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สินค้าแบรั้นดื์เนมจำากตุะว้นตุก และย่อีมจำ่าย่เงินเพื�อีคุณค่าที่ี�มอีง 

ไม่เห้็นที่ี�เรั้ีย่กว่า “แบรั้นดื์” แตุ่ในปัจำจำุบ้น ถึ้าห้ากว่าไม่มีม้ลค่าเพิ�ม

ที่ี�แท้ี่จำริั้งแล้ว ที่ำาให้้การั้ใช้ชีวิตุมีความสมบ้รั้ณ์ขึ�น เสื�อีผ้าก็คงขาย่

ไม่อีอีก 

ในอีดืีตุมีคำากล่าวว่า “เสื�อผู้้าก็เหมือนกับเบนโต้ทีุ�ร้าน

สะด้วักซึ่ื�อ” เพรั้าะสินค้าก็คือีสินค้า ผ้้ผลิตุเสื�อีผ้าก็อีาจำจำะไม่เคย่ 

คดิืว่า เสื�อีผา้ห้รั้อืีแฟื้ช้�นตุอ้ีงเปน็ขอีงที่ี�พเิศษ มคีวามรั้้ส้กึวา่เปน็สนิคา้

ที่ี�ผ้้บรั้ิโภคจำ่าย่เงินซึ่ื�อีเห้มือีนๆ ก้บสินค้าอีื�นๆ บรั้ิษ้ที่ UNIQLO แตุ่

เดิืมน้�นก็ซึ่ื�อีมาขาย่ไป และคิดืเห้มือีนๆ ก้น แตุ่มีห้ลาย่บรั้ิษ้ที่กล้บ

คิดืว่า “สินค้าคือีศิลปะ” ซึ่ึ�งแน่นอีนบรั้ิษ้ที่เห้ล่าน้�นอีาจำจำะขาย่สินค้า

เสื�อีผ้าที่ี�มีรั้ะด้ืบส้งในรั้ะด้ืบโลกน้�นเอีง ผ้้บรั้ิโภคเอีงในอีดืีตุก็ฝึ้นสวม

เสื�อีผ้าแบรั้นดื์รั้ะด้ืบส้ง  แตุ่ปัจำจำุบ้นได้ืเปลี�ย่นไป และบริั้โภคอีย่่าง

สมเห้ตุุสมผลมากขึ�น ห้รั้ือีบางแนวคิดือีาจำจำะบอีกว่า ขณะนี�เสื�อีผ้า

ไดื้เป็น Commodity ห้รั้ือีสินค้าธิรั้รั้มดืาๆ ไปแล้ว แตุ่ในความคิดืขอีง 

UNIQLO เห้็นว่า เสื�อีผ้าคือี ข้อีม้ล 

ในตุ่างปรั้ะเที่ศมีดืีไซึ่เนอีรั้์ทีี่�มีชื�อีด้ืงห้ลาย่ๆ คน ได้ืนำาเสนอี 

Life Style แตุ่ดืไีซึ่เนอีร์ั้ขอีงญี�ปุ�นที่้�วไป รั้้จ้ำก้เสื�อีผา้น้อีย่ไป โดืย่เฉพาะ

ดืีไซึ่เนอีรั้์รัุ้่นให้ม่ ส่วนให้ญ่ดืีไซึ่น์ตุามความชอีบไม่ค่อีย่มีห้ล้กการั้

ที่ำาให้้สินค้าแบรั้นดื์เนมในญี�ปุ�น ไม่ค่อีย่จำะมีการั้สร้ั้างคุณค่าให้ม่ๆ

มากน้ก ด้ืงน้�น UNIQLO จำึงใช้แนวคิดืที่ี�ยึ่ดืตุิดืก้บการั้ใช้ชีวิตุ เรั้ีย่ก

สินค้าตุนเอีงว่า “Life Wear” นำาเสนอีคุณค่าให้ม่

ในอีีกด้ืานห้นึ�งเกี�ย่วก้บกลยุ่ที่ธ์ิรั้าคา ซึึ่�งเมื�อีห้ลาย่ปีก่อีน 

UNIQLO เคย่ขึ�นรั้าคา และที่ำาให้้ล้กค้าห้ลีกห้นีไป ดื้งน้�นในภาย่

ห้ล้งจำึงไดื้มีกลยุ่ที่ธิ์การั้ลดืรั้าคา ซึ่ึ�งเรั้ื�อีงรั้าคานี�ถึ้าห้ากว่าในตุลาดืใน

ญี�ปุ�นเอีงอีาจำจำะไม่มีผลกรั้ะที่บมากน้ก ในขณะที่ี�ตุลาดืตุ่างปรั้ะเที่ศ 

ถึา้ห้ากว่าอีตุ้รั้าแลกเปลี�ย่น เมื�อีรั้าคาเงินเย่นอ่ีอีนตุว้ลง (จำาก 80 เย่น 

เป็น 120 เย่นตุ่อี 1 ดือีลล่ารั้์สห้รั้้ฐ) ที่ำาให้้ไม่สามารั้ถึตุรั้ึงรั้าคาไดื้ 

จำึงตุ้อีงขึ�นรั้าคา ซึ่ึ�งที่ำาให้้ขาย่ไม่ดืี ผ้้บรั้ิโภคมีความร้้ั้สึกที่ี�ไม่ดืี แตุ่

เมื�อีอี้ตุรั้าแลกเปลี�ย่นเงินเย่นส้งขึ�น การั้ลดืรั้าคา จำึงเป็นสิ�งที่ี�ถ้ึกตุ้อีง 

สิ�งสำาค้ญคือี ที่ำาอีย่่างไรั้จำึงจำะเพิ�มจำำานวนล้กค้าให้้ไดื้

ใน
ขณะที่ี�ธิุรั้กิจำสิ�งที่อี (Textile-Garment) ก้าวส้่ยุ่คที่ี�เรั้ีย่กว่า 

Sunset มานานน้บสิบปีแล้ว แตุ่ปรั้ากฏิการั้ณ์ห้นึ�งทีี่�สวนที่างก็

คอืี การั้เตุบิโตุอีย่่างกา้วกรั้ะโดืดืขอีง UNIQLO ขอีงญี�ปุ�น ที่ี�กำาล้งเปน็

แนวห้นา้ขอีงธิรุั้กจิำเสื�อีผา้แนวให้ม่ ที่ี�เรั้ีย่กวา่ Fast Fashion Apparel 

Tadashi Yanai ปรั้ะธิานขอีงบรั้ิษ้ที่ Fast Retailing ที่ี�เป็น

เจำ้าขอีง UNIQLO ได้ืให้้ส้มภาษณ์เกี�ย่วก้บการั้เตุิบโตุอีย่่างก้าว

กรั้ะโดืดืขอีง UNIQLO ว่า ในปี 2020 ตุ้�งเป้าห้มาย่ขอีงบรั้ิษ้ที่ที่้�วโลก

ที่ี� 5 ล้านล้านเย่น และมีเป้าห้มาย่ที่ี�จำะขาย่ในปรั้ะเที่ศญี�ปุ�นเอีงที่ี�  

1.5-2 ล้านล้านเย่น คือี มีส้ดืส่วนเพีย่ง 40% ขอีงย่อีดืขาย่รั้วม ใน

ขณะที่ี� 2-3 ปีก่อีน มีส้ดืส่วนที่ี� 45% ที่้�งนี� เพรั้าะว่าขนาดืขอีงตุลาดื

น้�นเล็กลงมาเรืั้�อีย่ๆ ตุ้�งแตุ่ปี 1995 ซึึ่�งในขณะน้�นตุลาดืญี�ปุ�นเอีงมี

ปรั้ะมาณ 16 ลา้นลา้นเย่น แตุ่เมื�อีพบก้บสภาพเศรั้ษฐกิจำฟื้อีงสบ้แ่ตุก 

สินค้าที่ี�เน้นรั้ะดื้บส้งซึ่ึ�งมีรั้าคาตุ่อีห้น่วย่ที่ี�ค่อีนข้างส้ง แตุ่ในขณะนี�  

สถึานการั้ณ์กล้บตุรั้งก้นข้าม 

ในปัจำจำุบ้น ตุลาดืมีขนาดืเล็กลง ในขณะเดืีย่วก้น การั้ขาย่

ที่างอิีนเที่อีร์ั้เนต็ุก็แพร่ั้ห้ลาย่อีย่่างรั้วดืเร็ั้ว ที่ำาให้้บริั้ษท้ี่ผ้้ผลิตุสว่นให้ญ่

ปรั้บ้ตุว้ไม่ท้ี่นการั้เปลี�ย่นแปลง ที่้�งนี�เพรั้าะว่า ผ้บ้ริั้โภคได้ืพ้ฒนาไปเรั้ว็

กว่าผ้้ผลิตุห้รั้ือีผ้้ขาย่ ที่ี�ผ่านมาคำาว่าเสื�อีผ้าแฟื้ช้�น ม้กจำะที่ำาให้้นึกถึึง

เติบโตอยุ่างก้าวกระโดดเติบโตอยุ่างก้าวกระโดด
เคล็ดลับ เคล็ดลับ UNIQLOUNIQLO
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พึ�งพาการั้ผลิตุในตุ่างปรั้ะเที่ศ โดืย่การั้วางแผนผลิตุภ้ณฑ์์ในญี�ปุ�น

ซึ่ึ�งการั้ที่ำาเช่นนี�ได้ื ตุ้อีงรั้วมศ้นย์่ที่้�งดืีไซึ่เนอีร์ั้ ผ้้บริั้ห้ารั้โรั้งงาน ผ้้ที่ำา

แพที่เที่ิรั้์น รั้วมที่้�งผ้้ผลิตุผ้า และเส้นดื้าย่ จำึงจำะสามารั้ถึที่ำาให้้ธิุรั้กิจำนี�

เดืินไปไดื้ จำึงสรั้้างที่ีมญี�ปุ�น แล้วไปที่ำาการั้สอีน ชี�แนะในตุ่างปรั้ะเที่ศ

 ทีี่�ผ่านมาการั้รั้วมศ้นย่์การั้ผลิตุในปรั้ะเที่ศจำีน ที่ำาให้้ลดืตุ้นทีุ่นลง

ได้ือีย่่างมาก แตุ่ในอีนาคตุค่าจ้ำางก็เรั้ิ�มส้งขึ�น จำึงเรั้ิ�มมีแนวนโย่บาย่ 

“China+one” ในรั้ะย่ะห้ลง้ นอีกจำากจำนีแลว้กม็ปีรั้ะเที่ศเวยี่ดืนาม ย้่ง

ขย่าย่ไปที่ี�ก้มพ้ชาบง้กลาเที่ศ อีนิเดืยี่ ห้รั้อืีแมแ้ตุป่รั้ะเที่ศไที่ย่ เปน็การั้

สรั้้าง Supply chain ในรั้ะดื้บโลก ไดื้อีย่่างสมบ้รั้ณ์แบบ

ในอีดืีตุ Yanai เคย่กล่าวไว้ว่า “UNIQLO คือี เสื�อีผ้าขอีง

มวลชน” (นำาเสนอีสินค้าคุณภาพดืีในรั้าคาตุำ�าให้้ก้บมวลชนจำำานวน

มาก) ถึึงแม้ว่าจำะได้ืรั้บ้การั้วิพากษ์วิจำารั้ณ์ว่า เป็นเสื�อีผา้ที่ี�ไมม่แีฟื้ช้�น

เอีาเสีย่เลย่ก็ตุาม แตุ่จำากน้�นกไ็ดืพ้ย่าย่ามเพิ�ม Fashion sense เข้าไป

ในปี 2006 ไดื้พ้ฒนา “Heat Tech” (เสื�อีผ้าช้�นในที่ี�รั้้กษาอีุณห้ภ้มิ) 

รั้วมท้ี่�งเสื�อีผ้าช้�นในสตุรีั้ เพิ�มขึ�นห้รืั้อีกางเกงสไตุล์ Slim Bottom 

(กางเกงที่ี�สวมแล้วดื้เรั้ีย่วย่าว) 

กลยุ่ที่ธิ์การั้ขาย่ขอีง UNIQLO จำากการั้วิเครั้าะห้์ขอีงผ้้เชี�ย่ว-

ชาญว่า ที่ำาไมจำึงซึ่ื�อีสินค้า UNIQLO น้�นไม่เพีย่งแตุ่ความมีเสน่ห้์ขอีง

สนิค้าเพีย่งอีย่่างเดีืย่ว แตุ่ม ี“กลยุ่ที่ธ์ิการั้ตุ้อีนรั้บ้ลก้ค้าแบบ Stealth” 

(แบบลบ้ๆ ให้ไ้ม่รั้้ว้า่เปน็การั้ตุ้อีนรั้บ้) ซึึ่�งเปน็กลยุ่ที่ธิเ์ชงิจำติุวทิี่ย่า แบ่ง

กลย่ทุี่ธินี์�เปน็ 5 อีย่่างดืว้ย่ก้น ได้ืแก ่1. ผลลพ้ธ์ิการั้รั้บ้ลก้ค้าแบบงา่ย่ๆ

(Stealth) 2. มีสินค้าครั้บถึ้วนตุามแผ่นปลิว 3. การั้ตุ้อีนรั้้บล้กค้า

มีความเป็นเสมอีภาคก้น จำ้ดืเรั้ีย่งตุามสี ไซึ่ส์ อีย่่างครั้บถึ้วน 4. การั้

ตุ้อีนรั้้บขอีงพน้กงานขาย่ จำะไมท้ี่กที่าย่พ้ดืคุย่ก้บล้กค้านาน 5. การั้

สน้บสนุนอีย่่างจำรั้ิงจำ้งจำากสำาน้กงานให้ญ่ 

จำำานวนรั้้านค้า ปลาย่เดืือีน 8 ปี 2019 รั้้านค้าภาย่ในปรั้ะเที่ศ

ญี�ปุ�น ม ี817 สาขา (รั้วม Franchisee 47 สาขา)  ตุา่งปรั้ะเที่ศมี 1,379 

สาขา มี Greater China (จำีน ไตุ้ห้ว้น ฮ่่อีงกง) รั้วม 807 สาขา เกาห้ลี 

188 สาขา เอีเซึ่ีย่อีาคเนย่์ โอีเชีย่นเนีย่น 231 สาขา ยุ่โรั้ป 91 สาขา 

อีเมรั้ิกาเห้นือี 62 สาขา จำะขาย่ใน Great China และเอีเชีย่อีาคเนย่์

เพิ�มขึ�น รั้้านขอีง UNIQLO ในปรั้ะเที่ศไที่ย่ เรั้ิ�มปี 2554 สาขาแรั้กที่ี� 

Central World รั้าชปรั้ะสงค์ รั้วมท้ี่�งห้มดื 51 สาขา (รั้วมมี Stand 

Alone 3 แห้่ง)

E-Commerce จำะมีความสำาค้ญมากขึ�นเรั้ื�อีย่ๆ ในปี 2019 

สิ�นเดืือีน 8 มีส้ดืส่วนตุ่อีย่อีดืขาย่ที่ี� 11% ทีี่� Great China มี 20% 

อีเมรั้ิกาเห้นือี 25% ในญี�ปุ�นเอีง มีส้ดืส่วน 9.5% (8.32 ห้มื�นล้าน

เย่น) ในอีนาคตุ มุ่งส้่ย่อีดืขาย่โดืย่รั้วมที่ี� 30% ขอีงย่อีดืขาย่ที่้�งห้มดื

โรั้งงานผลิตุ และเกี�ย่วข้อีงขอีง UNIQLO มีที่ี�บ้งกลาเที่ศ 8 

แห้่ง ก้มพ้ชา 4 แห้่ง จำีน 87 แห้่ง อีินโดืนีเซึ่ีย่ 13 แห้่ง  ญี�ปุ�น 3 แห้่ง 

ไที่ย่ 3 แห้่ง เวีย่ดืนาม 28 แห้่ง รั้วม 146 แห้่ง 

ค้่แข่งห้ล้กๆ ในตุลาดืรั้ะดื้บโลก ก็มี GAP ซึ่ึ�งเป็นตุ้นแบขอีง 

UNIQLO ก็ปรั้ะสบความตุกตุำ�า ในขณะที่ี� H&M จำากสวีเดืน ก็มี 

แนวโน้มที่ี�ไม่ดืีน้ก แตุ่ที่ำาไม Business Model แบบที่ี�เรั้ีย่กว่า SPA  

(ผลิตุเอีงขาย่ปลีกเอีง) ขอีงญี�ปุ�นที่ี�รั้วม UNIQLO จำึงย่้งคงอีย่้่ไดื้ คำาตุอีบ

ก็คือี การั้ใช้ปรั้ะโย่ชน์จำากข้อีม้ลให้้เป็นสินค้า (Commercialize) 

ที่ำาให้้เกิดืรั้้ปแบบให้ม่ขอีงธิุรั้กิจำขึ�น ถึ้าห้ากว่าดื้จำากอีินเที่อีรั้์เน็ตุ จำะ

เห้็นข้อีม้ลตุ่างๆ จำากท้ี่�วโลกมากมาย่ อีีกที่้�ง มีการั้ใช้การั้วิเครั้าะห้์

ข้อีม้ลที่้�งห้ลาย่ดื้วย่ AI ผ้้นำาในขณะนี�ก็คือี Amazon.com และ 

Google ซึ่ึ�งเข้ามาส่้ธิุรั้กิจำขอีงแฟื้ช้�นเช่นเดืีย่วก้น แตุ่ก็ย้่งไม่ไดื้เป็น

ค้่แข่งห้ล้กแตุ่ในอีนาคตุย้่งไม่แน่ เพีย่งแตุ่ว่าที่้�งสอีงค่าย่ย้่งไม่ใช่ 

ผ้้เชี�ย่วชาญเรั้ื�อีงเสื�อีผ้าเที่่าน้�น การั้รั้วบรั้วมข้อีม้ลน้�น ก็มีเช่น การั้ใช้

ข้อีม้ลเครืั้�อีงแตุ่งกาย่ขอีงชนชาตุิอีิสลาม ห้รั้ือีขอีงเอีเชีย่ แล้วผลิตุ

จำำาห้นา่ย่ดืว้ย่รั้าคาที่ี�ตุำ�า นอีกจำากนี� ย้่งรั้ว่มก้บดืไีซึ่เนอีรั้ฝ์ึรั้้�งเศสที่ี�ดืไีซึ่น์

สนิค้ารั้ะดืบ้สง้ อีอีกแบบเสื�อีผา้ บริั้ษท้ี่ได้ืใชร้ั้ะบบการั้ควบคุมทุี่กอีย่่าง

ตุ้�งแตุ่วางแผน ผลิตุ จำำาห้น่าย่ (ขาย่ปลีกดื้วย่ตุ้วเอีง)

ที่างดื้านการั้ขย่าย่ธุิรั้กิจำขอีง UNIQLO ถึึงแม้ว่าจำะปรั้ะสบ

ความสำาเร็ั้จำอีย่่างมากก็ตุาม บริั้ษ้ที่ย้่งพย่าย่ามขย่าย่ธุิรั้กิจำในกลุ่ม

แฟื้ช้�นให้้ห้ลากห้ลาย่ ในอีดืีตุเคย่พย่าย่ามซึ่ื�อีธิุรั้กิจำรั้้านจำำาห้น่าย่

เสื�อีผ้าสตุรั้ีโดืย่เฉพาะ แตุ่กล้บไม่ปรั้ะสบความสำาเรั้็จำ การั้ซึ่ื�อีธิุรั้กิจำ

เป็นอีีกแนวที่างห้นึ�งขอีงบรั้ิษ้ที่ แตุ่มีที่้�งที่ี�สำาเรั้็จำ และไม่สำาเรั้็จำ เพรั้าะ

ที่้�งภาย่ใน และภาย่นอีกปรั้ะเที่ศญี�ปุ�นเปน็เรั้ื�อีงทีี่�คอ่ีนขา้งย่าก แนวคิดื

จำะตุ่างก้บธิุรั้กิจำเดืิม อีย่่างไรั้ก็ตุามบรั้ิษ้ที่ก็ย่้งมีแนวที่างธิุรั้กิจำที่ี�จำะซึ่ื�อี

ธิุรั้กิจำเกี�ย่วก้บห้มวก ห้รั้ือีรั้อีงเที่้า รั้วมที่้�งแฟื้ช้�นอีื�นๆ ที่้�งห้มดื 

สิ�งที่ี�เป็นจำุดืเดื่นห้ล้กที่ี�เสรั้ิมสรั้้างการั้เตุิบโตุขอีง UNIQLO

ก็คือีเที่คโนโลยี่ แตุ่เดืิมญี�ปุ�นน้�นคือีบรั้ิษ้ที่ที่ี�ส่งอีอีกเครั้ื�อีงที่อีทีี่�ให้ญ่

ที่ี�สดุืในโลก จำงึย้่งคงอีย่้่ในปรั้ะเที่ศอีกีมาก แตุก่ก็ำาลง้ลม้ห้าย่ตุาย่จำาก 

ซึ่ึ�งโรั้งงานสว่นให้ญเ่ปน็โรั้งงานขนาดืเลก็ มคีน 100-200 คน ปจัำจำบุน้

ก็เป็นคนส้งอีายุ่ที่้�งน้�น การั้ที่ี�จำะช่วย่บรั้ิษ้ที่เห้ล่านี�ไดื้ก็คือี การั้ส่งอีอีก

ไปขาย่ในตุ่างปรั้ะเที่ศ เรั้ิ�มตุ้นจำากการั้วางแผน ผลิตุ และจำำาห้น่าย่ 

แตุ่อีย่่างไรั้ก็ตุาม กำาล้งการั้ผลิตุในปรั้ะเที่ศน้�นไม่เพีย่งพอี ตุ้อีงไป
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