บทที่ 5
ผลที่คาดหวังและข้อเสนอแนะ
การสร้างภาพลักษณ์สินค้าชุดชั้นในแบรนด์เวียนนา ด้วยกิจกรรมการตลาดเพื่อสังคม
โครงการWIENNA Charity ทางการตลาดเรียกว่า “การทาการตลาดเพื่อการกุศล หรือ Cause
Marketing เป็นกลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่างจากแบรนด์ชุดชั้นในอื่นๆ ที่เป็นกลยุทธ์ที่นิยมในยุค
แห่งการรับผิดชอบต่อสังคม และเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเรียกร้องสิ่งที่มากกว่าตัวสินค้า ทาให้
เป็ น บริ ษั ท วี น จ ากั ด ผู้ จั ด จ าหน่ า ยชุ ด ชั้ นในสตรี ใ นระบบการขายแบบขายตรง นามาใช้ เ ป็ น
เครื่องมือวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์เวียนนา เพื่อ แสดงความรับผิดชอบต่อสัง คมและ
ผู้บริโภค
และปัญหาภัยจากมะเร็งเต้านมมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ บริษัท วีน จากัด จึงเล็งเห็นถึง
ปัญหาและต้องการมีช่วยเหลือสังคมไทย ด้วยการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม เพื่อชีวิตของ
ผู้หญิงไทยที่ดีกว่า
การประเมินผลโครงการ
เป็นการประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กาหนดไว้ในแผนโครงการ โดยมีการ
ประเมินผล 2 วิธีดังนี้
1.กกการประเมิ น ผลโดยอาศั ย การสั ง เกต (Observation) เป็ น วิ ธี ที่ ส ะดวก ง่ า ย ไม่
เสียเวลาและงบประมาณมาก ในแต่ละการกิจกรรมที่จัดทาขึ้น สามารถวัดผลการประเมินได้ทันที
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบฟอร์มหัวข้อที่ต้องการเก็บข้อมูลที่ชัดเจน ก่อนทาการวิจัยจะ
อบรมให้ความรู้กับผู้ที่ทาการสารวจ คัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทาสารวจเชิงสังเกต เพื่อ
ป้องกันการที่ได้ข้อมูลไม่ได้มาตรฐาน
หัวข้อที่ใช้ในการประเมินด้วยการสังเกต
1.1กกจานวนผูท้ ี่เข้ามาร่วมกิจกรรม
1.2กกความรู้สึกของผู้เข้ามาร่วมกิจกรรม ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม
2.กกการประเมินผลด้วยการวิจัย ด้วยเครื่องมือ แบบสอบถาม เพื่อใช้การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการวั ด
ทัศนคติกต่อการรับรู้ต่อโครงการ
หัวข้อที่ใช้ในการทาวิจัย ด้วยแบบสอบถาม
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2.1กกการวัดการรับรู้ของโครงการจากสื่อ เพื่อวัดประสิทธิภาพของสื่อที่ใช้ก่อนรับ
สื่อและหลังการรับสื่อ
2.2กกการวัดทัศนคติ ความคิดเห็น การรับรู้ต่อโครงการที่จัดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย
ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม
2.3กกการวัดทัศนคติด ต่อแบรนด์สินค้าเวียนนากับกลุ่มเป้าหมาย ก่อนและหลัง
การรับรู้ต่อกิจกรรม
ผลที่คาดหวังจากโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย
1.กกด้านเชิงการรับรู้การรณรงค์โครงการ WIENNA Charity ต้องการให้กลุ่มเป้าหมาย
รับรู้เรื่องราวการทากิจกรรมเพื่ อสังคมของแบรนด์เวียนนา ที่มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคมไทย
ในเรื่องการเป็นมะเร็งเต้านมที่มีสถิติแนวโน้มการเป็นมะเร็งเต้านมในสตรีสูงขึ้นเรื่อยๆ
2.กกด้านเชิงทัศนคติ กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายมีความรู้สึกดีต่อสินค้า รวมทั้งบริษัท รักและ
ชอบแบรนด์เวียนนาในฐานแบรนด์ที่ ทาดีเพื่อสังคม ไม่ได้มุ่งหวัง แต่การดาเนินธุรกิจที่แสวงหาแต่
ผลกาไรอย่างเดียว
3.กกด้านเชิงพฤติกรรม ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยที่ได้รับการ
ผ่าตัดเต้านม สามารถดารงชีวิตอยู่ด้วยความสุข มีสุขภาพจิตที่ดี เพราะได้รับการแนะนาการเลือก
ชุดชั้นในที่ตัดพิเศษเฉพาะผู้ป่วยหรือการใส่เต้านมเทียม เพื่อสร้างบุคลิกภาพที่ดี เหมือนคนปกติ
ทั่วไป
ผลต่อบริษัท
1.กกกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายมีทัศนคติเชิงบวกต่อแบรนด์เวียนนา เนื่องจากแบรนด์ทาดี
เพื่อสังคม ทาให้ส่งผลต่อการชอบแบรนด์ มีความภักดีต่อแบรนด์เวียนนา สนับสนุนสิ นค้า พร้อม
ปกป้องชื่อเสียงของบริษัท เมื่อเกิดปัญหาและบอกต่อแนะนาให้กับผู้อื่น
2.กกผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเกิดความภักดีต่อแบรนด์เวียนนา สามารถจดจาชื่อแบรนด์
เวียนนาในอันดับต้นได้ มั่นใจในการตัดสินใจซื้อชุดชั้นในเวียนนา ทาให้ส่งผลต่อแนวโน้มยอดขาย
ของบริษัทเพิ่มขึ้น เพราะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจดจาแบรนด์จากกิจกรรมเพื่อสังคมได้ ไม่เปลี่ยนใจ
ไปซื้อสินค้าของคู่แข่งขัน เพราะต้องการซื้อสินค้าจากคนดีและส่งผลต่อภาพลักษณ์ของผู้ใช้สินค้า
ด้วยว่าเป็นคนดี สนับสนุนสินค้าที่ทาดีเพื่อสังคม
3.กกใช้ เป็นเครื่องมื อการตลาดที่ช่วยสร้างความแตกต่างของแบรนด์เวียนนาจากชุ ด
ชั้นในคู่แข่ง และสร้างภาพลั กษณ์ของแบรนด์ เวียนนาให้แตกต่างอย่างยั่งยืน โดยใช้ เครื่องมื อ
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การตลาดหลายเครื่องมือในการทากิจกรรมอย่างบูรณาการ อีกทั้งแผนการสร้างภาพลักษณ์ของแบ
รนด์เวียนนาด้วยการตลาดเพื่อการกุศลนั้นยังเป็นการสร้างความแตกต่างที่สามารถเลียนแบบได้
ยาก ถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องมือการตลาดในเรื่องสินค้า ราคา การส่งเสริมการขาย
4.กกส่งผลต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทมีทัศนคติเชิงบวก
4.1กกเป็นแรงจูงใจในการช่วยเหลือบริษัท เมื่อบริษัทเกิดปัญหาขึ้น เช่น Suppier
ขายสินค้าในราคาที่ยุติธรรม มีคุณภาพ หรือเพิ่มเครคิตให้กับบริษัท
4.2กกผู้ถือหุ้น พร้อมให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโครงการต่างๆของบริษัท เมื่อ
บริษัทเกิดปัญหาก็ไม่ขายหุ้น หรือถอนหุ้น
4.3กกพนักงานของบริษัท ทาให้มีการทางานอย่างทุ่มเท แรงกรณีที่ยอดขายสิน ค้า
ตกไม่ได้ตามเป้าหมาย พนักงานทุกคนจะช่วยทาให้ยอดขายดีขึ้น หรือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น ก็
เป็นวิธีทางหนึ่งในการช่วยเหลือ บริษัทที่เค้ารัก เป็นต้น และมีความภูมิใจ มั่นใจบอกต่อให้คนอื่น
รับรู้ว่าบริษัทเป็นคนดี
4.4กกพันธมิตรต่างๆ ของบริษัท ทาให้ช่วยสนับสนุน พร้ อมให้ความช่วยเหลือ เช่น
มูลนิธิถันยรักษ์ก็ให้ความช่วยเหลือในการอบรมพนักงานของบริษัท วีน จากัด จนมีความเชี่ยวชาญ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ ทาให้พนักงานสามารถเผยแพร่ความรู้ในการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง หรือสามารถให้ความรู้เบื้องต้นของภัยมะเร็งเต้านมได้
ข้อเสนอแนะของโครงการ WIENNA Charity
จากการวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์เวียนนาให้ด้วยกิจกรรมการตลาดการกุศล
เพื่อสังคมนั้นเพื่อที่จะต้องการสร้างความแตกต่างของแบรนด์เวียนนาอย่างยั่งยืน มีการวางแผนกล
ยุทธ์ด้วยการใช้เครื่องมือทางการตลาดอย่างบูรณาการ เลือกใช้การสื่อสารทั้งที่เป็น Above the
line โฆษณาสื่อสารเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง Below the line ที่เน้นการใช้ด้วย
ประชาสั ม พันธ์ จั ดกิจ กรรมพิเ ศษ ที่สามารถเจาะกลุ่ม เป้าหมายได้ตรงกลุ่ม อีกทั้ง สามารถให้
รายละเอียดของโครงการได้มาก และสื่อ ออนไลน์ทางInternet ที่จะตอบสนองให้ทันต่อพฤติกรรม
การเปลี่ยนแปลงการรับสื่อของผู้กลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันที่เป็นยุคของสังคมออนไลน์
โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนให้โครงการประสบความสาเร็จดังนี้
1.กกการจัดทาโครงการ WIENNA Charity รณรงค์มะเร็งเต้าเป็นโครงการทดลองระยะ
สั้น มีระยะเวลาการดาเนินงานของโครงการ 3 เดือน ก.พ. – เม.ย 2554 ซึ่งสามารถวัดประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพของผลการดาเนิน งานของโครงการได้ ดี แต่ ควรมี ก ารปรั บขยายระยะเวลาของ
โครงการให้เป็นแผนกลยุทธ์ระยะยาว เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท เพราะการทาการ
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รณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนต้องใช้ระยะเวลานาน และต้องการกระตุ้นให้มีการจดจา
โครงการตลอดเวลา จะส่งผลต่อการทาโครงการนี้เกิดประสิทธิภาพช่วยลดปัญหาในเรื่องภัยจาก
มะเร็งเต้านมของผู้หญิงมากยิ่งขึ้น และผู้บริโภคสามารถจดจาโครงการและบริษัทได้อย่างชัดเจน
2.กกการทดลองทาโครงการ WIENNA Charity เป็นการทากิจกรรมในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลเท่านั้น เพราะเป็นพื้นที่รวมคนในแต่ละจัง หวัด ทาให้มี พฤติกรรมของกลุ่ม เป้าหมาย
แตกต่างกัน ที่สามารถใช้เป็นตัวแทนวัดผลการรับรู้ของโครงการนี้ได้ดี
ข้อเสนอแนะ สามารถขยายพื้นที่การทากิจ กรรมโครงการนี้ในเขตจั งหวัดอื่นๆ ทั่วทั้ง
ประเทศไทยได้ เพราะจากโครงการทดลองตัว อย่า งนี้มี การทดลองท าให้ พื้นที่ ที่เป็ นพื้น ที่แทน
พฤติกรรมของคนในแต่ล ะจั ง หวัด ควรจะขยายพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ต่อโครงการโดยเจาะลึก
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละจังหวัด เป็นการเพิ่มจานวนการรับรู้มากขึ้น
3.กกงบประมาณในการทากิจกรรมการตลาดการกุศลเพื่อสังคมให้ครอบคลุมการทา
กิจกรรม ข้อเสนอแนะต้องมีการวางงบประมาณให้เพียงพอ อย่างครอบคลุมการทากิจกรรมทั้งหมด
โดยมีการตั้งเป็นงบประมาณประจาปี เพื่อใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท และงบประมาณใน
การจัดทากิจกรรมนี้สามารถยืดหยุ่นได้
4.กกด้านกาลังบุคลากรในการดาเนินงานโครงการ ประมาณ 20-30 คน
ข้อเสนอแนะต้องมีกาลังบุคลากรเพียงพอทุกส่วนงานตั้งแต่งานการวางแผนกิจกรรม จน
ส่วนการปฎิบัติดาเนินตามแผนงาน และต้องมีประสิทธิ ภาพด้วย โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องให้
คาปรึกษากับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ต้องทาวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลในการประเมินผลของโครงการ เพื่อให้
ผลการวิจัยที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งต้องแยกผู้ประเมินผลจากส่วนงานด้านอื่น ควรเป็นบุคคลภายนอก
หรือคนกลางที่ไม่ได้มีผลต่อเกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อป้องการประเมินผลที่มีการเอน
เอียง มีอคติของผู้ที่จัดการประเมินผล
5.กกกิจกรรมการตลาดเพื่อการกุศลโครงการนี้ ไม่ สามารถใช้นามาเป็นเครื่องมือที่สร้าง
ยอดขายของบริษัทได้ทันที ภายในระยะเวลาสั้นที่ทากิจกรรม
ข้อเสนอแนะต้องใช้ระยะเวลานาน ไม่ควรกาหนดระยะเวลาสั้นๆ เช่น 1-3 เดือนในการวัด
ประเมินผลทาโครงที่ต้องการยอดขายมีการเติบโตขึ้น ถ้าเปรียบเทียบกับ เครื่องมือการส่งเสริมการ
ขาย อย่างเช่นกลยุทธ์เรื่องลดราคา ของแถม เป็นต้น ที่สามารถกระตุ้นให้ยอดขายมีการเติบโตได้
เร็วอย่างชัดเจน เนื่องจากการรณรงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงกิจกรรมที่บริษัท วีน จากัด จัดทา
ขึ้นต้ องใช้ เ วลาในการที่เ ปลี่ ยนแปลงให้ เกิ ดทั ศนคติเ ชิ ง บวกกั บแบรนด์เ วีย นนา ที่จ ะส่ ง ผลต่ อ
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ยอดขายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นของบริษัทในระยะยาว เพราะเกิดจากผู้บริโภคมีความภักดีกับแบรนด์
เวียนนา
สรุปการการสร้างภาพลักษณ์เวียนนาด้วยการตลาดการกุศลโครงการ WIENNA Charity
เป็นกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างที่ทาให้เกิดการได้เปรียบเชิงการแข่งขันใน ตลาดชุดชั้นใน
สตรีอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากตัวผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี หรือกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย ที่คู่แข่ง
สามารถลอกเลียนแบบกันได้ง่าย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จาเป็นสาหรับตลาดที่มีการแข่งขันสูงมากในยุค
ปัจจุบัน

