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6. แผนการตลาด (Marketing Plan) 
 

6.1 โครงสรางตลาด 

 ปจจุบันตลาดเสื้อทํางานบุรุษมีมูลคารวมประมาณ 10,000 ลานบาท โดยเสื้อทํางานบุรุษนั้นเปนสินคาที่

ผูบริโภคมักจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามรายไดและกระแสแฟชั่น สําหรับตลาดเสื้อผาทํางานบุรุษในประเทศไทยสวน

ใหญจะนิยมแบงตลาดจากรากฐานราคาสินคาและพฤติกรรมของผูซื้อเปนหลัก ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 4 กลุม1 คือ 

กลุม 1 ตลาด Luxury Market หรือ Up Clothing Market ที่มีกลุมเปาหมายเปน Celebrities ที่มีกําลังซื้อสูง

มาก เส้ือผาในกลุมนี้จะเปนแบรนดเนมระดับโลกระดับบนสุด หรือตัดเย็บจากหองเสื้อชั้นนําที่ผลิตใหกับ

บุคคลสําคัญ นายแบบหรือดารา ที่เนนความประณีต หรูหรา สวนใหญเปนสินคานําเขาจากตางประเทศ 

สินคาในตลาดนี้จัดเปนสินคากลุมบนสุดของยอดปรามิด เชน BURBERRY, GIORGIO ARMANI, 

HUGO BOSS, REPLAY โดยมีราคาเริ่มตนเฉล่ียที่หลายพันบาท ไลไปจนถึงหลักหมื่นบาท ตลาดระดับ

นี้มีสวนแบงประมาณ 5 % ของตลาดโดยรวม หรือคิดเปนมูลคา 500 ลานบาท   

 ลูกคาสวนใหญจะเปนกลุมที่มีรายไดสูง มีรสนิยมในการแตงตัว และชอบการแตงตัวที่เปนเอกลักษณ

ตามบุคลิกของตนเอง หรือ Outstanding ลูกคากลุมนี้นับวาเปนกลุมผูนําทางแฟชั่นอยางมาก ดาน

ชองทางการจัดจําหนายของสินคากลุมนี้ สวนใหญผูประกอบการจะเนนเปดในยานใจกลางเมือง และจะ

มีสาขาเพียงสาขาเดียว หรือไมกี่สาขา ทําเลดังกลาวก็ เชน ถนนสุขุมวิท อาทิ ดิ เอ็มโพเรียม, เกสร, 

สยามดิสคัฟเวอรี่, เพนนินซูลา, สยามพารากอน   

กลุม 2 ตลาด Medium - Premium Market หรือตลาดเสื้อผาระดับบนที่เนนความประณีต หรูหรา แตอาจจะไม

เทากับสินคากลุมแรก แตก็ยังคงมีเอกลักษณและสไตลที่โดดเดนเปนของตนเอง สินคาในตลาดนี้จะเนน

จับลูกคาที่รองลงมาจากตลาด Luxury  เปนตลาดที่กลุมลูกคาที่มีรายไดและฐานะระดับปานกลางขึ้นไป 

เปนแบรนดเนม ซึ่งมีราคาสูงและเปนที่รูจักกันในตลาดแตไมเทาแบรนดเนมระดับโลก ซึ่งมีทั้งแบรนดที่

นําเขาและแบรนดที่ผลิตในประเทศ เชน U2, G2000, GIORDANO, GREYHOUND, CHAPS, 

JASPAL, LACOSTE, ARROW, DAKS, GUY LAROACHE, HAZARD, S’FARE, GQ, DAPPER, 

PIERRE CARDIN โดยมีราคาเฉลี่ยอยูในหลักพัน ไปจนถึงหลักพันกลางๆ ตลาดระดับนี้มีสวนแบง

ประมาณ 40 % ของตลาดโดยรวม หรือคิดเปนมูลคา 4,000 ลานบาท   

 ชองทางการจัดจําหนายของกลุมนี้สวนใหญ ก็จะมุงเนนไปยังศูนยการคาในยานกลางเมือง การเปด

เคานเตอรในหางสรรพสินคา เชน เซ็นทรัลพลาซา สยามเซ็นเตอร เดอะมอลล และการเปดแบบ Stand 

Alone ในยานชุมชน เชน สยามสแคว รวมถึงการเปดสาขาในตางจังหวัดอีกดวย 

 

 

 

1 ขอมูลจากนติยสาร 4P ปที่ 1 ฉบับที่ 06  มีนาคม 2547, The First Second Skin หนา 44-59 
  ขอมูลจากการสัมภาษณคณุสมพล  ชัยสิริโรจน ผูอํานวยการฝายผลิตภัณฑเครื่องแตงกายแอรโรว บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด    
  (มหาชน)  และคุณพชัรวรรณ บุญนําทรัพย  กรรมการบริหาร บริษัท คาสซารดี้ อนิเตอรเนชั่นแนล จํากดั และขอมูลจากการสํารวจราคาเสื้อ     
  ทํางานบุรุษในหางสรรพสินคาเซน็ทรัล ปนเกลาและรานจําหนายเสื้อบริเวณประตูน้ํา ณ วันที่ 1 มีนาคม 2550 
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กลุม 3 ตลาด Mass Market เปนตลาดที่มีกลุมเปาหมายใหญที่อยูในระดับฐานะและรายไดปานกลางลงมา    

แบรนดสวนใหญที่อยูในตลาดนี้จะมีราคาไมแพงมาก เนื่องจากความมีชื่อเสียงของแบรนด (ตราสินคา 

Awareness) ยังมีไมมาก กําไรตอหนวยต่ําแตมีปริมาณการขายที่สูงเมื่อเทียบกับสินคาในตลาดบน เชน 

HushVille โดยมีราคาเฉลี่ยจะอยูที่หลักรอยไปจนถึงไมเกินหลักพันบาท ตลาดระดับนี้มีสวนแบง

ประมาณ 35 % ของตลาดโดยรวม หรือคิดเปนมูลคา 3,500 ลานบาท   

 ชองทางการจัดจําหนายของสินคากลุมนี้ จะกระจายพื้นที่ครอบคลุมมากกวาสองกลุมแรก โดย

นอกเหนือจากศูนยการคาแลว ยังรวมไปถึงคาปลีก ประเภทดิสเคานสโตร และศูนยการคาในระดับกลาง 
 

กลุม 4 ตลาด Low Cost หรือตลาดขายสงระดับลางประเภทไมเกิน 300 บาท เปนตลาดที่ใหญที่สุดในบานเรา 

สวนใหญเปนสินคาที่ผลิตออกมาคราวละมากๆ จากโรงงานขนาดใหญ ไมเนนการสรางแบรนดแตจะ

เนนราคาที่ถูกเมื่อเทียบกับสินคาในกลุมอื่นๆ ตลาดระดับนี้มีสวนแบงประมาณ 20 % ของตลาดโดยรวม 

หรือคิดเปนมูลคา 2,000 ลานบาท สินคากลุมนี้จะกระจายอยูแทบทุกที่ ตั้งแตในหางสรรพสินคา ไลลง

มายังตลาดนัด รานคาแผงลอยริมถนน สินคาในกลุมนี้จัดเปนอีกตลาดที่มีการแขงขันรุนแรงในเรื่อง

ราคา ซึ่งคนสวนใหญจะไมไดเปนคนตัดเย็บเอง แตจะอาศัยรับสินคาจากแหลงขายสงมาจําหนาย โดยมี

แหลงขายสงขนาดใหญอยูในยานประตูน้ํา อินทรา และโบเบ 

  

 จากโครงสรางตลาดนี้ บริษัท NOVIZIO ไดตัดสินใจที่จะเขาทําตลาด กลุมที่ 2 Medium-Premium Market 

อันเนื่องมาจากเปนตลาดที่มีศักยภาพโดยมีขนาดตลาดที่ใหญที่สุด ซึ่งมีมูลคาตลาดสูงถึง 4,000 ลานบาท นอกจากนี้

ทางบริษัทเองก็ไดมุงเนนที่จะเปนผูทางดานนวัตกรรมและทางดานแฟชั่น ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมเปนอยางยิ่ง ที่จะ

เขาทําตลาดในกลุม Medium-Premium Market มากกวากลุมอื่นๆ เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหกับตราสินคาในระยะ

ยาว ซึ่งอาจจะไมจําเปนตองไปถึง Luxury Market เนื่องจากมีขนาดตลาดที่คอนขางเล็กและมีกลุมเปาหมายที่คอนขาง

ยึดมั่นในตราสินคาระดับโลกมากกวาสินคาในประเทศ 

 
6.2 การแบงสวนการตลาด (Market Segmentation) 

 ขอมูลจากการทํา Depth interview สามารถนํามาวิเคราะหทํา Segmentation ของเสื้อทํางานบุรุษ โดยแบง

ตามเกณฑตัวแปรประชากรศาสตร คือ ชวงอายุในการทํางาน ซึ่งสัมพันธกับความสามารถในการซื้อสินคาของผูบริโภค 

เนื่องจากผูชายในแตละวัยจะมีรายได รวมทั้งทัศนคติที่แตกตางกันออกไป ซึ่งสงผลตอความตองการเสื้อทํางานบุรุษ 

ในเรื่องของการออกแบบ รูปลักษณ และราคาที่มีลักษณะแตกตางกัน โดยสามารถแบง segment ได 3 segment ดังนี้ 

 
1. เริ่มทํางาน (Young) 
 เปนกลุมผูบริโภคเสื้อผาทํางานบุรุษวัยแรกเริ่มทํางาน ซึ่งมีชวงอายุระหวาง 21-30 ป เนื่องจากเปนกลุมที่พึ่ง

เริ่มเขาทํางาน เริ่มกอรางสรางตัว และมีรายไดที่ไมสูงมากนัก ทําใหมีขอจํากัดในการบริโภคเสื้อผา ราคาเสื้อจึง

คอนขางสําคัญในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งในกลุมนี้จะซื้อทั้งเส้ือตราสินคา name เทาที่มีกําลังพอซื้อได และซื้อเส้ือผาที่ไมมี

ตราสินคา ตามสยาม มาบุญครอง ซึ่งมีราคาไมสูงมากนักประมาณ 400-500 บาท แตจะไดเส้ือผาที่มี design ดูเปน

แฟชั่นวัยรุนมากกวา  
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2. ผูบริหารระดับกลาง (Young Executive) 
  เปนเสื้อทํางานบุรุษสําหรับผูที่ทํางานมาไดระยะเวลาหนึ่งและมีหนาที่การงานที่สูงขึ้นกวากลุมแรก ในกลุมนี้

จะรวมเอากลุมชวงอายุ 31-40 ป และชวงอายุ 41-50 ปเขาดวยกัน กลายเปนกลุมที่มีชวงอายุระหวาง 31-50 ป 

เนื่องจากมีลักษณะConsumer Insight ที่ใกลเคียงกัน นั้นคือใสใจในภาพลักษณของตัวเองใหดูดีดูภูมิฐาน และเนน

คุณภาพของสินคามากกวากลุมอื่น ในกลุมนี้จะมีรายไดที่คอนขางสูง จึงทําใหมีอํานาจในการซื้อสูงขึ้นตามไปดวย  

 
3. ผูบริหาร (Executive)  

เปนเสื้อทํางานบุรุษสําหรับผูบริหารซึ่งมีหนาที่การงานในระดับสูง มีชวงอายุระหวาง 51-60 ป เนื่องจากเปน

กลุมที่มีรายไดที่สูงที่สุด จึงทําใหมีอํานาจในการซื้อสูง กลุมนี้สวนใหญหนาที่การงานและฐานะครอบครัวจะคอนขาง

มั่นคง ในการเลือกซื้อเส้ือผาจะไมเนน ตราสินคา ที่มีราคาสูงมากนัก เนื่องจากจะมุงเนนการใชจายเพื่อครอบครัว

มากกวา 

  

 จากขอมูลสํามะโนประชากร ขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูบริโภคกลุมเปาหมาย และขอมูลจากการ

วิจัยพฤติกรรมผูกลุมเปาหมาย สามารถนํามาวิเคราะหหาขนาดตลาด (Market size) ไดตามตารางตอไปนี้ 

 
  

Segmentation ชวง

อายุ 

(ป) 

จํานวนประชากร

ชายวัยทํางานใน

ประเทศ ที่ลักษณะ

อาชีพมีโอกาสที่จะ

สวมใสเสื้อทํางาน

บุรุษ1 (คน) 

สัดสวน

ประชากรชายวัย

ทํางานที่อยูใน

กลุมMedium-

Premium 

Market2 (%) 

ประชากรกลุม 

Medium-

Premium 

Market  (คน) 

Factor

อํานาจซื้อ

ของ

ผูบริโภค3 

ประชากรกลุม 

Medium-

Premium 

Market ที่

Adjusted แลว  

(คน) 

% สวน

แบง 

ตลาด 

มูลคา

ตลาด 

(ลานบาท) 

เร่ิมทํางาน (Young) 21-30 1,257,741 31.3% 393,673 0.2 78,745 13.6% 544 

ผูบริหารระดับกลาง 

(Young Executive) 

31-50 2,638,143 43.3% 1,150,230 0.3 345,069 59.9% 2,396 

ผูบริหาร (Executive) 51-60 788,184 38.7% 305,027 0.5 152,514 26.5% 1,060 

รวม  4,684,068  1,848,930 1 576,328  4,0004 
 

ตารางที่ 4 แสดง Segmentation ของเสื้อผาทํางานบุรุษ 

 

1 
ขอมูลจากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2549  สํานักงานสถติิแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

2 
ขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูบริโภคกลุมเปาหมาย ในภาคผนวก 

3 
ขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางการตลาด 2 ทาน คอื คณุสมพล  ชัยสิริโรจน ผูอาํนวยการฝายผลิตภัณฑเครื่องแตงกายแอรโรว    

   บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด (มหาชน)  และคณุพัชรวรรณ บุญนําทรัพย กรรมการบริหาร บริษัท คาสซารดี้ อินเตอรเนชั่นแนล จํากดั 
4 
มูลคาตลาดของ กลุมที่ 2 Medium-Premium Market หนา 30 
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Medium-Premium Market size

13.6%

59.9%

26.5%

21-30 ป 31-50 ป 51-60 ป

 

 

 

  

     

  

  

 

        แผนภาพที่ 8 แสดง Segmentation ของตลาดเสื้อผาทํางานบุรุษ 
 

6.3 ตลาดเปาหมาย (Target Market) 

 ปจจุบัน เครือแสนทวีตองการขยายธุรกิจใหครบวงจรมากยิ่งขึ้น จึงไดกอตั้งบริษัท NOVIZIO จํากัดในการ

ดําเนินกิจการจัดจําหนายเสื้อทํางานบุรุษ พรอมทั้งสรางตราสินคา NOVIZIO ขึ้นมา โดยเนนการนําเอานวัตกรรมใหมๆ

เขามาผสมผสานกับเนื้อผา ซึ่งจะมีกลุมเปาหมายหลักเปนกลุมผูบริหารระดับกลาง (Young Executive) อายุในชวง 

31-50 ป โดยมีมูลคาทางการตลาดในกลุม Medium-Premium รวม 2,396 ลานบาท เนื่องจากกลุมนี้เปนกลุมที่ทํางาน

มาไดระยะเวลาหนึ่ง ทําใหมีรายไดที่เพิ่มสูงมากขึ้น จึงมีศักยภาพในการบริโภคสินคาคอนขางสูงตามไปดวย และ

คอนขางใสใจในภาพลักษณของตัวเองสูง นอกจากนี้จํานวนผูบริโภคในกลุมนี้จะมีจํานวนมากที่สุด โดยมีจํานวน 

1,150,230 คน คิดเปน 59.9% ของประชากรวัยทํางานชายกลุม Medium-Premium ที่ประกอบอาชีพที่มีโอกาสสวมใส

เส้ือทํางานบุรุษ  

 นอกจากนี้ จากผลการวิจัยพบวาผูบริโภคกลุมเปาหมายใหความสนใจที่จะซื้อเส้ือ Silver Nano มาใชแนนอน 

ถึงรอยละ 39.0 และในกลุมนี้จะซื้อเส้ือ Silver Nano ใชทดแทนเสื้อทํางานบุรุษทั่วๆไปรอยละ 45.8 แตเพื่อลดความ

เส่ียงในกรณีที่ผูบริโภคกลุมนี้ที่อาจจะเปลี่ยนใจไมซื้อ เม่ือมีผลิตภัณฑเส้ือ Silver Nano ออกสูตลาดจริง จึงนําเอาคา 

60% Adjustment1มาปรับลดเพื่อใหไดคาที่มีความแมนยํามากยิ่งขึ้น ทําใหทราบถึงมูลคาตลาด เส้ือ Silver Nano ที่

เปนไปไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น นั้นคือมีมูลคาถึง 256 ลานบาท ซึ่งจะเปนประโยชนตอบริษัท NOVIZIO ในการตั้งเปาสวน

แบงตลาด (Market share)  

 กลุมเปาหมายรอง จะเปนกลุมผูบริหาร (Executive) ชวงอายุ 51-60 ป ที่อาจจะมีความชอบในแบบและ

สไตลของ NOVIZIO กลุมนี้จะเปนผูบริหารซึ่งมีหนาที่การงานในระดับสูง ประชากรกลุมนี้ มีจํานวน 305,027 คน คิด

เปน 26.5% ของประชากรวัยทํางานชายที่ประกอบอาชีพที่มีโอกาสสวมใสเส้ือทํางานบุรุษ 
 

  Medium-Premium Market 
Year Young Executive Executive Total 

  Market share (%) Value (Mio.Bht) Market share (%) Value (Mio.Bht) (Mio.Bht)
2551 5.0 120 - - 120 
2552 6.0 144 - - 144 
2553 7.2 173 - - 173 
2554 8.4 201 5.0 50 251 
2555 10.0 241 6.0 60 301 

 
1 
ขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 2 ทาน คือ คุณสมพล  ชัยสิริโรจน ผูอํานวยการฝายผลิตภัณฑเครื่องแตงกายแอรโรว    

   บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด (มหาชน)  และคณุพัชรวรรณ บุญนําทรัพย กรรมการบริหาร บริษัท คาสซารดี้  
   อินเตอรเนชั่นแนล จาํกัด 
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6.4 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคกลุมเปาหมาย 

 บริษัทไดทําการวิจัยตลาด (Research) เพื่อศึกษาแบบแผนการใชชีวิต (Life Style) รวมถึงการเลือกซื้อเส้ือ

ทํางานบุรุษของผูบริโภคกลุมเปาหมาย โดยทําการเก็บขอมูลปฐมภูมิจากการสํารวจ (Survey) ณ สถานที่ที่คาดวาจะ

พบกลุมเปาหมายที่ตองการเปนสวนใหญ เชน สถานที่ทํางาน/อาคารสํานักงาน หางสรรพสินคา โดยการสุมตัวอยางทํา

แบบไมเฉพาะเจาะจง และสุมโดยวิธีอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยมีจํานวนตัวอยางที่ศึกษา

ทั้งหมด 400 คน 

 

 ในการสํารวจกลุมผูบริโภคครั้งนี้ จะมุงเนนที่ชายวัยทํางานชวงอายุ 31-50 ป เปนเปาหมายหลัก โดย

ประชากรกลุมนี้ คิดเปน 62% ของประชากรวัยทํางานที่มีโอกาสสวมใสเส้ือทํางานบุรุษทั้งประเทศ ดังนั้นการทําวิจัย

ตลาดจะเลือกสุมตัวอยางจากผูชายวัยทํางาน อายุ 31-50 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยถือวาเปนตัวแทนของ

กลุมเปาหมายทั้งประเทศได เนื่องจากปจจุบันผูชายวัยทํางานตามเมืองใหญๆในตางจังหวัดลวนมีแบบแผนการดําเนิน

ชีวิต (Lifestyle) ไมวาจะเปนวิถีชีวิต  แฟชั่นการแตงกาย เหมือนกับผูชายวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจาก

ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทําใหการสงขอมูลขาวสารเปนไปอยางรวดเร็ว จนกระทั่งไม

กอใหเกิดความแตกตางระหวางแบบแผนการใชชีวิตของผูชายวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร กับตางจังหวัดมากนัก 

 

 จากผลการวิจัย และขอมูลรายงานตางๆสามารถจําแนก และวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคไดดังนี้ 

 

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย 

 จากกลุมตัวอยางทั้ง 400 คน พบวาผูชายวัยทํางานชวงอายุ 31-50 ป มีจํานวนรอยละ 96.3 สวนใหญมีระดับ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีรอยละ 66.8 และระดับปริญญาโทรอยละ 21.0 อาชีพสวนใหญจะเปนพนักงานบริษัท 

เอกชน ถึงรอยละ 39.3 ประกอบธุรกิจสวนตัวรอยละ 23.3 และพนักงานรัฐวิสาหกิจรอยละ19.0 โดยตําเหนงงานของ

ประชากรเปนพนักงานระดับปฏิบัติงานรอยละ 48.0 เปนผูบริหารระดับตนรอยละ 19.8 และเปนเจาของกิจการรอยละ 

15.3 สําหรับรายไดสวนตัวตอเดือน สวนใหญมีรายไดไมเกิน 30,000 บาทรอยละ 52.0 อยูในชวง 30,001-40,000 

บาท คิดเปนรอยละ 21.5 และในชวง 40,001-50,000 บาท คิดเปนรอยละ 14.3 

 

2. ผูบริโภคซื้ออะไร 

 ผูบริโภคกลุมเปาหมายมีจํานวนเสื้อไวสําหรับใสทํางานเปนประจํา อยูในชวง 11-15 ตัวมากถึงรอยละ 33.0 

และสีเส้ือทํางานบุรุษที่ชอบ คือ สีขาว สีฟา และสีครีม ตามลําดับ โดยเสื้อทํางานที่มีอยูมีราคาเฉลี่ย 868 บาทตอตัว 

และผูบริโภคคํานึงถึงปจจัยในการซื้อเส้ือทํางานบุรุษตามลําดับความสําคัญดังตอไปนี้  

1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา  

2) มีรูปแบบใหเลือกหลากหลาย   

3) มีคุณสมบัติพิเศษ เชน รีดงาย หรือชวยปองกันและระงับกล่ินเหงื่อเพื่อเสริมสรางความมั่นใจ 

4) ความทนทาน 

5) เนื้อผา  

6) ตัดเย็บประณีต  

7) เปนยี่หอที่มีชื่อเสียง 
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8) รูปแบบทันสมัย  

9) มีสีใหเลือกหลากหลาย 

 

 ในประเด็นตราสินคา ผูบริโภคจะเลือกซื้อตราสินคาที่มีชื่อเสียงเปนบางครั้ง รอยละ 46.3 และไมสนใจในตรา

สินคาในการตัดสินใจซื้อ รอยละ 35.3 

 

3. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ 

ตัวผูบริโภคเองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเส้ือทํางานบุรุษสูงถึงรอยละ 62.3 ตามดวยบุคคลในครอบ 

ครัวรอยละ 24.3 ซึ่งผลการวิจัยนี้ สามารถนํามาใชในการวางกลยุทธโฆษณา และสงเสริมการตลาดใหครอบคลุมทั้ง

กลุมเปาหมาย และกลุมบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ ซึ่งไดแก บุคคลในครอบครัวของกลุมเปาหมายดวย 

 

4. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด 

ผลการวิจัยพบวาความถี่ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเส้ือทํางานบุรุษของกลุมเปาหมายรอยละ 34.3 จะซื้อ 

4-6 ครั้งตอป โดยมีมูลคาในการซื้อเฉลี่ย 1,733 บาทตอครั้ง  นอกจากนี้ จากผลวิจัยยังพบวารายการสงเสริมการขาย

ตางๆ เชน การลดราคาพิเศษ คูปองสวนลด มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเส้ือทํางานบุรุษในระดับปานกลางถึง

นอย รอยละ 66.5 

 

5. ผูบริโภคซื้อที่ไหน 

แหลงที่กลุมเปาหมายซื้อผลิตภัณฑเส้ือผาทํางานบุรุษมากที่สุดไดแกเคานเตอรในหางสรรพสินคา รอย

ละ 43.8 จากผลการวิจัยนี้จะนํามาใชในการวางกลยุทธชองทางการจัดจําหนายของ NOVIZIO โดยจะเนนการ 

Display และจัดจําหนายผานเคานเตอรในหางสรรพสินคาเปนหลัก 

 

6. ผูบริโภคซื้ออยางไร 

ผูบริโภคจํานวนรอยละ 27.0 รูจักผลิตภัณฑเส้ือผาทํางานบุรุษผานการ Display ในหางสรรพสินคามาก

เปนอันดับแรก รองลงมารูจักผานหนังสือพิมพ จํานวนรอยละ 23.7  

 

7. ผูบริโภคกับความสนใจในผลิตภัณฑเส้ือทํางาน Silver Nano  

ผลการวิจัยพบวามีผูสนใจซื้อเส้ือทํางานบุรุษ Silver Nano ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการยับยั้งการ

เจริญเติบโตของแบคทีเรีย เพื่อชวยระงับกล่ินเหงื่อใชแนนอนสูงถึงรอยละ 39.0 ไมแนใจรอยละ 22.8 และไมซื้อแนนอน

รอยละ 38.2 สําหรับระดับราคาที่เหมาะสมของผลิตภัณฑเส้ือผาทํางาน Silver Nano จากผลการวิจัยพบวา ระดับ

ราคาที่เหมาะสมของเสื้อทํางานบุรุษ Silver Nano ควรมีระดับราคาเฉลี่ยประมาณ 1,017 บาท  
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6.5 การวิเคราะห Value ของแบรนดเสื้อผาในมุมมองของผูบริโภค 

 บริษัทไดนําเอาผูประกอบการ ตราสินคา ชั้นนําในตลาด (Supply side) มาเปรียบเทียบ Value เส้ือผา ใน

มุมมองของผูบริโภค (Demand side) ทั้ง 10 ทาน ไดดังนี้ 

 

Supply side  
Value (Demand side) Arrow Hazard 

1. ภาพลักษณ : สวมใสแลวดูดี ภูมิฐาน มีความนาเชื่อถือ ความมั่นใจ    

2. คุณภาพกับราคา : ตองสมเหตุสมผลราคาไมแพงมากนัก    

3. คุณสมบัติ : เนื้อผาคุณภาพดีสวมใสสบาย เชน นิ่ม มีน้ําหนัก รีดงาย     

4. Design : ดูดี เรียบงาย ไมตองแฟชั่นมากเกินไป ไมสุดหรู   

5. ตราสินคา : มีตราสินคา name   

            = ตํ่า                                = ปานกลาง                  = สูง 

         ตารางที่ 5 เปรียบเทียบ Value ของ ตราสินคา เส้ือผาตางๆในมุมมองของผูบริโภค 

 

6.6 การวางตําแหนงผลิตภณัฑ (Positioning) 

จากการวิเคราะหปจจัยทั้งสภาวะแวดลอมภายนอก สภาวะแวดลอมภายใน พฤติกรรมผูบริโภค รวมทั้งคูแขง

ที่มีกลุมเปาหมายเดียวกัน บริษัท พบวามีปจจัยที่สําคัญ 2 ประการที่จะใชในการสรางความแตกตางและโดดเดนของ 

NOVIZIO ใหแตกตางจากคูแขง ไดแก 

1. ปจจัยเรื่องความแตกตางของคุณสมบัติของตัวสินคา ดวยนวัตกรรม Nano Technology ที่มีอยูใน

ผลิตภัณฑของ NOVIZIO ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับย้ังการเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราอันเปนสาเหตุของกลิ่นตัว 

ชวยเสริมสรางภาพลักษณที่ดีและเพิ่มความมั่นใจใหแกผูสวมใส โดยเฉพาะกลุมเปาหมายวัยทํางาน ที่ตองมีการพบปะ

ลูกคาหรือติดตอคูเจรจาทางธุรกิจ ซึ่งเหมาะกับภูมิอากาศรอนชื้นของประเทศไทย นอกจากนี้ยังชวยทําใหเส้ือผาไมมี

กล่ินอับช้ืน ซึ่งอาจเปนสาเหตุของโรคผิวหนังตางๆดวยเชนกัน  พรอมทั้งการมุงเนนถึงการเปนผูนําทางดานแฟชั่น โดย

การออกแบบสินคาใหมีแฟชั่นที่นําสมัยอยูตลอดเวลา โดยอาศัยประสบการณจากการผลิตเสื้อผาสงออกไปยัง

ประเทศอิตาลี่ และมีการแลกเปลี่ยนขอมูลแนวโนมและทิศทางแฟชั่น (Fashion Trend)ในแตละฤดูกาล (Seasons) 

อยางตอเนื่อง เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบสินคา 

2. ปจจัยเรื่องราคา โดยการตั้งราคาผลิตภัณฑเส้ือผาทํางานบุรุษของ NOVIZIO ในระดับราคาที่ใกลเคียง

กับราคาเสื้อผาของคูแขง ในขณะที่ผลิตภัณฑของ NOVIZIO ไดเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ Silver Nano ลงไปบนผา เพื่อ

สรางความแตกตางในตัวสินคา 
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   Arrow   NOVIZIO 

Lacoste 

Hazard 

Local Brand 

Pierre Cardin 

จากคุณลักษณะดังกลาว สามารถเขียนแผนภาพเพื่อแสดงการเปรียบเทียบกับคูแขงที่อยูใน Segment ระดับ

เดียวกัน ไดดังแผนภาพที่ 9 ดังนี้  
 

 

 ราคาสินคา 
   สูง 

 

 

 

 

 

                        ต่ํา                                                                                                                 สูง                    

                                                                                                                                   

 

 

 

                   ต่ํา 

     

    แผนภาพที่ 6 แสดงการวางตําเหนงผลิตภัณฑ 

 

ดังนั้น การวางตําแหนงผลิตภัณฑของ NOVIZIO ในตลาดเสื้อผาทํางานบุรุษ จะเนนที่คุณลักษณะที่มีความ

แตกตางในตัวสินคา ทั้งในดาน นวัตกรรม Silver Nano และแฟชั่นที่นําสมัย เพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ ภาพลักษณ 

ความเชื่อม่ัน และความนาเชื่อถือ ใหกับผูสวมใส โดยมีระดับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา  

 

6.7 วัตถุประสงคทางการตลาด (Market Objective) 

1. ดําเนินการเพื่อสราง Brand Awareness ในตลาดเสื้อผาทํางานบุรุษ โดยใหเปนตราสินคาที่สะทอนถึง

เทคโนโลยีที่ทันสมัย และบุคลิกของผูสวมใสที่มีความเชื่อม่ัน และนาเชื่อถือ 

2. ดําเนินการเพื่อใหมีผลกําไร 10% ในส้ินป 2551 

3. ดําเนินการเพื่อใหมีสวนแบงตลาด 5% ในปแรก และมีอัตราการเติบโตที่ 20% ตอปในปตอๆไป 

4. ดําเนินการเพื่อใหมีสวนแบงตลาด 10% ภายในระยะเวลา 5 ป 
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6.8 การวางโปรแกรมทางการตลาด (Marketing Mix) 

กลยทุธการตลาดระดับธุรกิจ (Corporate Marketing Strategy) 
1. กลยุทธสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) ประกอบดวย 

1.1 การนําเอานวัตกรรม Silver Nano ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษปกปองการเจริญเติบโตของเชื้อรา และแบคทีเรียซึ่ง 

เปนสาเหตุของกลิ่นเหงื่อเขามาประสมประสานในการผลิตเสื้อผาแตงกายบุรุษเพื่อเพิ่มคุณคาใหแกผลิตภัณฑ ซึ่งคุณ 

สมบัติดังกลาวสรางความแตกตางที่ชัดเจนจากผลิตภัณฑของคูแขงในตลาดอยางชัดเจน 

1.2 ภาพลักษณที่พึงปรารถนา เปนหัวใจของสินคาแฟชั่น บริษัทจึงเนนที่การสรางชื่อเสียง และภาพลักษณให 

ผลิตภัณฑของบริษัทซึ่งเปนสินคาสําหรับกลุมลูกคาระดับกลางขึ้นไป โดยใชจุดเดนในเรื่องนวัตกรรมที่ทันสมัยรวมกับ

การออกแบบที่แสดงถึงบุคลิกที่ภูมิฐาน มีระดับ และคุณภาพการตัดเย็บที่ประณีต โดยพยายามสรางความรูสึกใหกับ

ผูบริโภควาสินคาของบริษัทภายใตตราสินคา “NOVIZIO” เปนสินคาที่มีนวัตกรรม ใชวัตถุดิบชั้นดี และมีการตรวจสอบ

คุณภาพทุกชิ้นเพื่อใหลูกคาเกิดความมั่นใจในคุณภาพสินคา นอกจากนี้ ยังมุงมั่นยกระดับเครื่องหมายการคาของ

ตนเองใหกาวสูระดับแนวหนาดวย 

1.3 คุณภาพสินคาที่นาเชื่อถือ เนื่องจาก บริษัท NOVIZIO ไดทําสัญญาในการใชสิทธิบัตร Silver Nano กับ 

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยใหบริษัท NOVIZIO สามารถใชเคมี Silver Nano ใน

การผลิตเสื้อผาทํางานบุรุษไดแตเพียงผูเดียว ซึ่งทางบริษัทสามารถนําประเด็นนี้มาทํา PR เพื่อสรางความนาเชื่อถือ

และความเชื่อม่ันใหกับผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น 

1.4 นวัตกรรมดานเทคโนโลยี บริษัทไมหยุดนิ่งในการพัฒนาสินคา ไมวาจะเปนเรื่องของนวัตกรรมในดานวัตถุดิบ  

และการออกแบบ โดยบริษัทไดใหงบประมาณสนับสนุนสถาบันวิจัยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย

มหิดล ในการคิดคนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหมๆอยางตอเนื่อง ในการนํามาประยุกตใชในการผลิตสินคาของบริษัท 

เพื่อตอกย้ําถึงการเปนผูนําทางดานนวัตกรรมเสื้อผาทํางานบุรุษ 

1.5 ชื่อเสียงของกิจการ  ถึงแมบริษัทจะเปนผูผลิตรายใหมในตลาดภายในประเทศไทย แตบริษัท MBR จํากัด ซึ่ง 

เปนผูผลิตสินคาของบริษัท NOVIZIO จํากัดมีประสบการณในการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปใหกับแบรนดตางๆในอิตาลี 

บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายทางดานคุณภาพอยางเขมงวด เพื่อใหสินคาทุกชิ้นมีมาตรฐานเดียวกันในระดับสากล 

เพื่อใหลูกคานิยม มั่นใจ และจงรักภักดีตอตราสินคาของบริษัทตลอดไป 

1.6 เครื่องหมายแสดงสถานภาพ สินคาแฟชั่นเปนสินคาประเภทหนึ่งที่ผูบริโภคเลือกซื้อดวยเหตุผลของความพึง 

พอใจมากกวาความจําเปน เครื่องแตงกายเปนส่ิงที่แสดงสถานภาพ และภาพลักษณของผูสวมใสไดเชนกัน ผลิตภัณฑ

ของบริษัทจึงมุงเนนลูกคากลุมเปาหมายระดับกลางขึ้นไป  

 
2. กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุน (Cost Leadership Strategy)  

บริษัทมีนโยบายที่จะเปนผูนําทางดานตนทุน โดยการประสานความรวมมือกับบริษัทในเครือเพื่อสนับสนุน

การผลิตของบริษัท ซึ่งนโยบายนี้ถูกกําหนดขึ้นเพื่อใหตนทุนการผลิตต่ําลง โดยที่ยังคงรักษาคุณภาพสินคาใหอยูใน

ระดับมาตรฐาน 
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3. กลยุทธการมุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม (Focus Group) 
บริษัทไดกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย โดยมุงเนนกลุมผูบริหารระดับกลางที่มีชวงอายุระหวาง 31-50 ป เปน

เปาหมายหลักใน 3 ปแรก ซึ่งจากผลการสํารวจของบริษัทพบวาเปนกลุมที่ใหความสนใจในภาพลักษณ และสนใจที่จะ

ซื้อผลิตภัณฑของบริษัทมากที่สุด 
 

กลยทุธการตลาดระดับปฏิบัติการ (Operating Marketing Strategy) 
1. กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product) 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหสินคามีความแตกตางและสามารถแขงขันได 

2. เพื่อใหเสนอสินคาคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

3. เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหกับตราสินคา 
 
 ในชวงแรก บริษัท จะเนนผลิตภัณฑเส้ือทํางานบุรุษ (Business Wear) เพียงอยางเดียว และจะมีการทําวิจัย

ความตองการของผูบริโภคสําหรับเส้ือผาบุรุษในรูปแบบอื่นๆ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคให

ครบเครื่อง Business wear ของบุรุษไดในอนาคต 

 
 ลักษณะของผลิตภัณฑ 
 ลักษณะของผลิตภัณฑประกอบดวย 2 สวนผสมผลิตภัณฑ คือ รูปแบบ และขนาด 

1. รูปแบบ 
บริษัท NOVIZIO มีกลุมเปาหมายหลัก คือ กลุม Young Executive และ เปาหมายรอง คือ กลุม Executive 

ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรออกแบบเสื้อผาทํางานบุรุษใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาทั้ง 2 กลุม คือ 

กลุม Young Executive 

 เส้ือผาสําหรับผูบริหารระดับกลาง ซึ่งทํางานมาไดชวงระยะเวลาหนึ่ง อายุระหวาง 31-50 ป เนนการ

ออกแบบที่มีสไตล เสริมสรางภาพลักษณที่ดี สีและลายผาตามแฟชั่นที่นําสมัย  ใชเนื้อผา Cotton คุณภาพดี เพื่อความ

สบายตัวในการสวมใส 

กลุม Executive 

 เส้ือผาสําหรับผูบริหาร อายุระหวาง 51-60 ป ซึ่ง Design จะเปนแบบเรียบงาย แตดูดี มีสไตล และแทรก

ความเปนแฟชั่นลงไปดวย เนื้อผาที่ใชจะมีลักษณะสวมใสสบาย ใชเนื้อผา Cotton และเนนโทนสีออน 

 

 นอกจากรูปแบบเสื้อผาทํางานบุรุษที่บริษัท NOVIZIO ผลิตจําหนายเปนพื้นฐานแลว บริษัทจะออก 

Collection ใหมตาม Trend ของแฟชั่น เชน 

 Winter Collection 

  เปน Collection ที่สวนหนึ่งตัดเย็บจาก Trend และ Design ที่มาจากตางประเทศ และอีกสวนหนึ่ง

ออกแบบโดยบริษัทเอง เพื่อใหสอดรับกับเทศกาลงานฉลองปลายป 

 Summer Collection 

  เปน Collection ที่ออกแบบเพื่อสอดรับกับสภาพอากาศ และกิจกรรมตางในฤดูรอน ใหความรูสึกเย็น

สบาย และมีชีวิตชีวา 



หนา 42 

  นอกจากนี้ เมื่อผลิตภัณฑ NOVIZIO เปนที่ยอมรับของตลาดแลว ในอนาคต บริษัทจะขยายสาย

ผลิตภัณฑ และเพิ่มแบบการผลิตเพื่อขยายโอกาสในการสวมใสใหมากขึ้น เชน กางเกงทํางานและเสื้อผาลําลอง

สําหรับบุรุษ 

 
2. ขนาดของผลิตภัณฑ 
เส้ือผาทํางานบุรุษที่ดี และดูภูมิฐานเมื่อสวมใสจะตองมีขนาดที่กระชับพอดีตัวผูสวมใส ปกเปนมุมตรงขนาด

เทากัน บริษัทจะทําการผลิตเสื้อผาทํางานบุรุษโดยมีขนาดลําตัวแบงออกเปน 3 ขนาด คือ S, M, L 

 

ขนาดเส้ือผูชาย 
Size รอบอก (นิ้ว) 

S 38 

M 40 

L 44 

 
3. Product Portfolio 
บริษัท NOVIZIO มีแผนที่จะออกผลิตภัณฑเครื่องแตงกายสุภาพบุรุษใหครบ Product Line คือประกอบดวย 

เส้ือทํางานบุรุษ กางเกงทํางานบุรุษ (Slack) เน็คไท และสูท โดยทุกผลิตภัณฑจะยังคง Concept และคุณลักษณะของ 

NOVIZIO คือผลิตภัณฑ NOVIZIO เพื่อชายผูมีบุคลิก นําสมัยดวยสไตล และนวัตกรรม หลังจากนั้น จึงจะขยาย

รูปแบบไปสูเส้ือผาลําลองบุรุษ 

 

อยางไรก็ตาม ในชวงแรก บริษัทจะมุงเนนที่เส้ือทํางานบุรุษเทานั้น เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่บริษัทมีความรู

เชี่ยวชาญเปนอยางดี และเมื่อผลิตภัณฑ NOVIZIO เปนที่นิยมในตลาดแลว จึงจะเริ่มขยายสายผลติภัณฑให

ครอบคลุมและครบทุกผลิตภัณฑเส้ือผาทํางานบุรุษ จากนั้นจึงจะขยายไปสูผลิตภัณฑชุดลําลองของบุรุษตอไป ดวยกล

ยุทธนี้ จะทําใหบริโภคจดจําผลิตภัณฑและตราสินคาของบริษัทไดชัดเจนมากกวาการมีผลิตตภัณฑหรือสินคาที่

หลากหลายมากเกินไป 
 

ตราสินคา (Brand Name) 
NOVIZIO มาจากภาษาอิตาเลียนมีความหมายวา ส่ิงใหม หรือปรากฎการณใหม ซึ่งสามารถสื่อความหมาย

ของตัวผลิตภัณฑที่มุงเนนนวัตกรรมใหมไดอยางไมยาก และเชื่อวาจะสามารถทําใหผูบริโภครับรูไดอยางรวดเร็ว    

นอกจากชื่อ NOVIZIO ที่มีเอกลักษณบงบอกถึงความหมายของผลิตภัณฑแลว Logo ของผลิตภัณฑก็เปนสวนสําคัญ

ที่จะทําใหชื่อ NOVIZIO เปนที่รูจัก และคุนเคยในกลุมผูบริโภคยิ่งขึ้น 
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ในชวงปแรก NOVIZIO จะเนนการสราง Brand Awareness และการสรางภาพลักษณของสินคาใหดูทันสมัย 

เปนสินคาสําหรับบุรุษวัยทํางานที่มีบุคลิกของคนที่มีความมั่นใจ และนาเชื่อถือ และตองการใหผูบริโภคมีการรับรูถึง

ภาพลักษณที่แตกตางจาก ตราสินคา ของคูแขง 
 

การวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Research and Development : R&D)  
 บริษัท NOVIZIO จะใหการสนับสนุนคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ กับสถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยมหิดลในการคนควาวิจัยหานวัตกรรมใหมๆ ที่สามารถนํามาประยุกตใชกับเส้ือผาได เชน 

Micro-capsule กล่ินหอมบนผา เมื่อสวมใสเส้ือผาและมีการสัมผัสกันระหวางรางกายและเสื้อผาตัว Micro-capsule ก็

จะแตกตัวใหกล่ินหอมออกมา พรอมทั้งทาํการวิจัยแนวโนมแฟชั่นในตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศอิตาลีและ

ฝร่ังเศสซึ่งเปนผูนําทางดานแฟชั่นของโลก เพื่อจะไดนําแนวโนมแฟชั่นดังกลาวมาพัฒนา และออกแบบสินคาให

เหมาะสมกับความตองการของผูบริโภคในประเทศไทย โดยบริษัทมีขอไดเปรียบคือ มีบริษัท MRB ซึ่งเปนบริษัทใน

เครือ ที่รับจางผลิตเสื้อผาใหกับแบรนดชั้นนําในประเทศอิตาลี ทําใหบริษัททราบถึง Fashion Trend ของตลาดโลกได

รวดเร็วมากขึ้น 
 

2. กลยุทธดานราคา (Price) 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงได 

2. เพื่อใหสะทอนถึง Value ของสินคา 

3. เพื่อคงความนาเชื่อถือของตัวผลิตภัณฑ 

 

นโยบายการตั้งราคาผลิตภัณฑ NOVIZIO จะพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของการตั้งราคาผลิตภัณฑใหม ดังนี้ 

 
ผลิตภัณฑ 

 บริษัท มุงส่ือใหผูบริโภคเห็นถึงคุณคาและความแตกตางของผลิตภัณฑเส้ือผาทํางานบุรุษ NOVIZIO ที่เหนือ

คูแขง ดังนั้น กลยุทธในการตั้งราคาผลิตภัณฑ NOVIZIO บริษัท จะใชกลยุทธตั้งราคาตามตลาดโดยจะเนนการตั้ง

ราคาสําหรับตลาดที่เนนภาพพจน (Image sensitive market) และตลาดที่เนนคุณภาพ (Quality sensitive market) 

โดยราคาของผลิตภัณฑ NOVIZIO จะเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ และสื่อใหผูบริโภคเห็นถึงความคุมคาของ

ผลิตภัณฑกับจํานวนเงินที่จายเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑของคูแขง ซึ่งกลยุทธในการตั้งราคาสําหรับทั้ง 2 ตลาดนี้จะทําให

ราคาของผลิตภัณฑ NOVIZIO ไมจําเปนตองมีราคาต่ํากวาคูแขงถึงแมจะเปนผลิตภัณฑใหมที่เพิ่งเขาสูตลาด ใน

ขณะเดียวกัน ระดับราคาที่เหมาะสมสําหรับทั้งตลาดที่เนนภาพพจน และตลาดที่เนนคุณภาพของสินคาจะชวยเสริมให

ผลิตภัณฑ NOVIZIO มีภาพพจน และ Positioing ในตลาดเสื้อผาทํางานบุรุษที่แตกตางจากคูแขงชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

อยางไรก็ตาม ราคาของผลิตภัณฑ NOVIZIO จะสอดคลอง ไมเกินความคาดหมาย และเปนราคาที่ผูบริโภคยินดีที่จะ

จาย แตดวยคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑที่มีเหนือคูแขง จึงทําใหผูบริโภครูสึกคุมคาในการที่จะซื้อผลิตภัณฑเส้ือผา

ทํางานบุรุษของ NOVIZIO มากกวาของคูแขง 
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คูแขงขัน 
จากการเปรียบเทียบราคากับคูแขงทางตรง ไดแก Arrow และ Hazard ซึ่งเสื้อผาทํางานบุรุษจะมีราคาเฉลี่ย

อยูที่ 800-1500 บาท ซึ่งราคาของผลิตภัณฑ NOVIZIO ก็อยูในเกณฑดังกลาวคือ 1200 บาท ซึ่งเปนระดับราคาที่

สอดคลองกับผลการวิจัยที่ระบุวาเปนราคาที่ผูบริโภคยินดีจายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ NOVIZIO ในขณะเดียวกัน บริษัทตั้ง

ราคาผลิตภัณฑสูงกวาคูแขงขันบางราย เนื่องมาจากตองการใหสอดคลองกับภาพลักษณของผลิตภัณฑที่เนน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย และความนาเชื่อถือของผูสวมใส 

 

  เส้ือแขนสั้น เส้ือแขนยาว 

ยี่หอ สีพื้น เส้ือลาย สีพื้น เส้ือลาย 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

Arrow 825 1,025 1,150 1,250 

Guy Laroche 850 1,025 1,390 1,490 

Hazard 800 1,890 1,000 1,150 

S'Fare   840   1050 

GQ 630 660 930 960 

NOVIZIO 1,100 1,100 1,200 1,200 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑของ NOVIZIO กับคูแขง 

 
 ซัพพลายเออร 
 เนื่องจากซัพพลายเออรของ NOVIZIO เปนบริษัทในเครือเดียวกัน ดังนั้น ราคาตนทุนของ Finish Product ที่ 

Supply ใหแกบริษัท จะสามารถควบคุมราคาได นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการใช Target Costing ในการควบคุม

ราคาของตนทุนใหไดตามที่ตองการ ดังนั้น ปจจัยเรื่องการเปล่ียนแปลงราคาตนทุนสินคาจึงไมมีความสําคัญตอการตั้ง

ราคา NOVIZIO มากนัก  

 
 ผูบริโภค 
 จากผลการวิจัยตลาดพบวาราคาเฉลี่ยที่ผูบริโภคกลุมเปาหมายยินดีจายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ NOVIZIO อยูที่

ประมาณ 1,000 บาท โดยที่ผูบริโภคกลุมเปาหมายนี้ปจจุบันใชจายเพื่อซื้อเส้ือผาทํางานบุรุษในระดับราคา 1,000-

2,000 บาท เปนจํานวน 42.3% และไมเกิน 1,000 บาท เปนจํานวนรอยละ  36.8%  ดังนั้น การตั้งราคาผลิตภัณฑที่ 

1,100 และ 1,200 บาท เปนราคาที่คอนขางเหมาะสม ประกอบกับการใช PC หรือตัวแทนจําหนายที่นาเชื่อถือ แนะนํา

สินคา NOVIZIO นาจะไดรับการตอบรับจากผูบริโภคไมยากนัก 
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3. กลยุทธเกี่ยวกับชองทางจัดจาํหนาย (Place) 
 วัตถุประสงค 

1. เพื่อกระจายสินคาไปยังผูบริโภคใหทั่วถึง 

2. เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินคาและสนับสนุนพฤติกรรมการบริโภคอยางตอเนื่อง 

 

จากผลงานวิจัยพบวาผูบริโภคกลุมเปาหมายสวนใหญจะซื้อเส้ือผาในหางสรรพสินคา ดังนั้นบริษัทจะมุงเนน

ชองทางจัดจําหนายในหางสรรพสินคาตางๆ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเปนหลัก ถึงแมผลิตภัณฑ NOVIZIO 

จะเปนผลิตภัณฑที่มีตราสินคาที่ยังไมเปนที่รูจักในตลาด แตเนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติแตกตางจาก

ผลิตภัณฑเส้ือผาทํางานตราสินคาอื่นๆในตลาด จึงนาจะเปนที่สนใจของหางสรรพสินคา และรานคาตางๆ โดยในปแรก 

บริษัทจะเลือกลงสินคาในหางสรรพสินคาตางๆ คือ The Mall (สาขาบางกะป บางแค และรามคําแหง), Central Plaza 

(ลาดพราว, บางนา, พระราม 2, พระราม 3, ชิดลม, ปนเกลา, สีลม Complex) และ The Emporium  

 

 สวนในปที่ 2 บริษัทจะเริ่มขยายชองทางไปสูตางจังหวัดโดยเนนการจัดจําหนายผานหางสรรพสินคาเชนเดิม 

โดยกําหนดการขยายจุดจําหนายเพิ่มขึ้นอีก 5 สาขา คือ Central Department Store (จังหวัดเชียงใหม, หาดใหญ, 

ภูเก็ต) และ The Mall (งามวงศวาน, โคราช) และในปที่ 3 ขยายจุดจําหนายไปยังหางสรรพสินคาใหญของแตละ

จังหวัดเพิ่มอีก 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดขอนแกน, สุราษฎรธานี, ชลบุรี (พัทยา) และระยอง 

 

 ณ จุดจําหนายสินคาเหลานี้ บริษัท จะมีบริการออกแบบและแนะนําการเลือกเส้ือทํางานทั้งรูปแบบ ลายเสื้อ 

และสีสัน ดวยระบบคอมพิวเตอร เพื่อใหเหมาะกับรูปราง และบุคลิกของผูสวมใส (ผูบริโภค) รวมทั้งบริการปรับแตง

ผลิตภัณฑใหมีขนาดพอดีกับผูสวมใสดวยเชนกัน  

  

นอกเหนือจากการใชการบริหารชองทางการจําหนายเพื่อสรางยอดขายและกําไรแลว ผลิตภัณฑ NOVIZIO 

จะอาศัยกลยุทธชองทางการจัดจําหนายเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการสรางภาพลักษณ (Image) ของตัวสินคา รวมถึง

การสรางความตระหนักในตราสินคา (Brand Awareness) เนื่องจากผลจากการวิจัยพบวาความตระหนักในตราสินคา

ของผูบริโภคกลุมเปาหมาย เกิดจากการที่ผูบริโภคเห็นการจัด Display ในหางสรรพสินคาถึงรอยละ 27% 

 

ชองทางการจัดจําหนายของ NOVIZIO จึงเนนชองทางหลัก คือ ผาน Modern Trade โดยสามารถแสดงไดดัง

ภาพ 

 

 

 

แผนภาพที่ 7 แสดงชองทางการจัดจําหนายแบบ Modern Trade 

 

 การจัดจําหนายผานชองทางนี้ จะเปนชองทาง 1 ระดับที่มีหางสรรพสินคาซึ่งเปนผูคาปลีกทําหนาที่กระจาย 

และจัดจําหนายสินคาไปยังผูบริโภคอีกตอหนึ่ง 

 

ผูผลิต หางสรรพสินคา ผูบริโภค 
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ชองทางการจัด

จําหนาย 

จํานวนจุดจําหนายในกรุงเทพฯ จํานวนจุดจําหนายในตางจังหวัด รวม 

 2550-51 2552 2550-51 2552 2553  

The Emporium 1 - - - - 1 

Central 7 - - 3 - 10 

The Mall 3 1 - 1 - 5 

หางประจําจังหวัด - - - - 4 4 

รวม 11 1 - 4 4 20 

ตารางที่ 7 แสดงชองทางการจัดจําหนายใน 2550-2552 

 
การจัดตกแตงจุดจําหนายสินคา 
1. เคานเตอร 

เคานเตอรของ NOVIZIO จะใชพื้นที่ประมาณ 9-15 ตารางเมตรในการตั้งเคานเตอร และจัดแสดงสินคา โดย

จะเนนการตกแตงเคานเตอรที่โดดเดน ทันสมัยดวยโทนสีที่เดนชัด มีหุนโชว และมุมขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี Silver 

Nano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ 8 แสดง Layout ของ Counter จําหนายสินคา 

 

 

2. พนักงานขาย (PC) 

การขายผานชองทางการจัดจําหนายแบบ Modern Trade บริษัทกําหนดจะใหมีพนักงานขายของบริษัทไป

ประจําอยูทุกๆ เคานเตอร โดยพนักงานขายเหลานี้จะมีหนาที่หลักในการเชิญชวนใหผูที่ผานไปมาแวะเขาชมผลิตภัณฑ 

การนําเสนอสินคาที่เหมาะสมกับลูกคาแตละราย ไมวาจะเปนขนาด การเลือกแบบตางๆ และการนําเสนอ Promotion 

ตางๆ การจัดรายการตางๆ รวมถึงการใหขอมูลเกี่ยวกับ Silver Nano ใหลูกคาทราบ และมีหนาที่หนึ่งที่สําคัญคือการ

เปนผูนําเสนอถึงภาพลักษณของผลิตภัณฑดวย 
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ดังนั้น บริษัทจะตองคัดเลือกพนักงานที่จะปฏิบัติงาน ณ จุดขายอยางพิถีพิถัน เพื่อสงเสริมภาพลักษณที่

ทันสมัยและนาเชื่อถือของ NOVIZIO โดยจะตองทําการคัดเลือกผูที่มีบุคลิกภาพดี รวมถึงการไดรับการฝกอบรมดาน

การขายจากทางบริษัทอยางสม่ําเสมอ ไมวาจะเปนศิลปะในการพูดโนมนาวลูกคาใหคลอยตามเทคนิคการขายตางๆ 

 

นอกจากนั้น ชุดฟอรมที่พนักงานสวมใสจะตองออกแบบใหดูทันสมัย และดูเดนกวาของยี่หออื่นๆ ซึ่งปรกติชุด

แบบฟอรมพนักงานขายจะเปนสูทสีเขม สวมทับกระโปรงสั้น เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีตัวของสินคา และเพื่อ

เปนการดึงดูดความสนใจ และทําใหผูบริโภคกลุมเปาหมายเกิดความคลอยตามไดงายขึ้น  

 
4. กลยุทธการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูล Silver Nano Technology ใหลูกคากลุมเปาหมายรูจักผลิตภัณฑและ

เขาใจในคุณคา และประโยชนที่จะไดรับ 

2. เพื่อสรางแรงจูงใจใหลูกคาเกิดความตองการทดลองสินคาและเกิดการทดลองซื้อ 

3. เพื่อสราง Brand Awareness และจดจําตรายี่หอ 

4. เพื่อกระตุนการซื้ออยางตอเนื่อง ควบคูกับการสรางความเชื่อม่ันในคุณประโยชนของสินคาโดยกระตุนใหเกิด

การบริโภคอยางสมํ่าเสมอ 

5. เพื่อรักษายอดขายที่มีอยูและขยายฐานการตลาดโดยจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง 

6. เพื่อสรางใหเกิดความจงรักภักดีในตรายี่หอและเกิดการบอกตอเพื่อขยายความนิยมสินคา 

 

เนื่องจากผลิตภัณฑเส้ือผาทํางานบุรุษ เปนผลิตภัณฑที่มีคูแขงมาก และสามารถผลิตลอกเลียนแบบกันได

งาย ปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหสรางความแตกตางใหผลิตภัณฑเส้ือผาบุรุษก็คือ ตราสินคา ซึ่งถือเสมือนเปนเอกลักษณ

ของผลิตภัณฑ และนําเอานวัตกรรมใหมๆมาประยุกตใชกับผา 

 

การสงเสริมการตลาดเปนองคประกอบสําคัญ ที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคในการทําใหผูบริโภครูจัก

ผลิตภัณฑ NOVIZIO และที่สําคัญเมื่อนึกถึง และตัดสินใจซ้ือเส้ือทํางานบุรุษ จะมีตราผลิตภัณฑ NOVIZIO เปนตรา

สินคาที่อยูในใจผูบริโภคเสมอ (Brand Awareness & Brand Preference) นอกจากนี้ ในการสงเสริมการตลาด ยัง

มุงหวังเพื่อกระตุนการทดลองซื้อสินคา ดังนั้น เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงคทางดานการตลาดที่วางไว ทางบริษัท จึงใช

กลยุทธการติดตอส่ือสารกับผูบริโภค โดยใช IMC (Integrated Marketing Communication) ซึ่งคํานึงถึงหลัก 3 

ประการ คือ  

• การเขาถึง (Reach) ทําใหผูบริโภครับรูถึงขอความที่สินคาตองการจะสื่อ 

• ความถี่ (Frequency) ทําใหผูบริโภคจําส่ือได 

• ความประทับใจ (Impact) ทําใหผูบริโภคประทับใจในสินคา NOVIZIO 

 

โดยการสื่อขอมูลไปยังผูบริโภคทําไดดวยสื่อตางๆ (Contact Points) ดังนี้ การโฆษณา (Advertising) การ

ส่ือสารประชาสัมพันธ (Public Relation) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) พนักงานขาย (Personal Selling) 

การแขงขัน (Contest) การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) บรรจุภัณฑ (Packaging) และเครื่องมือส่ือสารอื่นๆ  
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โดยบริษัทฯ จะตั้งงบประมาณการสงเสริมการขายโดยยึดหลักภารกิจเปนสําคัญ โดยมุงเนนที่จะสรางการรับรูในตรา

สินคา และนําไปสูการตัดสินใจซ้ือ   

 
การโฆษณา (Advertising) 

บริษัทมีวัตถุประสงคเพื่อส่ือสารใหผูบริโภครูจัก NOVIZIO และรับรูถึงนวัตกรรมของสินคาที่แตกตางและ

คุณภาพสินคาที่ดีคุมคากับเงินที่จายซื้อ มีความเปนเอกลักษณเหมาะสมกับผูบริโภคที่ตองการความทันสมัยควบคูไป

กับภาพลักษณที่ดี ภูมิฐาน และนาเชื่อถือ 

 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ในปแรก (มกราคม-ธันวาคม 2551) บริษัทจึงวางแผนเนนการกระจายการ

ส่ือสารไปยังส่ือที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ  ผูบริโภคกลุมเปาหมาย จากผลการวิจัยตามภาคผนวก

พบวา ผูบริโภคสวนใหญรูจักผลิตภัณฑเส้ือผาบุรุษผานทางหางสรรพสินคารอยละ 27.0 โทรทัศนรอยละ 18.1 และ

นิตยสารรอยละ 8.8 บริษัท จึงเลือกใชทั้ง 3 ส่ือในการสื่อสารกับผูบริโภค โดยจะมุงเนนส่ือเฉพาะไปยังรายการ หรือ

ชวงเวลาที่เปนที่สนใจของผูบริโภคเปาหมาย 

 
การทํา Window Display ในหางสรรพสินคา  

จากผลการวิจัย พบวาผูบริโภคกลุมเปาหมายรอยละ 27.0 รูจักผลิตภัณฑเส้ือผาทํางานบุรุษจากการ Display 

สินคาในหางสรรพสินคา ดังนั้น เพื่อใหผลิตภัณฑ NOVIZIO เปนที่รูจัก บริษัทจะตองจัดทํา Window Display สินคา

หนาหาง โดยจะทําการ Display สินคาของบริษัทเปนระยะเวลา 10 วันตอเดือน โดยจะมีความถี่ในการจัด Display ณ 

หางสรรพสินคาทุกๆ 2 เดือน 

 
จัดทํา Catalogue แนะนําผลิตภัณฑใหกับลูกคา 

โดยจะเริ่มดําเนินการจัดทําตั้งแตเริ่ม Launch Product ในเดือนมกราคม 2551 โดยจะจัดวางไวที่เคานเตอร

จุดขายในหางสรรพสินคา และ Booth ที่ทําการแสดงผลิตภัณฑ 

 
Sponsor ในรายการทาง TV 
 นอกเหนือจากการโฆษณาทางสื่อ TV แลว เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑเส้ือผาทํางานบุรุษ 

NOVIZIO ใหแกผูบริโภค และเนื่องจากผลิตภัณฑ NOVIZIO เปนผลิตภัณฑเฉพาะ บริษัทจึงเลือกจะเปนผูสนับสนุน 

(Sponsor) ในรายการทางสถานีโทรทัศนตางๆ โดยเลือกรายการที่มีผูชมที่เปนกลุมเปาหมาย เชน รายการอัจฉริยะ

ขามคืน ทางชอง 3 เกมสทศกัณฑ ทางชอง 9 รายการขาวขนคนขาวทางชอง 9 เปนตน  

 
Product Placement  

เพื่อเปนการตอกย้ําตราสินคา NOVIZIO และสรางความคุนเคยในผลิตภัณฑใหกับผูบริโภค บริษัทจะเปน 

Sponsor สนับสนุนเครื่องแตงกายพิธีกรชายของรายการทีวี เชน รายการเรื่องเลาเชานี้ ชอง 3  รายการเจาะใจ ชอง 5 

และรายการ VIP ชอง 9 ซึ่งการโฆษณาผานสื่อทีวีดังกลาวจะสรางใหเกิดภาพลักษณที่ดีใหกับตราสินคาและเกิดการ

บอกตอเพื่อขยายความนิยมในตัวสินคา นอกจากนี้ บริษัทจะใช Tie-in advertising โดยรวมโฆษณากับบริษัทผูผลิต

ละครโทรทัศน เชน Xact โดยใหตัวนําในละครสวมเสื้อ NOVIZIO ใน Collection ใหมๆ เผยแพรสูสายตาผูบริโภค และ

ตอกย้ําดวย Spot โฆษณา ในรายการดังกลาวดวย 
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การโฆษณาทางนิตยสาร 
จากผลการวิจัย  พบวานิตยสารที่ผูบริโภคกลุมเปาหมายนิยมอานมาก 3 อันดับแรกคือ 1. แพรว  2. GM และ 

3. Image  ดังนั้น เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมาย บริษัทจึงพิจารณาที่จะโฆษณาผานสื่อนิตยสารทั้ง 3 ฉบับดังกลาว 

 

ชวงเวลา ความถี่ในการลงโฆษณา และรูปแบบในการโฆษณา 

การโฆษณาลงนิตยสารในชวง 6 เดือนแรกคือ ตั้งแตเดือนมกราคม – มิถุนายน 2551 จะลงทุกฉบับ โดย

นิตยสารแพรวออกเปนรายปกษ โดยใน 1 เดือนจะออก 2 ฉบับ ขณะที่นิตยสาร GM และ Image ซึ่งเปนนิตยสาร

สําหรับผูชายจะออกเปนรายเดือน  หลังจาก 6 เดือนแรก คือ ตั้งแตเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2551 บริษัทเขาใจวา

กลุมผูบริโภคนาจะคุนเคยกับผลิตภัณฑ NOVIZIO มากขึ้น การโฆษณาในนิตยสารทั้ง 3 ฉบับดังกลาวอาจจะลดลงได

เหลือเพียงเดือนละ 1 ฉบับ 

 

รูปแบบการสื่อสาร สําหรับนิตยสาร GM และ Image จะเปนส่ือเชิงโฆษณากึ่งบทความ (Advertirial ซึ่งเปน

สวนหนึ่งของการประชาสัมพันธ) โดยเริ่มนําเสนอวิถีชีวิต (Lifestyle) ของผูบริหารบริษัท (ผูชาย) ความชํานาญ 

ประสบการณ หลักการดําเนินธุรกิจ และความรับผิดชอบเพื่อจะไดเชื่อมโยงใหผูบริโภคกลุมเปาหมายเกิดความเชื่อม่ัน 

และปฏิบัติตนหรือนําวิถีชีวิต หรือการทํางานของผูบริหารนั้นเปนตนแบบ 

 

จากนั้นลงโฆษณาเปนเกร็ดความรูในการเลือกซื้อเส้ือผาทํางานบุรุษใหเหมาะกับบุคลิกและหนาที่การงาน 

โดยมี NOVIZIO เปนผูสนับสนุนขอมูลพรอมโชวเส้ือผาทํางานบุรุษของ NOVIZIO ผานนายแบบ โดยเกร็ดความรูจะ

นําเสนอในทุกปกษที่ลงโฆษณาในชวง 6 เดือนแรก โดยหลังจากนั้นจึงคอยเปนรูปแบบผลิตภัณฑเต็มตัว และนําเสนอ

กิจกรรมตางๆ ของ NOVIZIO ตามโอกาส 

 

ในสวนของนิตยสารแพรว การสื่อสารเนน Concept “Smart” ซึ่งประกอบดวยความทันสมัย มีสไตล 

นอกจากนี้อาจจะมีเกร็ดความรูเล็กนอยที่เกี่ยวของกับเส้ือผาทํางานบุรุษ เชน สี กับความสัมพันธตออารมณ  รูปทรง

กับบุคลิก สไตลกับโอกาสที่จะใช เปนตน ทั้งนี้ การโฆษณาแตละครั้งจะนําเสนอผลิตภัณฑ NOVIZIO ประกอบ

เกร็ดความรูตางๆ เหลานี้ และนําเสนอกิจกรรมตางๆ ของ NOVIZIO ตามโอกาส 

 
 Outdoor Advertising   

Train Ad คือการโฆษณารอบตัวรถไฟฟา (BTS Body) เนื่องจากคนกรุงเทพใชเวลาในการเดินทางเปน

ชวงเวลาที่คอนขางยาวนานในแตละวัน การโฆษณารอบตัวรถไฟฟาจึงเปนอีกส่ือที่สามารถนําเสนอผลิตภัณฑแก

กลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึงแมจะมีคาใชจายคอนขางสูง โดยบริษัทจะทําการโฆษณาตอเนื่องเปนระยะเวลา 3 เดือน 

โดยใชรถ BTS จํานวน 2 คัน เนื้อหาในการโฆษณาเปนการนําเสนอจุดเดนของผลิตภัณฑ กระตุนใหเกิดการทดลองซื้อ 

และสรางใหเกิดการจดจําตราสินคา 
 

ส่ือที่ใช คือ Billboard ขนาดใหญ ณ บริเวณเสนทางดวน เนื่องจากปจจุบันมีผูใชเสนทางดวนจํานวนมาก 

การโฆษณาผาน Billboard จึงเปนอีกส่ือที่สามารถนําเสนอผลิตภัณฑแกกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง โดยจะทําการ

โฆษณาตอเนื่องเปนระยะเวลา 3 เดือน เนื้อหาในการโฆษณาเปนการนําเสนอจุดเดนของผลิตภัณฑ กระตุนใหเกิดการ

ทดลองซื้อ และสรางใหเกิดการจดจําตราสินคา ทั้งนี้ การโฆษณาผาน Billboard จะเริ่มดําเนินการในปที่ 2 (2552) 
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การส่ือสารประชาสัมพันธ 
วัตถุประสงคหลักของการประชาสัมพันธ คือการสรางภาพลักษณ (Image) และมูลคาเพิ่มของสินคา (Value 

Added) ทําใหตราสินคานั้นมีคุณคา (Brand Equity) ในความรูสึกของผูบริโภค นอกจากนี้ ยังเนนใหเกิดความรูในตรา

สินคา (Product Knowledge) ใหมากขึ้นดวย 

 

เครื่องมือที่ใชในการประชาสัมพันธมีรูปแบบตางๆ เชน การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) กิจกรรม

สาธารณะ (Public Affairs) การกุศล (Charity) ส่ือมวลชนสัมพันธ (Press/Media Relation) ซึ่งเหลานี้จะทําควบคูกัน

ไปกับการใหขาว (Publicity) และการสัมภาษณ (Interview) รูปแบบในการใชเครื่อมือตางๆ มีดังนี้ 

 

การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) 
Press Conference เปดตัวสินคา 

เนื่องจากตราสินคา NOVIZIO เปนตราสินคาใหม บริษัทจําเปนตองจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเปนการเปดตัว

สินคาใหเปนที่รูจัก โดย Concept ในการเปดตัวตองทําใหเปนที่ประทับใจกลุมเปาหมาย รวมถึงจะตองประชาสัมพันธ

ใหรูจักเทคโนโลยี Silver Nano และประโยชนที่จะไดรับเมื่อผสมอยูในเครื่องแตงกายบุรุษ โดยอาจจะมีแฟชั่นโชว

เส้ือผาทํางานบุรุษที่สวมใสสบาย การออกแบบทันสมัย และดูภูมิฐาน 

 

เวลาในการจัดงานจะเปนชวงเดือนกุมภาพันธ 2551 โดยเลือกสถานที่เปนโรงแรม เชิญผูบริโภคกลุม 

เปาหมาย ส่ือมวลชนและผูบริหารที่มีชื่อเสียงเขารวมในงาน 

 
จัด Booth/Exhibition ใหความรู และแนะนําผลิตภัณฑ 

การจัด Booth ใหความรูและแนะนําผลิตภัณฑถือเปนกิจกรรมพิเศษอีกอยางหนึ่ง โดยบริษัทจะจัด Booth ให

ความรู Silver Nano Technology และแนะนําผลิตภัณฑที่เหมาะกับบุคลิกของลูกคา เพื่อใหผูสวมใสผลิตภัณฑของ

บริษัทมีความมั่นใจ ซึ่งเปนการสรางภาพลักษณ ความใสใจ และความเปนผูเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑเส้ือผาทํางานบุรุษ 

โดยในชวงไตรมาสแรกของป 2551 (มกราคม – กุมภาพันธ) ซึ่งเปนชวงที่บริษัท Launch สินคา Lot แรกสูตลาด บริษัท

จะจัด Booth/Exhibition ประชาสัมพันธผลิตภัณฑและเทคโนโลยี Silver Nano ในสาขาตางๆ ของหางสรรพสินคาที่มี

ผลิตภัณฑของบริษทัวางจําหนายอยู  โดยรูปแบบในการจัดงาน จะให Booth แยกตางหากจากสวนของ Counter ขาย

ผลิตภัณฑทั่วไป โดยจะจัดแหงละ 2 วัน ดังนี้ 

 

1) วันเสารที่ 12-วันอาทิตยที่ 13 มกราคม 2551 บริเวณพื้นที่ชั้นลางหางสรรพสินคา The Emporium 

2) วันเสารที่ 19-วันอาทิตยที่ 20 มกราคม 2551 บริเวณพื้นที่ชั้นลางหางสรรพสินคาเซ็นทรัล (4 สาขา) 

3) วันเสารที่ 26–วันอาทิตยที่ 27 มกราคม 2551 บริเวณพื้นที่ชั้นลางหางสรรพสินคา The Mall (1 สาขา) 

4) วันเสารที่ 2-วันอาทิตยที่ 3 กุมภาพันธ 2551 บริเวณพื้นที่ชั้นลางหางสรรพสินคาเซ็นทรัล (2 สาขา) 

5) วันเสารที่ 9–วันอาทิตยที่ 10 กุมภาพันธ 2551 บริเวณพื้นที่ชั้นลางหางสรรพสินคา The Mall (2 สาขา) 

6) วันเสารที่ 16–วันอาทิตยที่ 17 กุมภาพันธ 2551 บริเวณพื้นที่ชั้นลางหางสรรพสินคาเซน็ทรัล (1 สาขา) 

 

สําหรับปที่ 2 เมื่อมีการขยายจุดขายออกไปยังตางจังหวัด ก็จะจัดงานเปดตัวในทํานองเดียวกัน คือประมาณ 

3 สัปดาหแรกในชวงวันเสารและอาทิตย หลังจากเริ่มวางผลิตภัณฑจําหนาย 
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การรณรงคการใชชีวิตแบบ Healthy Lifestyle 
จัดทีมรณรงค เพื่อออกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อสรางกระแสการใชชีวิตแบบ Healthy Lifestyle พรอมแจกคูมือ

ประชาสัมพันธคุณสมบัติ และประโยชนของสาร Silver Nano และแนะนําผลิตภัณฑเส้ือทํางาน Silver Nano ของ

บริษัท และวิธีการแตงกายที่เหมาะสมกับรูปรางและบุคลิกภาพ โดยจะรวมรณรงคในกิจกรรมตางๆ ทั้งในกรุงเทพฯ 

และตางจังหวัด สําหรับในกรุงเทพฯ นั้น บริษัทจะจัดกิจกรรมรณรงค ในสถานที่ตางๆ ซึ่งประกอบดวย หนวยงานของ

รัฐ และเอกชน อาคารสํานักงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สวนสาธารณะ เชน สวนลุมพินี สวนเบญจสิริ เปนตน 

สวนในตางจังหวัดนั้น จะเปนการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ รวมทั้งรณรงคประชาสัมพันธในหนวยงานของรัฐ และเอกชน 

เชนเดียวกัน 

 

จัดทีมคาราวาน เพื่อออกเผยแพรคูมือแนะนําคุณสมบัติและประโยชนของสาร Silver Nano รวมถึงวิธีการ

แตงกาย และใชชีวิตแบบ Healthy Lifestyle  

 
การกุศล (Charity) 

ในเดือนธันวาคม มีวันสําคัญคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 และ

ใกลเขาสูเทศกาลปใหม เปนชวงที่ผูคนตางมีความสุข และจัดเตรียมส่ิงดีๆ ใหแกกัน  บริษัทเห็นเปนชวงเวลาที่เหมาะที่

จะทําความดีเพื่อพอ และแบงปนความรักจากผูบริโภคใหแกผูดอยโอกาสทางสังคม โดยจะรณรงคเทศกาลแบงปน

ความรักจากพอ โดยบริจาคเงินสวนหนึ่งจากยอดขายในชวงเดือนธันวาคมใหกับมูลนิธีที่เกี่ยวของกับเด็กเปนการกุศล  

กิจกรรมดังกลาวจะสามารถชวยสรางภาพลักษณเพื่อสังคมใหกับบริษัท สงเสริมการรับรูในตราสินคาของผูบริโภคอีก

ทางหนึ่ง 

 
ส่ือมวลชนสัมพันธ (Press/Media Relation) 

ตามที่กลาวมาขางตน เครื่องมือประชาสัมพันธตางๆ จะสามารถสื่อสารถึงผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพก็

ตอเมื่อทําควบคูไปกับการใหขาว (Publicity) และ/หรือการใหสัมภาษณ (Interview) ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะบรรลุ

วัตถุประสงคไดตองอาศัยความรวมมือของสื่อมวลชน ดังนั้น บริษัทจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดใหมีงานเพื่อ

ส่ือมวลชน ซึ่งในที่นี้อาจเปนรูปแบบของการขอบคุณส่ือมวลชน ที่มีสวนชวยนําภาพลักษณที่ดีของผลิตภัณฑ 

NOVIZIO นําเสนอตอกลุมผูบริโภคทั้งผานมา และในอนาคต  การจัดงานขอบคุณส่ืออาจจะจัดขึ้นในชวงวันครบรอบ 1 

ป ของผลิตภัณฑ NOVIZIO 

 
การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) 

การสงเสริมการขายเปนเครื่องมือที่สําคัญเครื่องมือหนึ่ง ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ กลยุทธผลัก 

(Push Strategy) และกลยุทธดึง (Pull Strategy) สําหรับผลิตภัณฑ NOVIZIO บริษัท เห็นควรใชทั้งกลยุทธผลัก และ

กลยุทธดึง 

 

สําหรับกลยุทธผลัก เนื่องจาก NOVIZIO เปนสินคาใหมที่พึ่งเขาสูตลาด การจะมีฐานการจัดจําหนายใน

หางสรรพสินคาที่เดิมขายสินคา Brand อื่นๆ อยูแลวนั้นยอมตองอาศัยความสามารถในการสรางความเชื่อม่ันตอ

ผลิตภัณฑวาจะสามารถสรางยอดขาย และรายไดใหคุมกับคาเสียโอกาศที่หางสรรพสินคาจะใชพื้นที่ที่มีอยูมาวาง

จําหนายสินคาของ NOVIZIO แทนสินคา Brand อื่นๆ  ดังนั้นบริษัท NOVIZIO จําตองวางกลยุทธการสงเสริมการขาย
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เปนพิเศษใหกับชองทางการจัดจําหนายดังกลาว เพื่อสรางแรงจูงใจใหกับหางสรรพสินคาที่ตองจัดพื้นที่ใหกับ 

NOVIZIO และเสียโอกาสที่จะขายสินคาใหกับตราสินคาของบริษัทอื่น  บริษัท NOVIZIO จึงไดเสนอผลตอบแทนใหกับ

ทางหางสรรพสินคาสูงมากกวาคูแขงขันเล็กนอย ประมาณ 2% 

 

สวนกลยุทธดึงนั้น เนนใหลูกคาเขามาหาซื้อสินคา เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่อาศัยความพอใจของผูบริโภค

เปนหลักในการเลือกซื้อ และจากผลการสํารวจพบวามีเพียงรอยละ 22.3 ของผูบริโภคกลุมตัวอยางชอบการสงเสริม

การขายแบบลดราคา ขณะที่รายการสงเสริมการขายตางๆ มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเส้ือผาทํางานบุรุษใน

ระดับปานกลางประมาณ 30-36%  ดังนั้น บริษัทจะจัดใหมีการสงเสริมการขายแบบลดราคาเพื่อลดสินคาที่ใกลจะ

ลาสมัย (Dead Stock) โดยสื่อสารใหเห็นเปนการคืนกําไรใหกับผูบริโภคกลุมเปาหมาย การลดราคาจะจัดในชวงกอน

หรือหลังการเปลี่ยนแปลง Collection ใหมตามสถานการณ  นอกจากนี้ จะมีการจัด Co-promotion รวมกับ

หางสรรพสินคาสาขาตางๆ ในรูปแบบของการสงเสริมการขาย คือ เมื่อซื้อสินคาครบตามจํานวนเงินที่หางฯ กําหนดจะ

ไดรับคูปองสวนลดเพื่อนํามาลดราคาเมื่อซื้อผลิตภัณฑ NOVIZIO ไดตามที่ระบุในคูปอง 

 

นอกจากนี้ จะมีการสงเสริมการขายในรูปแบบอื่นๆ เชน การใหของแถม (Premium) ในชวงการเปดตัวสินคา

ครั้งแรก (Launching New Product) และในการทําการตลาดตามสถานการณ (Event Marketing) ตางๆ 

 
การแขงขัน (Contest) 

การแขงขันเปนการสื่อถึงกลุมเปาหมายโดยตรง โดยจะจัดใหมีการแขงขันเปนรายการดังตอไปนี้ 

 

Young Designer Contest 

โดยจะแบงเปนการประกวดการออกแบบลายผา และรูปแบบของเสื้อ สําหรับ Summer Collection และ 

Winter Collection โดยเนนย้ําใหเห็นถึงเจตนาดีของบริษัทที่ตองการชวยสงเสริมความคิดสรางสรรคของนักออกแบบ

รุนเยาว รวมถึงการมีเวทีใหนักออกแบบเหลานี้ไดมีโอกาสแสดงความสามารถ และบริษัทยังไดประโยชนจากการใช 

Design เหลานั้นเพื่อผลิตสินคาของบริษัทออกสูตลาดไดตอไป 

 

รูปแบบของกิจกรรมเนนสรางภาพลักษณความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการออกแบบและตัดเย็บ

เส้ือผาทํางานบุรุษ และความเขาใจในความตองการที่แทจริงของผูบริโภค นอกจากนี้ ยังสามารถส่ือสารถึงการ

สรางสรรสังคม  (เปนอีกสวนหนึ่งของการประชาสัมพันธ) โดยใหรางวัลเปนทุนการศึกษาสําหรับผูชนะ และรอง

ชนะเลิศ 4 อันดับดวย 

 
การตลาดเชิงกจิกรรม (Event Marketing) 

เปนเครื่องมือที่ใชกิจกรรมทางการตลาดเปนส่ือในสถานการณตางๆ ซึ่งเกิดขึ้นไดทั้งจากภายนอก และภายใน

บริษัท เปนส่ือที่มีประสิทธิภาพสูงในการสรางความสัมพันธในระยะยาวอันดีกับผูบริโภค และสังคมสวนรวม บริษัทจะ

จัดใหมีกิจกรรมตางๆ เชน  
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1) Fashion Show  

ผานจากงาน Young Designer Contest ไมวาจะเปนการแขงขันการออกแบบเพื่อ Summer Collection หรือ 

Winter Collection ก็ตาม บริษัทจะถือโอกาสจัดงานเพื่อตอกย้ําเจตนาอันดีที่จะสงเสริมความคิดสรางสรรคของนัก

ออกแบบรุนใหม โดยบริษัทจะจัดงาน Fashion Show ซึ่งตัดเย็บเส้ือทํางานบุรุษที่ไดรับการตัดสินชนะรางวัลที่ 1 และ

รองอีก 4 อันดับ ประกอบกับชุดที่ออกแบบโดยบริษัทเอง เพื่อแสดงและออกขายในชวง Summer (เมษายน-

กรกฎาคม) และ Winter (ตุลาคม-ธันวาคม) 

 

2) NOVIZIO 1st year Anniversary  

เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะสรางความประทับใจใหกับทั้งผูบริโภค และผูเกี่ยวของทั้งหลาย เชน Modern Trade 

และโดยเฉพาะอยางยิ่งส่ือมวลชน รูปแบบของงานจัดเปนงานเลี้ยงขอบคุณบุคคลสําคัญทั้งหลายที่ทําใหผลิตภัณฑ 

NOVIZIO เติบโตได และขอแรงสนับสนุนให NOVIZIO กาวเปนผลิตภัณฑในใจผูบริโภคตลอดไป 

 
บรรจุภัณฑ (Packaging) 

บรรจุภัณฑเปนเครื่องมือที่ดีเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสารกับผูบริโภค และสะทอนความเปน NOVIZIO ได

อยางชัดเจน ซึ่งการออกแบบ สี และลักษณะประกอบอื่นๆ ของบรรจุภัณฑจะบงบอกถึงตําแหนงของผลิตภัณฑไดเปน

อยางดี 

 

เพื่อใหผลิตภัณฑของบริษัทมีเอกลักษณ บริษัทจะตองมีบรรจุภัณฑที่โดดเดน และเพิ่มคุณคาใหกับ

ผลิตภัณฑและตราสินคา โดยบริษัทจะจัดใหมีการแขงขันการออกแบบบรรจุภัณฑในป 2553 โดยรูปแบบที่ชนะในการ

แขงขันจะใชในการผลิตจริง  กิจกรรมนี้ถือเปนสวนหนึ่งของการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) ดวย 

 
พนักงานขาย (Personal Selling) 

พนักงานขายถือเปนเครื่องมือทางการตลาดที่สําคัญมากประการหนึ่ง เนื่องจากเปนส่ือที่สามารถโตตอบกับ

ลูกคาได เปนผูทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อและกอใหเกิดการซื้อซํ้า หรือทําใหเครื่องมือทางการตลาดทั้งหมดที่บริษัท

ดําเนินไปหมดความหมายก็ได ถาพนักงานขายไมมีคุณสมบัติเพียงพอ ไมสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค 

และปดการขายได  ดังนั้นบริษัทจะตองทําการฝกอบรมพนักงานขายถึงวิธีการบริการลูกคา ใหความรูในผลิตภัณฑ 

และวิธีเสนอแนะ และปดการขาย นอกจากนี้ ดวยเหตุผลที่ผลิตภัณฑ NOVIZIO มีกลุมเปาหมายเปนวัยทํางาน 

พนักงานขายควรมีบุคลิกภาพที่กระฉับกระเฉง พูดจาฉะฉาน แสดงถึงความรูในผลิตภัณฑ และคุณประโยชนของ

นวัตกรรมใหมที่มีในผลิตภัณฑของบริษัท เพื่อที่จะไดส่ือสารขอมูลใหกับลูกคาไดอยางถูกตองและครบถวน 

 

นอกจากนี้ บริษัทจะจัด Incentive Program ใหกับพนักงานขายที่สามารถทํายอดขายไดตามที่กําหนด 

รวมถึงให Bonus พิเศษสําหรับ Counter จุดขายที่ทํายอดขายไดตามที่กําหนดดวยเชนกัน เชน ถาบริษัทมีเปาหมาย

ยอดขายที่ 600 ตัวตอคนตอเดือน พนักงานขายจะได Incentive คิดเปน 3 % ของยอดขายที่เกินเปาหมาย  
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เครื่องมือส่ือสารอื่นๆ  
การใชกลยุทธการติดตอส่ือสารกับผูบริโภค โดยใช IMC (Integrated Marketing Communication) เปน

การตลาดแบบครบเครื่อง ยังคงมีเครื่องมือส่ือสารตางๆ อีกมากมาย เชน 

การทําเสื้อ NOVIZIO เพื่อใชในงานกิจกรรมตางๆ ใหมีเอกลักษณเฉพาะตัว เนน Concept “Smart” โดยที่

แมมีการเปลี่ยนแบบเสื้อสักกี่ครั้งก็ยังคงทําใหระลึกไดถึงเอกลักษณเฉพาะตัวนี้ 

ส่ือเคลื่อนที่ ส่ือเคลื่อนที่จะสามารถเขาถึงผูบริโภค (Reach) และสรางความถี่จนจดจําได 

(Frequency) บริษัทจะสามารถปรับใชรถบรรทุกที่ขนสงผลิตภัณฑไปในที่ตางๆเปน

ส่ือเคลื่อนที่ได 

ตราสินคา การติดตราสินคาที่ดึงดูดใจผูบริโภคจะสารมารถสรางเอกลักษณใหกับผลิตภัณฑ 

NOVIZIO ที่ไมมีการเลียนแบบได 

 

ดวยแผนกลยุทธที่จัดทํา และการดําเนินการเปนขั้นตอนดังกลาว บริษัทเชื่อม่ันวาจะสามารถสรางการรับรูใน

ตราสินคา และผลิตภัณฑใหแกผูบริโภคได รวมทั้งสามารถมีสวนแบงในตลาดและทํากําไรใหแกบริษัทตามแผนการ

ดําเนินงาน และ Projection ที่ระบุในแผนการเงินได
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ตาราง 8 แสดงแผนการปฏิบัติการการตลาด (Action Plan) 
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ตาราง 9 แสดงประมาณการคาใชจายทางการตลาด  
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