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หลักการและเหตุผล 
 มูลคาตลาดสงออกส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมของไทยในป 2550  มีมูลคา  7,092  ลาน
เหรียญสหรัฐ ตลาดสงออกสําคัญ คือ สหรัฐมีสวนแบงตลาดเปนอันดับ 1   คือรอยละ 31  หรือคิด
เปนมูลคา 2,100 ลานเหรียญสหรัฐ รองลงมา คือ สหภาพยุโรปหรืออียู มีสวนแบงตลาดรอยละ 20.3
หรือคิดเปนมูลคา  1,350  ลานเหรียญสหรัฐ อันดับ 3 คือ ตลาดอาเซียน มีสวนแบงตลาดรอยละ 
10.88 หรือคิดเปนมูลคา  578      ลานเหรียญสหรัฐ อันดับ 4  คือ ญ่ีปุนมีสวนแบงตลาดรอยละ  5.89  
หรือคิดเปนมูลคา   400   ลานเหรียญสหรัฐ     นอกจากนี้ ตลาดอาเซียนเปน   ประเทศท่ีกําลังมีความ
ตองการสินคานําเขาจากไทย       เพราะอาเซียนมีการนําเขาส่ิงทอ   และเคร่ืองนุงหม   ปละ 13,500 
ลานเหรียญสหรัฐ  ซ่ึงป 2550 ท่ีผานมาไทยสงออกไปอาเซียนมีมูลคาเพียง 813 ลานเหรียญสหรัฐ
เทานั้น      นับวาผูประกอบการส่ิงทอ และเคร่ืองนุงหมของไทยยังไมไดเล็งเห็นความสําคัญของ
ตลาดอาเซียนมากนักท้ังๆ      ท่ีในแตละปมีการขยายตัวถึงประมาณรอยละ  15   ซ่ึงนายสุกิจ คงปยา
จารย อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมไทย กลาววา ป 2553 คาดหวังวา  จะเปนปทองของ
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมของไทย หากการเจรจาขอตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ ระหวาง
อาเซียน-สหภาพยุโรป (อียู) ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในป   2553 หลังจากท่ี
ขอตกลงดังกลาวมีผลบังคับใช จะทําใหคําส่ังซ้ือส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมในประเทศอียูกระจายมายัง
อาเซียน จากเดิมท่ีอียูนําเขาจากจีนและอินเดียเปนหลัก เม่ือถึงตอนนั้นบริษัทส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม
ของไทยจะเติบโตและขยายตัวแบบกาวกระโดดและมีหลายบริษัทท่ีจะกลายมา เปนบริษัทขามชาติ
จากคําส่ังซ้ือท่ีเพิ่มข้ึนและเขามาอยางตอเนื่อง  เนื่องจากผูประกอบการไทยมีความพรอมต้ังแต
อุตสาหกรรมตนน้ําถึงปลายนํ้า หรือต้ังแตการทอเสนดาย การผลิตผาผืน ไปจนถึงการตัดเย็บ 
เรียกวา มีซัพพลายเชนท่ีครบวงจร พรอมรับคําส่ังซ้ือท่ีจะเพ่ิมข้ึนจากอียูไดทันที เม่ือเทียบกับ
ประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนดวยกัน (สมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมไทย, 2551: ออนไลน)                                           

 หนึ่งในข้ันตอนการผลิตของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเส้ือผา จะตองใชผลิตภัณฑสีและ
เคมีภัณฑ เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญ เพื่อเพิ่มความสวยงามและความคงทน นอกเหนือจาก
รูปแบบ คุณภาพ   และประสิทธิภาพในการใชงานของส่ิงทอและเส้ือผานั้นๆ  เม่ือป 2550  ตลาดสี
ยอมมีมูลคาประมาณ 7,700 ลานเหรียญสหรัฐ  ขณะท่ีตลาดของพิกเมนทอินทรีย (Organic 
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Pigment)  มีมูลคาราว 5,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตลาดสียอมและพิกเมนทอินทรีย ท่ีใหญท่ีสุดอยูท่ี
แถบเอเซียแปซิฟก คิดเปนปริมาณ 2,490,000  ตัน ตามมาดวยแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยเม่ือ
รวมปริมาณ สียอมและพิกเมนทอินทรีย ของตลาดทั้งสามสวนนี้เขาดวยกันจะคิดเปนรอยละ 80 
ของตลาด ปจจุบัน ประเทศผูผลิตสียอมรายใหญของโลกคือ จีนและอินเดีย สวนประเทศผูผลิตพิก
เมนทรายใหญของโลกคือ ประเทศในแถบยุโรป   ญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา ประเทศจีนเปนผูผลิต 
ผูนําเขา และผูใชสียอมมากท่ีสุดในโลก ป 2550 จีนผลิตสียอมและพิกเมนทอินทรีย ประมาณ 
953,200 ตัน    เพิ่มข้ึนรอยละ 8.1 จากป 2549     จีนนําเขาและสงออกสียอมรวมกันคิดเปนปริมาณ 
351,400 ตัน เพิ่มข้ึนรอยละ 10 หรือคิดเปนมูลคา 1,400 ลานเหรียญสหรัฐฯ  (มูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 
20.3) สวนการนําเขาและสงออกพิกเมนทอินทรียมีปริมาณ 192,700 ตัน เพิ่มข้ึนรอยละ 11.5 คิดเปน
มูลคา 1  ลานเหรียญสหรัฐฯ (มูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 26)  (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ, 2551: 
ออนไลน)                                                                                                                                                                   

 ผลิตภัณฑสียอมและเคมีภัณฑส่ิงทอที่ขายในประเทศไทยมีท้ังท่ีผลิตในประเทศและ
นําเขาจากตางประเทศ ซ่ึงปจจุบันคูแขงหลักๆ รายใหญ มีจํานวน 26 ราย เชน CLARIANT 
CHEMICALS (THAILAND) LTD, DYSTAR THAI LTD, EUROSIA CHEMICALS Co., LTD, 
SIAM PRO TRADING CO., LTD. เปนตน (ขอมูลจากรายงานคูแขงขัน, 2551: บริษัทคาสคาดา 
(ประเทศไทย) จํากัด) 
 บริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด     เปนบริษัทตัวแทนจัดจําหนายผลิตภัณฑสี
ยอม  และเคมีภัณฑส่ิงทอตรายี่หอฮันสแมน ต้ังอยูเลขท่ี 122/92 หมู 2 ซอยวิภาวดีรังสิต 58 แขวง
ตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ ซ่ึงปจจุบันมีลูกคาหลักในมือจํานวน 100 ราย (ขอมูลลูกคาของ
บริษัทคาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2551)  ในสภาวะการแขงขันท่ีรุนแรง
จนทําใหบริษัทประสบกับภาวะขาดทุน ซ่ึงอาจจะเปนผลจากการท่ีบริษัทดําเนินกลยุทธท่ีผิดพลาด 
ทําใหผูศึกษามีความสนใจในการทําการศึกษาคร้ังนี้ข้ึน  การสํารวจความพึงพอใจในกลยุทธสวน
ประสมการตลาดจะทําใหทราบถึงปญหาเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดท่ีบริษัทควรตองแกไขเพ่ือหาวิธี
ท่ีจะตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีมีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและเปนขอมูลท่ีเปน
ประโยชนตอการสรางจุดขายและกลุมประโยชน (Set of benefit) ใหตรงกับความตองการของลูกคา
รายใหมไดอีกทางหนึ่งดวย 
  
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดของผลิตภัณฑสี
ยอมและเคมีภัณฑส่ิงทอ บริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด 
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2. เพื่อศึกษาปญหาตางๆ ของลูกคาท่ีพบตอปจจัยสวนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ
สียอมและเคมีภัณฑส่ิงทอ บริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด 

 
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1. ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอผลิตภัณฑสียอมและเคมีภัณฑส่ิงทอ 
ของบริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด  
 2. ทําใหทราบถึงปญหาของลูกคาท่ีพบ และสามารถนําขอมูลมาใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงกลยุทธการตลาดไดเหมาะสม เพื่อจะสามารถแขงขันกับคูแขงในอุตสาหกรรมไดตอไป 
 
นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา 
  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีดี และความประทับใจของลูกคาท่ีมีตอสวน
ประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดของบริษัท คาสคา
ดา (ประเทศไทย) จํากัด 
 เคมีภัณฑ หมายถึงสารเคมี หรือของผสม ท่ีนํามาชวยกระบวนการเตรียม การยอม 
การพิมพ หรือการตกแตง เพื่อใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน หรือทําใหเกิดผลอยางหน่ึงอยางใด 
เชน สารชวยเปยก สารทําใหสีติดอยางสมํ่าเสมอ เปนตน 
 ปจจัยสวนประสมการตลาด หมายถึง  กิจกรรมทางการตลาดท่ีผูผลิตใชเปนคร่ืองมือ
ในการดําเนิน กลยุทธทางการตลาด   ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ   ดานราคา ดานการจัดจําหนาย   
และดานการสงเสริมการตลาด  
 ลูกคา หมายถึง    เจาหนาท่ีจัดซ้ือหรือผูท่ีมีหนาท่ีในการจัดซ้ือสียอม  และเคมีภัณฑส่ิง
ทอของบริษัทท่ีเปนลูกคากับบริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด 
 สียอม หมายถึง เปนสารเคมีท่ีสําคัญสําหรับฟอกยอม สกัดมาจากน้ํามันปโตรเลียม
และถานหิน เม่ือผานการสกัดจะไดสารไฮโดรคารบอน เชน ไซลีน แอนทราซีน โทลูอีน โดยสาร
ไฮโดรคารบอนเหลานี้จะถูกนําไปทําปฎิกิริยาดวยกระบวนการไนเตรช่ัน แอมมิเนชัน ฯลฯ เพื่อ
เปล่ียนสภาพจากสารไฮโดรคารบอนเปนสารตัวกลาง (Intermediates) และสารตัวกลางท่ีจะถูก
นําไปเปล่ียนเปนสียอม ดวยเทคนิคตางๆ ซ่ึงเปนเทคโนโลยีของแตละบริษัท ท่ีผลิตสี เพื่อท่ีจะได    
สียอมชนิดตางๆ ท้ังนี้ข้ึนกับเสนใยท่ีจะนํามายอม ตลอดจนกระบวนการยอม ซ่ึงมีลักษณะแตกตาง
กันไป เพื่อใหไดช้ินงานท่ีมีสีติดคงทน ทนตอแสงแดด ทนตอการซักลาง 
 

 


