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สารนิพนธ์ฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือประกอบการศึกษาในรายวิชา 450460 ระเบียบวิจัยศึกษา 
สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ เน่ืองจากผู้วิจัยมีความสนใจเก่ียวกับอุสาหกรรมรมอุปกรณ์กีฬา
ของบริษัท Yonex ที่ประสบความสําเร็จจากนโยบายและกลยุทธ์รวมถึงการดําเนินงานด้านการตลาด 
ผู้วิจัยจึงได้จัดทําสารนิพนธ์ฉบับน้ีข้ึน โดยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าสารนิพนธ์ฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มี
ความสนใจ และหากสารนิพนธ์ฉบับน้ีมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่น้ีด้วย 
 
 

 ปพณพชัร์ ศิริรพีวัชร์ 
 ผู้วิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หัวข้อปริญญานิพนธ ์  อุสาหกรรมอุปกรณก์ีฬา กรณีศกึษา บรษัิท Yonex 

โดย    นายปพณพัชร์ ศิริรพีวัชร์  

รหัสนักศึกษา   05540633 

อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์ คมสนั คีรีวงศ์วัฒนา 

ชื่อปริญญา   อักษรศาสตร์บัณฑิต (เอเชียศึกษา) 
 

บทคัดย่อ 

 ในปัจจุบันกีฬาไม่ใช่เพียงการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพและการแข่งขันเท่าน่ัน แม้กระทั้งธุรกิจ
บริการคือการขอลิขสิทธิ์การแข่งกีฬาระดับโลกรายการสําคัญต่างๆมาทําการทอดทอดสดก็สามารถ สร้าง
มูลค่าได้อย่างมาก  

 การวิจัยครั้งน้ีได้ทําการศึกษาการพัฒนาของตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัท Yonex รวมทั้งข้อมูลที่
สําคัญของบริษัทตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั้งการศึกษามูลค่าทางการตลาดและการกระจ่ายสินค้าใน
ภูมิภาคต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า บริษัท Yonex มีส่วนแบ่งทางการตลาดในอุปกรณ์กีฬาในประเภท
แบดมินตันอยู่ท่ีอันดับ1ของโลก ทั้งน้ีแนวโน้มการตลาดในอนาคตยังสามารถเติบโตต่อไปอีกเน่ืองจากใน
ปัจจุบันคนนิยมหันมากออกกําลังกายมากขึ้น อย่างเช่น กอล์ฟ เทนนิส โดยเฉาะแบดมินตัน ที่ตอนน้ี
ประเทศเทศกําลังได้รับความนิยมมากข้ึน จากการศึกษา การพัฒนาของตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัท Yonex 
ผู้วิจัยพบว่า ในช่วงปี ค.ศ.2002 เป็นต้นมา บริษัท Yonex ได้ให้ความสําคัญกับนโยบายการขยายสาขา
ของบริษัท Yonex ไปยังต่างประเทศต่างๆ เพ่ือการเปิดทางการตลาดให้มากข้ึน โดยเฉพาะในประเทศจีน 
เพราะจีนกําลังขยายเศรษฐกิจ แต่ต่อมาภายหลัง มีบริษัทคู่แข่งเกิดข้ึนมากมาย ทําให้ บริษัท Yonex หัน
มาให้ความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีมากข้ึนเพ่ือคุณภาพท่ีดีของผลิตภัณฑ์  

 คําสําคัญ : บริษัท Yonex, อตุสาหกรรมอุปกรณ์กีฬา ,กลยุทธ์ทางการตลาด 
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บทที่ 1  

บทนํา 

1.1 ที่มาและความสําคญัของงานวิจัย 

การแข่งขันกีฬาไม่ใช่เร่ืองของการออกกําลังกายเพื่ออีกต่อไป หากแต่ในตัวของมันเองแปรเปลี่ยน

เป็น สินค้า กระบวนการแปรการแข่งขันกีฬาให้เป็นสินค้า  กีฬาทุกชนิดล้วนมีความแตกต่างที่หลากหลาย

กันออกไป ไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภททีมหรือกีฬาประเภทเดี่ยวซึ่งมีความแตกต่างกันท้ังทางด้านวัสดุ 

อุปกรณ์ และสนามแข่งขัน กีฬาบางชนิดก็จําเป็นต้องมีสนามกลางแจ้ง ในขณะท่ีกีฬาบางชนิดเล่นในที่ร่ม

ได้ นอกจากนี้อุปกรณ์กีฬาแต่ละชนิดก็ยังมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องระดับราคาและเทคโนโลยีในการ

ผลิตอีกด้วย สังเกตได้ว่าอุปกรณ์ด้านการกีฬาที่ใช้ในแต่ละประเภทกีฬามีพัฒนาการเปล่ียนแปลงไปอย่าง

รวดเร็วในทุก ๆ ปีและมีความซับซ้อนมากข้ึน เช่น ไม้แบดมินตันแต่เดิมทําจากไม้ แต่ปัจจุบันได้มีการ

พัฒนาด้วยการใช้โลหะนํ้าหนักเบามาผลิตแทนซึ่งทําให้มีราคาแพงข้ึนกว่าแบบดั้งเดิม นอกจากน้ัน ในอดีต

ท่ีผ่านมาอุปกรณ์กีฬาส่วนใหญ่ยังไม่มี   แบรนด์ แต่ปัจจุบัน อุตสาหกรรมน้ีเริ่มมีความซับซ้อน ลูกค้ามี

ความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาสินค้าเพ่ิมมากขึ้นอย่างมาก ทําให้เกิดผู้ผลิต

อุปกรณ์กีฬาเฉพาะด้านที่มีแบรนด์มากขึ้น 

การกีฬาน่ันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญและกลายเป็นสถาบันระดับนานาชาติของสังคม

ไปแล้ว ทั้งน้ี ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า จากกระแสต่างๆ ที่กล่าวในข้างต้น ประกอบกับกระแสการแข่งขัน

กีฬาเอเชียนเกมส์ ส่งผลให้ตลาดอุปกรณ์กีฬาในประเทศมีมูลค่าตลาดประมาณ 15,000 ล้านบาท หรือมี

การขยายตัวไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10 และคาดว่ายังคงสร้างกระแสให้ตลาดอุปกรณ์กีฬาเติบโตต่อเน่ืองถึงปี

พ.ศ. 2554 ธุรกิจทางการกีฬารุ่งเรืองข้ึนมากก่อให้เกิดธุรกิจนานาประเภท นับตั้งแต่ ธุรกิจอุปกรณ์กีฬา 

ธุรกิจเคร่ืองแต่งกายและรองเท้ากีฬา แม้กระท่ังรวมไปถึงธุรกิจของสนาม 

กีฬาในตอนน่ีที่ได้รับความนิยมมากข้ึนในตอนน้ีก็คือกีฬาแบดมินตัน เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่ายได้ง่าย จึง

เป็นที่นิยมสําหรับคนทั่วไปและเมื่อปีคศ.2012 โอลิมปิก ลอนดอนเกม นักแบดมินตันไทย น้องเมย์ รัชนก 

อินทนนท์ ได้ผ่านถึงรับ 8 คนสุดท้ายในประเภทหญิงเดี่ยว แล้วยังได้แชมป์โลก ในปีค.ศ.2013 และตัวน้อง

เมย์เอง ก็สปอนเซอร์จาก yonex ไม่เป็นที่แปลกใจเลยที่จะถือได้ว่า บริษัท yonex เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้



 

คนไทยคนแรกท่ีได้แชมป์โลกแบดมินตัน   ซึ่งตัวบริษัท yonex ก็เป็นบริษัทท่ีเป็นได้รับความนิยมในด้าน

อุปกรณ์การกีฬา โดยเฉพาะแบดมินตันในปีคศ.2014  yonex  มียอดขายถึงท้ังหมด 42,850  ล้านเยน  

 จากที่อุตสาหกรรมนี้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากดังกล่าวข้างต้นโดยเฉพาะในกีฬา

แบดมินตัน ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาเรื่องนโยบายการพัฒนาของตัวผลิตภัณฑ์และมูลค่า

ทางการตลาดและการกระจายสินค้าในภูมิภาคต่างของบริษัท yonex  

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 เพ่ือศึกษานโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท yonex 

 1.2.2 เพ่ือศึกษามูลค่าทางการตลาดและการกระจายสินค้าในภูมิภาคตา่งๆ 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 นโยบายของบริษัท yonex นับตั้งแต่ปีคศ. 2002-2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกบักีฬา 

กีฬา ประกอบด้วยกิจกรรมปกติหรือทักษะท่ีอยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกําหนดโดยความเห็นที่ตรงกัน

โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความสําเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรือ

หลายสิ่งรวมกัน กีฬาเป็นกิจกรรมท่ีควบคู่กับการแข่งขัน และระบบคะแนน กีฬาหลายประเภทได้มีการ

จัดการแข่งขันในระดับเขต ประเทศ และระดับโลก ซึ่งกีฬาหลายชนิดได้มีการใส่เข้าและนําออกโดยการ

ปรับปรุงของทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากล เช่น รักบ้ี ลารอสส์ หรือ โปโล 

2.2.1 ชนิดของกีฬาแบ่งออกไดด้ังน้ี 

2.2.1.1. การแข่งขันความเร็วได้แก่ 

ประเภทไม่ใชอ้ปุกรณ์ เช่น ว่ายนํ้า วิ่ง 

ประเภทมีอุปกรณ์ เช่น จักรยาน พายเรือ พายเรือแคนู พายเรือคายัค 

ประเภทกําลังจากภายนอก เช่น แข่งรถ ล่องเรือ เรือเร็ว 

2.2.1.2 การแข่งเป็นคู่แข่งขันได้แก่ 

ประเภทตอ่สู้ เช่น ยูโด คาราเต ้มวยไทย ฟันดาบ กีฬาฟันดาบไทย เทควันโด นินจุสส ุ

การต่อสู้แบบผสมผสาน เช่น ฮัพกิโด คาโปเอร่า แซมโบ ไอคโิด เคนโป กังฟู มวยสากล  

ประเภทสนาม เช่น เทนนิส แบดมินตัน วอลเลย์บอล สควอช ปิงปอง 



 

ประเภททีม เช่น เบสบอล และ ฟุตบอล เป็นท่ีนิยมทั่วโลก เบสบอลเป็นกีฬาที่ได้รับ
ความนิยมในอเมริกาและญี่ปุ่น ส่วนฟุตบอลเป็นที่นิยมทั่วไป รักบ้ี ฮอกกี้นํ้าแข็ง ฮอกกี้ 

ซอฟต์บอล เคอร์ลิง 

 

2.2.1.3 การบรรลุผล 

ประเภทเป้าหมาย เช่น ยิงธนู ยิงปืน 

ประเภทการแสดง เช่น ยิมนาสติก ต่อตัวข่ี ม้าโต้คลื่น ดํานํ้า วูซู สเกตนํ้าแข็ง สเกต  

 ลีลา. 

ประเภทความแข็งแรง เช่น ยกนํ้าหนัก กระโดดไกลสามจังหวะ ทุ่มนํ้าหนัก 

2.1.2 อุปกรณ์การกีฬา 

โดยท่ัวไปอุปกรณ์การกีฬาแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  

2.1.2.1. อุปกรณ์กีฬากลาง คือ พ้ืนวิ่ง สนามแข่งขันหรือทําเลสถานที่ในการเล่นกีฬา ถ้า

ไม่เหมาะสมนอกจากจะเล่นกีฬาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแล้ว ยังก่อให้เกิดภยันตรายได้

ง่าย 

2.1.2.2 อุปกรณ์กีฬาประจําตัว เช่น รองเท้า เคร่ืองนุ่งห่ม ไม้แร็กเกต 

อุปกรณ์กีฬาตา่ง ๆ จะช่วยลดการบาดเจ็บได้ เช่น รองเท้า ควรเหมาะแต่ละชนิดกฬีา พ้ืนน่ิม 

ยืดหยุ่นได้ เชน่ รองเท้าฟุตบอลท่ีมีปุ่มที่พ้ืนรองเท้าเพ่ือการฝึกเกาะสนาม รองเท้าพ้ืนยางเรียบสําหรับ

นักกีฬา เล่นบนพ้ืนเรียบ เชน่ แบดมินตัน เทนนิส บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เป็นต้น นักวิ่งระยะส้ันจะใช้
รองเท้าที่เบาบาง มีปุ่มที่พ้ืนปลายเท้าเพ่ือการออกตัวและการว่ิงทีต่้องใช้ความเร็ว สําหรับนักวิ่งระยะ

กลางหรือระยะไกลน้ัน จะใช้รองเท้าพ้ืนน่ิม พ้ืนยางหนา ส้นสูงเล็กน้อย เพ่ือการเคลือ่นตัวในการวิ่งและ

การช่วยกระจายน้ําหนักจากการกระแทกพืน้ในขณะว่ิงตอ่เน่ืองเป็นเวลานาน กีฬาประเภทที่ตอ้งใช้

แร็กเกตควรเป็นชนิดที่สปริงดี ไมแ่ข็งกระด้าง มิฉะน้ันจะทําให้เกิดการบาดเจ็บทีข้่อศอกได้ ตอ้งรู้จัก

เลือกใชแ้ละบํารุงรักษาอุปกรณ์ของตนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมเสมอ เชน่ รองเท้าที่เหมาะสม ไมใ่ช่ว่า



 

รองเท้าที่มีราคาแพงก็ถือโอกาสใชท้ั้ง ๆ ที่ไม่เหมาะกับร่างกายของตนเอง นอกจากนั้นยังต้องรู้จักใช้

อุปกรณ์กีฬาทีเ่หมาะสมกับสภาพอากาศด้วย เช่น ไมค่วรใสชุ่ดวอร์มอุ่นกายลงเลน่กีฬาหรือฝึกซ้อมใน

สถานท่ีทีอ่ากาศร้อนอบอ้าวอยู่แล้วเพราะจะทําให้เหง่ือออกมาก เป็นการสูญเสียนํ้าและเกลือแร่ที่จาํเป็น

จากการที่ร่างกายเหน่ือยและล้า เสือ้ผ้าสเีข้มจะดดูความร้อน ทําใหร้้อนมากยิ่งข้ึนเมื่ออยู่กลางแสงแดด 

เป็นต้น (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,2557) 

2.2 ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวข้อง 

2.2.1ทฤษฎีวงจรผลิตภัณฑ์ 

 ทฤษฎีวงจรผลิตภัณฑ์ (The Product Life Cycle Theory) น้ันเป็นทฤษฎีซึ่งพัฒนาข้ึนโดย 
Raymond Vernon เพ่ืออธิบายถึงการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตจากประเทศหน่ึงไปสู่อีกประเทศหน่ึงเพ่ือ

ลดต้นทุน โดยพิจารณาจากรูปแบบการค้าระหว่างประเทศที่ได้สํารวจมา (Hill, Charles (2007) 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 2.1  การฟวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Product Life Cycle 

ท่ีมา   สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAINING (2557) 

 



 

ทฤษฎี Product Life Cycle น้ันสามารถแบ่งช่วงการพัฒนาของอุตสาหกรรมออกเป็นลําดับดังต่อไปนี้คือ  

ระยะที่หน่ึง ช่วงเข้าสู่ตลาด (Stage I: Introduction) สินค้าตัวใหม่จะเร่ิมเข้าสู่ตลาดเพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในระดับท้องถ่ิน (หรือระดับชาติ) และอาจมีการส่งออกได้บ้างโดย

มุ่งไปสู่กลุ่มประเทศที่มีความเหมือนกันกับประเทศผู้ผลิตทั้งในแง่ความต้องการหรือรสนิยม (Preference) 

และ รายได้ อย่างไรก็ตามถือว่ามูลค่าการสางออกดังกล่าวเป็นมูลค่าที่น้อยมาก ซึ่งสินค้าเหล่าน้ันจะถูก

สร้างข้ึนโดยประเทศ 

ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นลําดับต้น ท้ังน้ีในช่วงเข้าสู่ตลาดน้ีผู้ผลิตมักที่จะได้ กําไรจาก

การผูกขาด (Monopoly Profit) ในตลาดไปอย่างรวดเร็วเพราะตลาดของสินค้าดังกล่าวยังถูกผูกขาดอยู่ 

ระยะท่ีสอง ช่วงของการเติบโต (Stage II: Growth) เป็นระยะที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเร่ิมได้รับความ

นิยม และ ขยายฐานผู้บริโภคภายในประเทศอย่างมาก โดยในช่วงดังกล่าวน้ีจะเป็นช่วงที่เริ่มมีคู่แข่ง

เกิดขึ้นในตลาดมากขึ้น (Competitive Market) ในขณะเดียวกันความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ก็มากขึ้น

ด้วย (อาจมี Version อื่นๆตามมานอกจากตัว Introduction)  

 ระยะที่สาม ช่วงอิ่มตัว หรือ เติบโตเต็มที่ (Stage III: Maturity) เป็นระยะซึ่งผู้ผลิต (ประเทศ

ผู้นํา) จะต้องต่อสู้เพ่ือปกป้องการสูญเสียส่วนแบ่งกําไรในตลาดผลิตภัณฑ์น้ันๆอย่างมาก ทั้งน้ีเพราะคู่แข่ง

ในตลาด (ที่ตามเข้ามาในภายหลัง) สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตของสินค้าดังกล่าวได้มากข้ึน และ 

ต้นทุนแรงงานหรือวัตถุดิบบางประการในกระบวนการผลิตมีแนวโน้มที่จะถูกกว่า (เน่ืองจากยังไม่ถูกดึง

ออกมาใช้อย่างเต็มที่โดยเปรียบเทียบกับประเทศผู้นํา)  

 ระยะท่ีสี่ ช่วงถดถอย (Stage IV: Decline) ซึ่งเป็นช่วงท่ีประเทศคู่แข่งทางการค้าซึ่งตามเข้าสู่
ตลาดมาในภายหลังน้ันสามารถที่จะแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากผู้นําไปได้ในที่สุด และทําให้ยอดการผลิต

ของประเทศซึ่งเป็นผู้ นําน้ันลดลงอย่างต่อเน่ือง หรืออีกนัยหน่ึงอาจกล่าวได้ว่า ประเทศผู้ นําใน

อุตสาหกรรมดังกล่าวอาจเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรม หรือ ผลิตภัณฑ์เป้าหมายไปสู่สินค้าตัวอื่นแทน เพราะ

คุ้มค่ากว่าการมาแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันสูง 

 

 



 

2.2.2 ทฤษฎีห่านบิน 

 ทฤษฎีห่านบิน (Flying Geese Paradigm) น้ันถูกคิดข้ึนโดย Kaname Akamatsu ซึ่งขณะน้ัน

ทํางานอยู่ในกองทัพและเร่ิมที่จะวางแผนเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเอเชียภายหลังสงครามโลกครั้ง

ท่ีสอง ทั้งน้ีสิ่งซึ่ง Kaname Akamatsu ได้คิดวิเคราะห์น้ันมิได้เป็นเพียงการอรรถาธิบายถึงสภาพทาง

เศรษฐกิจ แต่ก้าวล่วงไปถึงการคาดคะเนว่าเศรษฐกิจของเอเชีย “ควรจะ” เป็นเช่นไรด้วย (Terry 2002, 

63-67) โดยทฤษฎีดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ 

 เป็นแบบจําลองที่ชี้ให้เห็นถึงการแบ่งงานกันทําในระดับการค้าระหว่างประเทศ ของกลุ่มประเทศ

เอเชียตะวันออก โดยกระบวนทัศน์ของการพัฒนาในมุมของ Flying Geese Paradigm น้ันเอเชียควรที่จะ

เริ่มพัฒนาจาก กลุ่มประเทศที่มีความก้าวหน้ามากกว่าไปสู่ประเทศที่มีความก้าวหน้าน้อยกว่า (Regional 

Hierarchy) ซึ่งประเทศท่ีด้อยพัฒนาในภูมิภาคก็ควรท่ีจะพิจารณาตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของตัวเองให้อยู่

ในลําดับชั้นที่เป็นผู้ตามของฝูงห่านซึ่งมีญี่ปุ่นเป็นผู้นําฝูง (Ozawa 2005, 9) ในขณะที่ฝูงห่านซึ่งตามมา

เป็นลําดับสอง (Second-tire) ก็คือกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (ในขณะน้ัน) (New Industrializing 

Economies) อันได้แก่ เกาหลีไต้, ไต้หวัน, สิงคโปร์ และ ฮ่องกง หลังจากสองกลุ่มแรกดังที่ได้กล่าวมาน้ีก็

จะเป็นกลุ่มของประเทศไทย, อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย และที่ก้าวข้อนมามีบทบาทล่าสุดก็คือ จีน และ 

เวียดนาม (Kasahara 2004, 2-13) โดยรูปแบบช่วงชั้นการบินทะยานของฝูงห่านฝูงน้ีน้ันสามารถอธิบาย

ได้ครอบคลุมในหลายอุตสาหกรรมด้วยกัน เช่น สิ่งทอ, เครื่องนุ่งห่ม, เหล็ก, ทีวี เป็นต้น 

2.2.3 ทฤษฎีแรงผลักดันด้านกลยุทธ์ 

แนวคิดทฤษฎีแรงผลักดันด้านกลยุทธ์ของ ชาร์ล  ไวส์แมน (Charles wiseman  Model) ช่วย 

บริษัท ในการได้รับข้อมูลสูงสุดจากทรัพยากรของ บริษัท เพ่ือประโยชน์ในการแข่งขันมีสามฝ่ายหลักใน

ทฤษฎีเชิงกลยุทธ์ของ wiseman รวมทั้งซัพพลายเออร์คู่แข่งและลูกค้า เพ่ือให้ได้เปรียบในการแข่งขัน

บุคคลกรเหล่าน้ีจะรวมกันเป็นรูปห้าชนิดขององค์กร เหล่าน้ีคือ 

 2.2.3.1 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation thrust) ผลักดันความ

แตกต่างน้ีจะช่วยในการมุ่งเน้นข้อมูลท่ีได้รับการปล่อยไม่ได้ผลหรือมีช่องว่างในการคาดหวังและให้บริการ

บางส่วน 



 

2.2.3.2 กลยุทธ์การเป็นผู้นําด้านราคา (Cost thrust) ชนิดของแรงผลักดันน้ีมุ่งเน้นไปที่

การลดค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนของคู่แข่ง 

 2.2.3.3 กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม (Innovation thrust) ชนิดของแรงผลักดันน้ีจะมุ่งเน้นใน

การทําบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกันซึ่งรวมถึงการทําผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติแตกต่างและข้อกําหนด 

 2.2.3.4 กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth thrust) ชนิดของแรงผลักดันน้ีจะมุ่งเน้นไปที่

การเพ่ิมเส้นขอบฟ้าของธุรกิจที่มีการเพ่ิมปริมาณและขนาดของตลาด 

 2.2.3.5 กลยุทธ์พันธมิตร (Alliance thrust) ชนิดของแรงผลักดันน้ีจะเน้นที่การควบ

รวมกิจการเพื่อเพ่ิมทางธุรกิจและทําให้ บริษัท มีการแข่งขันมากข้ึน 

2.2.4 ทฤษฎีปลาดิบดิจิตอล 

Yun Jong Yong ได้กล่าววะผลิตภัณฑ์ร้อนสามารถเรียกราคาท่ีสูงกว่าเพราะพวกเขาเป็นพิเศษ

และผลตอบแทนโดยในช่วงเริ่มต้น Yun Jong Yong มีวิธีการอธิบายที่ชัดเจนของกลยุทธ์การอยู่รอดของ

เขาในวันน้ี hypercompetitive ตลาดผู้บริโภคอิเล็กทรอนิกส์ที่แปลกใหม่ขายร้อนของวันน้ีสามารถ

กลายเป็นสินค้าราคาถูกภายในเดือน  รองประธานกรรมการและซีอีโอของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์เรียกมันว่า 

"ทฤษฎีซาชิมิ." เมื่อปลาที่สําคัญถูกจับคร้ังแรกก็มีราคาแพงมากที่  ร้านอาหารญ่ีปุ่น หากบางส่วนของปลา

ท่ีเหลือก็ขายในวันถัดไปสําหรับครึ่งราคาที่ร้านอาหารสองชั้น โดยวันที่สามก็จะไปสําหรับหน่ึงในสี่ของ

ราคา "หลังจากน้ัน" กล่าวว่า Yun Jong Yong "มันปลาแห้ง." หายนะของการค้าปลีกคือว่าเมื่อบางสิ่ง

บางอย่างกลายเป็นเรื่องธรรมดาอัตรากําไรลดลงเพราะไม่มีใครต้องการที่จะจ่ายเบ้ียประกันภัยสําหรบัสิง่ท่ี

ทุกคนสามารถมีได้สําหรับสินค้าแล้ว  มีลักษณะเช่นเดียวกลับสินช้าปลา  หากบริษัทใดวางการตลาด
สินค้าใหม่ก่อนคู่แข่งจะสารมารจําหน่ายได้ในราคามี่สูง จะมีผลกําไรมากมายเน่ืองจากไม่มีคู่แข่ง แต่ถ้า

หากช้ากว่าน่ัน  ก็แทบจะไม่มีกําไรจากการขายสินค้าเลย เน่ืองจากการแข่งขันสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับ

การจําหน่ายปลาสด 

2.3 ประวัติความเป็นมาของบริษัท Yonex 

            ในปี 1946 เพียงหลังจากการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สอง, yonexถูกก่อตั้งขึ้นโดยใช้เพียง

ครั้งเดียวมอเตอร์แรงม้าหน่ึง หลังจากการปรับแต่งเทคนิคการผลิตไม้ yonexเร่ิมต้นในการผลิตไม้



 

แบดมินตันในปี 1957 ในปี 1969, yonex embarks ในเทนนิสที่ทําด้วยอลูมิเนียมและจากน้ันในปี 

1982, yonexเร่ิมต้นในการผลิตไม้กอล์ฟที่ทําด้วยวัสดุคาร์บอนดิบ วันน้ีธุรกิจ yonexไซเบอร์ยังสโนว์

บอร์ดและการเดินอุตสาหกรรมรองเท้า มันไม่ได้ขี่ง่ายในประวัติศาสตร์ 60 ปีของ บริษัท ฯ yonexได้

เรียนรู้ว่า "สถานการณ์ท่ียากที่สุดทําให้โอกาสที่ย่ิงใหญ่ที่สุด." วิญญาณน้ีจะดําเนินการ yonex ผ่านความ

ท้าทายท้ังหมดที่มันจะทําให้ต่อไป 100 ปีที่ประสบความสําเร็จ มิโนรุ โยเนะยามะตั้งโยเนะยมะ บริษัท 

จํากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตของลอยประมงไม้สําหรับอวนจับปลา ธุรกิจไม้งานหัตถกรรมของเขาเจริญเติบโตจน

ความก้าวหน้าที่ทันสมัย - คือลอยพลาสติก - การบังคับให้ บริษัท ออกจากธุรกิจลอย ในเวลาน้ีผิดหวัง

จากการผลักดันกันด้วยเทคโนโลยีข้ันสูง โยเนะยามะ สาบานไม่เคยคิดที่จะทิ้งเทคโนโลยี ดังน้ันเขาเริ่มต้น

ความมุ่งมั่นว่าในที่สุดจะนําไปสู่นวัตกรรมใหม่ในโลกของกีฬากอล์ฟ, เทนนิสและแบดมินตัน อาศัยจุดแข็ง

ในงานหัตถกรรมไม้, บริษัท โยเนะยามะ วิวัฒนาการในการผลิตแบดมินตันเทนนิสในปีคศ. 1957 ภายใต้

ชื่อแบรนด์อื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 มโินรุ โยเนะยามะผู้ก่อตั้งบริษัทYonex           ภาพท่ี 2.3รูปการทําไม้เทนนิสใสมัยก่อน 

ท่ีมา http://www.yonex.com(2557) 

ในปีคศ. 2004YONEX ถูกเลือกเป็น "ซูเปอร์ย่ีห้อ" - แบรนด์ท่ีมีอิทธิพลมากที่สุด - ในประเทศ

อินโดนีเซียและมาเลเซีย โยเน็กซ์นําเสนอแร็กเก็ตพิเศษให้กับนาง เมกาวาติ อดีตประธานาธิบดีของ

ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่ระลึกของรางวัลการันตีโยเน็กซ์คอร์ปอเรชั่นลงนาม Colin Montgomerie ไป



 

หลายปีสัญญาเล่นทัวร์นานาชาติรับรอง โคลิน Montgomerie ไม่ได้เป็นเพียง 7 เวลาสั่งซื้อทัวร์ยุโรปบุญ

ชนะ เขามี amassed ยัง 32 ชัยชนะอาชีพทั่วโลกรวมทั้ง 27 ชนะในทัวร์ยุโรปได้รับการเป็นสมาชิกของ

หกทีมยุโรปไรเดอร์คัพและรุ่นไลท์เวท GB และทีมไอร์แลนด์ใน Seve รางวัลในปี 2000, 2002 และ 

2003 นอกจากน้ีในละคร แฟชั่นคัมแบ็กมอนตี้ชนะคาลเท็กซ์ 2004 ปริญญาโทสําหรับการประกอบอาชีพ

ของเขาชนะ 33 นานาชาติ และในปีคศ. 2006 Yonex กระจายเข้าไปในสุขภาพอุตสาหกรรมกีฬา 

YONEX ยังทําชุดท่ีใช้ เทคโนโลยีการใช้ยูคาเป็นวัตถุดิบ และในปีคศ. 2007 Yonex ฉลองครบรอบ 25 ปี

ต่อเน่ืองของพวกเขาเป็นสปอนเซอร์ชื่อท่ีyonex 

ออลอิงแลนด์โอเพ่นแบดมินตันชิงแชมป์ ต่อมาในปีคศ.2008 YONEX เซ็นสัญญาณเทนนิสซูเปอร์สตา

แอนนา อิวาโนวิซ ที่ไปในการที่ชนะในเฟรนช์โอเพ่นแล้วข้ึนมือ1ของ โลก   

YONEX เซ็นสัญญา เรียวอิชิกาที่สร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพของญี่ปุ่นที่อายุน้อยที่สุด

ท่ีจะชนะในทัวร์ญี่ปุ่นอายุ 17 ที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นโอเพ่น ใน ปีคศ. 2009YONEX เซ็นสัญญา นัก

แบดมินตันมือ 1 ของโลกลีชองเหว่ยที่ชนะเหรียญเงินท่ีปักกิ่งโอลิมปิกเกมส์ในปีที่ถูกจัดข้ึนในปี (2008) โย

เน็กซ์เปิดตัว ArcSaber Z-Slash, ครั้งแรกของไม้รุ่นใหม่และบาง ในระหว่างการทดสอบครั้งแรกที่โรงยิม

โตเกียวเมโทรโพลิแทน ความเร็วชนจะถูกบันทึกไว้ท่ี 421km / h ที่เร็วที่สุดที่เคยบันทึกไว้ (กันยายน 

2009) โดยโยเน็กซ์สินค้าโยเน็กซ์ของเอกอัครราชทูต โมนิกา เซลเลซ ถูกแต่งตั้งให้เข้าหอเกียรติคุณกีฬา

เทนนิสเน่ืองจากความสําเร็จของเธอโด่งดังในกีฬาเทนนิสเลย์ตันฮิววิตต์เกินกว่า 500 ชัยชนะในเอทีพีทัวร์

ร่วมกลุ่มชนชั้นของผู้เล่น เรียวอิชิกาชนะสี่ชื่อทัวร์ญี่ปุ่น เรียวแข่งขันฟุตบอลประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงใน

สหรัฐอเมริกาและในปีคศ. 2010 Yonexเป็นสปอนเซอร์ 100ปีของออลอิงแลนด์โอเพ่นแบดมินตันชิง

แชมป์ และARCSABER บันทึก Z-SLASH ความเร็วเป็นประวัติการณ์ของ 421km / h ซึ่งได้รับการ

ยอมรับว่าเป็นสถิติโลกใหม่เรียวอิชิกาบันทึกคะแนนต่ําสุดที่เคยในทัวร์กอล์ฟรายใหญ่ 58 ยเน็กซ์กอล์ฟจีน 

จํากัด ก่อตั้งข้ึนที่เสี่ยงไฮ้ มือหน่ึงของโลกนักแบดมินตัน ลีชองเหว่ย ชนะหกซูเปอร์ซีรีส์ชื่อและลําดับที่สาม

รอบรองชนะเลิศโทซุปเปอร์ซีรีส์ชื่อ และในปีคศ.2011YONEX เซ็นสัญญานักเทนนิสหญิงมือ1ของโลกของ

แคโรไลน์ โวซะเนียกี 

วันน้ีโยเน็กซ์เป็น บริษัท ระดับโลกที่ประสบความสําเร็จกับสํานักงานใหญ่ของ บริษัท ตั้งอยู่ใน

กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น บริษัท ย่อยดําเนินงานท่ัวโลกรวมทั้งสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, เยอรมนี, 



 

แคนาดา, และไต้หวัน โยเน็กซ์ยังคงได้รับแรงผลักดันในการผลิตเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดอุปกรณ์กีฬาเพ่ือ

เปิดใช้งานผู้เล่นทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพในการเล่นกีฬาของพวกเขาในระดับที่สูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Yonex  

 2.4.1 YONEX VOLTRIC Z-FORCE Ⅱ 

 Yonex Voltric Z Force เป็นไม้แบดมินตันใหม่ท่ีจะมีกรอบแข็งมากข้ึนและความสมดุลหนักหัว 

มันเป็นหัวกรอบหนักเพ่ือให้มันแกว่งไม้ที่มีประสิทธิภาพ ไม้ท่ีทําจากกราไฟท์หรือกับการมีตัวกรองเสียง 

inbuilt สําหรับการให้เสียงท่ีดีในขณะที่แร็กเกตฮิตรถรับส่ง เพลาของไม้ท่ีทําจากกราไฟท์ HM และ

เทคโนโลยี Nanopreme นํ้าหนักน้ีไม้แบดมินตัน Yonex คือ 4 U (80-84.9กรัม) และขนาดของไม้จับ

เป็น G4,5 ไม้น้ีมาในสีขาวและสีทอง ไม้น้ีสร้างข้ึนด้วยเทคโนโลยี Tri-แรงดันซึ่งหมายความว่าคุณสามารถ

ส่งมอบแตกยอดเย่ียมและความเร็วไม้ที่ดี น้ีไม้แบดมินตัน Yonex จะใช้จํานวนผู้เล่นเล่นแบดมินตันโลก

โดยลีช่องเว่ย แล้วน่ีก็เป็นตัว limited edition ของ ลีช่องเว่ย  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี2.4ไม้แบดมินตัน VOLTRIC Z-FORCE Ⅱ 

ที่มา http://www.yonex.com(2557) 

     

  

 

 

 

2.4.2 ไม้เทนนิส Yonex vCore Xi 100 



 

 ไม้ที่ดีสําหรับพ้ืนฐานก้าวหรือผู้เล่นในการค้นหาของความเร็วในการหมุนและความแม่นยําVCore 

Xi 100 ปรับปรุงคอ V 100 S กับ Xi เทคโนโลยี ผลที่ได้คือจุดหวานขยายตัวตามท่ีมีความม่ันคงมากขึ้น

และพลังงานท่ีสูงขึ้นในเตียงสตริง น้ีเป็นข่าวดีสําหรับผู้เล่น topspin ก้าวร้าวที่ต้องการการตอบสนองที่อยู่

ใกล้ปลายของกรอบ จากพื้นฐานการทดสอบการเล่นของเราค้นพบความแม่นยําเป็นพิเศษด้วยการ

ผสมผสานที่ดีของความคล่องแคล่วและความม่ันคงนํ้าหนักแกว่งจัดการได้ (305 RDC) และความสมดุลไฟ

หัวทําให้ไม้เทนนิสน้ีง่ายต่อการแกว่งอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ผู้เล่นสามารถเพ่ิมความเร็วหัวไม้สําหรับสปินหนัก

เปิด 16 × 19 รูปแบบการสร้างความรู้สึกสะดวกสบายและมีชีวิตชีวา สุทธิรู้สึกอย่างรวดเร็วเป็นท่ีดี

สําหรับการแลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในขณะที่พ้ืนผิวตีค่อนข้างคงที่จะสร้างความรู้สึกมั่นคงที่ส่งผลกระทบ

ต่อ เมื่อวันที่ทําหน้าที่น้ีแส้ที่มีประสิทธิภาพผ่านเขตชนทําให้มันง่ายที่จะเพ่ิมทั้งหมุนและก้าว 

 

 

 

 

 

ภาพที่2.5 ไม้เทนนิส Yonex vCore Xi 100 

ที่มา http://www.yonex.com(2557) 

 

 

 

 

 



 

2.4.3ไม้กอล์ฟ EZONE XP DriverPOWER BREAKTHROUGHปฏิวัติคู่ทังสเตนพลังงาน [DTP] ระบบให้

การส่งออกพลังงานสูงสุดช่วง EZONE XP มี YONEX คู่ทังสเตนพลังงาน [DTP] ระบบ - ความก้าวหน้า

ทางวิศวกรรมนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดอํานาจสูงสุดและระยะทางออกแบบใหม่ระบบ DTP เน้ือเร่ืองทังสเตน

ท้ังในการจับและหัวสโมสรทํางานร่วมกับก้านนํ้าหนักเบาผลที่ได้คือการแกว่งที่ให้การพัฒนาพลังระเบิดที่

มีความพยายามเดียวกันเพ่ิมหลามากข้ึนในเกมของ 

ภาพที่2.6 ไม้กอล์ฟ EZONE XP DriverPOWER 

ที่มา http://www.yonex.com(2557) 

2.5 นโยบายการบริหารจัดการของบริษัท yonex 

2.5.1 ปรัชญาการบริหารจัดการ 

Grop Yonex ของ (บริษัท และรวม บริษัท ย่อย) ปรัชญาการบริหารจัดการคือการ "นําไปสู่โลก

ผ่านทางเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด.ภายใต้สโลแกนสัญชาติ Yonex 

เป็นระดับโลก กลุ่ม บริษัท ได้ดําเนินการเปิดใช้งานจากมุมมองของท่ัวโลกขณะที่มันพยายามที่จะพัฒนา

แบรนด์ระดับโลกที่เป็นที่รักของคนทั่วโลกผสมผสานแนวคิดของ "สุขภาพกลุ่มจะเพ่ิมผู้เล่นตัวจริงของ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์อย่างมากในส่วนของผลิตภัณฑ์หลักของเทนนิสแบดมินตันและสนามกอล์ฟ 

เป้าหมายพ้ืนฐานของเราจะมีส่วนร่วมในสุขภาพของผู้คนทั่วโลกด้วยการส่งเสริมความสุขที่แท้จริงและ

ความสุขของการกีฬาที่ผ่านการสนับสนุนและการสนับสนุนของการแข่งขันกีฬานอกจากน้ีกลุ่ม บริษัท 

yonexมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

โปรแกรมการกํากับดูแลและการรักษาความสอดคล้องอย่างละเอียดกับกฎหมายใหม่หรือแก้ไขและ

กฎระเบียบ ในขณะท่ีการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม บริษัท ยัง



 

จะให้แน่ใจว่ากรรมการผู้สอบบัญชีของ บริษัท และพนักงานดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจของพวกเขาด้วย

ความรู้สึกสูงหากจริยธรรมและจิตวิญญาณปฏิบัติตามกฎหมายข้ึนอยู่กับ Yonex องค์กรแนวทางการ

ดําเนินการขององค์กร 

 

2.5.2 ดัชนีประสิทธิภาพใช้ในการกําหนดเป้าหมาย 

ดัชนีประสิทธิภาพการทํางานหลักที่ใช้โดยกลุ่มที่มี ROE (อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น) และ 

ROA (อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม) เป้าหมายของเราคือเพ่ือปรับปรุงมูลค่าผู้ถือหุ้นโดยการ

ปรับปรุงดัชนีเหล่าน้ีผ่านทางรูปแบบของโครงสร้างผลกําไรและลดค่าใช้จ่าย 

2.5.3 ส่วนกลางและระยะยาวกลยุทธ์การจัดการและปัญหาที่ต้องดําเนินการ 

 

ในสภาพแวดล้อมการทํางานความท้าทายที่แนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังคงไม่แน่นอนแม้จะมี

สญัญาณของการฟื้นตัวในระดับปานกลางกลุ่ม Yonex ทําให้ความสําคัญกับความเร็วในขณะที่มันได้อย่าง

ท่ัวถึงแสวงหาปรัชญาการบริหารจัดการในการ '' นําไปสู่โลกผ่านทางเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด. ''ภายใต้สโลแกน '' พลเมือง Yonex เป็นระดับโลก '' เราจะนําสู่การปฏิบัติ

ด้านการตลาดระดับโลกท่ีมีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับตลาดท้องถ่ินและปลูกฝังความสามารถในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราผ่านวิธีที่สร้างสรรค์ของเราคิดว่าคนอารมณ์ความรู้สึกของลูกค้าของเราจึง

ตอบสนองต่อความรุนแรง การแข่งขัน 

ในด้านการผลิตเราจะยังคงดําเนินนโยบายของ '' สมการผลิต, การขายและคําร้องคําร้องสถานที่ '' 

โดยที่เราส่งมอบในปริมาณที่จําเป็นของที่จําเป็นไปยังสถานที่ที่จําเป็น เก่ียวกับการผลิตในประเทศเราจะ

เพ่ิมจุดแข็งและข้อได้เปรียบของการมีพืชในประเทศของเราเองและมุ่งมั่นที่จะผลิตท่ีมีมูลค่าสูงเพ่ิมและ

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและการร่นเวลานํา ในเวลาเดียวกันเราจะดําเนินการบูรณะโรงงานแม้ว่าการลงทุน

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมาตรฐานการผลิตเพ่ือตอบสนองความยืดหยุ่นกับสภาพแวดล้อมของตลาดทียั่งคงเหน็

ราคาที่ลดลง ในฐานะที่เป็นสําหรับการผลิตในต่างประเทศเราจะพัฒนาศูนย์การผลิตและให้การควบคุม



 

คุณภาพอย่างละเอียดในการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีจะผลิตเราจะมีการแข่งขันในตลาดโลก นอกจากนี้ภายใต้

สภาวะตลาดท่ีต้องการการจัดการความเร็วที่เราจะกดไปข้างหน้าด้วยการปฏิรูปผ่านการปรับปรุงการ

บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและการจัดการรายได้ระมัดระวังเช่นเดียวกับมาตรฐานและการเปิดเผยข้อมูล

อย่างรวดเร็วของรายงานทางการเงินรายไตรมาสและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมไอทีที่จะมองไปข้างหน้า

เพ่ือตอบสนองต่อต่างประเทศ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากน้ีเพ่ือส่งเสริม "สถาน

ประกอบการเต็มรูปแบบและการทํางานของระบบการกํากับดูแล" ข้ึนอยู่กับการดําเนินการขององค์กร 

Yonex แนวทางที่เราจะเสริมสร้างการควบคุมภายในของ บริษัท ทั้งในการที่จะทําให้ "คณะกรรมการการ

ปฏิบัติตาม" "คณะกรรมการควบคุมความเสี่ยง""คณะกรรมการการเปิดเผยข้อมูล" และ "คณะกรรมการ

วินัย" ฟังก์ชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเราจะวางในสถานท่ีสภาพแวดล้อมการจัดการท่ีโปร่งใสสูง 

 

2.6 ที่ต้ังภูมิศาสตร์กรุงโตเกียว เริ่มแรกน่ัน มิโนรุ โยเนะยามะ(ผู้ก่อตั้งบริษัท Yonex ) บริษัทโยเนะยามะ 

ซึ่งเป็นผู้ผลิตของลอยประมงไม้สําหรับอวนจับปลา ซึ่งโตเกียว ตั้งอยู่ในที่ราบคันโตติดกับอ่าวโตเกียว มี

ขนาดประมาณ 90 กิโลเมตรจากตะวันออกถึงตะวันตก และ 25 กิโลเมตรจากเหนือถึงใต้ ทิศตะวันออก

ติดกับจังหวัดชิบะ ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดยะมะนะชิ ทิศใต้ติดกับจังหวัดคะนะกะวะ และทิศเหนือติด

กับจังหวัดไซตะมะ เขตการปกครองของโตเกียวน้ันรวมไปถึงหมู่เกาะอิสุและหมู่เกาะโอะงะซะวะระด้วย 

จึงทําให้โตเกียวมจุีดท่ีอยู่ใต้สุด (โอะกิโนะโทะริชิมะ) และตะวันออกสุด (มินะมิโทะริชิมะ) ของญี่ปุ่นอยู่ใน

พ้ืนท่ีด้วยทางตะวันออกของโตเกียวเป็นที่ราบตะกอนน้ําพา เช่นบริเวณปากแม่นํ้าสุมิดะ แม่นํ้า

เอะโดะ พ้ืนดินค่อนข้างอ่อนจึงทําให้เกิดการทรุดตัวของพ้ืนดิน อ่าวโตเกียวถูกถมที่เพ่ือสร้างพ้ืนที่ใช้สอย

ตั้งแต่ยุคเอะโดะ และเร่ิมมีการถมที่เพ่ือสร้างสถานที่กําจัดขยะตั้งแต่ปี 1927 ปัจจุบันพ้ืนท่ีประมาณร้อย

ละ 20 ของอ่าวโตเกียวกลายเป็นพ้ืนที่ถูกถม ในเขตนิชิทะมะทางตะวันตกเป็นที่สูง โดยมีเขาคุโมะโทะริ 

ซึ่งมีความสูง 2,017 เมตร เป็นจุดที่สูงท่ีสุดในโตเกียว โตเกียวตั้งอยู่บนรอยเล่ือนที่มีพลังซึ่งอยู่ใกล้ผิวโลก

มาก จึงมีการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงข้ึนทั้งหมู่เกาะอิสุและหมู่เกาะโอะงะซะวะระเป็น

หมู่เกาะภูเขาไฟ หมู่เกาะอิสุมีภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่จํานวนมาก เช่นในภูเขาไฟโอะยะมะบนเกาะมิยะเกะที่

ระเบิดในปี 2000 ส่วนหมู่เกาะโอะงะซะวะระน้ันอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่มากและมีสัตว์ท้องถิ่นหลายชนิด 

จนบางครั้งถูกเรียกว่าหมู่เกาะกาลาปาโกสแห่งตะวันออก 



 

ตามการแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิปเปน โตเกียวอยู่ในเขตภูมิอากาศชุ่มชื้นก่ึงเขตร้อน (Cfa) และ

ตามการแบ่งเขตภูมิอากาศในประเทศญี่ปุ่น โตเกียวอยู่ในเขตภูมิอากาศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งมี

ลักษณะเด่นคือมีความแตกต่างระหว่างฤดูชัดเจน อากาศเปล่ียนแปลงง่ายในแต่ละวัน ฤดูร้อนมีอุณหภูมิ

สูงและฝนตกมาก ฤดูหนาวมีวันที่แดดออกและอากาศแห้ง 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.7 กรุงโตเกียว(ประเทศญี่ปุ่น) 

  ที่มา http://www.promotions.co.th/(2557) 

2.7 เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย(2553)พบว่า แม้ภาวะค่าครองชีพในปัจจุบันเริ่มปรับตัวสูงข้ึน แต่จากการที่

ประชาชนยังคงให้ความสําคัญกับการดูแลใส่ใจสุขภาพ โดยหันมาออกกําลังกายและเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น 

จะเป็นแรงผลักดันให้ตลาดอุปกรณ์กีฬาเติบโตขึ้นต่อไป นอกจากน้ีจากกระแสการแข่งขันกีฬาประเภท

ต่างๆ ที่จัดข้ึนในประเทศ ประกอบกับในปีน้ีมีมหกรรมการแข่งขันกีฬาที่สําคัญทั้งฟุตบอลโลก ปี 2010 

และการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ซึ่งรายการหลังมีประเภทกีฬาหลายรายการทําการแข่งขัน อาจส่งผลให้

ประชาชนเกิดความรู้สึกต้องการเล่นกีฬา ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาทองสําหรับบรรดาผู้ประกอบการจําหน่าย

อุปกรณ์กีฬาที่จะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เพ่ือสร้างยอดขายอุปกรณ์กีฬาเพ่ิมเติม โดยคาดว่าในปี 

2553 ตลาดอุปกรณ์กีฬาในประเทศมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 หรือมีมูลค่าตลาดประมาณ 15,000 

ล้านบาท และคาดว่ายังคงสร้างกระแสให้ตลาดอุปกรณ์กีฬาเติบโตต่อเน่ืองถึงปี 2554 แต่ทั้งน้ี การอิงกับ

กระแสการแข่งขันกีฬาเพียงอย่างเดียว อาจไม่ได้ช่วยกระตุ้นยอดขายอุปกรณ์กีฬาให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

ได้ในอนาคต ดังน้ันผู้ประกอบการควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อื่นๆ เพ่ือให้สินค้ายังคงเป็นที่ต้องการ



 

ของผู้บริโภค และสามารถแข่งขันกับสินค้านําเข้าได้ เช่น การเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าโดยการสร้างแบรนด์ 

(Brand) การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต การเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่างๆ การขยาย

ร้านค้าจําหน่ายให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในหลายจังหวัด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเน่ือง 

  

 Risk & Policy Analysts Limited(2554) ได้วิจัยเร่ืองTHE EUROPEAN FOOTWEAR SECTOR 

AND PROSPECTS FOR ITS FUTURE DEVELOPMENT ได้พบว่า บริษัท ส่วนใหญ่ได้ดําเนินการรูปแบบ

ของการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในทุกภูมิภาคของการตรวจสอบการส่งมอบความหลากหลายของท่ี

แตกต่างกันผลลัพธ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ในกรณีส่วนใหญ่รับผิดชอบในการ RDI ยังคงอยู่ในสหภาพยุโรป

แม้ที่ บริษัท ได้ย้ายการผลิตไปยังประเทศท่ีสาม อย่างไรก็ตามเราไม่พบตวัอย่างหน่ึงของ บริษัท การตั้งค่า 

RDI สิ่งอํานวยความสะดวกในประเทศจีนกิจกรรมนวัตกรรมที่ดําเนินการโดย บริษัท จะข้ึนอยู่ในขอบเขต

บางอย่างเกี่ยวกับประเภทของรองเท้าที่พวกเขาผลิต ตัวอย่างเช่นผู้ผลิตรองเท้าความปลอดภัยจะลงทุนใน 

RDI ที่เก่ียวข้องกับรองเท้ากันนํ้าหรือพ้ืนกันลื่น ฯลฯ ในขณะท่ีบริษัท รองเท้าแฟชั่นมีความสําคัญกับ

มาตรการท่ีจะเพ่ิมความยืดหยุ่นเพ่ือให้ท่ีพวกเขาสามารถผลิตอย่างรวดเร็วสายระยะสั้น บางบริษัท ทํางาน

อย่างใกล้ชิดกับสถาบันการวิจัย, สมาคมรองเท้าและซัพพลายเออร์ที่ภูมิภาคระดับชาติและในบางกรณี

ระดับนานาชาติสหภาพยุโรป น้ีผลการปิดการทํางานร่วมกันในการดูดซึมอย่างรวดเร็วของการวิจัยและผล

การนวัตกรรมโดย บริษัท 

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมรองเท้าจะเพ่ิมข้ึนเป็นหลักมากกว่านวัตกรรมใหม่ที่สําคัญ พวก

เขามักจะมีความเก่ียวข้องกับปัจจัยต่างๆเช่นระยะเวลาสั้นมากขึ้น, การปรับแต่งและการจัดหาเพ่ิมเติม

บริการ นวัตกรรมองค์กรและโครงสร้างยังมีมากขึ้นที่สําคัญ 

 Fakhrizal  Azmy  Nasruddin(2555)   ได้ศึกษาเร่ืองCoefficient of Restitution in 

Badminton Racket of Universiti Teknikal Malaysia Melaka พบว่า วิวัฒนาการของไม้แบดมินตันน้ี

คือการเพ่ิมประสิทธภิาพการทํางานของแร็กเก็ตของตัวเองเช่นเพ่ิมความแม่นยําและความเร็วของลูกขนไก่

และในเวลาเดียวกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของผู้เล่น ควบคุมลูกขนไก่ในพ้ืนที่ด้านขวา

หรือจุดบนใบหน้าแร็กเกตสามารถให้ประโยชน์มากเช่นลดการส่ันสะเทือนในการยึดจัดการผลิตความ



 

ถูกต้องมากขึ้นและภูมิต้านทานสูงสุดความเร็วในการขนไก่ และต้องไปก็จะมีการพัฒนาไม้แบดมินตันให้ดี

ข้ึนไปอีก ขึ้นอยู่กับกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 3 

วิธกีารศกึษาและดําเนินงาน 

 

 การศึกษานโยบาย กลยุทธ์ และปัจจัยท่ีส่งผลให้ธุรกิจอุปกรณ์กีฬาของบริษัทYonex ประสํา

ความสําเร็จ โดยจะแบ่งวิธีการดําเนินงานออกเป็นข้ันตอนดังน้ี 

 3.1 แหล่งที่มาของข้อมูล 

 3.2 การจัดกระทําข้อมูล 

 3.3 วิธีการศึกษา 

 3.4 เคร่ืองมือหรือเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 แหลง่ท่ีมาของข้อมูล 

  ใช้ข้อมูลเชิงทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวกัยอุตสาหกรรมอุปกรณ์

กีฬา ข้อมูลนโยบายของบริษัทYonex รวมถึงวิจัย สารนิพนธ์ และสื่อออนไลน์ 

3.2 การจัดทําข้อมูล 

 ผู้วิจัยจะนําข้อมูลที่ได้มาสร้างตารางเปรียบเทียบ แสดงเหตุการณ์และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ

พัฒนาอุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาของบริษัทYonex นําผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์การเติบโตของธุรกิจ

อุปกรณ์ของบริษัทYonex 

 3.3วิธีการศึกษา 

 3.3.1 ทําการศึกษานโยบายในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทYonexโดยทําการทบทวน

นโยบายของบริษัทYonexในปี คศ. 2002จนถึงปี ค.ศ. 2014 เพ่ือทําการเปรียบเทียบวิธีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ต่างๆที่ผ่านมา 

 3.3.2 ทําการศึกษามูลค่าทางการตลาดและการกระจายสินค้าในภูมิภาคต่างๆ โดยจัดทําการ

รวบรวมข้อมูลจัดทําการจําหน่ายสินค้าจําแนกตามประเภทของชนิดกีฬาและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องจากนั่น



 

นํามาจัดทํากาวิเคราะห์ในรูปแผนภูมิในส่วนของการกระจายสินค้าจะทําการรวบรวมยอดขายจําแนกตาม

ภูมิภาคต่างๆของโลกและนําเสนอในรูปแผนที่ 

 

 3.4.เครื่องมือ เทคนิคและการนําเสนอที่ใช้ในการวิจัย 

      3.4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

       3.4.1.1 Microsoft Work, Excel 

       3.4.1.2 อินเตอร์เน็ต 

      3.4.2 เทคนิคท่ีใช้ในการวิจัย 

       3.4.2.1 เทคนิคทําแผนที่ 

      3.4.2.2 การวิเคราะห์เชิงบรรยาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

บทที่ 4 

ผลการศกึษาข้อมูล  

 จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยเร่ืองอุตสาหกรรมอุปกรณ์ในประเทศญี่ปุ่น กรณีศึกษาบริษัท Yonex 
ทําให้ทราบถึงการพัฒนาการอุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬา นโยบายและ กลยุทธ์ทางการตลาดของ
บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬา รวมท้ังสามารถวิเคราะห์ถึงโครงสร้างรวมทั้งการเติบโตของตลาดการผลิต
อุปกรณ์กีฬา 

4.1 การพัฒนาของตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัท Yonex  

 ช่วงปี 2002 กลยุทธ์การตลาดของ yonex มุ่งเน้นการขยายไปที่จีน เพราะเป็นช่วงที่ประเทศจีน
กําลังเปิดประเทศ และกําลังขยายเศรษฐกิจ  และที่ไต้หวันอีกด้วย  yonex ยังเพ่ิมคุณภาพและปริมาณ
ของการโฆษณา โดยการเป็นผู้สนับสนุนหลักแก่นักกีฬาระดับโลก และการจัดการแข่งขันใหญ่ๆระดับดับ
โลก อย่าง The yonex All England Open และ The Yonex Open Japan ต่อมาได้มีนโยบายการเข้า
สู่ธุรกิจใหม่และการปฏิรูปการจัดการใช้ไอที เพ่ือเสริมสร้างการจัดการสินค้า yonex  ในอเมริกา ยุโรป
และภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะในจีน การแบ่งปันข้อมูล การสื่อสาร การควบคุมการตลาดการขาย การ
โฆษณา และการพัฒนาเทคโนโลยี  และยังมีโครงการ ตั้งเป้าหมายเลขหน่ึงที่จะประสบความสําเร็จกับการ
แข่งขันระดับโลกสําหรับแต่ละประเภท  และไม่เพียงแต่นักกีฬาเท่าน่ัน ยังขยายการตลาดไปในหมู่คน
ท่ัวไปเพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้แก่สังคมให้มีคุณภาพที่ดีมากข้ึนและเป็นการขยายตลาดอีกด้วย ในปัจจุบัน
เศรษฐกิจญี่ปุ่นกําลังเคล่ือนไปอย่างช้าๆ เน่ืองจากภาวะเงินฝืด และแนวโน้มเงินเยนที่แข็ง จากการ
เปลี่ยนแปลงในรัฐบาล และการแข่งกันของบริษัทคู่แข่งในตลาดก็เพ่ิมมากขึ้น ทําให้ Yonex หันมาเน้น
การพัฒนาเทโนโลยีเพ่ือคุณภาพท่ีดีข้ึน อย่างการเปลี่ยนไปใช้ไม้ท่ีนํ้าหนักเบาข้ึน เพ่ือการกระตุ้นยอดขาย
ท่ีลดลง 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

รูปที่4.1 ไม้แบดมินตัน Yonex Z Force ll 

ที่มา : http://www.yonex.com/players/featured-players/lin-dan/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 หลินตันแชมป์ชายเดียวโอลมิปิก 2 สมัย  

ที่มา : http://www.yonex.com/players/featured-players/lin-dan/ 

 

 



 

ตารางท่ี4.1 นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์  

ปี ค.ศ. นโยบายและกลยุทธ์ ผลติภัณฑ์ 

2002    กลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นที่สําคัญของมันคือการ
แข่งขันระดับโลก ข้ึนอยู่ กับกลยุทธ์น้ี เปิด Office 
ประเทศจีนในตงกวนมณฑลกวางตุ้งโดยมีจุดประสงค์
ในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระดับที่เพียง
พอที่จะมั่นใจในความพึงพอใจของลูกค้าและเป็นส่วน
หน่ึงของความพยายามที่จะพัฒนาตลาดจีนก็เอา
ขั้นตอนในการเสริมสร้างความไว้วางใจของลูกค้าในแบ
รนดของโดยการป้อนข้อตกลงในการขายหน่วยงานที่มี 
บริษัท ท่ีตั้งอยู่ในกว่างโจวมณฑลกวางตุ้ง กลยุทธ์เชิง
รุกอย่างต่อเน่ืองของการเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขัน
การให้การสนับสนุนสําหรับการแข่งขันแบดมินตันของ
ประเทศ ญี่ปุ่น The Yonex Open Japan   

 

- ไม้แบดมินตันชุด  Muscle Power  

- ไม้เทนนิส V-Con 20 แร็กเก็ตที่
พั ฒ น า ขึ้ น เ พ่ื อ ใ ห้ ค ว า ม รู้ สึ ก
สะดวกสบายขณะเหว่ียง 

- ไม้กอลฟ์กอล์ฟ Cyber star 3000 
กลายเป็นสินค้ายอดฮิต 

- ธุรกิจเสื้อผ้าของ บริษัท สําหรับฤดู
ใบไม้ผลิและ ฤดูร้อนก็เปิดตัว UV 
Cut series ช่วยให้ผู้สวมใส่เย็นใน
สภาพอากาศร้อน 

และ Heat Capsule series ชุด
สําหรับฤดู ใบไม้ร่วงและฤดูหนาว
แปลงรังสีอัลตราไวโอเลตเป็นความ
อบอุ่น 

 

2003    การเสริมสร้างความสามารถทางการตลาดของตน
โดยการจัดตั้งแผนกขายภายใน Yonex ไต้หวัน 

Yonex ยังเพ่ิมคุณภาพและปริมาณของการโฆษณาใน
การที่จะใช้นักกีฬาชั้นนําของโลกในหลากหลายของสื่อ
เ ป็นผู้ ส นับส นุนหลักอ ย่างต่ อ เ น่ืองการแ ข่ง ขัน
แบดมินตันที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศอังกฤษ The 
Yonex Open Japan Yonex All England Open 
Championships และ สุภาพสตรีในการแข่งขันกอล์ฟ 

- ไม้แบดมินตัน ชุด Muscle Power-
90 

- ไม้เทนนิส  the V-Con 17 

- ไม้กอล์ฟ  the Cyber Star 5000 

รองเท้า power cushions 

 



 

2003 

2004    นโยบาย การเข้าสู่ธุรกิจใหม่และผ่านการปฏิรูปการ
จัดการการใช้ไอที 

จุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการจัดการตราสินค้าโย
เน็กซ์ในอเมริกายุโรปและภูมิภาคเอเชียที่มีความสาํคัญ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในตลาดจีน  การแบ่งปันข้อมูลและ
การเร่งการสื่อสารในหมู่ การขายการควบคุมการตลาด
การขาย, การโฆษณา, การจัดซื้อและฟังก์ชั่นการผลิต
และการอัพเกรดพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและลด
ค่าใช้จ่าย 

- ไม้แบดมินตันชุด Armortec 700  

- ไม้เทนนิสบริษัท ขยายชุดของไม้ V-
CON, การออกแบบเพ่ือเพ่ิมการดูด
ซึมของพลังงานการสั่นสะเทือนและ
ให้การควบคุมท่ีดีกว่าด้วยการเปิดตัว 
V-CON 30 plus  

- กอล์ฟ โยเน็กซ์ออก The Cyber 
Star Power Bridประกอบด้วย
ไท เท เนี ยมและส โมสรกรา ไฟท์ 
นํ้าหนักเบาและความสามารถในไดรฟ์
ยาว 

 

2005    นโยบาย ได้มุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีสูง
กว่ามูลค่าเพ่ิมบนพื้นฐานของแนวคิดใหม่วัสดุใหม่ 
ฟังก์ชั่นใหม่และการออกแบบสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบ
ของ  สุขภาพ 

 

- ไม้แบดมินตัน Armortec 800 ของ
แร็กเกตซึ่งช่วยลดแรงต้านของอากาศ
อย่างรวดเร็ว Nanospeed 7000 ซึ่ง
ประกอบด้วยนาโนเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธภิาพแร็กเกตทุกประการ 

- ไม้เทนนิส เปิดตัวชุด Nanospeed 
RQ สายส่ีไม้ และชุดไม้ 
NANOFORCE 

- กอล์ฟ the Power Brid Light 
Iron , เหล็กที่มีนํ้าหนักเบาท่ีมีหัวคอม
โพสิตคาร์บอนกลวง 

ในประเภทเส้ือผ้า ได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่



 

ใช้คุณสมบัติการทําความเย็นของไซลิ
ทอล  

 

2006    กําหนดหมายเลข 1 โครงการท้าทายท่ีสามารถ
ประสบความสําเร็จกับการแข่งขันระดับโลกสําหรับแต่
ละประเภทธุรกิจรวมทั้งเพ่ือเพ่ิมความคิดสร้างสรรค์
และลึกมากขึ้นการสื่อสาร กับความรู้สึกของการปฏิรูป
และนวัตกรรมที่เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ตีที่
สําคัญและสร้างตราสินค้าของโยเน็กซ์จึงขยายการขาย 

การลงทุนในการก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกการ
ผลิตที่จะเป็นท่ีเป็นที่ดีที่สุดของโลกและ 

การพัฒนาหุ่นยนต์ที่ใช้งานไอที (อัตโนมัติ) กับตาเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทั่วโลกของ 
บริษัท ฯ นอกจากนี้เราจะทํางานเพ่ือให้เกิดการผลิต
เซลล์ที่จะร่นเวลานําสําหรับการผลิตและการขาย มี
เ ป้ าหมายในการตัด ค่า ใช้ จ่ ายแรงงานที่ เ ราจะ
ดําเนินการปฏิรูปและนวัตกรรมเพ่ือลดค่าใช้ จ่าย
ทั้งหมด 

 

Cushion 99 LOW” รองเท้า
แบดมินตันสําหรับผู้เล่นขั้นสูง  

- เทนนิส ในเดือนมกราคมปี 2006 
พร้อมกับการเร่ิมต้นของออสเตรเลียน
โอเพ่น เปิดตัวชุด RDS  

- กอล์ฟ เปิดตัว Cyberstar Nanov  
สํ า ห รับผู้ หญิ ง  และ ใน ปี  2 0 0 6 
Cyberstar Nanov   ยังได้รับรางวัล 
The 2006 D-1 Grand Prix award 
and Driver of the Year Award 

 

2007    นโยบายให้ความสําคัญขยายการตลาดไปในหมู่
สําหรับคนทั่วไปเพ่ือที่จะ เสริมกีฬาเสริมสร้างสุขภาพ
ให้แก่สังคมให้มีคุณภาพท่ีดีมากข้ึน ป้อนตลาดสําหรับ
ผู้บริ โภคทั่ วไปใช้ความรู้ที่ ได้ รับการปลูกฝังผ่าน
ประสบการณ์ในการพัฒนาและการขายชุดกีฬา 

 

- Uber Cup ญี่ปุ่น 2006 ชิงแชมป์
โลกทีมเป็นครั้ งแรกในรอบ 16 ปี 
และ โยเน็กซ์เปิดตัวไม้Nanospeed 
9000 Nanogy 95 (เอ็นไม้
แบดมินตัน) และ Power Cushion 
90(รองเท้า) 



 

"Armortec 900" ใหม่ของแร็กเก็ต
และรองเท้า Power Cushion 100  
เทนนิส ไม้ RQS 11 และ "RQS 33 
ได้รับสนับสนุนอย่างมากจากลูกค้า
อย่างมาก ไม้เหล่าน้ีกลายเป็นสินค้า
ยอดฮิตในรอบปีเลยทีเดียว 

ในหมวดหมู่รองเท้า Yonex เปิดตัว 
“Tabi Walk” 

2008    การซื้อขายสินค้าในส่วนของผลิตภัณฑ์หลักของ
แบดมินตันเทนนิสและกอล์ฟ เป้าหมายพื้นฐานของเรา
จะมีส่วนร่วมใน 

สุขภาพของผู้คนทั่วโลกด้วยการส่งเสริมความตื่นเต้น
และความสุขของการกีฬาที่ผ่านการสนับสนุนและ 

การสนับสนุนของการแข่งขันกีฬา 

ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดจากมุมมองของท่ัวโลก
ภายใต้ 

สโลแกน "พลเมือง Yonex เป็นทั่วโลก." กลุ่มที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถ่ินด้วยการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬา 

แบดมินตัน โยเน็กซ์เปิดตัวแร็กเก็ต
ใหม่  ARCSABER 7  และรองเท้า 
Power Cushion 65S  

และก็ได้มี  "ARCSABER 10" แร็กเก็ต
และรองเท้า Power Cushion 
91M/L   ซึ่งอยู่ในช่วง the Yonex 
German Open and the Yonex 
All England Open เดือนกุมภาพันธ์
และมีนาคม และท้ังสองก็กลายเป็น
สินค้ายอดฮิต 

เทน นิส  ได้ พัฒนา ไม้  ในชุ ด  RQ 
Impact Speed Series  

การเปิดตัวสองรุ่นใหม่ในเดือนมนีาคม 
2008 RQiS3P และRQiS5P  

และมีการพัฒนาข้ึนใหม่ สําหรับไม้
เทนนิสออ่น Nextage Series 
(Nextage 700, 70V และ 70S" 



 

สําหรับผู้เล่นระดับกลางและระดับสูง 

2009 - - การพัฒนาไม้ข้ึนใหม่สําหรับผู้หญิง
น่ันคือ  ARCSABER 9  และไม้
แบดมินตัน NANO SPEED 9900 ใน
ชุด NANOSPEED 

- เทนนิส ได้ออกได้ออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ  คื อ  RDiS   พัฒนา ไม้ ชุ ด 
NEXTAGE series แ ล ะ  NANO 
FORCE REV series 

- กอล์ฟ ออก NANO V Nextage  
และYonex ได้ เ ริ่ มส ร้าง  สถาบัน 
Yonex Junior Go lf Academy" ใน
ความร่ วมมื อ กับ เรี ยวอิ ชิ กา เ พ่ือ
วัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้เกิด
นักกอล์ฟรุ่นใหม่ๆ ข้ึน   

-รองเท้า นอกจากจะมีแค่ 2 series 
Casual Walk  และ Tabi Walk และ
ปีน้ีได้ออกชุดใหม่ Hiking Shoes 
รองเท้าสําหรับการเดินเป็นเวลานาน  

 

2011    ประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคม 2011 เกิดอุบัติเหตุ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เกิดข้ึนจะ ในระดับที่เกินกว่า
ความเสียหายนําเศรษฐกิจโลกที่ เสียเปรียบกว่า
ค่อนข้างเป็นระยะเวลานาน  ทําให้วงการกีฬาซบเซา
ลง Yonex กลุ่มพยายามท่ีจะเพ่ิมความต้องการโดย

- 



 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนการใช้ 

เทคโนโลยีข้ันสูงและโดยการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่บน
พ้ืนฐานของการออกแบบนวัตกรรม นอกจากน้ีโดยการ
ดําเนินการ 

แคมเปญโฆษณาและกิจกรรมการทดลองเชื่อมโยงกับ
ผลการดําเนินงานที่ดีโดยมีชื่อเสียงของเราในประเทศ
และต่างประเทศ 

 

2013    กีฬาและการแข่งขันกีฬา แต่เง่ือนไขในตลาดยังคงมี
ความท้าทายเนื่องจากการบริโภคท่ีอ่อนแอของที่
เก่ียวข้อง ผลิตภัณฑ์ท่ามกลางปัจจัยต่างๆเช่นภาวะ
เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนฤดูกาลอากาศและผลกระทบ
ของภัยพิบัติทางธรรมชาติในทํานองเดียวกันในส่วน
ของสิ่งอํานวยความสะดวกของเราไม่มีว่ีแววของการ
เพ่ิมข้ึนของจํานวนผู้เข้าชมและจํานวนเงินที่การใช้จ่าย
ต่อลูกค้ายังคงซบเซาภายใต้สภาพแวดล้อมเช่นการ
ดําเนินงาน Yonex กลุ่มพยายามที่จะกระตุ้นความ
ต้องการโดยการเปิดตัวสูงที่มีมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ที่มี
เทคโนโลยีข้ันสูงและการออกแบบท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ 
นอกจากน้ีกลุ่มทํางานเพ่ือเพ่ิมการตลาด 

 

- 

2014    เศรษฐกิจญี่ปุ่นกําลังเคลื่อนไปอย่างช้า ๆ ออกจาก
ภาวะเ งินฝืด เช่นดอกเบี้ยที่ เ พ่ิม ข้ึนในราคาที่ สู ง
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงในหมู่ผู้บริโภคท่ีมีการสิ้นสุด
การลดลงของราคาที่ดินและแนวโน้มเงินเยนท่ีแข็ง

- 



 

เสมอกระตุ้นจากการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาล 

ในแบดมินตันแข่งขันที่ยังคงเพ่ิมข้ึนอันเน่ืองมาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ เช่นการเข้ามาของ บริษัท คู่แข่งในตลาด 

แต่ยอดขายยังคงอยู่โดยรวมของ บริษัท ในเทนนิส, 
จํานวนของการพัฒนาจะช่วยกระตุ้นตลาดและการ
ขาย 

เป็น บริษัท ที่เกิดจากการประสบความสําเร็จในการ
ตอบสนองต่อแนวโน้มเช่นการเปล่ียนไปใช้ไม้ ท่ีมี
นํ้าหนักเบา ในกีฬากอล์ฟ, สินค้าคงเหลือในร้านค้า
ปลีก 

ระดับการกระจายมีมากเกินไปเน่ืองจากการตกต่ําใน
อุตสาหกรรมทั่วไปที่มีขายทุกผลิตภัณฑ์กอล์ฟลดลง  

 

ท่ีมา : จัดทําโดยผู้วิจัย ดัดแปลงจากข้อมูล Kessan Report  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.2 โครสร้างและการเติบของตลาดการผลิตอุปกรณ์กีฬาของบริษัท yonex  

ปี 2002 

ท่ีผ่านมา Yonex 2002 ยอดขายสูงสุด มูลค่าเท่า 15,642 ล้านเยน ตลาดที่มีความสําคัญต่อ yonex 
ลําดับแรกก็คือในประเทศญี่ปุ่นเอง มีมูลค่า 14,025 ล้านเยน รองลงมาก็คือ ยุโรป 846 ล้านเย็น อเมริกา
เหนือ มีมลูค่า 657 ล้านเยน และสุดท้ายที่ ไต้หวัน 114 ล้านเยน   

ประเทศญี่ปุ่น แม้จะมีสภาพเศรษฐกิจที่ยากเป็นพิเศษความพยายามทางการตลาดของกลุ่มซึ่ง
รวมถึงการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่และสินค้าที่เน้นความต้องการของลูกค้าโดยเน้นทฤษฎีใหม่, วัสดุและการ
ออกแบบเพ่ือส่งเสริมในการตลาดให้ดีข้ึน 

ยุโรป ในขณะที่ทวีปอเมริกาเหนือเง่ือนไขในตลาดยุโรปได้รับผลกระทบอย่างต่อเน่ืองโดยลดลงใน
ราคาทุนและอัตราดอกเบ้ียเช่นเดียวกับแนวโน้มทั่วโลกที่มีต่อภาวะเงินฝืด 

อเมริกาเหนือ ตลาดอเมริกาเหนือยังคงได้รับผลกระทบจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในวันที่ 11 
กันยายน 2001 ด้วยราคาตราสารทุนท่ีลดลงและอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงของผู้บริโภคลดการใช้จ่ายในสินค้า
กีฬาบังคับให้ผู้ผลิตในการแข่งขันมากข้ึนในราคา เน่ืองจากความพยายามที่จะลดค่าใช้จ่าย 

ไต้หวัน กลุ่มเริ่มขายในไต้หวันโดยการจัดตั้งแผนกขายใหม่พฤษภาคม 

ปี 2007 

ท่ีผ่านมา Yonex 2007 ยอดขายสูงสุด มูลค่าเท่า 35,392 ล้านเยน ตลาดที่มีความสําคัญต่อ yonex 
ลําดับแรกก็คือในประเทศญี่ปุ่นเอง มีมูลค่า 31,641 ล้านเยน รองลงมาก็คือ ยุโรป 2,055 ล้านเย็น 
อเมริกาเหนือ มีมูลค่า 1,058 ล้านเยน และสุดท้ายที่ ไต้หวัน 638 ล้านเยน   

ประเทศญี่ปุ่น ในตลาดญี่ปุ่นที่เศรษฐกิจฟ้ืนตัวจากพ้ืนก่อนหน้าน้ีการศึกษาแนวโน้มการเติบโต
ของ บริษัท ภายใต้เง่ือนไขเหล่าน้ียังคงอยู่ที่การบริโภคส่วนบุคคล บริษัท 



 

ขายอุปกรณ์แบดมินตันและรองเท้าที่เดินอยู่ในเกณฑ์ดี แต่เง่ือนไขทางธุรกิจเป็นเร่ืองยากโดยรวม
เน่ืองจากความต้องการในระดับต่ําอย่างต่อเน่ืองสําหรับอุปกรณ์กอล์ฟที่มีราคาแพง 

 ยุโรป เศรษฐกิจของยุโรปโดยเฉพาะประเทศที่สําคัญ การเจริญเติบโต ใช้จ่ายผู้บริโภคเป็น บริษัท 
ท่ีได้รับการสนับสนุนโดยเร่งด่วนในการซื้อเพ่ือหลีกเลี่ยงการปรับข้ึนกําลังจะเกิดข้ึนในมูลค่าเพ่ิมภาษี 
(VAT) ในประเทศเยอรมนียอดขายในภูมิภาคขยายตัวขึ้นอยู่กับการประเมินสูงของอุปกรณ์กอล์ฟใหม่ของ 
Yonex ในตลาดและการเจริญเติบโตในสายอุปกรณ์แบดมินตัน 

 

 ทวีปอเมริกาเหนือ แม้จะมีข้อสงสัยเก่ียวกับทิศทางของตลาดท่ีอยู่อาศัยและการปรับขึ้นของราคา
นํ้ามัน, การลงทุนเงินทุนที่แข็งแกร่งและการใช้จ่ายของผู้บริโภคได้รับการสนับสนุนในตลาดอเมริกาเหนือ
ขายแบดมินตันเทนนิสและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน แต่ยอดขายอุปกรณ์กอล์ฟต่อสู้บางส่วนเน่ืองจากการลดลงของ
ราคาในตลาด 

 เอเชีย (ไต้หวัน) แม้จะมีการแกว่งอ่อนในการใช้จ่ายของผู้บริโภคในไต้หวันมีความกังวลว่า
เศรษฐกิจได้รับการชะลอตัวเน่ืองจากการลดลงของการส่งออก ในระยะได้ถึงโอลิมปิกปักกิ่ง, ไต้หวัน
พยายามที่จะเสริมสร้างสถานะการแข่งขันในกีฬาแบดมินตัน ขายอุปกรณ์แบดมินตันขยายตัวเน่ืองจาก
ความตื่นเต้นที่เกิดจากความพยายามเหล่าน้ีสําเร็จของผู้หญิงชาวไต้หวันในการแข่งขัน Uber Cup, และ
การถือครองไต้หวันเปิดการแข่งขันระหว่างประเทศ 

ปี 2012  

ท่ีผ่านมา Yonex ปี 2012 ยอดขายสูงสุด มูลค่าเท่า 37,059 ล้านเยน ตลาดท่ีมีความสําคัญต่อ yonex 
ลําดับแรกก็คือในประเทศญี่ปุ่นเอง มีมูลค่า 33,611 ล้านเยน รองลงมาก็คือ ยุโรปมีมูลค่า 1,539 ล้านเย็น 
เอเชีย (ไต้หวัน) มีมูลค่า 956 ล้านเยน และสุดท้าย อเมริกาเหนือมีมูลค่า 953 ล้านเยน 

ญี่ปุ่น  แม้ว่าตลาดในประเทศไดร้ับความเดือดร้อนความเสียหายอย่างมีนัยสําคัญจากแผ่นดินไหว
ใหญ่ญี่ปุ่นตะวันออกและท่ีเกิดข้ึนอุบัติเหตุโรงไฟฟ้าานิวเคลียร์ที่เกิดข้ึนในปี 2011 เช่นเดียวกับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งหลังจากน้ันก็การกู้คืนที่ก้าวช้ารับการสนับสนุนจากความต้องการเชื้อเพลิง
โดยกิจกรรมฟ้ืนฟูเป็นห่วงโซ่อุปาทานได้รับการบูรณะให้สภาพเดิมของพวกเขาแม้จะมีผลกระทบจาก
แนวโน้มความต้องการในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 



 

ในแบดมินตันเราได้อย่างย่ังยืนโดยทั่วไปยอดขายที่แข็งแกร่ง ในเทนนิส ยอดขายของบริษัทที่ค่อนข้างเป็น
บางส่วนของใหม่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีในตลาด ในขณะเดียวกันเรายังคงมีเวลาท่ียากในการ
ขายผลิตภัณฑ์กอล์ฟใน โดยท่ัวไปในขณะที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญโดยตกต่ําในอุตสาหกรรม 
ในทางตรงกันข้าม ผลิตภัณฑ์ของเราในพ้ืนที่ของรองเท้าเดินและเดินสวมใส่มีอาการคอ่นข้างดีเน่ืองจ 

ธุรกิจเร็วในการเล่นกีฬาตลอดชีวิตมุ่งเป้าไปที่สุขภาพการบํารุงรักษาและการส่งเสริมการขายโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลังจากท่ี 

แผ่นดินไหวใหญ่ญี่ปุ่นตะวันออกในการขายค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหารลดลงทั่วกระดานเป็นผลมาจากกลุ่ม   
อื่น ๆ  การประหยัดพลังงานและความพยายามในการลดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สมัครใจและความยับย้ังชั่งใจ
ในการโฆษณาในช่วงคร่ึงแรกของปี 

 ยุโรป ในตลาดยุโรปวิกฤตหน้ีในบางประเทศในสหภาพยุโรปกลายเป็นความรุนแรงและการ
บริโภคที่อ่อนแอเนื่องจากทําให้รุนแรงข้ึนของภาวะเศรษฐกิจ ขายอุปกรณ์แบดมินตันได้เร็วถึงแม้ว่า
สภาพแวดล้อมของตลาดกําลังท้าทายกับเงินยูโรอย่างต่อเน่ืองค่าเสื่อมราคาและลดลงของราคาในตลาด
ของสินค้ากีฬา 

 เอเชีย (ไต้หวัน) ในตลาดเอเชียเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่และประเทศท่ีมีทรัพยากรอุดมไป
ด้วยซึ่งได้รับการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลกขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเนื่องจากผลกระทบของ
การกระชับการเงินและการชะลอตัวของขั้นสูงเศรษฐกิจขายอุปกรณ์แบดมินตันยังคงแข็งแกร่งในการซื้อ
โดยการเสนอชื่อผู้ที่ชื่นชอบ ยอดขายเพ่ิมขึ้นโดยการดําเนินงานทั้งปีของยอดขายกอล์ฟย่อยในประเทศจีน 
แต่เน่ืองจากการแข่งขันที่รุนแรงกับคู่แข่งบริษัท ในประเทศที่เป็นภาระของเราของการโฆษณาและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ยังเพ่ิมข้ึนอีกด้วย 
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ภาพที่ 4.3 แสดงปริมาณมูลค่ายอดขายอุปกรณ์กีฬาของบริษัท Yonex ค.ศ. 2004 – 2014   

 (หน่วยล้านเยน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : จัดทําโดยผู้วิจัย ดัดแปลงจากข้อมูล Kessan Report จากปี2002มีมูลค่ายอดขาย 31642 ล้านเยน 
จนถึงปัจจุบัน ปี 2014 มีมูลค่ายอดขายเพิ่มข้ึน 42,850 ล้านเยน 

 

 

 



 

 

 

 

 

จํานวนสาขา 

ของบริษัท  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่4.4 แผนท่ีโลกแสดงจํานวนสาขาของบริษัท Yonex ทั้วโลกในป ี2012 

ที่มา : จัดทําโดยผู้วิจัย โดยดดัแปลงขอ้มูลจาก 
http://www.yonex.co.jp/company/en/about/group/ 

   

  ในปัจจุบันปี 2014 มตีัวแทนจําหน่ายในทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น จีน และไต้หวนั ใน ยุโรป อยู่ใน
ประเทศ อังกฤษ และเยอรมัน ในทวีปอเมรกิาเหนือ อยู่ในประเทศ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา  



 

 

 

 

 

บทที่ 5  

สรุปและอภิปรายผล 

5.1 สรปุผลการศึกษา 

 จากการศึกษา การพัฒนาของตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัท Yonex ผู้วิจัยพบว่า ในช่วงปี 2002 เป็น
ต้นมา บริษัท Yonex ได้ให้ความสําคัญกับนโยบายการขยายสาขาของบริษัท Yonex ไปยังต่างประเทศ
ต่างๆ เพ่ือการเปิดทางการตลาดให้มากข้ึน โดยเฉพาะในประเทศจีน เพราะจีนกําลังขยายเศรษฐกิจ แต่
ต่อมาภายหลัง มีบริษัทคู่แข่งเกิดข้ึนมากมาย ทําให้ บริษัท Yonex หันมาให้ความสนใจในการพัฒนา
เทคโนโลยีมากขึ้นเพ่ือคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์  

 บริษัท Yonex นโยบายทางด้านการตลาดคือ การเป็นสปอนเซอร์ให้แก่นักกีฬาชื่อดังต่างๆ ระดับ
โลก อย่างเช่น ลี ช่อง เว่ย นักแบดมินตันชายเดี่ยวทีมชาติมาเลเซีย อดีตมือ 1 ของโลก 8ปีติดต่อกัน หรือ
อย่าง น้องเมย์ รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวทีมชาติไทยแชมป์หญิงเดียวเอเชียเกมส์คนล่าสุด 
และเป็นนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวคนแรกของไทยที่ได้แชมป์รายการน้ี และบริษัท Yonex ให้การสนับสนุน
รายการแบดมินตันระดับโลกต่างๆ อย่างเช่น The Yonex All England และ The Yonex Open Japan 
และยังมีนโยบายการเข้าสู่ธุรกิจใหม่และการปฏิรูปการจัดการใช้ไอที เพ่ือเสริมสร้างการจัดการสินค้าของ 
yonex ท้ังในอเมริกา ยุโรปและภูมิภาคเอเชีย บริษัท Yonex ไม่เพียงแต่ให้ความสนใจเพียงแค่นักกีฬาเท่า
น่ัน ยังให้ความสนใจแก่คนทั่วไปเพ่ือที่จะส่งเสริมุขภาพใหแก่สังคนเพ่ือให้คนมีสุขภาพที่ดีมากข้ึน และถือ
เป็นการขยายการตลาดอีกด้วย  

 ถึงแม้ว่าในช่วงตั้งแต่ปี 2011 เกิดเหตุการณ์สึนามิทําให้เศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่นมีปัญหามากมาย
เกิดข้ึน การบริโภคท่ีอ่อนแอ เศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่นเลยเคล่ือนตัวไปอย่างช้าๆ แต่ภายใต้การดําเนินงาน
ของบริษัท Yonex พยายามที่จะกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค โดยการเปิดตัวมูลค่าท่ีสูงขึ้นและการ



 

ออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆ จึงทําให้ยอดขายโดยรวมยังคงเพ่ิมข้ึน ทั้งๆท่ีเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่นชะลอตัวอยู่
ด้วยซ้ํา แต่บริษัท Yonex ก็ยังสามารถขับเคลื่อนบริษัทก้าวไปข้างหน้าได้  

 ในกรณีศึกษามูลค่าทางการตลาดและการกระจ่ายสินค้าในภูมิภาคต่างๆ ก็จะพบว่ายอดขาย
สูงสุดจะญ่ีปุ่นประเทศญี่ปุ่น รองลงมาก็ยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย(ไต้หวัน) ตามลําดับ  

ในปี 2002 ประเทศญี่ปุ่นในสภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างลําแบก แต่ด้วยความพยายามของบริษัท 
ได้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และสินค้าที่เน้นความต้องการของลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ วัสดุการออกแบบ
เพ่ือส่งเสริมในการตลาดที่ดีขึ้น ตลาดในประเทศญี่ปุ่นก็เติบโตข้ึนๆเร่ือยมา แต่ว่า ในปี 2011 เกิด
เหตุการสึนามิ ทําให้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่ญี่ปุ่นและเกิดอุบัติเหตุโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ทําให้เกิดปัญหา
ต่างๆ ขึ้น แต่หลังจากน่ันไม่นาน บริษัท Yonex ก็สามารถกู้คืนสถานการณ์อันเลวร้ายน้ีได้ แม้ว่าจะมี
ผลกระทบความต้องการในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ในส่วนของยุโรป เศรษฐกิจของยุโรป
โดยเฉพาะประเทศที่สําคัญๆ ที่ไ ด้รับการสนับสนุนสําหรับการซื้อเพ่ือหลีกเลี่ยงการปรับขึ้นของมูงค่าภาษี 
(VAT) ทําให้ยอดขายน่ันข้ึนอยู่กับการประเมินสูงของอุปกรณ์กีฬาต่างๆของ Yonex แต่ในปัจจุบัน ยุโรป
เกิดวิกฤตหน้ีในบางประเทศทําให้การบริโภคอ่อนแอลง ทําให้ต้องหาทางรับมือกับสภาวะแบบนี้ในยุโรป 
เพ่ือไม่ทําให้ยอดขายตกต่ําลง ในอเมริกาเหนือบริษัท Yonex ได้รับผลกระทบจากการโจมตีของ
ผู้ก่อการร้ายในวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ทําให้ราคาตราสารทุนลดลงและอัตราดอกเบี้ยลดลง และ
การบริโภคลดการใช้จ่ายในสินค้าประเภทกีฬาทําให้ผู้ผลิตต้องแข่งขันในเรื่องราคากันอย่างมาก ในตลาด
อเมริกาเหนือเน่ืองจากปัจจัยรวมทั้งการฟื้นตัวของความล่าช้าในการจ้างงาน ความไม่แน่นอนของรายได้
และสินเชื่อส่วนบุคคลที่เข้มงวดมากข้ึน ความอ่อนแอในระบบเศรษฐกิจอาจยังคงมีบางเวลา ในขณะที่หัน
หน้าไปทางต่อสู้ข้ึนเขาในเทนนิสและกอล์ฟเพราะการลดลงของราคาในตลาดและความกระหายของ
ผู้บริโภคชะลอตัวเรามุ่งมั่นที่จะขยายการขายในแบดมินตันซึ่งเป็นแข็งแกร่งค่อนข้าง แต่ไม่ประสบ
ความสําเร็จในการบรรลุผลการดําเนินงานการกู้คืนส่วนหน่ึงเน่ืองจากผลกระทบของเงินดอลลาร์ที่อ่อนแอ 
เอเชีย (ไต้หวัน) ในตลาดเอเชียเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่และประเทศที่มีทรัพยากรอุดมไปด้วยซึ่ง
ได้รับการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลกขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเน่ืองจากผลกระทบของการ
กระชับการเงินและการชะลอตัวของข้ันสูงเศรษฐกิจยอดขายอุปกรณ์แบดมินตัน ยอดขายเพิ่มข้ึนโดยการ
ดําเนินงานตลอดปี  แต่เน่ืองจากการแข่งขันท่ีรุนแรงกับคู่แข่งบริษัท ในประเทศที่เป็นภาระของเราของ
การโฆษณาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ยังเพ่ิมข้ึนอีกด้วย 

 



 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 จากแนวทฤษฎีแรงผลักดันด้านกลยุทธ์ของ ชาร์ล ไวสแมน ตามที่กล่าวไว้เพ่ือประโยชน์ในการ
แข่งขันและเพื่อการขยายตลาด คือกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง บริษัท Yonex ได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความ
แตกต่างและโดดเด่นเพ่ือนที่จะสามารถเป็นตัวเลือกที่ดีท่ีสุดสําหรับลูกค้า กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม Yonex 
จะใช้เทคโนโลยีข้ันสูงเพ่ือที่จะมีนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาผลิตให้ดีข้ึนอยู่เสมอๆ กลยุทธ์การเจริญเติบโต 
เพ่ือเพ่ิมเส้นทางธุรกิจและขนาดของตลาด Yonex ได้เล็งความสําคัญไปที่จีนเป็นอันดับแรกเพราะว่า
ตอนนี้จีนกําลังขยายเศรษฐกิจอย่างมาก ถือได้ว่าประเทศจีนเป็นทั้งลูกค้าคนสําคัญและคู่แข่งคนสําคัญ
เพราะจีนเองก็มีแบรนดของตัวเองซื้อซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเหมือนกัน  

 ศูนย์วิจัยกรสิกรไทย (2553) ที่พบว่าปัจจุบันประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพ โดยหันมากออกกําลัง
กายมาข้ึนและเล่นกีฬาเพ่ิมข้ึน แม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่ค่าครองชีพสูงก็ตาม และแต่ลําคร้ังที่มีการแข่งขัน
รายการใหญ่ๆ อย่างเช่น โอลิมปิกหรือ เอเชียนเกมส์ หลังจากการแข่งขันจบลงจะส่งผมให้ประชนชนเกิด
ความรู้สึกต้องการเล่นกีฬา บริษัท Yonex ก็มีความคล้ายกันในเรื่องของนโยบายและกลยุทธ์ โดยการ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนคนท่ัวไป เพ่ือสังคมท่ีดีขึ้นไม่ใช่เพียงแต่นักนักกีฬาเท่าน่ัน และแต่ละการ
แข่งขันรายการใหญ่ Yonex จะเป็นผู้สนับสนุนหลักเกือบทุกรายการเพ่ือที่จะสามารถทําการขยายทาง
การตลาดได้ ทําให้หลังแต่ละครั้งที่การแข่งขันจบลง Yonex จะมียอดของสินค้าสูงข้ึน 

 Fakhrizal Azmy Nasruddin(2012) ได้ศึกษา Coefficient of Restitution in Badminton 
Racket of Universiti Teknikal Malaysia Melaka พบว่าการวิวัฒนาการของไม้แบดมินตันน้ีคือการ
เพ่ิมประสทิธิภาพการทํางานของแร็กเก็ตของตัวเองเช่นเพ่ิมความแม่นยําและความเร็วของลูกขนไก่และใน
เวลาเดียวกันชว่ยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของผู้เล่น ซึง่บริษัท Yonex เอง กําลังพัฒนาไม้แบดมนิตัน
ของตัวเองให้พัฒนามากยิ่งข้ึน ถึงแม้ว่าจะมีผลิตภัณฑ์ทีด่ทีี่สุดอยู่แล้ว อย่างเช่นไม้แบดมินตัน Nanoray Z 
Speed ที่วงสวิงที่รวดเร็วที่สดุ ถึง 493 กม./ชั่วโมง โดย Tan Boon Heong นักแบดมนิตันทีมชาติ
มาเลเซีย 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

บรรณานกุรม 

สื่อในประเทศ 

วิทยา พรพัชรพงศ์, วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์.[ออนไลน์], 2550. เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2557, 

 แหล่งที่มา https://www.gotoknow.org 

หนังสือพิมพ์, ธุรกิจการตลาดกีฬา [ออนไลน์], กันยายน 2544. เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจกิายน 2557 

 แหล่งที่มา http://info.gotomanager.com/ 

บริษัท Yonex (2557) รายงานประจําปี.[ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557.  

 แหล่งที่มา http://www.yonex-th.com/ 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, ตลาดอุปกรณ์กีฬาปี 53 : เพ่ิมยอดขายต่อเน่ืองในช่วงเอเชียนเกมส์ 2010  

 [ออนไลน์], 12 พฤศจิกายน 2553 เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557 

 แหล่งที่มา http://www corehoononline.com/ 

สื่อต่างประเทศ 

Risk & Policy Analysts Limited, “IN-DEPTH ASSESSMENT OF THE SITUATION OF THE 
EUROPEAN FOOTWEAR SECTOR AND PROSPECTS FOR ITS FUTURE DEVELOPMENT” April 
 2012 เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษจิกายน 2557   

Fakhrizal Azmy, Coefficient of Restitution in Badminton Racket October 2012 



 

 เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557  

Dicken, Peter. Global Shift: Reshaping the Global Economic Map in the 21st Century, 
 New York: The Guilford Press, 2003 เข้าถึงเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2557  

 

 

ประวัติผูว้ิจยั 

 

ช่ือ-สกลุ นายปพณพัชร์ ศิริรพีวัชร์ 

 

ปีเกิด 7 กันยายน พ.ศ. 2535 

 

ท่ีอยู่ หมู่ ตําบลพวา อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160 

 

ประวัติการศกึษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสมหารศึกษา กรุงเทพมหานคร 

 จบชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 6 จากโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุร ี

 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ สาขา เอเชียศึกษา 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

 

 

       



 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


