นค้าได้ตาม
ลักษณะตลาดนัน่ คือ
1. สินค้าบริ โภค (Consumer Goods) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือไปสาหรับผูบ้ ริ โภคใช้ในครัวเรื อนขั้น
สุดท้าย
2. สินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Goods) หมายถึงผลิตภัณฑ์ซ่ึงใช้ในการผลิตสินค้า หรื อเพื่อนาไป
จาหน่ายต่อ (Resale)
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ผลิตภัณฑ์ มีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ
1.ผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product) เป็ นการพิจารณาถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในด้านประโยชน์พ้นื ฐาน
ที่ผบู ้ ริ โภคได้รับจากการซื้อสินค้าโดยตรง ประโยชน์พ้นื ฐานมี 2 ลักษณะ คือ ประโยชน์ใช้สอยของตัวผลิตภัณฑ์
(Function Benefits) เช่น ตัวสิ นค้ามีคุณสมบัติเทียบเท่ากับสิ นค้าจากยี่ห้อสิ นค้าที่มีชื่อเสียง สามารถใช้ทดแทน
กันได้ในราคาที่ต่ากว่า สินค้าที่เป็ นยีห่ อ้ ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีราคาที่ค่อนข้างสูง
2.รู ปลัก ษณ์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ (Formal Product หรื อ Tangible Product) หมายถึ ง ลัก ษณะทางกายภาพที่
ผูบ้ ริ โภค สามารถสัมผัสหรื อรับรู ้ได้ ซึ่งได้แก่ คุณภาพ รู ปร่ างลักษณะ (Feature) รู ปแบบ (Style) การบรรจุหีบ
ห่อ (Packaging) ตราสินค้า (Brand)
3.ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented Product) หมายถึง ผลประโยชน์เพิ่มเติม หรื อบริ การที่ผซู ้ ้ือจะได้รับควบคู่
ไปกับการซื้อสินค้า ประกอบด้วยบริ การต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการขาย ซึ่งได้แก่ การติดตั้ง (Installation) การ
ขนส่ง (Transportation) การรับประกัน (Insurance) การให้สินเชื่อ (Credit) การให้บริ การอื่นๆ
2.1.2 ราคา (Price)
ราคา หมายถึง จานวนเงินหรื อสิ่งแลกเปลี่ยนที่มีความจาเป็ นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ สิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ราคาเป็ นต้นทุนของลูกค้า ผูบ้ ริ โภค เปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (value)
ของผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณค่าสูงกว่า ราคา ผูบ้ ริ โภคก็ จะตัดสินใจซื้อราคามีอิทธิพลต่อ
พฤติ ก รรมการซื้ อก็ต่ อเมื่ อผูบ้ ริ โ ภคท าการประเมิน ทางเลือ กและท าการตัด สิ น ใจโดยปกติ ผูบ้ ริ โภคชอบ
ผลิตภัณฑ์ราคาต่านักการตลาดจึงควรคิด ราคา น้อย ลดต้นทุนการซื้อหรื อทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจด้วยลักษณะ
อื่นๆ สาหรับการตัดสินใจอย่าง กว้างขวางผูบ้ ริ โภคมักพิจารณารายละเอียด นอกจากนี้ราคายังเป็ นเครื่ องประเมิน
คุณค่า ของผูบ้ ริ โภคติดตามด้วยการซื้อ เช่น ตัวสิ นค้ามีคุณสมบัติเทียบเท่ากับสิ นค้าจากยีห่ ้อสินค้าที่มีชื่อเสี ยง
สามารถใช้ทดแทนกันได้ในราคาที่ต่ากว่า ทาให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อในราคาที่ต่ากว่าและคุม้ ค่ากับราคา
2.1.3 การจัดจาหน่ าย (Place)
การจัดจาหน่าย หมายถึง กระบวนการในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย
หรื อผูใ้ ช้อุตสาหกรรม โดยทัว่ ไปแล้วผูผ้ ลิตส่ วนใหญ่ไม่ได้จาหน่ ายสินค้าให้ผบู ้ ริ โภคโดยตรง แต่จะมีกลุ่มคน
กลางทางการตลาด (Marketing Intermediaries) เข้ามาทาหน้าที่ต่าง ๆ ในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไป
ยังผูบ้ ริ โภคคนสุดท้ายหรื อผูใ้ ช้ ทาให้ผซู ้ ้ือได้รับผลิตภัณฑ์ตามเวลาและสถานที่ที่ตอ้ งการ คนกลางทางการตลาด
เข้ามาช่วยทาหน้าที่ต่างๆ แทนผูผ้ ลิตหรื อผูป้ ระกอบการ เรี ยกว่า ช่องทางการจัดจาหน่ ายหรื อช่องทางการค้า คือ
กลุ่มบุคคลหรื อองค์กรที่ สัมพันธ์ระหว่างกัน ในกระบวนการนาผลิตภัณ ฑ์จากผูผ้ ลิต ไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้
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กลุ่มบุ ค คลหรื อองค์กรที่ ทาหน้าที่ ต่าง ๆ ในช่องทางการจัด จาหน่ ายรวมเรี ยกว่า คนกลางทางการตลาด ซึ่ ง
มี 3 ประเภท
1.พ่อค้าคนกลาง (Merchant Middlemen) เป็ นพ่อค้าคนกลางที่ทาหน้าที่ซ้ือสิ นค้าจากผูผ้ ลิตมาไว้ใน
ครอบครองแล้วขายต่ อไป มีก รรมสิ ทธิ์ ในตัวสิ น ค้า ได้รับผลตอบแทนในรู ปแบบของก าไร ได้แก่ พ่อค้าส่ ง
พ่อค้าปลีก
2. ตัว แทนคนกลาง (Agent Middlemen) เป็ นคนกลางที่ ทาหน้าที่เสาะแสวงหาลูกค้า เจราจาต่อรอง
การค้าแทนผูผ้ ลิต ไม่มีสินค้าในครอบครอง ไม่มีกรรมสิ ทธิ์ในตัวสิ นค้า ได้รับผลตอบแทนในรู ปแบบของค่า
นายหน้าได้แก่ตวั แทนผูผ้ ลิต ตัวแทนการขาย นายหน้า
3 คนกลางทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการจัดจาหน่ าย (Facilitators) เป็ นคนกลางทาหน้าที่อานวย
ความสะดวกในกระบวนการจัดจาหน่ายสินค้าจากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภคคนสุดท้าย เช่น หน้าที่การขนส่ง การเก็บ
รั ก ษาสิ น ค้า ช่ ว ยจัด หาด้า นการเงิ น การรั บ ภาระความเสี่ ย งภัย หรื อท าหน้า ที่ ส่ ง เสริ มผลิ ต ภัณ ฑ์ไ ปยัง
กลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง คนกลางทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการจัดจาหน่าย
ทั้งนี้ ช่องทางการจัดจาหน่าย สามารถแบ่งเป็ น 3 กลุ่มหลัก คือ
1. การขายผ่านหน้าร้าน คือ การจัดจาหน่ายสิ นค้าที่เห็นได้ทวั่ ไปในชีวิตประจาวัน เป็ นการผลิตสินค้า
เอง และจาหน่ายสินค้าเองโดยไม่ใช้คนกลาง
2. การขายผ่านการสัง่ ซื้อ คือ การขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าที่สงั่ ซื้อ (ไม่ได้มาหน้าร้าน) โดยลูกค้าอาจจะ
สัง่ ซื้อสินค้าผ่านทาง อีเมลล์ โทรศัพท์ หรื อ เว็บไซต์
3. การขายผ่านพ่อค้าคนกลาง คือ การขายสิ นค้าให้กบั พ่อค้าคนกลาง เพื่อใช้พ่อค้าคนกลางกระจาย
สินค้าให้ถึงมือลูกค้าต่อไป เหมาะกับธุรกิจที่ไม่สามารถกระจายสินค้าได้เอง
2.1.4 การส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
การส่งเสริ มการตลาด หมายถึง การส่ งเสริ มการตลาดให้แก่สินค้าหรื อบริ การของเป็ นที่รู้จกั และสนใจ
เรี ยกว่าเป็ นหัวใจสาคัญของการตลาด ซึ่งสามารถทาการโฆษณาในสื่ อต่างๆ หรื ออาจจะเป็ นการทากิจกรรม
เพื่อให้ลูกค้าที่มาร่ วมกิจกรรมเกิดความอยากซื้อในสินค้าหรื อบริ การของเรา หรื ออาจจะเป็ นการขายตรงเลยก็ได้
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ทั้ง นี้ ก็ เ พื่ อ จู ง ใจให้ ลู ก ค้า เกิ ด ความสนใจและอยากเข้า มาเลื อ กชมสิ น ค้า หรื อบริ การของเรามากที่ สุ ด
เช่น มีส่วนลดในการซื้อสินค้า หรื อมีเครดิตในการซื้อ 30 วัน
(วิทวัส รุ่ งเรื องผล ,หลักการตลาด (กรุ งเทพมหานคร โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2545), น. 8-11)
2.2. ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
2.2.1 ยอมรั บความต้องการ (Need Recognition) กล่าวคือ กระบวนการตัด สิ นใจซื้อของ ผูบ้ ริ โ ภคจะ
เกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โ ภคเกิด ความต้องการ ซึ่ งอาจจะเป็ นความต้องการที่จาเป็ น (Need) เช่น หิ ว ก็มีความต้องการ
อาหาร หรื ออาจเป็ นความต้องการระดับสูง (Want) หลังจากผูบ้ ริ โภคได้รับสิ่ งกระตุน้ จากภายนอกมาปลุกเร้าให้
เกิดความต้องการ เช่ น การได้ชมภาพยนตร์ โฆษณา หรื อการได้ พบเห็นผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ และเกิดการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ แต่ท้งั นี้แม้ผบู ้ ริ โภคจะยอมรับความ ต้องการในผลิตภัณฑ์น้ นั แล้วก็ตาม แต่ก็อาจจะเกิดปัจจัยที่
ส่งผลให้ตอ้ งยุติกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภคเพียงขั้นตอนนี้ เช่น ระดับฐานะและรายได้ที่ไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของ ผูบ้ ริ โภคหรื อการไม่ยอมรับความต้องการของผูบ้ ริ โภคจากผูม้ ีอานาจตัดสินใจซื้อที่แท้จริ ง
2.2.2 แสวงหาทางเลือก (Identification of Alternatives) จะเป็ นกระบวนการที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลัง การ
ยอมรับความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยจะเป็ นการแสวงหาทางเลือกหรื อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
ก่อนตัดสิ นใจซื้อ เช่น ประเภทและชนิ ด คุณลัก ษณะทัว่ ไป ตราสิ นค้า ผูผ้ ลิต ผูใ้ ห้บริ การ สถานที่ซ้ือ รวมทั้ง
บริ ก ารหลังการขายของผลิตภัณฑ์น้ ันๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ น ใจ ซื้อครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ระดับการ
แสวงหาทางเลือกหรื อความต้องการข้อมูลของผูบ้ ริ โภคแต่ละ คนย่อมจะมีระดับความต้องการที่แตกต่างกัน
2.2.3. ประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อได้มีการแสวงหาทางเลือกแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะทา
การประเมินทางเลือกต่างๆ โดยการเปรี ยบเทียบ ข้อดี ข้อด้อย และความเหมาะสม อื่นๆ ทั้งที่จาเป็ นและต้องการ
ใช้ ระดับราคา และทัศนคติส่วนตัวของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตรายี่หอ้ ของ ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ การประเมินทางเลือกนั้น
ผูบ้ ริ โภคอาจจะใช้ระยะเวลามาก เพื่อทาการประเมินผล โดยละเอียด ดังนั้นในขั้นตอนการประเมินทางเลือกนี้จึง
เสมือนขั้นตอนที่ผบู ้ ริ โภคจะตัดสินใจ เลือกตรายีห่ อ้ ของผลิตภัณฑ์ หรื อผูใ้ ห้บริ การนั้นเอง
2.2.4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase and Related Decisions) เมื่อสามารถประเมินทางเลือกหรื อ สรุ ปเลือก
ตรายีห่ อ้ ของผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการได้แล้ว จะเข้าสู่ข้นั ตอนการตัดสินใจซื้อและระบุ คุณลักษณะที่ตอ้ งการเพิ่มเติม
จากผลิตภัณฑ์ตรายี่หอ้ นั้นๆ เช่น สถานที่จาหน่ าย เงื่อนไขการชาระ เงิน สีสัน ความปลอดภัย และบริ การหลัง
การขายจากผูข้ าย เป็ นต้น
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2.2.5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post - purchase Behavior) จะเป็ นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการ ตัดสินใจ
ที่ผบู ้ ริ โภคประเมินคุณค่าหรื อประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ที่ได้ตดั สินใจซื้อมา ซึ่งจะมี ผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ในครั้งต่ อไปของผูบ้ ริ โภค รวมทั้งการแนะนาในลักษณะปาก ต่อปากไปยัง ผูใ้ กล้ชิดให้ซ้ือ
ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆด้วย
ขั้น ตอนในการตัด สิ น ใจซื้ อ (Buying Decision Process) เป็ นล าดับขั้น ตอนในการตัด สิ น ใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค จากการสารวจรายงานของผูบ้ ริ โภคจานวนมากในกระบวนการซื้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคผ่านกระบวนการ 5
ขั้น ตอน คื อ การรั บ รู ้ ถึงความต้อ งการ การค้น หาข้อมูล การประเมิน ผลทางเลือก การตัด สิ น ใจซื้ อ และ
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กระบวนการซื้อเริ่ มต้นก่อนการซื้อจริ งๆ และมี ผลกระทบหลัง
การซื้อ

ภาพที่ 2.1 แสดงโมเดล 5 ขั้นตอนในกระบวนตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภค

2.3 แนวคิดเกีย่ วกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
2.3.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาและความหมายของผลิตภัณฑ์ใหม่
ประวัติความเป็ นมาของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรงในปัจจุบนั สิ่งที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
ต้องให้ความสาคัญรองลงมาจากกลุ่มลูกค้าคือ ผลิตภัณฑ์ในองค์กรซึ่งจะต้องมีการพัฒนาอยูเ่ สมอ ผลิตภัณฑ์
ใหม่อาจเป็ นผลิตภัณฑ์ที่เป็ นการเปลี่ยนรู ปแบบไปจากเดิม หรื อเป็ นเพียงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในผลิตภัณฑ์
เดิมหรื อเป็ นการนาเสนอผลิตภัณฑ์เดิมในตลาดใหม่ กิจการจะต้องมีวตั ถุประสงค์ชดั เจนในการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ว่าต้องการอะไร หรื อเป็ นการต้องการเป็ นผูน้ าด้านเทคโนโลยี ต้องการรักษาความเป็ นผูน้ าใน
ตลาด ต้องการใช้กาลังการผลิตส่วนที่เหลือให้เต็มที่ ต้องการขยายตลาด หรื ออาจจ้องการขยายผลิตภัณฑ์ให้
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ครบถ้วน ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์ที่ต่างกันจะนาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างกัน กลุ่มเป้าหมายของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างไปจากเดิมและกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่กจ็ ะแตกต่างกันด้วยแนวคิดใหม่ ๆ ของ
ผลิตภัณฑ์ อาจมาจากแหล่งแนวคิดต่างๆ กันจากรายงานของพนักงานขาย จากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน จากการ
หาช่องว่างของตลาดปัจจุบนั รวมไปถึงอาจได้แนวคิดใหม่มาจากพ่อค้าคนกลาง การระดมแนวคิดของหัวหน้า
แผนกต่างๆในกิจการ และแนวคิดส่วนใหญ่ที่ได้มกั ได้มาจากปัญหา ข้อเสนอแนะคาติชมของผลิตภัณฑ์ที่
ผูบ้ ริ โภค พบเจอในการบริ โภคผลิตภัณฑ์น้นั ในขั้นตอนนี้กิจการควรจะได้แนวคิดหลาย ๆ แนวคิดจากแหล่ง
ต่างๆ กัน เพื่อนาไว้กลัน่ กรองเลือกเฉพาะแนวคิดที่เหมาะสมสาหรับกิจการในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า
หรื อบริ การนัน่ เอง
ความหมายของผลิตภัณฑ์ใหม่
ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Planning) หมายถึงเป็ นผลิตภัณฑ์หรื อสินค้าบริ การใด ๆ ที่ใช้สาหรับ
กิจการ อาจจะเป็ นผลิตภัณฑ์สินค้าและบริ การที่มีแนวคิดใหม่ๆหรื อมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในผลิตภัณฑ์
สินค้า หรื อบริ การที่มีอยูแ่ ล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์สินค้า หรื อบริ การจะต้องมีผลให้ผบู ้ ริ โภคหรื อ
ลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การให้มากมากที่สุด โดยควรมีความพึงพอใจ
มากกว่าการบริ โภคผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การตัวเดิม หรื ออาจจะเป็ นผลิตภัณฑ์เดิมที่นาเสนอในตลาดใหม่ๆ
ปัจจุบนั สภาพทางการตลาดมีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรงละสูงมากขึ้น และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็ นไป
อย่างรวดเร็ วทาให้มีผลิตภัณฑ์สินค้าและบริ การใหม่ๆในตลาดจานวนมากที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไป
เร็ ว ดังนั้นจึงส่งผลให้วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การสั้นลง ผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การตัวที่ออกสู่
ตลาดใหม่ จะอยูร่ อดได้ในตลาด จึงต้องเป็ นผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การที่มี “ความใหม่” ที่แตกต่างและเป็ น
สาระสาคัญของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค หรื อลูกค้าเท่านั้น จากความหมายของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Mccathy & Pereault, Jr. (Basic Marketing, 1991 – P.342) จึงอาจจาแนกผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อ
บริ การใหม่ (New Product Development) ได้ 3 ลักษณะคือ
1. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ (Innovative Product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยงั ไม่มีผใู ้ ดนาเสนอใน
ตลาดมาก่อนหรื อเป็ นแนวคิดใหม่ที่ผบู ้ ริ โภคอาจยังคาดไม่ถึง
2. ผลิตภัณฑ์ปรับปรุ งใหม่โดยการปรับเปลี่ยน ดัดแปลง (Replacement Product of Modify
Product) หมายถึง เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พฒั นาเปลี่ยนแปลงปรับปรุ ง มาจากผลิตภัณฑ์เดิมที่ขายอยูแ่ ล้วใน
ตลาด ทาให้สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจแก่ผบู ้ ริ โภคได้มากขึ้นกว่าเดิม
3. ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ หรื อ การลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ (Imitative or Me-tooProduct) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ใหม่สาหรับกิจการแต่ไม่ใหม่ในท้องตลาดเกิดจากการที่กิจการเห็นว่าเป็ น
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ผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การ ที่ได้รับการยอมรับและเป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้าเป็ นหลัก ทาให้กิจการมี
โอกาสทากาไรสูง จึงเสนอผลิตภัณฑ์สินค้า และบริ การ เพือ่ เข้าสู่ทอ้ งตลาดโดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดของ
องค์กรหรื อบริ ษทั
2.3.2 องค์ประกอบ
องค์ประกอบของการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การใหม่ๆ ที่เป็ นแนวคิดใหม่ยงั ไม่มีผใู ้ ดนาเสนอ
ในตลาดมาก่อน เป็ นผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การที่มีโอกาสหรื อความต้องการของผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้าสูงใน
ท้องตลาด แต่มีความเสี่ยงสูงพอๆกันกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค หรื อลูกค้าเช่นกันในด้านล้มเหลวหรื อไม่
ประสบความสาเร็ จนัน่ เอง ถ้าพบว่าผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การดังกล่าว มีลกั ษณะไม่ตรงกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้า ดังนั้นเพื่อความมัน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การใหม่ๆ จะได้นบั การยอมรับจากผูบ้ ริ โภค
หรื อลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และเพื่อลดความเลี่ยงจากการล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจการจึงควรพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การใหม่ๆอย่างเป็ นระบบโดยมี กระบวน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product
Development Process) กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนั้นการสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Idea generation) จึงมีเครื่ องมือหรื อองค์ประกอบที่สาคัญ 8 องค์ประกอบดังนี้คือ
1. การสร้ างแนวความคิดเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ใหม่ (Idea generation)เป็ นการสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การใหม่ โดยมีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรหรื อบริ ษทั ที่จะนามาข้อมูลนั้นเข้ามาใช้ใน
การคิดค้นเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การตามความต้องการของลูกค้าหรื อออกผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่น้ นั เอง
โดยแหล่งข้อมูลในองค์กรมีการแบ่งออกเป็ น 2 แหล่งด้วยกันคือ (1) แหล่งภายในองค์กร (2) แหล่งภายนอก
องค์กร
(1) แหล่งภายในองค์กร
1.พนักงานขาย (Salespersons) ถือเป็ นบุคคลที่อยูใ่ กล้ชิดกับผูบ้ ริ โภค และทราบถึงความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
2.ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา (R&D specialists) เป็ นบุคคลที่ใกล้ชิดกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3.ผู้บริหารระดับสูง (Top management) เป็ นบุคคลที่ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของบริ ษทั จึงเป็ น
เหมือนเป็ นผูก้ าหนดทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การใหม่
(2) แหล่งภายนอกองค์กร
ลูกค้า (customers) ถือเป็ นแหล่งข้อมูลที่มีความสาคัญมากต่อองค์กรหรื อบริ ษทั ที่ผลิตสินค้าหรื อบริ การ
เนื่องจากผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การ ที่บริ ษทั ผลิตออกมาเพื่อจะนาเสนอขายยังท้องตลาดนั้น จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่
องค์กรหรื อบริ ษทั จะต้องคานึงถึงการตอบสนอง และความต้องการของลูกค้าเป็ นประการสาคัญ
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สมาชิกในช่ องทางการจัดจาหน่ าย (channel members)เป็ นอีกแหล่งข้อมูลหนึ่ง ที่ทราบถึงความ
ต้องการของลูกค้า หรื อผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี อย่างเช่น พ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก ตัวแทนจาหน่าย
คู่แข่ งขัน (competitors) เป็ นการเคลื่อนไหวทางการแข่งขัน รวมถึงไปถึงกลยุทธ์ทางการตลาดของคู่
แข่งขัน นี่ก็เป็ นปัจจัยสาคัญอีกอย่างหนึ่ง ขององค์กรหรื อบริ ษทั ที่ควรจะรู ้แหล่งข้อมูลหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กร
หรื อบริ ษทั ตัดสิน ใจในการคิดค้นเพื่อผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การใหม่ เพื่อจาหน่ายออกสู่ทอ้ งตลาดนัน่ เอง
2.การประเมินและคัดเลือกแนวความคิด (Idea screening) หลังจากได้แนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สินค้าหรื อบริ การใหม่แล้วองค์กรหรื อบริ ษทั ก็จะต้องมีการคิดค้นหรื อนาแนวความคิดเหล่านั้นมาทาการ
ประเมินถึงความเป็ นไปได้ ในการออกผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การตัวใหม่ เพื่อเป็ นการประเมินและคัดเลือก
แนวความคิดที่ดี และเหมาะสมที่สุดสาหรับองค์กร และมีการนามาพัฒนาเพื่อทดสอบแนวความคิดในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การใหม่ต่อไป
3.การพัฒนาและทดสอบแนวความคิด (Concept development and testing) เมื่อได้แนวความคิดที่ดี
และเหมาะสมที่สุดจากขั้นตอนที่สองแล้ว ขั้นต่อไปเป็ นการน าแนวความคิดที่ผา่ นการคัดเลือกแล้วนั้นมาพัฒนา
ให้มีความชัดเจนมากขึ้น และนาไปทดสอบกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้าหมาย เพื่อวัดความรู ้สึกและการยอมรับใน
ผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่
4.การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด (marketing strategy development) ในขั้นนี้เป็ นการพัฒนากลยุทธ์
ทางการตลาด ได้แก่ การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการตลาด การทา STP marketing (การแบ่งส่วน
ตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์) และการออกแบบกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix: 4 P’s)
5.การวิเคราะห์ สภาพทางธุรกิจ (business analysis) เป็ นการวิเคราะห์สถานการณ์และความเป็ นไปได้
ทางธุรกิจ ในการนาผลิตภัณฑ์ออกจาหน่าย เช่น การคาดคะเนถึงความต้องการซื้อต้นทุนและผลกาไรที่จะได้รับ
New Product Development Process
6.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (product development) เมื่อแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ผา่ น
ขั้นตอนต่างๆ ทั้ง 5 ขั้นมาแล้ว ในขั้นนี้จะเป็ นการพัฒนาแนวความคิดให้เป็ นผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การที่เป็ น
รู ปเป็ นร่ างขึ้นมาพร้อมที่ออกผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การสู่ทอ้ งตลาดเพื่อการจัดจาหน่ายนัน่ เอง
7.การทดสอบตลาด (market testing) ก่อนที่จะนาผลิตภัณฑ์ออกวางจาหน่าย ควรมีการทดสอบตลาด
ก่อน โดยอาจจะทาในรู ปของการวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในขอบเขตที่จากัด หรื อให้ผบู ้ ริ โภคทาการทดลองใช้
หรื อผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเป็ นการวัดการยอมรับของลูกค้าเป้าหมาย ทาให้ทราบถึงจุดดี จุดด้อยของ
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ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริ การ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุ งแก้ไขให้ดียงิ่ ขึ้นและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เป้าหมายให้มากที่สุด
8.การดาเนินธุรกิจ (commercialization) เมื่อผลิตภัณฑ์ได้ผา่ นการทดสอบตลาดแล้วในขั้นสุดท้ายก็จะ
เป็ นการนาเอาผลิตภัณฑ์สินค้า หรื อบริ การตัวใหม่ออก วางจาหน่ายตามท้องตลาด หรื อขายจริ งตามแผนการ
ตลาดที่ได้วางเอาไว้ ขั้นตอนนี้จึงเป็ นขั้นแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (introduction stage) ของวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์
(Product Life Cycle: PLC)
วงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ (Product life cycle)
ฉะนั้นการสร้างหรื อศึกษาถึงจรชีวิตผลิตภัณฑ์(Product life cycle) เป็ นการศึกษายอดขายของผลิตภัณฑ์
สินค้าหรื อบริ การของบริ ษทั หรื อองค์กร ในด้านวงจรอัตราการเจริ ญเติบโตของยอดขาย หรื อผลกาไรขององค์กร
ที่มีต่อระยะเวลาที่กาหนดเป็ นช่วงๆ ที่เรี ยกว่าวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ (Product life cycle) ผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อ
บริ การจะมีอายุเวลาที่กาจัด ยอดขายของผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การ จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลของแต่ละ
ช่วงหรื อ ในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การ กาไรของผลิตภัณฑ์จะเพิ่มขึ้น และลดลง
ตามขั้นตอนวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทางการตลาดได้ 4 ขั้นตอนดังนี้คือ
1.ขั้นแนะนา (Introduction Stage) เป็ นขั้นตอนที่เริ่ มต้นในการนาเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การ
ตั้งแต่สินค้ายังไม่ได้เข้ายังท้องตลาดให้เข้าสู่ตลาดอย่างมัน่ คง ขั้นตอนที่เป็ นขั้นแนะนาสินค้าหรื อบริ การนี้ จะมี
การเจริ ญเติบโตของยอดขายอย่างช้าๆ จากการแนะนาผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การให้เข้าสู่ยงั ท้องตลาด และให้
ผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้ารู ้จกั ให้ทดลองใช้สินค้าและบริ การ และจึงเกิดการใช้ จากการลงทุนรวมถึงภาระค่าใช้จ่ายทาง
การตลาดที่มีมาก ต้องใช้ในการแนะนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริ การไปยังท้องตลาด ช่วงขั้นตอนแนะนาทางด้าน
ผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การนี้ทาให้ยงั ไม่มกี าไรต่อองค์กร อาจทาให้มีปัญหาทางด้านความเสี่ยงสูง ในการ
ตัดสินใจเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การผ่านขั้นตอนการแนะนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริ การนี้
2.ขั้นเจริญเติบโต (Growth Stage) เป็ นขั้นตอนที่ผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การออกไปสู่ยงั ท้องตลาดแล้ว
และผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้า เกิดการยอมรับผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การขององค์กรอย่างรวดเร็ ว ในขั้นตอนนี้มีอตั รา
การเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การทางด้านยอดขายสูง และมีกาไรเพิ่มสูงขึ้นจากความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้าของท้องตลาด มีมากขึ้น ทาให้ตอ้ งมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นในการผลิตสินค้าและบริ การให้
มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคตามท้องตลาดเพิ่มมากขึ้น เมื่อตลาดมีความ
ต้องการมากขึ้นทาให้มีคู่แข่งขันเริ่ มเข้าสู่ ตลาดมากขึ้นยิง่ ถ้าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มกี าไรคุม้ ค่ามาก
3.ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ (Maturity Stage) เป็ นขั้นที่ตลาดเริ่ มอิ่มตัวในผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การของ
องค์กรบริ ษทั หรื อของกิจการ ขั้นตอนนี้มีอตั ราการเจริ ญเติบโตของยอดขายผลิตภัณฑ์สินค้าเพิม่ มากขึ้น ในส่วน
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ที่ยอดขายลดลงหรื อชะลอตัวลง ถือเป็ นขั้นตอนที่ทาให้มียอดขายสูงสุด และมีกาไรสูงสุดจากผลิตภัณฑ์สินค้า
และบริ การ ที่เป็ นที่ยอมรับของตลาดแต่การที่ตลาดอิ่มตัวทาให้องค์กรไม่ตอ้ งลงทุนเพิ่มขึ้น กาลังการผลิตให้
สูงกว่าเดิม กาไรที่ได้รับจะคงที่และค่อยๆ ลดลงตามลาดับ เนื่ องจากต้องมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นใน
ด้านทางการแข่งขันกับคู่แข่ง เพื่อที่จะรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การ
ในช่วงเวลานี้ให้ได้นานที่สุด
4.ขั้นตกตา่ (Decline) เป็ นขั้นตอนที่ตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าและบริ การเสื่อมความนิยมลดลงมาเรื่ อยๆ
ขั้นนี้มียอดขายของผลิตภัณฑ์สินค้าและบริ การลดลง และกาไรลดลง กิจการหรื อองค์กรต้องลดการส่งเสริ ม
กิจกรรมทางการตลาด ที่มีค่าใช้จ่ายสูง และต้องลดค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็ นของกิจการลง แล้วทาการวิเคราะห์
ปัญหาของผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การใหม่ ถ้าไม่สามารถแก้ไข หรื อไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุนก็อาจจะปล่อยให้
ผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การตัวนั้นตายไปจากท้องตลาดแต่ถา้ ผลิตภัณฑ์สินค้า หรื อบริ การนั้นยังพอมีผลกาไร
หรื อผลประโยชน์ทางการตลาดอื่นๆต่อองค์กร ที่สาคัญโดยยังมีศกั ยภาพที่สูงก็อาจจะมีการลงทุนเพิม่ เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริ การใหม่ๆออกยังสู่ทอ้ งตลาด
การสร้ างแนวคิดเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ใหม่
กิจการจะต้องมีวตั ถุประสงค์ชดั เจนในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ว่าต้องการอะไร ในด้านความ
ต้องการเป็ นผูน้ าด้านเทคโนโลยี ต้องการรักษาความเป็ นผูน้ าในตลาด ต้องการใช้กาลังการผลิตส่วนที่เหลือ
ให้เต็มที่ ต้องการขยายตลาด หรื ออาจต้องการขยายผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน
จะนาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างกัน กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างไปจากเดิม และกลยุทธ์
การตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่กจ็ ะแตกต่างกันด้วย แนวคิดใหม่ ๆ ของผลิตภัณฑ์ อาจมาจากแหล่งแนวคิด
ต่างๆกัน
การประเมินแนวคิด
การประเมินแนวคิดทางด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็ นจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งกลัน่ กรองแนวคิดหลายๆกรอบหรื อ
หลายแนวทาง ก็เพื่อให้เหลือเพียงแนวคิดเดียวที่กิจการประเมินแล้วว่าดีที่สุด เหมาะสมที่สุดสาหรับกิจการ และ
มีโอกาสดีในตลาด เกณฑ์ที่ใช้ในการกลัน่ กรองแนวคิดนี้ กิจการต้องสามารถวิเคราะห์ถึงจุดแข็งจุดอ่อนลักษณะ
ที่ตลาดที่กิจการกาลังจะเข้าไปและคัดเลือกเอาเฉพาะแนวคิด ที่สามารถทาให้กิจการอยูใ่ นฐานะได้เปรี ยบคู่
แข่งขัน แนวคิดของผลิตภัณฑ์ใหม่ควรที่จะตอบสนองวัตถุประสงค์ที่กิจการกาหนดไว้ และมีการใช้ทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่าสร้างความพึงพอใจแก่ผบู ้ ริ โภค เพิม่ มากขึ้นกว่าเดิม ผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ควรทาลายสิ่งแวดล้อมใช้แล้ว
ควรปลอดภัยทั้งตัวผูบ้ ริ โภคและสังคมโดยรวม
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การพัฒนาแนวคิดและการทดสอบแนวคิด
เป็ นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากกิจการสามารถคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เลือกเพียง1 แนวคิดที่
เหมาะสมที่สุด สาหรับกิจการมาทดสอบ ว่าผูบ้ ริ โภคเป้าหมายให้การยอมรับ และมีทศั นคติต่อแนวคิดใหม่น้ ี
อย่างไร มีอะไรที่ควรต้องแก้ไขปรับปรุ งเพิ่มเติมก่อนทาการผลิตจริ งอย่างไร หากผลการทดสอบแนวคิดใหม่
เป็ นลบ หรื อไม่มีโอกาสในตลาด กิจการก็สามารถล้มเลิกแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ นี้เสียก่อน ที่จะลงทุนใน
กระบวนการผลิตจริ ง ทาให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีนอ้ ยลง แนวคิดที่กิจการทัว่ ไปมักนามาทดสอบผลิตภัณฑ์
ใหม่ ทางด้านคุณลักษณะและคุณสมบัติใหม่ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ในสายตาของผูบ้ ริ โภค วิธีใช้
บริ โภค ปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้บริ โภค ลักษณะของผูบ้ ริ โภคที่ควรใช้บริ โภคผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการ
ทดสอบเรื่ องราคาที่เหมาะสม ของผลิตภัณฑ์ใหม่ ธุรกิจที่มกี ารแข่งขันกันอย่างรุ นแรงในปัจจุบนั สิ่งที่ผู ้
ประกอบธุรกิจต้องให้ความสาคัญรองลงมาจากกลุ่มลูกค้าคือ ผลิตภัณฑ์ในองค์กรซึ่งจะต้องมีการพัฒนาอยูเ่ สมอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่อาจเป็ นผลิตภัณฑ์ที่เป็ นการเปลี่ยนรู ปแบบไปจากเดิม หรื อเป็ นเพียงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างใน
ผลิตภัณฑ์เดิม หรื อเป็ นการนาเสนอผลิตภัณฑ์เดิมในตลาดใหม่ ได้มีการแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ใหม่
ออกเป็ น 6 ประเภท (สุรชัย นิวตั ิเจริ ญรุ่ ง, 2553) คือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของโลก ( New-to-the world-product)ผลิตภัณฑ์ชนิดแรกของโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วย
ลักษณะพิเศษบางประการ หรื อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างขึ้นมาสาหรับเข้าสู่ตลาดใหม่โดยเฉพาะ จึงทาให้ไม่
เหมือนกับผลิตภัณฑ์ใดเลยที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ประมาณร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์
ใหม่ท้งั หมด
สายผลิตภัณฑ์ใหม่ ( New product lines)เป็ นสายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิม่ ขึ้นของบริ ษทั แต่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์
ใหม่ของตลาด และเป็ นการเข้าสู่ตลาดเดิมที่มีอยูเ่ ป็ นครั้งแรก สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ประมาณร้อยละ
20 ของผลิตภัณฑ์ใหม่ท้งั หมด
การเพิม่ ผลิตภัณฑ์ ใหม่เข้ าไปในสายผลิตภัณฑ์เดิม (Additions to existing product lines) ผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่บริ ษทั ผลิตขึ้นมา แต่อยูบ่ นสายผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยูแ่ ล้ว ซึ่งต้องมีความใหม่พอสมควรสาหรับบริ ษทั และ
ตลาด สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ประมาณร้อยละ 26 ของผลิตภัณฑ์ใหม่ท้งั หมด
การปรับปรุงและเปลีย่ นแปลงผลิตภัณฑ์เดิม ( Improvements and revision of existing products) เป็ น
การปรับปรุ งผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยูแ่ ล้วให้ดีข้ นึ ในเรื่ องของลักษณะและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่อยูใ่ น
ตลาดส่วนใหญ่มกั จะผ่านการปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงมาแล้ว สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ประมาณร้อย
ละ 26 ของผลิตภัณฑ์ใหม่ท้งั หมด
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การปรับเปลีย่ นตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ (Repositioning)เป็ นการนาผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยูเ่ ข้าสู่ตลาดใหม่ หรื อ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ หรื อเป็ นการแสวงหาประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆ ให้กบั ผลิตภัณฑ์เดิมสัดส่วนของผลิตภัณฑ์
ประเภทนี้ประมาณร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์ใหม่ท้งั หมด
การลดต้นทุน (Cost reductions) เป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อแทนที่ผลิตภัณฑ์เดิม ที่ยงั คง
ประโยชน์การใช้สอย และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ยงั คงเดิม แต่มีราคาถูกลง สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ประเภท
นี้ประมาณร้อยละ 11 ของผลิตภัณฑ์ใหม่ท้งั หมด
2.3.3 การประยุกต์ใช้
การประยุกต์ใช้เครื่ องมือทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริ การใหม่ เพื่อนาผลิตภัณฑ์สินค้า
หรื อบริ การใหม่ออกสู่ทอ้ งตลาด ทางบริ ษทั หรื อองค์กรจาเป็ นต้องมีการวัดผลความสาเร็ จของผลิตภัณฑ์น้ นั
โดยมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวข้องกับปัจจัยการวัดความสาเร็ จ ซึ่งปัจจัยวัดความสาเร็ จ (Critical Success Factors:CSF)
นี้มีความสาคัญกับกระบวนการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การ (วชิราวุธ วันชูพริ้ ง, 2553) จากการวิจยั ใน
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีการนาเครื่ องมือที่เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญทางด้านปัจจัยความสาเร็ จไว้
5 องค์ประกอบดังนี้ คือ
1.การศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study) ก่อนที่จะเริ่ มมีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ มักจะต้องมี
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ซึ่งถือเป็ นจุดเริ่ มต้นของกระบวนการต่างๆ และจะทาให้สามารถทราบ
ข้อมูลต่างๆ เบื้องต้น ก่อนการตัดสินใจดาเนินการขั้นต่อไป
2.การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ (Concept Development) เพื่อเป็ นการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์สินค้า
หรื อบริ การที่มีปัจจัยต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้าเป็ นประการสาคัญ การคัดเลือก
แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การที่ดีที่สุดนั้น โดยการสร้างทีมระดมสมองในการพัฒนา
แนวความคิด ในการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และจะต้องได้รับ การสนับสนุน
จากผูบ้ ริ หารระดับสูง ซึ่งถือเป็ นอีกนัยหนึ่งหรื ออีกปัจจัยหนึ่ง ของการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า หรื อบริ การ
ทางด้านความสาเร็ จในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3.การวางแผนผลิตภัณฑ์ (Product Planning) เป็ นปัจจัยแห่งความสาเร็ จของกระบวนการนี้วางแผนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริ การใหม่ จะต้องมีการทางานร่ วมกันเป็ นทีม โดยมีการประสานงานในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริ การ และมีการใช้เทคโนโลยีที่อย่างเหมาะสม
มีกระบวนการที่มีการนาเอานวัตกรรมที่ผลิตสินค้า หรื อบริ การใหม่ เข้ามาพิจารณาในการวางแผนทางด้านการ
ออกแบบร่ วมอยูด่ ว้ ย และได้รับการยอมรับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร สุดท้ายต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการ
ของลูกค้า
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4.วิศวกรรมกระบวนการและผลิตภัณฑ์ (Product and Process Engineering) เป็ นปัจจัยสาคัญหลัก ใน
การกาหนดชิ้นงานต้นแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริ การ และชิ้นงานทดสอบ การทดสอบผลิตภัณฑ์ท้งั ภายใน
และภายนอก กระบวนการทางด้านผลิตภัณฑ์เป็ นการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และความร่ วมมือเป็ นสิ่งที่จาเป็ น
สาหรับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การ (Cormican และคณะ, 2004)
5.การทดสอบตลาด (Market Test) เป็ นการทดสอบก่อนนาผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การออกสู่ทอ้ งตลาด
ทางบริ ษทั หรื อองค์กรมีความจาเป็ นที่จะต้องส่งผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การไปทดสอบยังท้องตลาด เพื่อเป็ นการ
พิสูจน์ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริ การครั้งสุดท้ายก่อนการวางจาหน่ายท้องตลาด จากการศึกษาวิจยั ปัจจัยที่อยูใ่ นขั้น
การทดสอบของท้องตลาดว่าต้องมีการคัดเลือกลูกค้าที่จะทาการทดสอบผลิตภัณฑ์ของตน แจกผลิตภัณฑ์สินค้า
หรื อบริ การให้กบั ผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้าทดลองใช้ และมีการวางแผนการบริ หารการตลาด เพื่อรวบรวมข้อมูล
ผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การที่ให้ผบู ้ ริ โภค หรื อลูกค้าทดลองใช้หรื อความถึงพอใจทางด้านภาพลักษณ์ ของ
สินค้า เพื่อนาการวิเคราะห์และสรุ ปผลเพื่อการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การต่อไป (Benedetto,
1999)
6.การวางผลิตภัณฑ์สู่ ท้องตลาด (Market Launch) เป็ นการปล่อยสินค้าออกสู่ตลาดอย่างเป็ นระบบและ
มีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ และถือเป็ นส่วนท้ายของกระบวนการออกแบบสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมี
การศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสาคัญที่สามารถส่งผลให้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริ การนั้นๆ
ประสบความสาเร็ จ โดยมีการโฆษณา การบริ การหลังการขายที่ดี และมีทีมงานรองรับที่ดี, มีการจัดการในการ
กระจายสินค้าหรื อผลิตภัณฑ์, มีการวางแผนการสนับสนุนที่ดี และสามารถปล่อยสินค้าลงสู่ตลาดได้ในเวลาที่
เหมาะสมและทันต่อความต้องการของลูกค้า (Benedetto, 1999)
Ramanthan และ Dhar (2013) ได้ยกตัวอย่างการใช้กลยุทธ์การส่งเสริ มการขายของแบรนด์ร้านค้าปลีก
ระดับโลก คือ Wal-Mart ที่ใช้สโลแกน “Everyday low price” หรื อการลดราคาสินค้าร่ วมกับการแจกคูปอง
ส่วนลดให้กบั ผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้า เพื่อดึงดูดลูกค้าให้กกั ตุนสินค้าและซื้อซ้ า ในขณะที่หา้ งค้าส่งสมัยใหม่อย่าง
Costco เลือกที่จะแข่งขันด้วยกลยุทธ์ส่วนลด โดยมีการนาเครื่ องมือทางด้านตลาดทางการส่งเสริ มการขายเข้ามา
ใช้ในการทาตลาด เมื่อซื้อสินค้าจานวนมากๆหรื อซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง เพื่อเป็ นการดึงดูดผูบ้ ริ โภคด้านราคาและ
ปริ มาณการซื้อสินค้า
ภูริทัต ทองเพ็ชร (2556) ได้ศึกษาวิธีการใช้ลิงเพื่อเป็ นสื่อในการส่งเสริ มการขายยาในชุมชน ซึ่งเปรี ยบ
ได้กบั เครื่ องมือการตลาดคือการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อดึงดู ดให้ผบู ้ ริ โภคหรื อลูกค้าเกิดความต้องการเป็ นจานวน
มากมารวมตัวกัน เพื่อดูการจัดแสดง และประชาสัมพันธ์ ขายสินค้าระหว่างมีการแสดงเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการ
คล้อยตามและเกิดการซื้อเป็ นต้น
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สิโรบล สุ ขสวคนธ์ (2551) ผูศ้ ึกษาการส่งเสริ มการขายโดยใช้สาวเชียร์เบียร์เพื่อให้ลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภค
เกิดความสนใจในตัวสินค้าหรื อ แบรนด์ เมื่อแนะนาแบรนด์เข้าสู่ยงั ท้องตลาด หรื อส่งสินค้าไปยังผูบ้ ริ โภค เพื่อ
สร้างจุดขายในด้านความแตกต่าง แต่ต่อมาได้มกี ารใช้สาวเชียร์เบียร์เหมือนกันหมดทุกยีห่ อ้ จนเกิดเป็ นแบบ
แผนที่ทาไปตามกัน ในทุกองค์กรหรื อทุกบริ ษทั ทางการผลิตสินค้าเบียร์ซ่ึงทาให้ตน้ ทุนทางด้านการตลาดเพิ่ม
สูงขึ้น แต่องค์หรื อบริ ษทั เบียร์ก็ยอมรับได้เมื่อเทียบกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วย นอกจากนี้ยงั สร้างความ
แตกต่าง ให้กบั คุณค่าของ แบรนด์ได้ดว้ ยรู ปลักษณ์ของสาวเชียร์เบียร์ และเครื่ องแบบอีกทางหนึ่งด้วย
จากการศึกษาและทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ใหม่น้ นั พบว่ามีผศู ้ กึ ษาได้นาเทคนิคการ
ประเมินวัฏจักรตลอดชีวิตผลิตภัณฑ์มาประยุกต์ใช้ ซึ่งมีท้งั การทา การปรับปรุ งการผลิตผลิตภัณฑ์แยก
ออกเป็ น การปรับปรุ งการออกแบบกระบวนการผลิตหรื อเปลี่ยนแปลงการใช้วตั ถุดิบและการปรับปรุ งการ
ผลิตผลิตภัณฑ์โดยการนาไปรี ไซเคิล (ชินเทพ แซ่ล้ ี 2554)
(กฤษกร เจียมจารัสศิลป (2548)ได้ทาการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสีผงชนิดโพลีเอ
สเตอร์ -อีพอกซี ซึ่งเป็ นสีผงชนิดที่มีการใช้งานมากในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็ นเคมีภณ
ั ฑ์พ้นื ฐานที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมหลายประเภท โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคนิคของการประเมินวัฏ
จักรชีวิต ซึ่งจะทาให้ได้ทราบค่าเชิงปริ มาณและแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ตลอดวัฏ
จักรชีวิตของสีผง เช่น การเกิดปรากฎการณ์เรื อนกระจก การลดลงของชั้นโอโซน และภาวะความเป็ นกรด เป็ น
ต้น ขอบเขตการศึกษาของวัฏจักรชีวติ ของสีผงครอบคลุมตั้งแต่ข้นั ตอนการผลิต การขนส่งการใช้งาน และการ
กาจัด ผลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยใช้โปรแกรม SimaPro 5.1 วิธี Eco-Indicator 95พบว่า
ตลอดวัฏจักรชีวิตของสีผง ขั้นตอนการเคลือบสีผงกบชิ้นงานก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด (86.1
%) เนื่องจากกระบวนการนี้มกี ารใช้น้ าเป็ นจานวนมากถึง 58.1 ลิตรต่อการเคลือบสีผง 1 กิโลกรัม รองลงมาคือ
ขั้นตอนการขนส่ง (6.4 %) และขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบ (6.3 %) ตามลาดับ และ จันทิมา ริ้วลายเงิน (2550) ก็ได้
ปรับปรุ งโดยการเปลี่ยนแปลงการใช้วตั ถุดิบจากศึกษาน้ ามันดีเซลจากน้ ามันพืชที่ใช้แล้ว ที่ผลิตจากเครื่ อง
ผลิตไบโอดีเซล CMU-2 พบว่าในขั้นตอนการนาไบโอดีเซลไปใช้ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสูงสุด คิด
เป็ นร้อยละ 82.40รองลงมา คือ การผลิต คิดเป็ นร้อยละ 17.45 ส่วนการจัดหาวัตถุดิบเกิดผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 0.15ซึ่งในขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบนี้ (ชินเทพ แซ่ล้ ี 2554)
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2.4 วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
จาตุรงค์ สิทธิ (2546) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีผลอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผ้าไทยของหญิงวัยทางาน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทาการศึกษาจากผูห้ ญิงที่มีงานทาในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 350 คน พบว่า
ส่วนมากมีอายุในช่วง 25-35 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 45.7 มีสถานภาพสมรสคิดเป็ นร้อยละ 48 การศึกษาอยูใ่ น
ระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 50 .3 มีอาชีพในหน่วยงานเอกชนคิดเป็ นร้อยละ 59.1 รายได้เฉลี่ย 10,000 ถึง
19,999 บาท คิดเป็ นร้อยละ 45.7 และมีตาแหน่งงานในปัจจุบนั เป็ นพนักงานคิดเป็ นร้อยละ 65.7 ลักษณะผ้าไทยที่
เลือกซื้อมากที่สุด คือ ตัดเย็บสาเร็ จรู ปแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 56 รองลงมาคือเป็ นผ้าชิ้น การเลือกซื้อผ้าจากแหล่ง
ผลิตส่วนมาก คือ ภาคกลางร้อยละ 41.4 รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภทของผ้าไทยที่เลือกซื้อ
โดยมาก คือ ผ้าฝ้ายทอมือของภาคเหนือคิดเป็ นร้อยละ 10.53 รองลงมาคือผ้าลายน้ าไหลของภาคเหนือและผ้าทอ
พื้นของภาคกลางที่เลือกซื้อน้อยที่สุด คือ ผ้านาหมื่นศรี ของภาคใต้ โดยเหตุผลในการซื้อผ้าไทยครั้งแรกมาก
ที่สุด คือ เห็นคุณค่า คิดเป็ นร้อยละ 32.6 รองลงมา คือ ลองซื้อมาใช้ สาหรับความถี่ในการซื้อผ้าไทยมากที่สุด
คือ แล้วแต่โอกาสคิดเป็ นร้อยละ 36.9 รองลงมา คือ ไม่แน่นอน ด้านเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อผ้าไทยมาก
ที่สุด คือ รู ปแบบลวดลาย คิดเป็ นร้อยละ 23.28 รองลงมา คือ ราคาสิ่งจูงใจที่ทาให้ตดั สินใจซื้อผ้าไทยมากที่สุด
คือ ต้องการส่งเสริ มสินค้าไทย คิดเป็ นร้อยละ 23.49 รองลงมา คือ ส่งเสริ มและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทย
แนวโน้มที่จะซื้อผ้าไทยส่วนใหญ่ คือ เท่าเดิมคิดเป็ นร้อยละ 61.4 (พรพิมล เผ่าภูรี, 2546) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง
ปัจจัยที่มีสมั พันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์ผา้ ไทยของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐใน
กรุ งเทพมหานคร พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เคยใช้ผา้ ไทย ในกรณี เคยใช้แต่ไม่เคยซื้อเอง บิดา มารดา เป็ นผูซ้ ้ือ
ให้ใช้ ประเภทของผ้าไทยที่นิสิตนักศึกษาเคยใช้ แบ่งตามประเภทวัตถุดิบในการทอ ได้แก่ ผ้าฝ้ายและผ้าไหม
แบ่งตามกรรมวิธีในการทอ ได้แก่ ผ้ามัดหมี่และภาผ้าแพรวา ผลิตภัณฑ์ผา้ ไทยที่นิสิตนักศึกษามีในกลุ่มเสื้อผ้า
ได้แก่ เสื้อและกางเกง กลุ่มเครื่ องประกอบการแต่งกาย ได้แก่ กระเป๋ าและย่าม กลุ่มของขวัญของที่ระลึก ได้แก่
ถุงผ้าและกระเป๋ าใส่เศษสตางค์ นิสิตนักศึกษาซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ ไทยโดยไม่คานึงถึงโอกาส และซื้อจากบริ เวณ
แหล่งท่องเที่ยว นิสิตนักศึกษาได้รับความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผา้ ไทย จากแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ส่วน
ใหญ่นิสิตนักศึกษาซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ ไทยครั้งละ 100-300 บาท
มันฑนา พลอาสา (2538) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่สมั พันธ์กบั การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสาเร็ จรู ปของ
ข้าราชการสตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสาเร็ จรู ปของข้าราชการสตรี ตามลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ พิจารณาความเหมาะสมกับรู ปร่ างและบุคลิก โอกาสที่ใช้ การดูแลรักษา ความละเอียดเที่ยงตรงของ
สีเย็บและความคล่องตัวในการสวมใส่ ส่วนลักษณะการจาหน่ายพิจารณาความสะดวกต่อการเดินทาง การขาย
ในห้างสรรพสินค้า และราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
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บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ (ภาษาไทย) :
(ภาษาอังกฤษ) :
ที่อยูส่ ถานประกอบการ :

โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
อีเมล :
เว็บไซต์ :

ห้างหุน้ ส่วนจากัด องุ่นผ้าไทย
A-ngun Pa Thai Limited Partnership
14 ซอย อินทราวาส 9
ถนน พุทธมณฑล สาย 1 แขวง บางระมาด
เขต ตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร 10170
085 810 3588
vision_panorama@gmail.com
-

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ ห้างหุน้ ส่วนจากัด องุ่นผ้าไทย
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รู ปที่ 3.2 แผนที่ต้งั ห้างหุน้ ส่วนจากัด องุ่นผ้าไทย
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์การให้ บริการหลักขององค์กร
ห้างหุ ้น ส่ ว นจ ากัด องุ่น ผ้าไทย เป็ นผูผ้ ลิต และจัดจ าหน่ าย เครื่ องแต่ งกายสตรี สาเร็ จรู ป จากผ้าไทย
พื้นเมือง และผ้าไทยประยุกต์ อาทิ ชุด เดรส กระโปรง กางเกง ชุ ดกระโปรง เสื้ อ ฯลฯ บริ ษทั มุ่งเน้น การทา
การตลาดบนระบบดิจิตอล เพื่อเป็ นช่องทางการจัดจาหน่าย ประชาสัมพันธ์ และ การส่งเสริ มการขาย ทางบริ ษทั
เห็นความสาคัญในส่ วนของการบริ การหลังการขาย อาทิเช่น รับประกันสิ นค้าเป็ นเวลา 3 วัน (ส่งสินค้าชิ้นใหม่
ให้ทนั ที หรื อกรณี ไม่มีสินค้า ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจานวน)
โดยทาง องุ่นผ้าไทย มีความมุ่งมัน่ และมุ่งเน้นในส่ วนของคุณภาพของสินค้า รวมทั้งมีระบบ QC เพื่อ
ช่วยตรวจสอบคุณภาพของสินค้าหลังการผลิต และก่อนส่งสิ นค้าให้ลูกค้า นอกจากนี้ ห้างหุน้ ส่วนจากัด องุ่นผ้า
ไทย ยังได้รับเหรี ยญทอง 4 ดาว จากโครงการ 1 ตาบล 1 ผลิตภัณฑ์ ประจาเขต ตลิ่งชัน กรุ งเทพฯ ทาให้สามารถ
เชื่อมัน่ ได้ถึงคุณภาพของสินค้า ที่สมกับราคา คุม้ ค่ากับลูกค้ามากที่สุด
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ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจัดจาหน่ าย

รู ปที่ 3.3 ชุดอังคณา
ชุดเสื้อ – กระโปรง (แยกชิ้น) พร้อมผ้าคาดผูกโบว์ เนื้อผ้าคอตตอนพิมพ์ลายไทย

รู ปที่ 3.4 ชุดลักษณา
ชุดเสื้อ – กระโปรง (แยกชิ้น) เนื้อผ้าคอตตอนพิมพ์ลายปาเต๊ะสิงคโปร์
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รู ปที่ 3.5 ชุดภนิดา
ชุดเดรส เนื้อผ้าคอตตอนพิมพ์ลายแพรวา

รู ปที่ 3.6 ชุดปิ ยะนุช
ชุดเสื้อ – กระโปรง (แยกชิ้น) เนื้อผ้าฝ้ายทอ พิมพ์ลายไทย
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รู ปที่ 3.7 ชุดกาสะลอง
ชุดเสื้อ – กระโปรง (แยกชิ้น) เนื้อผ้าไหมทอ ลายไทย

รู ปที่ 3.8 ชุดธารารัตน์
ชุดเสื้อ – กระโปรง (แยกชิ้น) เนื้อผ้าไหมทอ ลายไทย
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รู ปที่ 3.9 ชุดริ นรดา
ชุดเสื้อ – กระโปรง (แยกชิ้น) เนื้อผ้าคอตตอนพิมพ์ลายไทย

รู ปที่ 3.10 ชุดนุชนาถ
ชุดเดรส เนื้อผ้าไหมทอ ลายไทย
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รู ปที่ 3.11 ชุดอาจารี
ชุดเสื้อ – กระโปรง (แยกชิ้น) เนื้อผ้าฝ้ายทอ พิมพ์ลายไทย

รู ปที่ 3.12 ชุดรุ จิรา
ชุดเสื้อ – กระโปรง (แยกชิ้น) เนื้อผ้าฝ้ายทอ พิมพ์ลายไทย
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รู ปที่ 3.13 ชุดมีอา
ชุดเสื้อ – กระโปรง (แยกชิ้น) เนื้อผ้าฝ้ายทอ พิมพ์ลายไทย

รู ปที่ 3.14 ชุดมินตรา
ชุดเสื้อ – กระโปรง (แยกชิ้น) เนื้อผ้าคอตตอนพิมพ์ลายปาเต๊ะสิงคโปร์
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รู ปที่ 3.15 กระโปรงชบา
กระโปรง เนื้อผ้าไหมปนฝ้ายทอ พิมพ์ลายไทย

รู ปที่ 3.16 กางเกงจันตา
กางเกง เนื้อผ้าไหมปนฝ้ายทอ พิมพ์ลายไทย
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รู ปที่ 3.17 ชุดจอมขวัญ
ชุดเสื้อ – กระโปรง (แยกชิ้น) เนื้อผ้าไหมทอ ลายแพรวา

รู ปที่ 3.18 ชุดราณี
ชุดเสื้อ – กระโปรง (แยกชิ้น) เนื้อผ้าฝ้ายทอ พิมพ์ลายไทย
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รู ปที่ 3.19 ชุดพิมมาลา
ชุดเดรส เนื้อผ้าฝ้าย พิมพ์ลายไทย

รู ปที่ 3.20 ชุดทัดดาว
ชุดเสื้อ – กระโปรง (แยกชิ้น) เนื้อผ้าฝ้าย พิมพ์ลายไทย
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รู ปที่ 3.21 ชุดลลิษา
ชุดเดรส เนื้อผ้าฝ้าย พิมพ์ลายไทย

รู ปที่ 3.22 ชุดมธุสร
ชุดเดรส เนื้อผ้าฝ้าย พิมพ์ลายปาเต๊ะ สิงคโปร์
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3.3 รูปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์กร

กรณรงค์ บุญขยาย
(ผูจ้ ดั การห้างฯ)
อิสราภรณ์ เอี่ยมเจริ ญ
(รองผูจ้ ดั การห้างฯ)

นัยนา อัศววงศ์อารยะ
(ผูจ้ ดั การทัว่ ไป)
ปาณัสม์ สุนทรธนวัจน์

สุริยา เสือบุญ

เมธิดา เอี่ยมเจริ ญ

(พนักงานฝ่ ายการตลาด)

(พนักงานฝ่ ายโลจิสติกส์)

(พนักงานฝ่ ายอาคารและสถานที่)

รู ปที่ 3.3 ลักษณะผังการทางานขององค์กร
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ปาณัสม์ สุนทรธนวัจน์
ตาแหน่งงาน:
พนักงานฝ่ ายการตลาด (Marketing Employee)
ลักษณะการทางาน: รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคผ่านการถ่ายภาพ ประชุมวิเคราะห์ขอ้ มูล
และแนวทางของสินค้าใหม่ และติดตามผลยอดขาย
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งของนนักงานที่ปรึกษา
3.5.1 คุณ กรณรงค์ บุญขยาย
ตาแหน่งงาน: ผูจ้ ดั การห้างฯ
3.5.2 คุณ อิสราภรณ์ เอี่ยมเจริ ญ
ตาแหน่งงาน: รองผูจ้ ดั การห้างฯ
3.6 ระยะเวลาปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลา 15 สัปดาห์ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
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3.7 ขั้นตอนและวิธกี ารดาเนินงาน
3.7.1 คิดหัวข้อโครงงานโดยเน้นการวิเคราะห์จากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาและนาไปปรึ กษากับพนักงาน
ที่ปรึ กษาถึงประเด็นที่น่าสนใจในการทาโครงงาน
3.7.2 กาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการทาโครงงาน
3.7.3 ทาการศึกษางานที่ได้รับมอบหมาย และนามาวิเคราะห์ถึงกระบวนการทางานอย่างเป็ นขั้นตอน
3.7.4 ทาการสืบค้นข้อมูลเพื่อนาข้อมูลมาประกอบการทาโครงงาน
3.7.5 ขอคาปรึ กษาจากพนักงานที่ปรึ กษาถึงขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและข้อเสนอแนะอื่นๆ
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
พ.ค. 62
1. วางแผนการดาเนินโครงงาน
2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิด
3. ออกแบบโครงงาน
4. จัดทาโครงงาน
5. ตรวจสอบโครงงาน
6. จัดทาเอกสาร
3.8 อุปกรณ์และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 ฮาร์ดแวร์
3.8.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์
3.8.1.2 เครื่ องสแกนเนอร์
3.8.1.3 เครื่ องปริ้ นเตอร์
3.8.1.4 เครื่ องถ่ายเอกสาร
3.8.1.5 กล้องถ่ายรู ป
3.8.1.6 รถยนต์
3.8.2 ซอฟต์แวร์
3.8.2.1 โปรแกรม Microsoft Word
3.8.2.2 โปรแกรม Microsoft PowerPoint

มิ.ย. 62

ก.ค. 62

ส.ค. 62
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัตงิ านตามโครงงาน
จากการปฏิบตั ิ งานในฝ่ ายการตลาด ห้างหุ ้นส่ ว นจากัด องุ่นผ้าไทย ผูจ้ ัดทาได้ปฏิบตั ิงานและทา
หน้าที่ต่างกันหลากหลายหน้าที่งานและหลากหลายขั้นตอน ผูจ้ ัดทาได้ศึกษาวิธีการปฏิบตั ิงานในแต่ละ
หน้าที่และในแต่ละขั้นตอนอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานอย่างละเอียด โดย
แบ่งเนื้อหาดังต่อไปนี้
4.1 ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
4.1.1 ขั้นตอนการเตรี ยมอุปกรณ์
4.1.2 ขั้นตอนการออกนอกสถานที่
4.1.3 ขั้นตอนการเก็บพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคผ่านการถ่ายภาพ
4.1.4 ขั้นตอนการคัดกรองข้อมูลภาพของลูกค้า ว่าตรงกับกลุ่มเป้าหมายหรื อไม่
4.1.5 ขั้นตอนการประชุมเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผล
4.1.6 ขั้นตอนการทาการตลาดออนไลน์
4.1.7 ขั้นตอนการพูดคุยกับลูกค้าในส่วนของการซื้อขาย
4.1.8 ขั้นตอนการตรวจสอบประเมินผลยอดขาย
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4.1 ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
4.1.1 ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์

รู ปที่ 4.1 ตัวอย่างการเตรี ยมอุปกรณ์
ในขัน้ ตอนนี ้ สิ่งสำคัญ คือ กำรเตรี ยมอุปกรณ์ต่ำงๆให้ พร้ อม ไม่ว่ำจะเป็ น โทรศัพท์ มือถื อ กล้ อง
ถ่ำยรูป(กล้ องใหญ่) คอมพิวเตอร์พกพำ สำยเชื่อมต่อ และหน่วยควำมจำเสริม ฯลฯ เพื่อให้ สำมำรถทำงำน
ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ลื่นไหล ไม่ติดขัด

36

4.1.2 ขั้นตอนการออกนอกสถานที่

รู ปที่ 4.2 ตัวอย่างการออกนอกสถานที่
การออกนอกสถานที่ คือ การออกนอกพื้นที่บริ ษทั เพื่อออกไปทางานตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย
ไว้ โดยจาเป็ นต้องมีการขออนุญาต กระทาการอย่างเป็ นระบบ และทาตามระเบียบของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด
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4.1.3 ขั้นตอนการเก็บพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านการถ่ ายภาพ

รู ปที่ 4.3 ตัวอย่างการเก็บพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคผ่านการถ่ายภาพ
แม้ว่าผูค้ นตามท้องถนนนั้นมีความไม่เหมือนกันในหลากหลายรู ปแบบไม่ว่าจะเป็ น เสื้ อผ้า อาชีพ
รสนิยม ฐานะ แต่นบั ว่าเป็ นสิ่งที่ดีเพราะทาให้เราสามารถเก็บภาพได้หลากหลายรู ปแบบ โดยถ้าอยากให้ภาพ
นั้นออกมาน่ าสนใจ เราต้องถ่ายภาพที่เป็ นธรรมชาติ เช่น จังหวะที่เขาไม่ได้สนใจหรื อไม่ได้มองมาที่กล้อง
ในทางกลับกันก็จะมีคนที่เข้ามาขอให้เราถ่ายอยู่เสมอ ซึ่งนัน่ จะเป็ นภาพที่ธรรมดาและไม่มีอะไรน่าสนใจ
เลย พยายามหาฉากหลังที่ดูไม่รกตาจะทาให้ตวั บุคคลนั้นดูโดดเด่นและน่าสนใจมากขึ้น
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รู ปที่ 4.4 ตัวอย่างพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจากภาพถ่าย
ภาพจากบริ เวณลานน้ าพุหน้าศูนย์การค้า สยาม พารากอน เพื่อเป็ นการเคารพสิ ทธิส่วนบุคคล จึง
เน้นถ่ายภาพกว้างๆ ให้เห็นภาพใหญ่ แล้วจึงมาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายต่อไป

4.1.4 ขั้นตอนการคัดกรองข้ อมูลของลูกค้า ว่าตรงกับกลุ่มเป้ าหมายหรื อไม่
การคัดกรองข้อมูลของลูกค้า(ภาพถ่าย) เพื่อค้นหาลักษณะของลูกค้าที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายหลัก ที่มี
ความสามารถในการทาให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้จริ ง การคัดกรองจาเป็ นต้องทาอย่างละเอียดและใช้เวลา เพื่อให้
สามารถนาข้อมูล ไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มาก
ที่สุด
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4.1.5 ขั้นตอนการประชุมเพื่อวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล

รู ปที่ 4.5 ตัวอย่างการประชุม
หลังจากการคัดกรองข้อมูลลูกค้าแล้ว จาเป็ นที่จะต้องมีการประชุม หารื อ ระดมความคิดกัน พร้อม
ร่ างแบบคร่ าวๆ ของสินค้าที่จะออกมาในอนาคต เพื่อนาข้อมูล ส่งต่อให้ฝ่ายผลิตเป็ นผูเ้ ขียนแบบอีกครั้ง
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4.1.6 ขั้นตอนการทาการตลาดออนไลน์

รู ปที่ 4.6 ตัวอย่างการทาการตลาดออนไลน์
ในส่วนของการทาการตลาดออนไลน์น้ นั มีรายละเอียดปลีกย่อยที่ค่อนข้างมาก แต่ก็สามารถสรุ ป
คร่ าวๆได้ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นการบันทึกข้อความการสนทนาหรื อลักษณะการซื้อของลูกค้าลงใน
โปรแกรม Back Office (คือซอฟต์แวร์ระบบ ที่สร้างขึ้ นมาเพื่อที่ ติดตาม ตรวจสอบ ทั้งสถานะสิ นค้า และ
ช่วยดึงลูกค้า ทาให้เกิดการจงรัก ภักดีต่อแบรนด์ โดยมีการบันทึกทั้ง ชื่อ, ชื่อใน Social Media, ที่ อยู่ และ
เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า และทาการซื้อโฆษณาจากช่องทางที่ทางบริ ษทั เลือกใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้า
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4.1.7 ขั้นตอนการพูดคุยกับลูกค้าในส่ วนของการซื้อขาย

รู ปที่ 4.7 ตัวอย่างการพูดคุยกับลูกค้า
เมื่อลูกค้าสนใจสินค้า ลูกค้าจะทาการส่งข้อความเข้ามาถามข้อมูลของสินค้า จากนั้นจะเป็ นการ
แนะนาสินค้า และสรุ ปรายการสัง่ ซื้อ พร้อมแจ้งช่องทางการชาระเงิน ให้แก่ลูกค้า เพื่อให้เกิดความสะดวก
มากที่สุด ทางบริ ษทั ฯ จึงจัดการทางานแบบ One Stop Service เพื่อให้ลูกค้าสามารถดาเนินการสัง่ ซื้อสินค้า
ชาระเงิน และแจ้งที่อยูใ่ นการส่งสินค้าได้ทนั ที
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4.1.8 ขั้นตอนการตรวจสอบประเมินผลยอดขาย

รู ปที่ 4.8 ตัวอย่างการประเมินยอดขาย
ในขั้นตอนนี้ จะเป็ นการใช้โปรแกรม Back Office อีกครั้ง เพื่อรวบรวมยอดสัง่ ซื้อ และสามารถสรุ ป
ยอดขายออกมาได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งสามารถนาข้อมูลไปคานวณกาไรต่อได้อีกด้วย (ตัวอย่างโปรแกรม
Back Office ในส่วนของการสรุ ปยอดสัง่ ซื้อ ข้อมูลลูกค้า และยอดขายรวมตามช่วงเวลาที่เลือก)
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4.2 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่พฒ
ั นาขึน้ มาใหม่ในช่ วงก่อนเทศกาลวันแม่
ผลิต ภัณ ฑ์เหล่านี้ เป็ นผลิต ภัณ ฑ์ที่ ทาการออกแบบและผลิต ออกมาเพื่อ ทาการจ าหน่ ายในช่ ว ง
เทศกาลวันแม่แห่งชาติ มี 5 แบบ ดังนี้
1. ชุดเพชรดา (เพ็ด-ระ-ดา)

รู ปที่ 4.9 ชุดเพชรดา
เป็ นชุด เสื้อ+กระโปรง (แยกชิ้น) ผ้าฝ้ายทอลายแพรวา
ราคา 1,490 บาท
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2. ชุดชไมพร

รู ปที่ 4.10 ชุดชไมพร
เป็ นชุด เสื้อ+กระโปรง (แยกชิ้น) เสื้อผ้าไหมประยุกต์ และ กระโปรงผ้าคอตตอนพิมพ์ลาย
ราคา 990 บาท
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3. ชุดจิราภา

รู ปที่ 4.11 ชุดจิราภา
เป็ นชุด เสื้อ+กระโปรง (แยกชิ้น) ผ้าฝ้ายทอลายแพรวา
ราคา 1,290 บาท
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4. ชุดนิชา

รู ปที่ 4.12 ชุดนิชา
เป็ นชุด เสื้อ+กระโปรง (แยกชิ้น) ผ้าคอตตอนพิมพ์ลาย
ราคา 1,050 บาท
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5. ชุดลักษณา

รู ปที่ 4.13 ชุดลักษณา
เป็ นชุด เสื้อ+กระโปรง (แยกชิ้น) ผ้าคอตตอนพิมพ์ลาย
ราคา 990 บาท
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงานหรื องานวิจยั
5.1.1 สรุ ปผลโครงงานหรื องานวิจยั
จากการที่ได้เข้ามาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่ ห้างหุน้ ส่วนจากัด องุ่นผ้าไทย ในตาแหน่ง พนักงานฝ่ าย
การตลาด ทาให้ได้เรี ยนรู ้ข้นั ตอนกระบวนการในการทางานภายในองค์กร ได้ฝึกตนเองให้รู้จกั การการตรงต่อ
เวลา เข้าใจการพูดคุย ประสานงานและสื่อสารกับลูกค้า เพื่อเปิ ดและปิ ดการขาย กล้าแสดงความคิดเห็นทาให้เกิด
ความมัน่ ใจในตนเองมากยิ่งขึ้ น รู ้จ ัก กฎระเบีย บแบบแผนในการทางาน รวมถึงทาให้รู้จุ ดเด่ น จุ ด ด้อยและ
ข้อบกพร่ อง ของตนเองในการทางานที่ตนได้รับมอบหมายซึ่ งสามารถนามาปรับปรุ งแก้ไขและสามารถน า
ความรู ้ที่ได้จากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ไปปฏิบตั ิงานจริ งในอนาคตได้ดียงิ่ ขึ้น
5.1.2 ข้อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
5.1.2.1 ข้อมูลขององค์กรบางส่วนไม่สามารถนามาเผยแพร่ ได้เนื่องจากเป็ นความลับทางธุรกิจ
5.1.2.2 ในช่วงที่ลูกค้าเยอะ จะมีงานเข้ามาจานวนมาก ทาให้เกิดความกดดัน
5.1.2.3 สิ นค้าที่ ผลิต มีจ านวนไม่มากพอต่อยอดสั่งซื้อ ที่มีการจองล่วงหน้าเข้ามา ทาให้ตอ้ ง
แก้ปัญหาในส่วนของลูกค้าที่ไม่ได้รับสินค้า
5.1.3 ข้อเสนอแนะสาหรับผูป้ ระกอบการหรื อฝ่ ายบุคคล
ในการเดินทางเข้าถึงบริ ษทั นั้นไม่มีป้ายบอกทางมาถึงบริ ษทั ทาให้ลูกค้าต้องมีการติดต่อเขามา
ทางบริ ษทั เพื่อสอบถามเส้นทางและบริ ษทั ตั้งอยู่ไกลจากถนนใหญ่และเข้าซอยมามีทางแยกทาให้ลูกค้าหลาย
ท่านสับสน
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5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
 ได้รับประสบการณ์ทางานจริ ง
 ได้รู้เทคนิคการสื่อสารและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
 เข้าใจลักษณะการทางานจริ ง และได้รู้จกั การปรับตัวให้เข้ากับระบบการทางานจริ งมากขึ้น
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
 พบปัญหาในการใช้โปรแกรม Back Office เนื่องจากเป็ นโปรแกรมที่ใช้จริ ง แต่ไม่เคยได้เรี ยนรู ้
การใช้งานในการเรี ยนการสอน จึงจาเป็ นต้องเริ่ มเรี ยนรู ้ใหม่ท้งั หมด
 พบปั ญหาในการเปิ ดใช้งาน และตั้งค่าระบบการทาการตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็ นส่ ว นสาคัญ
สาหรับการสร้างยอดขาย แต่เนื่องจากไม่คุน้ ชิน จึงจาเป็ นต้องใช้เวลานานในการเรี ยนรู ้
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
 ควรมีก ารอบรม เพื่อสร้ างความเข้าใจในส่ ว นของการใช้โปรแกรม ที่ มีค วามสาคัญในการ
ทางาน เพือ่ ให้สามารถทางานได้อย่างลื่นไหล
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ภาคผนวก ก
(ภาพขณะปฏิบตั ิงาน)
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รู ปที่ ก.1 การเตรี ยมตัวเรี ยนรู ้การใช้งานโฆษณาออนไลน์

รู ปที่ ก.2 การจัดแสงเพื่อเตรี ยมตัวถ่ายภาพตัวอย่างสินค้า
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รู ปที่ ก.3 จัด Stock สินค้าวันแม่

รู ปที่ ก.4 Pack สินค้าเตรี ยมส่ง
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รู ปที่ ก.5 จัดเรี ยงสินค้าเตรี ยมส่ง

รู ปที่ ก.6 สินค้าจัดเรี ยงเสร็ จรอส่ง

55

ภาคผนวก ข
(แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา)
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