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บทคัดย่ อ
โครงการวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความเป็ นมา วิวฒั นาการและขอบเขตของ
ศาสตร์ ทางการตลาด ศึกษาแนวคิดฐานทฤษฏีของนักคิดที่สาคัญของศาสตร์ ทางการตลาด ศึกษา
สถานการณ์ ข องศาสตร์ การตลาดในปั จจุบ นั ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งทิ ศทางและ
แนวโน้มของศาสตร์ การตลาดในอนาคต ตลอดจนศึกษาแนวทางและภาระของสถานศึกษาในการ
ปรับตัวต่อการถ่ายทอดความรู ้ดา้ นศาสตร์ การตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
การศึกษาวิจยั ได้ใช้รูปแบบการวิจยั เชิ งส ารวจ (Exploratory Research) โดยอาศัยการวิจยั เอกสาร
(Desk Research) ร่ วมกั บ การสั ม ภาษ ณ์ ในแน วลึ ก (In depth Interview) กั บ ผู ้ ป ระกอบการ
ภายในประเทศรวม 27 บริ ษทั เพื่อให้เห็นสถานการณ์และการประยุกต์ใช้ศาสตร์ ทางการตลาดใน
สถานการณ์ จริ งของภาคธุ รกิ จปั จจุบนั การวิเคราะห์ ข ้อมู ลใช้การวิเคราะห์ เชิ งคุ ณภาพเป็ นหลัก
ประกอบกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนาด้วยค่าความถี่และเปอร์เซ็นต์
ผลการวิจยั สรุ ป ได้ว่าศาสตร์ ท างการตลาด มี วิวฒั นาการที่ ย าวนานจากอดี ต ตั้ง แต่
ทศวรรษที่ 1500 ในยุคที่ มุ่งเน้นการผลิ ต (The Production Era) จนมาถึ งยุคที่ มุ่งเน้นการขาย (The
Sales Era) ในช่ วง ค.ศ. 1900-1949 แล้วจึงเข้าสู่ ยุคการตลาด (The Marketing Era) ที่ชดั เจนในช่ วง
ค.ศ. 1950-1970 จนกระทั่งเข้าสู่ ยุค การตลาดที่ มี ค วามรั บ ผิด ชอบต่ อสั ง คมและมนุ ษ ยชาติ (The
Social Responsibility and Human Orientation) ในช่ วง ค.ศ. 1971 จนถึง ค.ศ. 2000 และปั จจุบนั ย่าง
เข้าสู่ การตลาดในศตวรรษที่ 21 แม้เวลาจะเปลี่ยนไปแต่แนวคิดและทฤษฏีทางการตลาดดั้งเดิมยังคง
เป็ นที่ ยอมรับและนามาปรับใช้กบั แนวคิดทางการตลาดในยุคปั จจุบนั นักวิชาการด้านการตลาด
ปั จจุบ นั ได้ช้ ี ให้เห็ นว่าแนวโน้มในอนาคต การตลาดจะถู กขับ เคลื่ อนด้วยพลัง 3 ประการ ซึ่ งเป็ น
ตัวกาหนดตลาดอัน ได้แก่ คุ ณ ค่ าของลู ก ค้า (Customer Value) ความเชี่ ยวชาญเฉพาะอย่าง (Core
Competencies) และเครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ (Collaborative Network) ด้ว ยการหาพัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ
รวมทั้ งจะใช้ แ นวคิ ด ทางการตลาดแบบองค์ ร วม (Holistic Marketing Concept) เพื่ อ สร้ า ง

สัมพันธภาพระยะยาวและความเจริ ญก้าวหน้าร่ วมกันกับผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยสาคัญของบริ ษทั อัน
ได้แก่ ลู ก ค้า คู่ ค ้า และชุ ม ชน โดยเปิ ดโอกาสให้ ผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ทั้ง หลายได้มี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการสร้ า งคุ ณ ค่ า ทั้ง กระบวนการ โดยมุ่ ง เน้ น สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ ก ับ ลู ก ค้า (Value Driver
Marketing) ตลอดช่ ว งชี วิ ต ของลู ก ค้า (Customer Lifetime Value) ซึ่ งจะต้อ งให้ ค วามส าคัญ กับ
การตลาดแบบลู ก ค้าสั ม พันธ์ (Customer Relationship Marketing) โดยการสร้ างฐานข้อมู ล ลู ก ค้า
(Customer Database) และการทาเหมืองข้อมูล (Data mining) การให้ความสนใจกับการสร้างส่ วน
แบ่งลูกค้า (Customer Share) มุ่งเน้นตลาดเฉพาะ (Niche Market) ให้มากขึ้น ตลอดจนใช้การตลาด
เฉพาะบุคคล (Individualization) เพื่อตอบสนองความต้องการของลู กค้าแต่ละราย รวมทั้งการใช้
Experience Marketing เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและสร้างความภักดีในตราสิ นค้าของลูกค้า
การใช้ Lifestyle Marketing เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค และการใช้การสื่ อสาร
การตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication)
จากผลการวิจยั พบว่า ศาสตร์ ทางการตลาดมีท้ งั ความเป็ นศาสตร์ และศิลป์ โดยมีความ
เกี่ ย วข้อ งกั บ ศาสตร์ ใ นสาขาอื่ น ๆ เป็ นอย่ า งมากโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเชิ ง ปฏิ บ ัติ ซ่ ึ งพบว่ า
ผูป้ ระกอบการทั้งชาวไทยและชาวต่ างประเทศได้นาเอาแนวคิ ดและทฤษฏี ก ารตลาดต่ าง ๆ มา
ประยุกต์ใช้อย่างชัดเจนทั้งในระดับของการวางแผนกลยุทธ์ ในระดับการปฏิบตั ิงานด้านกลยุทธ์
การตลาด รวมทั้งการควบคุม การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และการแก้ปัญหาทางการตลาด
จากการที่ผูป้ ระกอบการไทยในปั จจุบนั มี การประยุกต์ใช้ศาสตร์ ทางการตลาดเป็ น
อย่างมาก ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงควรมีการปรับปรุ งเนื้ อหาวิชาหรื อรายวิชาให้สอดคล้องกับการ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการในปัจจุบนั และในอนาคตให้มากยิง่ ขึ้น โดยเน้น
การเรี ยนการสอนในเรื่ องของการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์ โอกาสอุปสรรคและจุด
แข็งจุดอ่อนของกลยุทธ์การตลาด การบริ หารงานขาย การบริ หารช่ องทางจาหน่ าย การพยากรณ์
และการวิเคราะห์ยอดขาย การจัดทางบประมาณทางการตลาด การประเมินผลการปฏิบ ตั ิงานทาง
การตลาด การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ การวิ จ ัย ผู ้บ ริ โ ภค การวิ จ ัย ตลาดและคู่ แ ข่ ง ขัน ระบบ
เทคโนโลยีส ารสนเทศทางการตลาดและการวิเคราะห์ ขอ้ มูลในเชิ งลึ ก การตลาดลู กค้าสัมพันธ์ /
การตลาดสร้างประสบการณ์/การตลาดเฉพาะบุคคล และการตลาดอีเล็คทรอนิกส์
ทั้งนี้ นอกเหนื อจากพื้นฐานทางด้านวิชาการแล้ว สถาบันการศึกษาควรมุ่งเน้นฝึ กฝน
ให้ นัก ศึ ก ษามี ค วามสามารถในเชิ งวิ เคราะห์ มี วิ สั ย ทัศ น์ กล้าแสดงความคิ ด เห็ น มี ค วามคิ ด
สร้ า งสรรค์ ในเชิ ง วิช าการ ตลอดจนมี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะด้านคอมพิ ว เตอร์ แ ละภาษา มี ค วาม
รับ ผิดชอบ มี ความอดทน และมีมนุ ษ ยสัมพันธ์ เพื่ อเสริ มสร้ างความเป็ นนัก การตลาดที่ ดี จึงจะ
สอดคล้องกับ ความต้องการบุ คลากรด้านการตลาดของผูป้ ระกอบการในยุคปั จจุบนั และอนาคต
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Abstract
The objectives of this marketing research were to study about the history, evolution and
scope of marketing theories and also study about the origin and the core concept of marketing
theories which emerged from the important marketing theorists, the situation of marketing
theories application in the business sector, trend of the marketing theories in the future and the
universities’ responsibilities to adopted the course follow up the marketing situation and the
firms’ wanted. This research operated in the form of Exploratory Research mainly by Desk
Research and also In depth Interview the 27 Thailand firms in order to study the marketing
application of the firm in Thailand. Data Analysis is based on judgement method and descriptive
analysis by frequencies and percentage.
The conclusion of this study was that the evolution of marketing has a long history from
the early 1500s in the Production Era after that came to the Sales Era between 1900 and 1949.
The modern marketing as an applied art and science began in 1950 until 1970 in the stage of
Marketing Era and from 1971 until 2000 it is the stage of Social Marketing Concept.
Marketing theory held that the first step was to determine customer needs, then next,
produce a product or service that will satisfy these needs. The underlying philosophy was that all
the firm's strategic decisions were driven by customer expectations. This core idea has gone
though many incarnations in the intervening decades until twenty – one century. What has
changed most in recent years is the way of marketing activities and performed, but the basic of a
marketing philosophy and organizational process remain the same.
The modern marketing theorists suggested that the trend of marketing in the future will
be concerned with three important forces which provide the market including Customer value,

Core competencies and Collaborative network. The new marketing concept in the future will use
the Holistic Marketing Concept which focus on creating long term relationship, profit abilities
and satisfy all the stakeholders including the customers, the collaborators and the communities.
Everyone can participate and take action in the process of value creation by focusing on
customers. The whole value chain is the unit of analysis, meeting the end customers’ needs. The
future marketing concept will concentrate on Value Driver Marketing and look at Customer’ s
Lifetime Value and focus on Customer Relationship Marketing by using consumer database and
data mining, interested in customer share, focus on Niche market and Personal Marketing in order
to satisfy individual needs and also focus on Experience Marketing, Lifestyle Marketing and
Integrated Marketing Communication.
The research discovered that the marketing concept related with applied art and science
in various type of knowledge especially in marketing activities and performed. Both Thai and
Foreign Business applied the marketing concept in their operation such as in strategic plan,
operating plan, action plan and also in controlling, evaluating the marketing performance and
marketing problem solving.
Because of Thai Businesses nowadays mostly apply the marketing concept in their
marketing management and operation, so the universities ought to be responsibilities to construct
and improve the marketing subjects or marketing curriculum to be relevant with the change of
marketing environment , new marketing concept and also Thai business marketing application
in the future by focus on Marketing Strategic Plan ,Sale Management , Distribution Management ,
Sales analysis and Forecasting , Budgeting Preparation for Marketing , Marketing Performance
Appraisal , New Product Development , Consumer Research , Market and Competitor Research ,
Marketing Information System and Data Analysis, Customer Relationship Marketing , Experience
Marketing , Individualization Marketing and Electronic Marketing.
At the same time , the universities ought to be focus on improving the skills and
capabilities of the student in patient , responsibilities, enthusiastic , creativities , vision,
knowledge of foreign language skill , analysis skill , computer skill , relationship skill and
participation in order to be relevant with the personnel need for marketing officers of Thai
Business in the future.
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ เกิ ด ขึ้ น ได้เนื่ อ งจากผูว้ ิจยั ได้รับ การสนับ สนุ น จากรองศาสตราจารย์ ดร.
อุปถัมภ์ สายแสงจันทร์ คณบดี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิตย์ ซึ่ งเป็ นผูจ้ ุดประกาย
ให้ผูว้ ิจยั เกิ ดแรงจู งใจที่ จะท างานวิจยั ชิ้ น นี้ ให้บ รรลุ ผลส าเร็ จ รวมทั้งกรุ ณ าให้ข ้อเสนอแนะที่ มี
ประโยชน์ต่อการทาวิจยั ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณมา ณ ที่น้ ี
ผูว้ ิจ ัย ขอขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบู ร ณ์ ว ลั ย์ สั ต ยารั ก ษ์ วิท ย์ รอง
อธิ ก ารบดี ฝ่ายวิช าการ รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิ ศาลบุ ตร ที่ ป รึ ก ษาอธิ ก ารบดี อาวุโสและ
ผูอ้ านวยการศูนย์วิจยั ที่ ได้ให้โอกาสผูว้ ิจยั ได้ทางานวิจยั ชิ้ นนี้ ขอขอบพระคุ ณ ท่านผูบ้ ริ หารด้าน
การตลาดจากบริ ษทั ที่มีชื่อเสี ยงของไทย 27 บริ ษทั ที่เล็งเห็นความสาคัญของการศึกษาด้านการตลาด
และได้สละเวลาอันมีค่าเป็ นเวลานานในการให้โอกาสเข้าพบและสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลอันเป็ น
ประโยชน์ ต่อการศึ กษาวิจยั ในครั้ งนี้ ขอขอบพระคุ ณ หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ ห้องสมุ ด สานัก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ทบวงมหาวิท ยาลัย ที่ ไ ด้เอื้ อ เฟื้ อข้อ มู ล ด้า นหลัก สู ต รการศึ ก ษา
ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ผูร้ ่ วมงานในภาควิช าการตลาด และในคณะบริ ห ารธุ รกิ จ ที่ ให้ค วาม
ช่วยเหลือให้คาแนะนา และให้กาลังใจในการทางานวิจยั ชิ้นนี้จนสาเร็ จ
ท้ายที่สุดนี้ ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ที่ได้กรุ ณาให้ทุนอุดหนุ น
การวิจยั มา ณ โอกาสนี้
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การทาวิจยั เชิงสารวจ( Exploratory Research )
บทที่ 4 ประวัติความเป็ นมาและวิวฒั นาการของศาสตร์ทางการตลาด
ประวัติความเป็ นมาและวิวฒั นาการของการตลาด
วิวฒั นาการของศาสตร์และทฤษฏีทางการตลาดที่สาคัญ
- ความหมายของการตลาด
- ทฤษฏีและแนวคิดทางการตลาด
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด
2. การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด
3. การกาหนดกลยุทธ์และกลวิธีทางการตลาด
แนวโน้มของศาสตร์ ทางการตลาดในศตวรรษที่ 21
1. แนวคิดทางการตลาดในศตวรรษที่ 21
2. แนวโน้มการตลาดในศตวรรษที่ 21
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มของการใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดในอนาคตของธุรกิจในประเทศไทย
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4. แนวโน้มการตลาดในอนาคตในทรรศนะของ
นักวิชาการด้านการตลาดไทย
ความเกี่ยวข้องของศาสตร์ ทางการตลาดกับศาสตร์สาขาอื่น
บทที่ 5 การประยุกต์ใช้ศาสตร์ ทางการตลาดของธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ
การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการไทย
1. ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั
2. ระดับการให้ความสาคัญต่องานการตลาด
3. ขอบเขตงานการตลาดและวิธีดาเนินงานในแต่ละส่ วนงาน
4. ลักษณะและวิธีการดาเนิ นงานทางด้านการตลาด
5. คุณสมบัติของพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาด
การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางการตลาดของบริ ษทั ต่างประเทศ
1. บริ ษทั ไอบีเอ็ม จากัด
2. บริ ษทั ซัมซุ งอีเล็คทรอนิกส์ จากัด
3. บริ ษทั โนเกีย จากัด
4. บริ ษทั โตโยต้า จากัด
5. บริ ษทั ลอริ อลั จากัด
6. โค๊ก และ เป็ ปซี่
บทที่ 6 ภาระของสถาบันอุดมศึกษาในการสอนหลักสู ตรปริ ญญาตรี สาขาการตลาด
สถาบันการศึกษาที่เปิ ดสอนระดับปริ ญญาตรี
สถาบันการศึกษาที่เปิ ดสอนหลักสู ตรปริ ญญาตรี ดา้ นการตลาด
การวิเคราะห์หลักสู ตรการเรี ยนการสอนด้านการตลาด
บทที่ 7 สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจยั
อภิปรายผลการวิจยั
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. แบบสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการชุดผูส้ ัมภาษณ์
ภาคผนวก ข. ประวัตินกั วิชาการด้านการตลาดที่สาคัญ
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ของสถาบันอุดมศึกษา
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จาแนกตามจานวนพนักงานรวม
5.8 จานวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาด
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
5.9 โครงสร้างองค์กรของงานด้านการตลาด
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5.12 รู ปแบบการดาเนิ นงานในปัจจุบนั ของงานทางการตลาดในแต่ละ
ส่ วนงานของบริ ษทั
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อุตสาหกรรม
5.15 ลักษณะและวิธีการดาเนินงานในด้านการวางแผนและการแก้
ปัญหาทางการตลาด
5.16 วิธีดาเนินการเพื่อหาแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่
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ตารางที่ 5.18 กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาดที่ผปู ้ ระกอบการใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
ตารางที่ 5.19 การนาทฤษฏีทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์
การส่ งเสริ มการตลาด
ตารางที่ 5.20 ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการกาหนดกลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด
ตารางที่ 5.21 ระดับการศึกษาของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาด
ตารางที่ 5.22 เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาในการคัดเลือกพนักงานระดับผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง
กับงานการตลาดในปั จจุบนั
ตารางที่ 5.23 เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาในการคัดเลือกพนักงานระดับกลางที่เกี่ยวข้อง
กับงานการตลาดในปั จจุบนั
ตารางที่ 5.24 เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาในการคัดเลือกพนักงานระดับล่างที่เกี่ยวข้อง
กับงานการตลาดในปั จจุบนั
ตารางที่ 5.25 ความสอดคล้องของวุฒิการศึกษาของพนักงานที่เกี่ยวข้อง
กับงานการตลาดกับลักษณะงานที่ทาอยูใ่ นปัจจุบนั
ตารางที่ 5.26 แนวโน้มความต้องการบุคลากรในอนาคต
ตารางที่ 5.27 ระดับการศึกษาที่ตอ้ งการ
ตารางที่ 5.28 ปั ญหาของพนักงานด้านการตลาดที่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบตั ิงานด้านการตลาด
ตารางที่ 6.1 จานวนสถาบันการศึกษาที่เปิ ดสอนในหลักสู ตรปริ ญญาตรี
หลักสู ตร 4 ปี จาแนกตามประเภทของสถาบัน
ตารางที่ 6.2 จานวนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เปิ ดสอนหลักสู ตร
ปริ ญญาตรี สาขาการตลาด
ตารางที่ 6.3 รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ทาการวิเคราะห์หลักสู ตรปริ ญญาตรี
สาขาการตลาดภาคปกติ
ตารางที่ 6.4 วิชาแกนที่มีการเปิ ดสอนในหลักสู ตรการตลาดของสถาบันอุดมศึกษา
ตารางที่ 6.5 วิชาเอกบังคับที่มีการเปิ ดสอนในหลักสู ตรการตลาดของสถาบันอุดมศึกษา
ตารางที่ 6.6 วิชาเอกเลือกที่มีการเปิ ดสอนในหลักสู ตรการตลาดของสถาบันอุดมศึกษา
ตารางที่ 7.1 สรุ ปทฤษฎีและแนวคิดทางการตลาด
ตารางที่ 7.2 แนวคิด ทฤษฎีและโมเดลทางการตลาดที่สาคัญ
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุบนั สถานการณ์ทางการตลาดทัว่ โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ตลาดมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น และมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ในขณะที่ทุกธุ รกิจสามารถได้รับข่าวสารอย่าง
เท่ าเที ยมกันจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่ อสาร ทาให้ธุ รกิ จทัว่ โลกต่างก็ ตอ้ งพยายาม
ปรั บ ตัวให้ ส ามารถอยู่รอดและสามารถแข่ งขัน กับ คู่ แข่ ง ได้ภ ายใต้ส ถานการณ์ ท างการตลาดที่
เปลี่ ยนแปลงไป แนวคิด ทฤษฎี ทางการตลาด ตลอดจนกลยุทธ์การตลาดใหม่ ๆ ถูกคิดค้น หรื อมี
การพัฒนาจนมี ความหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนองกับสถานการณ์ ทางการ
ตลาดในยุคปั จจุบนั อีกทั้งเตรี ยมตัวเพื่อการตลาดในอนาคต
จากการที่ ศ าสตร์ แนวคิ ด ทฤษฎี และกลยุท ธ์ ท างการตลาดในยุ ค ปั จ จุ บ ัน มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงไปมาก จึ งเป็ นประเด็น ที่ น่ าสนใจท าการศึ ก ษาวิจยั ถึ งวิวฒั นาการของศาสตร์ ท าง
การตลาดจากอดีตมาจนถึงปั จจุบนั และแนวโน้มของศาสตร์ในอนาคต เพื่อเป็ นประโยชน์สาหรับผู ้
ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ ทางการตลาด ไม่วา่ จะเป็ นนักการตลาดทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้
ศาสตร์ ท างการตลาด นัก วิช าการ สถาบัน การศึ ก ษา ซึ่ งเป็ นผูค้ ิ ด ค้น และถ่ ายทอดศาสตร์ ท าง
การตลาด จะได้สามารถเข้าใจและก้าวทันกับศาสตร์ ทางการตลาดในยุคปั จจุบนั และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ตลาดได้จริ ง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ ศาสตร์ทางการตลาด
ที่ถูกต้องและทันสมัยไปสู่ บุคคล และองค์กรต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้ดียงิ่ ขึ้น

วัตถุประสงค์
การทาวิจยั เรื่ อง “วิวฒั นาการ และ แนวโน้มของศาสตร์การตลาด และการประยุกต์ใช้
ศาสตร์ การตลาดของธุ รกิจในประเทศไทย” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. ศึกษาประวัติความเป็ นมา วิวฒั นาการ และขอบเขตของศาสตร์ทางการตลาด
2. ศึกษาแนวคิด ฐานทฤษฎี ของนักคิดที่สาคัญของศาสตร์ทางการตลาด
3. ศึกษาสถานการณ์ของศาสตร์ ทางการตลาดในปัจจุบนั ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
4. ศึกษาทิศทางและแนวโน้มของศาสตร์ทางการตลาดในอนาคต
5. ศึกษาแนวทางและภาระของสถานศึกษาในการปรับตัวต่อการถ่ายทอดความรู ้ดา้ นศาสตร์
การตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

2
โดยแต่ละวัตถุประสงค์มีสาระสาคัญและขอบเขตการศึกษาวิจยั ดังนี้คือ
วัตถุประสงค์ ข้อ 1 ศึกษำประวัติควำมเป็ นมำ วิวฒ
ั นำกำร และขอบเขตของศำสตร์
ทำงกำรตลำด โดยจะทาการศึกษาในเรื่ องของ
1.1 ประวัติความเป็ นมาและวิวฒั นาการของศาสตร์ทางการตลาดจากอดีตจนถึง
ปั จจุบนั โดยจะแบ่งทาการศึกษาเป็ นช่วงเวลาดังนี้
ช่วงที่ 1 ระยะก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1500 - ค.ศ.1900
ช่วงที่ 2 ระยะสงครามโลกครั้งที่ 1 ถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ค.ศ. 1900 –ค.ศ. 1950
ช่วงที่ 3 ระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึง ค.ศ. 1951 – ค.ศ. 1970
ช่วงที่ 4 ระหว่าง ค.ศ. 1971 – ค.ศ. 2000
ขอบเขตการศึกษาวิจยั กาหนดตามช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดที่เห็น
ชัดเจน โดยเริ่ มย้อนหลังตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ประมาณ ทศวรรษที่ 1500 จนถึงปัจจุบนั
1.2 ศึกษาขอบเขต ความเกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงของศาสตร์ทางการตลาดกับ
ศาสตร์ในสาขาวิชาอื่น ได้แก่ สาขาจิตวิทยา คณิ ตศาสตร์ สถิติ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ ข้อ 2 ศึกษำแนวคิด ฐำนทฤษฎี ของนักคิดที่สำคัญของศำสตร์ ทำง
กำรตลำด โดยจะทาการศึกษาในเรื่ องของ
2.1 การรวบรวมแนวคิด ฐานทฤษฎี ของนักคิดทางการตลาดที่สาคัญ จากอดีตมาจนถึง
ปัจจุบนั รวมทั้งที่มา และเหตุผลของแต่ละทฤษฎี หรื อแนวคิดนั้น ๆ
2.2 สรุ ปสาระสาคัญของแนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ทางการตลาด ที่รวบรวมได้ในข้อ
2.1 โดยทาการจัดหมวดหมู่ของทฤษฎีและแนวคิด ให้อยูใ่ นรู ปแบบที่เข้าใจได้ง่าย
ขอบเขตการศึกษาวิจยั เน้นเฉพาะแนวคิด และทฤษฎีของนักคิด ปรมาจารย์ทางการ
ตลาดที่มีบทบาทและมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ทัว่ โลก และเป็ นแนวคิดทฤษฎีซ่ ึ งเป็ นที่ยอมรับกันทัว่ โลก
วัตถุประสงค์ ข้อ 3 ศึกษำสถำนกำรณ์ของศำสตร์ ทำงกำรตลำดในปัจจุบันทั้งใน
ประเทศ และต่ ำงประเทศ โดยจะทาการศึกษาในเรื่ องของ
3.1 ศึกษาสถานการณ์ของศาสตร์ ทางการตลาดในปัจจุบนั ของต่างประเทศ โดยจะ
ทาการศึกษาในเรื่ องของ
- ทฤษฎี แนวคิดทางการตลาดที่มีเผยแพร่ ในปั จจุบนั
- แหล่งที่มาของทฤษฎี และแนวคิดทางการตลาดที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
- การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการต่างประเทศในปัจจุบนั
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ขอบเขตการศึกษาวิจยั ศึกษาจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่งคือ สถาบันการศึกษาที่มี
ชื่อเสี ยงทางด้านการตลาดของต่างประเทศ บริ ษทั ต่างประเทศชั้นนา เช่น บริ ษทั ของสหรัฐอเมริ กา
ญี่ปุ่น เกาหลี ยุโรป สิ งคโปร์ ฯลฯ และนักการตลาดที่มีชื่อเสี ยงของโลกในยุคปัจจุบนั
3.2 ศึกษาสถานการณ์ของศาสตร์ ทางการตลาดในปัจจุบนั ภายในประเทศโดยจะ
ทาการศึกษาในเรื่ องของ
- ทฤษฎี แนวคิดทางการตลาดที่มีเผยแพร่ ในปัจจุบนั
- แหล่งที่มาของทฤษฎี และแนวคิดทางการตลาดที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั จากในหรื อ
นอกประเทศ
- การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการในประเทศในปัจจุบนั
โดยทาการสารวจเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นในแง่ของการใช้ศาสตร์ทางการตลาดในการ
บริ หารงานการตลาด ซึ่ งกาหนดโดยใช้ดุลยพินิจ ทาการศึกษาในประเด็นของ
1. ข้อมูลพื้นฐานของบริ ษทั เช่น ประเภทธุ รกิจ ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่าย จานวน
พนักงาน ที่ต้ งั บริ ษทั เป็ นต้น
2. ระดับการให้ความสาคัญต่องานการตลาดของบริ ษทั
3. ขอบเขตงานการตลาดในปัจจุบนั ของบริ ษทั
4. อัตรากาลังคนสาหรับงานการตลาด วุฒิการศึกษาของพนักงานด้านการตลาด
5. องค์กรภายนอกด้านการตลาดที่ติดต่อด้วย เช่น บริ ษทั โฆษณา
6. กลยุทธ์การตลาดที่ใช้สาหรับงานวางแผนการตลาด เช่น การกาหนด
กลุ่มเป้ าหมาย การวางแผนกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
7. กลยุทธ์การตลาดที่ใช้สาหรับงานแก้ปัญหาทางการตลาด
8. กลยุทธ์การตลาดที่ใช้สาหรับงานควบคุมและประเมินผลการตลาด
9. การใช้กลยุทธ์การตลาดในแต่ละระดับปฏิบตั ิงาน เช่น ระดับบริ หาร ระดับ
ผูจ้ ดั การ ระดับพนักงาน ใครใช้ ใช้อย่างไร
10. ความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มของการใช้กลยุทธ์การตลาดใน
อนาคต
วัตถุประสงค์ ข้อ 4 ศึกษำทิศทำงและแนวโน้ มของศำสตร์ ทำงกำรตลำดในอนำคต โดย
จะทาการศึกษาในเรื่ องของ
- สาเหตุที่ทาให้ศาสตร์ทางการตลาดมีการเปลี่ยนแปลง
- ทิศทางและรู ปแบบของการเปลี่ยนแปลง
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- แนวโน้มการประยุกต์ใช้ศาสตร์ในอนาคต
ขอบเขตกำรศึกษำวิจัย เน้นศึกษาวิจยั จากแนวคิดของนักการตลาด นักคิดที่สาคัญ ซึ่ง
เป็ นที่ยอมรับกันทัว่ โลก
วัตถุประสงค์ ข้อ 5 ศึกษำแนวทำงและภำระของสถำนศึกษำในกำรปรับตัวต่ อกำร
ถ่ ำยทอดควำมรู้ด้ำนศำสตร์ กำรตลำดเพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของตลำดแรงงำน โดยจะ
ทาการศึกษาในเชิงเปรี ยบเทียบในแง่ของ
5.1 หลักสู ตรด้านการตลาดของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ดาเนินการสอนอยูใ่ นปัจจุบนั ทั้ง
มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน
5.2 วิเคราะห์หลักสู ตรด้านการตลาดของแต่ละสถาบันในเชิงเปรี ยบเทียบ
5.3 เชื่อมโยงหลักสู ตรด้านการตลาดของแต่ละสถาบันกับแนวโน้มของศาสตร์ทาง
การตลาดในอนาคต
5.4 สรุ ปแนวทางในการพัฒนาหลักสู ตรด้านการตลาดของสถาบันการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย
ขอบเขตกำรศึกษำในวิจัย
เน้นศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบเฉพาะกลุ่มสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศในระดับปริ ญญาตรี สาขาการตลาดเท่านั้น

คำจำกัดควำมในกำรวิจัย
ธุรกิจในประเทศไทย หมายถึงบริ ษทั เอกชนต่างๆซึ่ งมีการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
โดยกระจายอยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆที่ทาการคัดเลือกโดยใช้ดุลยพินิจรวม 7 ประเภท ได้แก่
อุตสาหกรรมอาหาร/ของใช้ในครัวเรื อน อุตสาหกรรมก่อสร้าง/ที่อยูอ่ าศัย อุตสาหกรรม
เครื่ องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์สื่อสาร อุตสาหกรรมเสื้ อผ้า/เครื่ องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมบริ การ
อุตสาหกรรมบันเทิง และอุตสาหกรรมโฆษณา/สิ่ งพิมพ์
สถำบันกำรศึกษำในประเทศไทย หมายถึงสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และ
วิทยาลัย ทั้งในสังกัดของรัฐบาลและเอกชน ที่มีการเปิ ดดาเนินการเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญา
ตรี สาขาวิชาการตลาดในปัจจุบนั (ปี การศึกษา 2546)
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ข้ อจำกัดของกำรวิจัย
1. ประเด็นในการทาวิจยั ค่อนข้างกว้างมาก และต้องอาศัยข้อมูลหลากหลายมาก ทา
ให้ไม่สามารถค้นคว้าและทาวิจยั ให้ครอบคลุมในทุกประเด็นได้อย่างละเอียดมากนัก
2. ประเด็นในการทาวิจยั ในหัวข้อวิวฒั นาการของศาสตร์ทางการตลาดต้องอาศัยการ
ค้นคว้าหาข้อมูลในอดีตเป็ นอย่างมาก การอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในอดีตโดยตรงไม่สามารถ
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลในอดีตในช่วง 50 – 100 ปี ได้มากนัก และจาเป็ นต้องใช้แหล่งข้อมูลปัจจุบนั
หรื อย้อนไปในช่วงไม่เกิน 10 - 20 ปี ซึ่ งได้จากตารา เอกสารสิ่ งพิมพ์ วารสาร และเว็บไซท์ต่างๆ
ทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แหล่งข้อมูลจากต่างประเทศ
3. แหล่งข้อมูลส่ วนใหญ่ของวิวฒั นาการและศาสตร์ทางการตลาดมีจุดเริ่ มต้นจาก
ต่างประเทศ
และข้อมูลมีอยูอ่ ย่างกระจัดกระจายเป็ นอย่างมากจึงเป็ นข้อจากัดทาให้ไม่สามารถ
ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุกประเภทและทุกชิ้นที่มีอยูท่ ว่ั โลกได้ภายในระยะเวลาที่ทาการวิจยั
ซึ่งมีค่อนข้างจากัด
4. จากปั ญหาที่ขอ้ มูลส่ วนใหญ่อา้ งอิงจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศจึงต้องใช้เวลา
สาหรับการแปลภาษาต่างประเทศมากพอสมควร
5 . เวลาในการดาเนินการวิจยั มีจากัด มีวนั หยุดค่อนข้างมาก เช่น วันสงกรานต์ วัน
แรงงาน ทาให้เป็ นอุปสรรคในการติดต่องานกับภาคธุรกิจ และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. ไม่ได้รับความร่ วมมือจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร โดยเฉพาะการสัมภาษณ์แนวลึก
กับผูบ้ ริ หารด้านการตลาดของธุ รกิจเอกชน ซึ่ งใช้เวลาค่อนข้างนาน และการนัดหมายลาบาก
เนื่องจากผูบ้ ริ หารไม่ค่อยมีเวลาว่างมากนัก

ประโยชน์ คำดว่ ำจะได้ รับ
1. ได้รู้ววิ ฒั นาการของศาสตร์ทางการตลาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
2. ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางการตลาดสามารถเข้าใจและก้าวทันกับการพัฒนาของ
ศาสตร์ ทางการตลาดและสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั งานทางการตลาดได้จริ ง
3. เห็นแนวโน้มในอนาคตของศาสตร์ทางการตลาด
4. เสนอแนะแนวทางปรับปรุ งหลักสู ตรปริ ญญาตรี ดา้ นการตลาดของสถานศึกษา
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บทที่ 2
เอกสำรและผลงำนวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
สื บเนื่องจากงานวิจยั ชิ้นนี้เป็ นงานวิจยั ที่มีวตั ถุประสงค์ในการทาวิจยั เพื่อศึกษาประวัติ
ความเป็ นมา วิวฒั นาการของแนวคิด และฐานทฤษฎีต่าง ๆ ทางด้านการตลาด ดังนั้นจึงของดเว้นไม่
นาทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ทางด้านการตลาดมาอ้างอิงในบทนี้ แต่จะทาการศึกษาและหาข้อสรุ ป
ของแนวคิดและทฤษฏีต่าง ๆ มานาเสนอในบทที่ 4 ซึ่งเป็ นบทสรุ ปของผลการวิจยั อย่างไรก็ดีผวู ้ จิ ยั
ยังคงทาการค้นคว้าหางานวิจยั บทความ บทวิจารณ์ของนักวิชาการ และนักทฤษฎีต่างๆทั้งของชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ
ที่ได้อา้ งอิงหรื อกล่าวถึงวิวฒั นาการของศาสตร์ ทางการตลาดหรื อ
เชื่อมโยงกับศาสตร์ ทางการตลาดในมุมมองต่างๆ รวมทั้งการเชื่อมโยงกับศาสตร์ทางการศึกษา ซึ่ง
ได้ขอ้ สรุ ปดังนี้คือ
Ray O’ Leary; Ian Iredale (European Journal of Marketing, 1976) ได้เขียนบทความ
เรื่ อง The marketing concept: quo vadis? โดยให้ขอ้ คิดเห็นว่าการตลาดไม่ควรหยุดนิ่ง และไม่ควร
จะอยูบ่ นพื้นฐานของความสนใจในธุรกิจ และความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเท่านั้น ควรคาดคะเนอนาคต
ของแนวคิดทางการตลาดและการนาเสนอวิธีการประยุกต์แนวคิดทางการตลาดให้กว้างขึ้นในทุก ๆ
หน้าที่ของธุ รกิจ และองค์กรอื่น ๆ และสามารถใช้ได้อย่างแพร่ หลายต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดย
คาดหวังว่าการตลาดจะยังคงมีความถูกต้องเหมาะสม โดยที่แนวคิดทางการตลาดจะเป็ นแนวทางให้
ธุ รกิจบรรลุตามเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้หากมีการดาเนินการตามแนวคิดทางการตลาดนั้น
J.A . Barnhill, W.M. Lawson (European Journal of Marketing, 1980) ได้เขียน
บทความเรื่ อง Toward a Theory of Modern Markets โดยกล่าวว่า มีขอ้ ยืนยันว่าความก้าวหน้าที่
เกิดขึ้นของการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสหรัฐอเมริ กามักจะเน้นเพียงหลักการในช่วงสั้น ๆ โดย
ขาดการเชื่ อมโยงกับศูนย์กลางของทฤษฏีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ บทความได้แสดงให้เห็นถึงความ
เกี่ยวข้องกันของตลาดกับกระบวนการทางเศรษฐกิจสังคมซึ่ งมีเป้าหมายที่จะตอบสนองความ
ต้องการของประชากรและองค์กรให้ได้รับความพึงพอใจโดยผ่านทางกระบวนการทางการค้าหรื อ
การแลกเปลี่ยนดังนั้นตลาดจึงยังคงอยูแ่ ละบันทึกในประวัติศาสตร์ เป็ นเวลายาวนาน
ข้อแตกต่างของวิวฒั นาการทางทฤษฏีการตลาดและความแตกต่างระหว่างประชากร
ต่างพื้นที่ ต่างวัฒนธรรม ได้มีการตรวจสอบและพบว่ายุคของการตลาดแบ่งเป็ น (1) การตลาดยุค
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โบราณ (Primitive markets) ซึ่ งอยูใ่ นช่วงของก่อนยุคโคลัมบัสในสหรัฐอเมริ กา (2) การตลาดยุค
เก่าแก่ (Traditional markets) (3) การตลาดยุคพ่อค้า (Merchant trader markets) อยูใ่ นช่วงระหว่าง
ค.ศ. 1500 ถึง ค.ศ. 1776 (4) การตลาดยุคแข่งขันโดยเสรี (Free Competitive markets) อยูใ่ นช่วงหลัง
ทศวรรษ 1700 (5) การตลาดยุคตลาดผสม (Mixed markets) ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1800 ซึ่ งพบว่า
มีปัจจัยและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ขดั ขวางการดาเนินงานทางการตลาด
Jagdish N. Sheth, David M. Gardner, and Dennis E Garrett (New York : John
Wiley & Sons, Inc, 1988) ได้เขียนหนังสื อชื่อ Marketing Theory : Evolution and Evaluation โดย
หนังสื อได้กล่าวถึงวิวฒั นาการทางประวัติศาสตร์ของแนวคิดการตลาดและประวัติศาสตร์ของ
ทฤษฏีการตลาด โดยชี้ให้เห็นการตลาดในรู ปของกฎเกณฑ์ และวิวฒั นาการของแนวคิดการตลาด
จากหลาย ๆ สานัก ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และความซับซ้อนของขอบเขตการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมี
การประเมินแนวคิดการตลาดของแต่ละสานักและสรุ ปแนวคิดที่เน้นประโยชน์ต่อการพัฒนาทฤษฏี
ทางการตลาด
กฎเกณฑ์ทางการตลาดเกิดขึ้นจากแนวคิดและพื้นฐานที่หลากหลายจากทั้งทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ และไม่ใช่เศรษฐศาสตร์ ทั้งการมีปฏิสัมพันธ์และไม่มีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งต่าง ๆ รวมทั้ง
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ ทางด้านจิตวิทยา สังคมและพฤติกรรมศาสตร์ การจัดกลุ่มแนวคิดของแต่ละ
สานักจะอยูภ่ ายใต้มุมมองของความสัมพันธ์เช่นจากผูผ้ ลิตไปสู่ ผบู ้ ริ โภค หรื อภายใต้สมมติฐานที่วา่
ผูซ้ ้ือและผูข้ ายมีการปฏิบตั ิการทางการตลาดด้วยกันในลักษณะของการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์
กัน
แนวคิดของสานักทางเศรษฐศาสตร์ที่ไม่มองการมีปฏิสัมพันธ์(Economic/nointeractive
school of thought) จะมีมุมมองทางการตลาดในด้านของสิ นค้า (commodity) การดาเนินงาน
(functional) และขอบเขตการตลาด (regional) โดยที่สินค้าและการดาเนินงานยังคงมีอิทธิพลต่อ
กฎเกณฑ์ทางการตลาดแต่ในบางครั้งยังคงมีการมองขอบเขตการตลาดแคบเกินไป
แนวคิดของสานักทางเศรษฐศาสตร์ที่มองการมีปฏิสัมพันธ์ (Economic/interactive
school) จะมองการตลาดในลักษณะที่เป็ นสถาบัน (Institutional school) การดาเนินงาน (functional)
การจัดการ (managerial School) ซึ่ งมักจะเน้นในเรื่ องของกิจกรรมการตลาดในเชิงทฤษฏีนอ้ ย
เกินไป
แนวคิดของสานักที่ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์และไม่มองการมีปฏิสัมพันธ์ (Noneconomic/no
ninteractive school) จะมองการตลาดในเชิงพฤติกรรมผูซ้ ้ื อ (buyer behaviour) กิจกรรม (activity)
และการตลาดในระดับมหภาค (macromarketing) การมองตลาดตามพฤติกรรมผูซ้ ้ื อจะขาดการ
เชื่อมต่อกับกฎเกณฑ์ทางการตลาด ส่ วนการมองตลาดในเชิงมหภาคจะเน้นการวิเคราะห์ตวั แปร
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ด้านสภาพแวดล้อมในขณะที่การมองตลาดในเชิงกิจกรรมจะดูถึงผลกระทบของการตลาดที่มีต่อ
สภาพแวดล้อม แม่วา่ การให้ความสนใจต่อผูบ้ ริ โภคจะมีอยูบ่ า้ งแต่สาหรับการแข่งขันในตลาด
ต่างประเทศจะเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งให้ความสาคัญเป็ นอันดับแรก
แนวคิดของสานักที่ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์แต่มองการมีปฏิสัมพันธ์
(Noneconomic/interactive school) จะมองการตลาดในเรื่ องของการปรับตัวขององค์กร
(Organizational dynamics) ระบบ(Systems) และการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange)
แนวคิดในเรื่ องของระบบจะประยุกต์ในเรื่ องมุมมองของระบบสังคม และชีวติ ความเป็ นอยู่ เช่นดียว
กับระบบข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งมีการนาโมเดลทางคณิ ตศาสตร์และตัวแบบจาลองมาใช้ จุดเด่นของ
แนวคิดในสานักนี้คือการมองการตลาดแบบองค์รวม (Holistic) ภายใต้มุมมองที่ร่วมกัน แต่สานักนี้
ยังขาดการมองแต่ละระบบที่สอดคล้องกัน และการมองในเรื่ องการแลกเปลี่ยนทางสังคมยังคงเป็ น
ปั ญหาในการกาหนดขอบเขตของกฎเกณฑ์ทางการตลาดมากว่า 20 ปี ที่ผา่ นมา
การมองตลาดในลักษณะข้างต้นสามารถสะท้อนให้เห็นกฎเกณฑ์ทางการตลาดใน
ประวัติศาสตร์ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ชดั เจนขึ้น
Graham J Hooley ; James E Lynch : Jenny Shepherd (European Journal of
Marketing , 1990) ได้เขียนบทความเรื่ อง “The Marketing Concept : Putting the Theory into
Practice โดยเนื้ อหาของบทความต้องการให้มีการพัฒนาต้นแบบของแนวทางทางการตลาดปัจจุบนั
ของอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักร โดยได้ทาการสารวจความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารทางการตลาด
กว่า 1,000 บริ ษทั ในสหราชอาณาจักร ด้วยการใช้ Cluster Analysis ในการสารวจหาข้อมูล และ
สามารถแยกแนวทางทางการตลาดที่แตกต่างกันได้ 4 แนวทางที่มีอยูใ่ นอุตสาหกรรมของสหราช
อาณาจักร อันได้แก่ (1) Marketing philosophers (2) Sales supporters (3) Departmental marketers
และ (4) Unsures ซึ่ งปรากฏว่ามี 3 แนวทางที่ช้ ีแนะแนวทางในอนาคตที่ควรจะเป็ นจากการ
สนับสนุนการขายที่ผา่ นทางการตลาดที่แยกเป็ นส่ วน ๆ ไปสู่ การพัฒนาทางการตลาดที่ช้ ีให้เห็นถึง
ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับทั้งหมดขององค์กร รวมทั้งให้ตระหนักว่าการวิเคราะห์ขา้ มส่ วน (Crosssectional analysis) ไม่สามารถใช้ในการสรุ ปถึงการเคลื่อนไหวของทุกธุรกิจจากขั้นตอนนี้ไปสู่
แนวคิดทางการตลาด บทความนี้ได้นาเสนอทัศนคติ การจัดการและหลักฐานการดาเนินการที่
เสนอแนะสมมติฐานที่สามารถดาเนินการต่อไปได้
Christian Granroos (Management Decision, 1990) ได้เขียนบทความเรื่ อง
“Marketing Redefined” โดยเนื้อหาของบทความได้กล่าวถึง ความหมายที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
ในทางปฏิบตั ิของแนวคิดทางการตลาดคือ โมเดลของส่ วนประสมทางการตลาด (marketing mix)
ซึ่งแม้วา่ จะมีการประยุกต์ใช้กนั อย่างแพร่ หลายเกือบทัว่ โลก แต่โมเดลนี้ยงั คงมีขอ้ จากัดสู ง และมี
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ความเฉพาะเจาะจง
โดยโมเดลได้มีการพัฒนาในสหรัฐอเมริ กาจากการทาวิจยั ผูบ้ ริ โภคสิ นค้า
คงทนและสิ นค้าที่เป็ นหี บห่ อ จากการวิจยั ของทางยุโรป เมื่อเร็ ว ๆ นี้ในเรื่ องเกี่ยวกับการตลาด
อุตสาหกรรมและการตลาดบริ การได้แสดงให้เห็นถึงความไม่เพียงพอของโมเดลเก่าและพื้นฐานเก่า
สาหรับการให้คาจากัดความใหม่ของการตลาด นี่คือเครื่ องมือที่ทาให้ทราบถึงสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ
มากกว่าสิ่ งที่บริ ษทั กาหนดขึ้นภายใต้ความสะดวก นี่คือข้อเท็จจริ งของแนวคิดด้านการตลาดแบบ
เก่า ส่ วนแก่นของการตลาดจริ ง ๆ คือการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในระยะยาว ซึ่ง
แนวคิดทางการตลาดแบบนี้เน้นที่ความต้องการแนวทางการจัดการใหม่ ๆ โดยมองบทบาทของ
การตลาดน้อยลงในฐานะของหน้าที่พิเศษ
แต่มองมากขึ้นว่าการตลาดเป็ นส่ วนหนึ่งของความ
รับผิดชอบของการจัดการทั้งหมด
Byron Sharp (International Marketing Review, 1991) ได้เขียนบทความเรื่ อง
“Marketing Orientation: More Than Just Customer Focus” เนื้ อหาในบทความกล่าวถึง
อุตสาหกรรมไวน์ท้ งั โลกซึ่ งถูกแรงผลักดันจากแนวคิดทางการตลาดและมีผลต่อธุ รกิจรวมทั้ง
ผูบ้ ริ หารและเจ้าของกิจการ ทาให้เกิดข้อแตกต่างระหว่างแนวคิดที่มุ่งเน้นตลาด (Market orientation)
และแนวคิดที่มุ่งเน้นการตลาด (Marketing orientation) แนวคิดที่มุ่งเน้นตลาดจะกาหนดผูบ้ ริ โภคไว้
ที่จุดสู งสุ ดขององค์กรตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมไวน์ผบู ้ ริ โภคจะมีความไม่แน่นอนอย่างมาก ดังนั้น
จึงไม่สามารถแยกส่ วนของแนวคิดทางการตลาดให้เข้ากับกระบวนการได้จึงไม่เรี ยกว่าแนวคิดด้าน
การตลาด
แนวคิดทางการตลาดที่แท้จริ งจะเกี่ยวข้องจากข้อเท็จจริ งของความไม่สมดุลระหว่าง
แนวคิดด้านการผลิตและแนวคิดด้านการขาย แนวคิดด้านการตลาดควรให้น้ าหนักกับความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคเท่าเทียมกันกับความต้องการของธุ รกิจ ซึ่ งจะต้องมีการเลือกตลาดของธุรกิจเองและ
จัดการด้วยความสามารถด้านการผลิตของธุ รกิจเองเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของธุรกิจตามนโยบาย
ด้านกลยุทธ์ ตัวอย่างเช่นในอุตสาหกรรมไวน์ การจัดการจาเป็ นที่จะต้องให้เกิดความสมดุลกันอย่าง
เหมาะสมระหว่างความต้องการของผูบ้ ริ โภคและความต้องการของธุรกิจ
Christian Granroos (Management Decision, 1991) ได้เขียนไว้ในบทความเรื่ อง The
Marketing Strategy Continuum: Towards a Marketing Concept for the 1990’s โดยได้กล่าวถึง
แนวคิดของกลยุทธ์การตลาด และชี้ให้เห็นความจาเป็ นของแนวคิดด้านการตลาดซึ่งมีหลากหลาย
แนวทาง ในลักษณะของกลยุทธ์การตลาดเชิงความสัมพันธ์ (Relationship Marketing) ซึ่งมีการ
วิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบกับลักษณะของกลยุทธ์การตลาดเชิงแลกเปลี่ยน (Transaction Marketing)
การตลาดเชิงความสัมพันธ์และการตลาดเชิงการแลกเปลี่ยน ถือเป็ นทางเลือกของกลยุทธ์ที่ตรงข้าม
กันอย่างสุ ดขั้วซึ่ งในบทความได้มีการกล่าวถึงและการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้กลยุทธ์และการ
จัดการทางการตลาดทั้ง 2 แนวทางอย่างละเอียด
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Christian Granroos (Management Decision, 1994) ได้เขียนบทความเรื่ อง “From
Marketing Mix to Relationship Marketing : Towards a Paradigm Shift in Marketing” กล่าวถึง
ลักษณะและผลที่เกิดขึ้นทางลบจากการชี้นาทางการตลาดในยุคปัจจุบนั การจัดการส่ วนประสมทาง
การตลาด และการใช้วธิ ี การวิจยั สมัยใหม่ ยกตัวอย่างเช่น การตลาดอุตสาหกรรม และการตลาด
บริ การรวมทั้งลูกค้าสัมพันธ์ ได้ช้ ีให้เห็นความต้องการใช้แนวทางการตลาดในรู ปแบบอื่น การ
พัฒนานี้เกิดขึ้นจากการเห็นแนวโน้มในธุรกิจในเรื่ องของกลยุทธ์ของหุน้ ส่ วน
(Strategic
Partnerships) พันธมิตร (alliances) และเครื อข่าย (networks) การตลาดแบบความสัมพันธ์มีพ้ืนฐาน
จากการสร้างและการจัดการความสัมพันธ์ ถือเป็ นแนวคิดใหม่ทางการตลาดในอนาคต โดยสรุ ป
แล้วแนวคิดง่าย ๆ ในเรื่ องของส่ วนประสมทางการตลาดหรื อ 4P โมเดลเริ่ มที่จะแคบลงและเป็ น
เพียงเครื่ องมือสนับสนุ นการคิดมากกว่าการรู ้จกั ว่าการตลาดเป็ นกระบวนการทางสังคมที่ซบั ซ้อน
ทฤษฏีทางการตลาดและลูกค้าถือเป็ นเหยือ่ ทางความคิดหลักของการตลาดในยุคปัจจุบนั
การใช้
แนวคิดของกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่องจะก่อให้เกิดผลของกลยุทธ์การตลาดแบบ
ความสัมพันธ์โดยมุ่งเน้นการตลาดกลุ่มเฉพาะ ราคา คุณภาพการจัดการ รวมทั้งการพัฒนาการตลาด
ภายใน และการจัดการ ดังนั้นความเป็ นไปได้ในการพัฒนาแนวคิดด้านการตลาดโดยทัว่ ไปจะ
ขึ้นอยูก่ บั แนวทางการสร้างและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
A Fuat Firat; Nikhilesh Dholakia; All adi Venkatesh (European Journal of
Marketing, 1995) ได้เขียนบทความเรื่ อง “Marketing in a postmodern world” โดยเนื้อหาของ
บทความได้กล่าวว่า
มนุษย์เรากาลังอยูใ่ นยุคของการเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยใหม่ไปสู่ หลังยุค
สมัยใหม่ ซึ่ งองค์กรทางการตลาดจะต้องกลับมาพิจารณาแนวคิดทางการตลาดผูบ้ ริ โภค และการ
ดาเนินงานทางการตลาดขององค์กรอีกครั้ง จากข้อคิดเห็นของแนวคิดหลังยุคสมัยใหม่ทาให้เกิด
สมมติฐานหลัก ๆ บางประการเกี่ยวกับการตลาดในยุคสมัยใหม่ซ่ ึ งเป็ นโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่
การตลาดหลังยุคสมัยใหม่ นอกจากนี้บทความยังได้นาเสนอความเกี่ยวข้องกันของวัฒนธรรมหลัง
ยุคสมัยใหม่กบั การตลาดซึ่ งมีขอ้ ถกเถียงว่าผูบ้ ริ โภคไม่ได้ถูกผลักดันจากความต้องการ แต่จะมีความ
ต้องการซึ่ งถูกผลักดันจากปั จจัยภายนอก ซึ่ งทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการ ดังนั้นการนาเสนอ
ทางด้านการตลาดขององค์กรที่เพิ่มขึ้นจะต้องทาเป็ นกระบวนการมากกว่าการเป็ นผลิตภัณฑ์
สาเร็ จรู ป ผูบ้ ริ โภคจะเข้ามามีส่วนร่ วมมากขึ้นในกระบวนการผลิต และจะต้องมีแนวคิดเช่นเดียวกัน
กับผูผ้ ลิต ดังนั้นการตลาดในช่วงหลังยุคสมัยใหม่จะต้องมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมาก
Lyndon Simkin (Marketing Intelligence & Planning, 2000) ได้เขียนบทความเรื่ อง
Marketing is marketing may be! ซึ่ งกล่าวว่าการตลาดก็คือการตลาดไม่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
หรื อตลาด ซึ่งแนวคิดนี้เป็ นแนวคิดง่าย ๆ ของการตลาดพื้นฐาน แต่ก็ยงั มีขอ้ ยกเว้นพื้นฐานที่สุด 2
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ประการคือ โมเดลพฤติกรรมการซื้ อระหว่างผูบ้ ริ โภคกับผูซ้ ้ือในภาคธุ รกิจ และการขยายองค์ประกอบ
ของส่ วนประสมการตลาดของตลาดบริ การ ในขณะที่ความรู ้สึกของการตลาดจะอยูบ่ นขอบเขตข้อเท็จ
ของผลิตภัณฑ์และตลาด แต่ในบางครั้งก็ยงั มีความแตกต่างเกิดขึ้น ดังนั้นนักการตลาดต้องระมัดระวัง
เมื่อมีการกล่าวถึงลักษณะและคุณสมบัติของการตลาดซึ่ งอาจไม่ถูกต้องเสมอไปเนื่องจากการตลาด
สิ นค้าอุปโภคบริ โภค สิ นค้าบริ การ สิ นค้าอุตสาหกรรม และธุรกิจกับธุรกิจ มีความแตกต่างกัน และควร
มีมุมมองที่ต่างกัน ในยุคศตวรรษที่ 21 นี้
Sam Hill และ Chris Lederer (2001) ผูเ้ ขียนหนังสื อ The Infinite Asset กล่าวว่า
1. แบรนด์ที่ถูกใช้อย่างเหมาะสมสามารถเป็ นสิ นทรัพย์ที่ประเมินค่ามิได้ (Infinite Asset)
จะถูกนามาใช้กลับไปกลับมาเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ได้เรื่ อย ๆ
2.
คาจากัดความของแบรนด์ในวันนี้คือ ชื่อเสี ยงที่แบรนด์สร้างขึ้นตลอดเวลาจะเป็ น
เครื่ องหมายของความมัน่ ใจ (trustmark)
3. คุณค่าที่ยง่ิ ใหญ่ที่สุดของแบรนด์ในวันนี้ถูกสร้างขึ้นจากช่องว่างระหว่างแบรนด์หนึ่ ง ๆ
ซึ่งหากรวมตัวหลาย ๆ แบรนด์เข้าด้วยกันแล้วจะกลับเป็ นคุณค่าที่เหนือกว่า เช่นการรวมตัวของ
Intel, Microsoft และ Compaq จะสร้างความเข้มแข็งของแบรนด์ได้มากกว่า Apple แต่ในทาง
กลับกัน การรวมตัวกันของแบรนด์ในบางครั้งตลาดอาจไม่ยอมรับและหุน้ ส่ วนอาจไม่ร่วมมือกันได้
ตลอด ซึ่งจะมีผลทาให้แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเสื่ อมเสี ยได้
4. โมเดลใหม่ในการบริ หารแบรนด์ให้ประสบความสาเร็ จ ต้องประกอบด้วย 3 สิ่ งได้แก่
1. จาลองภาพของ Portfolio ซึ่งจะใช้แบบจาลอง Brand Portfolio Molecule (BPM)
โดยแต่ละโมเลกุลจะมีความเป็ นเอกลักษณ์ มีขนาดและโครงสร้างเฉพาะของตน การสร้าง BPM
ต้องอาศัยการวิจยั ตลาด เพื่อขจัดการเดาสุ่ ม จะอยูบ่ นพื้นฐานของข้อมูลเชิงปริ มาณ และข้อมูลต้อง
ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อให้ผบู ้ ริ หารสามารถสร้างแบบจาลองได้หลากหลาย
2. การหาเครื่ องมือในการบริ หาร Brand Portfolio ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะตัวใดตัว
หนึ่ง
3. การบริ หารแบรนด์แบบ Portfolio ต้องมีการจัดองค์กรใหม่ เช่น พนักงานทุก
คนต้องมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานตลาด บริ ษทั ทั้งบริ ษทั ต้องกลายเป็ นแผนกการตลาดสาหรับลูกค้า
4. การวัดผลความสาเร็ จของแบรนด์ ตามความเข้าใจเดิมจะวัดด้วย ปริ มาณขาย
ส่ วนแบ่งตลาด มาร์ จินของสิ นค้า ประสิ ทธิภาพในการใช้จ่ายงบการตลาด ซึ่ งวัดด้วยสัดส่ วน/
เปอร์ เซ็นต์ค่าใช้จ่ายการตลาดต่อยอดขายที่ลดลง ส่ วนความเสี่ ยงจะวัดด้วยวิธีเดียวกันคือโอกาสที่
ยอดขายจะลดลง ส่ วนแบ่งตลาดที่จะลดลง ความสามารถในการทากาไรที่ต่าลง

12
เครื่ องมือที่ใช้ในการสร้าง Brand Portfolio ให้มีผลตอบแทนมากที่สุดและลดความเสี่ ยง
ให้ต่าสุ ด ประกอบด้วย เครื่ องมือ 8 ประการได้แก่
1. การขยายขอบเขต(Extensions) ซึ่ งเป็ นวิธีสร้างความซับซ้อนโดยไม่จาเป็ นและทาให้แบ
รนด์หลักอ่อนแอลง แต่ถา้ ใช้อยางเหมาะสมก็จะสามารถสกัดคู่แข่ง และสร้างฐานการเติบโตจาก
โอกาสใหม่ดว้ ยต้นทุนที่ต่าพอควร โดยต้องพิจารณาร่ วมกับขอบเขตของแบรนด์ซ่ ึ งถูกกาหนดด้วย
ปัจจัย 4 ตัว คือ เทคโนโลยี กลุ่มลูกค้า ช่องทางการจัดจาหน่าย และระดับราคา/คุณภาพ
2. การกาหนดตาแหน่งการตลาดใหม่ (Repositioning) วางตาแหน่งสิ นค้าตัวใหม่ในใจ
ลูกค้า ซึ่ งมักเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เช่น เมื่อตลาดเดิมกาลังจะวาย หรื อพบตลาดใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม ก็
ต้องปรับตาแหน่งสิ นค้าให้เหมาะกับตลาดนั้น และสร้างความเข้าใจใหม่ให้แก่ลูกค้าการกาหนด
ตาแหน่งการตลาดใหม่ควรทาทั้งพอร์ตมากกว่าตัวใดตัวหนึ่ง
3. การกาจัดแบรนด์ (Pruning) จะมีผลทาให้ยอดขายหายไปทันที เกิดช่องว่างในตลาดที่
คู่แข่งสามารถแทรกตัวเข้ามาได้ แต่บางครั้งก็จาเป็ นต้องลดจานวนแบรนด์เพื่อให้บริ หาร Brand
Portfolio ได้ดีข้ ึน และลดค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเลือกตัดแบรนด์ใดควรพิจารณาจากขนาด
ตลาด อัตราการเติบโต บทบาทของแบรนด์ที่มีต่อพอร์ ต
4. การใช้แบรนด์ซ้ า (Over_branding) ซึ่งเป็ นแบรนด์ของแผนก หรื อของบริ ษทั เพื่อช่วย
เพิ่มยอดขาย ซึ่ งจะต้องเชื่อมโยงแบรนด์หรื อ brand Portfolio ด้วยวิธีที่ลูกค้ายอมรับและเข้าใจได้
5. การร่ วมกับแบรนด์อื่น (Co_ Branding) จะช่วยให้สามารถเข้าตลาดใหม่ได้ ลดความ
เสี่ ยงจากการขยายขอบเขตของแบรนด์ และทาให้ Brand equity ที่ยงั ไม่ได้ถูกใช้ได้ใช้ข้ ึนมา ถือเป็ น
เครื่ องมือที่จดั การความเสี่ ยงได้ดีกว่าเครื่ องมืออื่น ๆ ช่วยให้ได้ยอดขายใหม่เพิ่มขึ้น และสร้าง
โอกาสใหม่สาหรับ Brand portfolio ที่มีอยู่ แต่ตอ้ งระวังในการเลือกแบรนด์หุน้ ส่ วนโดยจะต้องจับคู่
ให้เหมาะสม
6. การผสมแบรนด์ใหม่ (Amalgamation) โดยเกิดจากการรวมกันของ 2 Brand Portfolio
และกาจัดบางแบรนด์ออกไป ถือเป็ นเครื่ องมือที่มีพลังมากที่สุดในการบริ หาร Brand Portfolio ซึ่ง
ทาให้ความซับซ้อนดูง่ายขึ้น และใช้ทรัพยากรทางการตลาดที่มีอยูจ่ ากัดอย่างคุม้ ค่า แต่ตอ้ งวางแผน
อย่างรอบคอบและรัดกุม
7. การแยกกันอยู่ (Partition) มักใช้ในการที่บริ ษทั ขยายตัวมาก มีขนาดใหญ่มากจนบริ หาร
ลาบาก ก็จะต้องตัดสิ นใจว่าต้องแยกออกเป็ นบริ ษทั ใหม่ดีหรื อไม่ ซึ่ งต้องคานึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ
ที่ตอ้ งชัดเจน
8. Scaling เป็ น Two Part Strategy ซึ่ งต้องพิจารณาว่าจะลดระดับหรื อยกระดับแบรนด์ใด
ใน Portfolio เข้ามาทดแทนตลาดที่ยงั ว่าง โดยใช้แบรนด์ใหม่ หรื อเก่ามาปัดฝุ่ น โดยมีกุญแจสู่
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ความสาเร็ จด้วยการ (1) วางตาแหน่งที่แตกต่างไปจากแบรนด์เดิมที่มีใน Portfolio (2) พยายามให้
Portfolio ตัวใหม่ได้เกิด (3) ชิงลงมือก่อนเพื่อเตรี ยมพัฒนา Portfolio ใหม่ก่อนที่เซ็กเม้นท์ตลาด
ใหม่จะเกิด
Goran Svensson (European Business Review, 2001) ได้เขียนบทความเรื่ อง “Reevaluating the marketing concept” โดยกล่าวว่าประวัติศาสตร์ของการตลาดมีอยูบ่ ่อยครั้งที่มีขอ้
โต้แย้งในเรื่ องที่นกั การตลาดควรจะให้ความสนใจกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคเพื่อที่จะทาให้
บรรลุเป้ าหมายของธุ รกิจและรักษาความสัมพันธ์ที่ยง่ั ยืนของธุรกิจ แนวทางพื้นฐานนี้เรี ยกบ่อยครั้ง
ว่าเป็ นแนวคิดด้านการตลาด (marketing concept) ซึ่งเป็ นแนวคิดหนึ่งที่สาคัญที่สุดและมีชื่อเสี ยง
ที่สุดในวิวฒั นาการของประวัติศาสตร์ทางการตลาด โดยบทความได้กล่าวถึงข้อบกพร่ องของการ
ใช้แนวคิดทางการตลาดในประวัติศาสตร์ของการตลาด รวมทั้งชี้ให้เห็นความจาเป็ นที่จะต้องขยาย
แนวคิดทางการตลาดไปสู่ มุมมองของแนวคิดด้านการตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing
Channel Context) ดังนั้นจึงมีขอ้ โต้แย้งว่าในการสร้างทฤษฏีของกระบวนการทางการตลาด การ
กาหนดโมเดล
และการพัฒนากรอบแนวคิดทางการตลาดจะต้องเกิดจากมุมมองของลูกค้า
(Customer’s perspective) และมุมมองของผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้าย (Ultimate consumer’s perspective)
ในที่สุด
Gail Me Govern, John Quelch (March 2005) ได้เขียนบทความเรื่ อง “Outsourcing
Marketing” ลงใน Harvard Business Review, Boston : Mar 2005, pg 22 โดยกล่าวว่าธุรกิจได้ใช้
การจ้างองค์กรภายนอกช่วยดาเนินงานทางด้านการตลาดมาเป็ นเวลานานทั้งในด้านความคิด
สร้างสรรค์ (creative) และกิจกรรมทางการตลาด (right brain marketing activities โดยเฉพาะ
แคมเปญการโฆษณาและการส่ งเสริ มการตลาด โดยพื้นฐานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้น
จากการที่ธุรกิจต้องการเพิ่มความสามารถในการดาเนินงานและความสามารถในด้านการวิเคราะห์
ทางการตลาดให้มากขึ้น เนื่องจากการใช้องค์กรภายนอก สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
คุณภาพการทางานให้ดีข้ ึน รวมทั้งช่วยเพิม่ ความสามารถทางด้านการวิเคราะห์ (left Brain
marketing expertise) ซึ่ งธุ รกิจขาดในส่ วนนี้ แต่อย่างไรก็ดียงั คงพบว่างานด้านการตลาดบางอย่างก็
ไม่สามารถจ้างองค์กรภายนอกได้ โดยเฉพาะในเรื่ องของการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
Saibal Ray (March 18, 2005) ได้เขียนบทความเรื่ อง An integrated operationsmarketing model for Innovative products and services ลงใน International Journal of Production
Economics. Amsterdam: Mar 18, 2005 pg 327 โดยบทความนี้ได้กล่าวถึงการพัฒนาโมเดล
Integrated operations-marketing model เพื่อให้การคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การสามารถสร้าง
กาไรสู งสุ ดให้แก่ธุรกิจ โดยอยูภ่ ายใต้สมมติฐานที่วา่ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคมีหลากหลายและ
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อ่อนไหวต่อปั จจัยทางด้านราคา เช่นเดียวกับปั จจัยที่ไม่ใช่ราคา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความต้องการ
โดยเฉลี่ยจะลดลงเมื่อมีการเพิ่มราคา
และจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นหากมีการเสนอคุณสมบัติที่
ไม่ใช่ราคา ซึ่ คุณสมบัติที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นนี้ธุรกิจต้องมีการลงทุนเพิ่มขึ้น โมเดลที่พฒั นาขึ้นข้างต้นจะ
ช่วยให้ธุรกิจสามารถกาหนดราคาที่เหมาะสม
สต็อกสิ นค้าที่เหมาะสมและระดับคุณสมบัติที่มี
คุณค่าเหมาะสมได้ รวมทั้งชี้แนะให้เห็นการปรับปรุ ง และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการดาเนินงานที่
เหมาะสมได้ โดยผลการวิจยั จะชี้ให้เห็นว่าความอ่อนไหวที่มีต่อคุณสมบัติ และความต้องการที่มี
หลากหลายของผูบ้ ริ โภคนั้นจะมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจที่เหมาะสมของธุรกิจได้อย่างไร ใน
อดีตธุ รกิจต้องผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพดีกว่าคูแข่ง และมีสินค้าเพิ่มมากขึ้นขายในราคาที่สูงขึ้น ทาให้
มีความเสี่ ยงของสิ นค้าที่มีเหลือมากเกินไป และกดดันให้ธุรกิจต้องสต็อกสิ นค้าน้อยลงและกาหนด
คุณสมบัติของสิ นค้าให้ขายได้ในราคาที่ต่าลง ซึ่ งนาไปสู่ การตัดสิ นใจสร้างคุณค่าที่ไม่เหมาะสม
และมองข้ามปั จจัยบางปั จจัยไป โมเดลที่พฒั นาขึ้นนี้จะช่วยกาหนดเงื่อนไขซึ่ งผูบ้ ริ หารจะต้องให้
ความระมัดระวังในการกาหนดรู ปแบบของโมเดลให้เหมาะสม
Goran Svensson (European Journal of Marketing, 2005) ได้เขียนบทความเรื่ อง The
spherical marketing concept: A revitalization of the marketing concept โดยในบทความได้พูดถึง
ประวัติศาสตร์ ของการตลาดซึ่ งมีอยูบ่ ่อยครั้งที่เกิดข้อโต้แย้งว่าธุรกิจควรตระหนักถึงความต้องการ
ไม่ใช่เฉพาะแต่ลูกค้าของตนเองเท่านั้นแต่รวมถึงลูกค้าของลูกค้าด้วย ซึ่ งมักจะเรี ยกว่าเป็ นแนวคิด
ทางการตลาด ซึ่ งวัตถุประสงค์ของบทความต้องการย้าให้เห็นความสาคัญของแนวคิดทางการตลาด
ในระดับการค้าแบบเก่า (traditional level) ของผูผ้ ลิต ผูจ้ าหน่ายปัจจัยการผลิต พ่อค้าส่ ง พ่อค้าปลีก
ลูกค้า และผูบ้ ริ โภค ในช่องทางทางการตลาด เสนอความคิดเห็นในเรื่ องของรู ปแบบ/วิธีการ/
แนวทางและแนวคิด เพื่อนาไปสู่ แนวคิดทางการตลาดแบบวงกลม(Spherical marketing concept)
ซึ่งแนวคิดนี้จะเชื่อมโยงกับระดับต้นน้ าและระดับปลายน้ าของช่องทางทางการตลาด และมีการ
กลับมาเชื่อมโยงกันในภายหลังในระดับที่อยูก่ ่อนหน้า ซึ่ งจากผลการวิจยั พบว่าการใช้แนวคิดทาง
การตลาดในประวัติศาสตร์ ของการตลาดคือความล้มเหลวที่จะได้รู้ถึงการเชื่อมโยงกันของแต่ละ
องค์ประกอบและความมีปฏิสัมพันธ์กนั ระหว่างต้นน้ าและปลายน้ าในแต่ละระดับจากจุดเริ่ มต้น
จนถึงจุดสุ ดท้ายของช่องทางทางการตลาดด้วยการกลับมาเชื่อมโยงกันอีกครั้งขององค์ประกอบที่มี
ปฏิสัมพันธ์กนั จากระดับที่อยูก่ ่อนหน้าของช่องทางทางการตลาด
ยิง่ กว่านั้นผลการวิจยั ยังพยายาม
ชี้ให้เห็นสะพานที่จะเชื่ อมโยงจากจุดเริ่ มต้นไปยังจุดสิ้ นสุ ดของช่องทางทางการตลาดในระดับก่อนหน้า
โดยใช้แนวทางการเรี ยงลาดับก่อนหลัง ปั จจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และนิเวศน์วิทยาจะต้องถูกนามา
พิจารณาด้วย
ในทางปฏิบตั ิการเชื่อมโยงอุปทานและอุปสงค์ระหว่างจุดเริ่ มต้นและจุดสุ ดท้ายของ
ช่องทางทางการตลาดยังคงไม่เพียงพอ ดังนั้นการย้าให้เห็นถึงขอบเขตของแนวคิดทางการตลาดด้วยการ

15
มองอย่างเป็ นวงกลมจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นและปฏิบตั ิที่ดีที่สุดคือต้องให้ความระมัดระวังมากขึ้นและมี
ความชานาญมากขึ้นกับความเกี่ยวข้องกันนี้ จุดเริ่ มต้นและคุณค่าของบทความนี้ คือ แนวคิดทาง
การตลาดแบบวงกลมที่มีส่วนช่วยชี้ให้เห็นความสาคัญของขอบเขต ความยัง่ ยืนและการหมุนโดยรอบ
ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์กบั ช่องทางทางการตลาด รวมทั้งมีส่วนช่วยสร้างทฤษฏีและ
แนวทางปฏิบตั ิในปั จจุบนั รวมทั้งมุมมองในอนาคต
จรัส สุ วรรณเวลำ และคณะ (2540) ได้วเิ คราะห์เอกสารและถ่ายทอดเป็ นแนวคิดเรื่ อง
“บนเส้นทางอุดมศึกษา” ได้คน้ พบว่าในระยะ 50 ปี ก่อน ความรู ้เรื่ องอุดมศึกษายังไม่มีความเป็ น
สาขาของศาสตร์ ชดั เจน ต่อมา 10 - 20 ปี จึงมีการพัฒนาศาสตร์ของอุดมศึกษาชัดเจนขึ้น จนเป็ นที่
ยอมรับว่า การศึกษาเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรู ้เชิงทฤษฎีกบั การนา
ความรู ้ไปใช้ในทางปฏิบตั ิน้ นั ต่อเนื่ องกันเป็ นวงจรไม่รู้จบ ดังนั้นการบริ หารมหาวิทยาลัย จึงมี
ลักษณะต่างจากการบริ หารกิจกรรมอื่นบ้าง เพราะผลผลิตเป็ นนามธรรม จากสมองและใจของ
บุคคล โดยมีเสรี ภาพทางความคิดเห็นเป็ นหัวใจของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของไทยที่
มีสภาพระบบอ่อนแอ ขาดวินยั ทางวิชาการ การบริ หารที่ค่อนข้างยาก ดังนั้นปรัชญา ประสบการณ์
ของการสร้างบัณฑิต การสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยกลไกและเงื่อนไขต่าง ๆ จึงเป็ นเรื่ องที่มิอาจมองข้าม
ไปได้ 1
เสำวนิตย์ เจริญชัย (2530) ทาการประเมินหลักสู ตรปริ ญญาตรี วิชาเอกบริ หารธุรกิจ
พ.ศ. 2519 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้รูปแบบการประเมินหลักสู ตรที่
ปรับปรุ งจากรู ปแบบการประเมินหลักสู ตรของสเตค (Stake) เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่
การวิเคราะห์เอกสาร แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ จากอาจารย์ผสู ้ อน นักศึกษา บัณฑิต
ผูเ้ กี่ยวข้องกับการสร้างหลักสู ตร
สมร เจนจิจะ (2544) ได้กล่าวไว้ในรายงานการวิจยั เรื่ อง “การประเมินหลักสู ตร
ศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า
โลกยุคสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ปัจจุบนั ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว หลักสู ตรเป็ น
สิ่ งที่สาคัญในการสร้างและพัฒนาคุณภาพมนุษย์ เพราะฉะนั้นหลักสู ตรที่สร้างขึ้นแล้วย่อมต้องมี
การปรับปรุ งเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของสังคมที่เป็ นอยู่ และสอดคล้องกับความต้องการของ
ผูเ้ รี ยน ไม่มีหลักสู ตรใดที่จะสมบูรณ์โดยไม่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลง เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป
หลักสู ตรก็ตอ้ งเปลี่ยนแปลงไปด้วยความต้องการของสังคม (บุญส่ ง นิลแก้ ว, 2530, หน้ า 1 ) ดังที่
วิชยั วงศ์ใหญ่ (2534, หน้ า 15) และสุ มิตร คุณานุกร (2523, หน้ า 2) ได้กล่าวไว้วา่ หลักสู ตรจะต้อง
1

ดร.แสนย์ สายศุภลักษณ์ และคณะ , รายงานการวิจยั เรื่ อง “การวิจยั เพื่อพัฒนาหลักสู ตรบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
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ได้รับการปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุบนั และให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้
เสริ มศรี ไชยศร (2528, หน้ า 151-152) ยังได้กล่าวอีกว่า ผูพ้ ฒั นาหลักสู ตรจะต้องคานึงถึงวิธีที่จะ
พิจารณาตัดสิ นหลักสู ตรหรื อประสบการณ์ที่จดั ขึ้นว่าถูกต้องตามหลักการมากน้อยเพียงใด ถ้าเรา
ต้องการความเป็ นเลิศหรื อคุณภาพที่ยอดเยีย่ มของการศึกษา เราจาต้องมีการตรวจสอบ พิจารณา
วิเคราะห์ข้ นั ตอนต่าง ๆ ของการจัดประสบการณ์วา่ มีผลดีหรื อมีขอ้ บกพร่ องตรงไหนบ้างที่ควร
ปรับปรุ งแก้ไขให้บรรลุเป้ าหมายให้ดีที่สุดเมื่อเป็ นเช่นนี้การประเมินหลักสู ตรจึงมีความจาเป็ นยิง่ 2
รศ. ดร.วินัย วีระวัฒนำนนท์ (2543) ได้ทาวิจยั เอกสารเรื่ อง “หลักเกณฑ์และรู ปแบบ
การพัฒนาหลักสู ตรที่พึงประสงค์ในระดับบัณฑิตศึกษา”
ได้กล่าวถึงความจาเป็ นที่ตอ้ งพัฒนา
หลักสู ตรระดับอุดมศึกษา เพื่อ
1. เพิม่ ประสิ ทธิภำพของบัณฑิต ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในการประกอบ
อาชีพและการเพิ่มขึ้นขององค์ความรู ้ เพื่อให้ทนั ต่อเหตุการณ์
2. กำรพัฒนำทักษะในกำรประกอบอำชีพ โดยพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มี
ประสิ ทธิ ภาพอย่างจริ งจังยิง่ ขึ้น
3. กำรพัฒนำควำมรู้ทเี่ ป็ นสหวิทยำกำร ซึ่ งแตกต่างจากกระบวนการเรี ยนที่เป็ นอยู่
ในอดีตจนถึงปั จจุบนั ที่มุ่งสู่ ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา ขาดความเชื่อมโยงสัมพันธ์กบั วิชาการ
ด้านอื่น ๆ ทาให้ผเู ้ รี ยนออกไปปฏิบตั ิงานแล้วไม่สามารถใช้ความรู ้ที่เรี ยนมาทางานให้ประสบ
ความสาเร็ จได้
4. กำรพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่น
การเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่ผา่ นมา
ยาวนาน มุ่งให้ความรู ้หรื อพัฒนาความรู ้ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศที่พฒั นา
แล้ว จึงพบว่าผูส้ าเร็ จการศึกษานาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการทางานน้อยมาก หรื อใช้ไม่เต็มที่
รวมทั้งไม่มีความรู ้ที่จะประยุกต์ใช้ส่ิ งที่เรี ยนมาได้ ในขณะเดียวกันความรู ้ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นกลับ
มิได้นามาใช้หรื อมิได้มีการพัฒนาขึ้นใช้จนปรากฏในการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบนั ดังนั้นจึงควร
มุ่งเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการใช้วทิ ยาการสมัยใหม่
5. ควำมเป็ นนำนำชำติและกระแสโลก ในปัจจุบนั ทุกประเทศจะต้องติดต่อสัมพันธ์
กันมากยิง่ ขึ้นทั้งเพื่อการค้า การลงทุน การเมือง การใช้เทคโนโลยี การสื่ อสาร การคมนาคม และ
การท่องเที่ยว ซึ่ งเป็ นกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่เรี ยกว่า “กระแสโลกาภิวฒั น์” การเรี ยนรู ้จึง
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว (ชูเวช ชาญสง่ าเวช, 2543:6-23) ทาให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จาเป็ นต้องพัฒนาให้ตอ้ งรับความรู ้และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ ว และจะต้องเป็ นการเรี ยนรู ้ที่จะดารง
2

สมร เจนจิจะ, รายงานการวิจยั เรื่ อง “การประเมินหลักสู ตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
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อยูแ่ ละรับผิดชอบต่อสังคมโลกร่ วมกันได้ การพัฒนาองค์ความรู ้ ทักษะในการสื่ อสาร การใช้
เทคโนโลยี และความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จึงเป็ นความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศใน
ทุก ๆ ด้าน
6. เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจพอเพียง ในระบบเศรษฐกิจที่ตอ้ งมีความสัมพันธ์กนั
ทั้งในเชิงการรับเข้าและการนาออกของสิ นค้า การเงิน การตลาด การผลิต ทรัพยากรและเทคโนโลยี
โดยมีกฎระเบียบทางเศรษฐกิจที่ทุกประเทศต้องใช้ร่วมกันเพื่อดารงความเสมอภาคและความเป็ น
ธรรมในสังคมโลก การดาเนิ นธุ รกิจจึงมีความเปลี่ยนแปลงและสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ดัง
จะเห็นได้จากวิกฤตทางเศรษฐกิจของโลกที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ ว ๆ นี้ทาให้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ตอ้ ง
เปลี่ยนแปลงไปมาก การจัดการอุดมศึกษาจึงต้องพัฒนาให้เกิดการปรับปรุ งเข้าสู่ ระบบใหม่ (ผดุง
ชาติ สุวรรณวงศ์ และไพฑูรย์ สิ นลารั ตน์ , 2542 : 21)
ในส่ วนเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่เป็ น
ระบบเศรษฐกิจเฉพาะประเทศไทยเป็ นความรู ้พ้ืนฐานในการดารงชีวติ ของประชาชนตามควรแก่
ทรัพยากรของท้องถิ่น และความต้องการขั้นพื้นฐานของชีวติ ก็เป็ นความรู ้ที่นาไปสู่ การปฏิบตั ิและ
การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจที่จะนาไปสู่ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยัง่ ยืน
7. สิ่ งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ ความเชื่อมโยงทางสิ่ งแวดล้อมของประเทศ
ภูมิภาค และของโลกที่อยูภ่ ายใต้ระบบเดียวกัน การก่อให้เกิดผลกระทบจากการพัฒนาของประเทศ
ต่าง ๆ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันล้วนเป็ นความรู ้ที่จะต้อง
นาไปสู่ การปฏิบตั ิร่วมกันของประเทศต่าง ๆ เพื่อการอยูร่ ่ วมกันในโลกอย่างสันติ โดยปราศจากการ
เอารัดเอาเปรี ยบ เกิดความยุติธรรม และลดความขัดแย้งระหว่างประเทศ รวมทั้งข้อปฏิบตั ิที่
จาเป็ นต้องปฏิบตั ิร่วมกัน นับเป็ นภาระสาคัญที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องนาไปพัฒนาหลักสู ตรอีก
ทางหนึ่ง (วินัย วีระวัฒนานนท์ , 2541 : 190-192)
8. กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
ความล้าหลังเกี่ยวกับความรู ้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ทาให้ประเทศไทยตกเป็ นสังคมของผูใ้ ช้เทคโนโลยี
จึงปรากฏการเสี ยเปรี ยบทาง
เศรษฐกิจต่อประเทศที่พฒั นาแล้วตลอดมา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสังคมและ
วัฒนธรรมได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ค่านิยมของสังคม และคุณภาพชีวติ ของประชาชน
โดยส่ วนรวมการพัฒนาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจึงต้องประกอบด้วยการคิดค้นขึ้น
เอง และการรู ้จกั การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งจาเป็ นจะต้องพัฒนาการศึกษาให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะ
และค่านิยมในการคิดอย่างสร้างสรรค์ และรักการค้นคว้าเพื่อแสวงหาสิ่ งใหม่อยูเ่ สมอ
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากระบบการสื่ อสารที่ส่งถึงกันได้อย่างรวดเร็ ว ทาให้
การค้นหาและการเก็บรักษาข้อมูลเป็ นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ วก็นบั เป็ นความจาเป็ นในการ
ปรับปรุ งการศึกษา และการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ออกไปประกอบอาชีพอย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
9. กำรสร้ ำงคุณธรรมจริยธรรม
ในช่วงเวลาที่มีการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตเพื่อ
สนองตอบต่อความต้องการทางเศรษฐกิจ และจานวนผูเ้ ข้าเรี ยนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีมากเกินไป
ทาให้การผลิตบัณฑิตมุ่งเน้นเฉพาะการให้ความรู ้และทักษะในการปฏิบตั ิงานด้านวิชาชีพเป็ นหลัก
จนทาให้ผเู ้ รี ยนขาดความรู ้และการยึดมัน่ ในคุณธรรมอันดีของสังคมจนก่อให้เกิดปั ญหาสังคมอื่น ๆ
ตามมา นอกจากนั้นการหลัง่ ไหลของวัฒนธรรมและระบบเศรษฐกิจจากประเทศที่พฒั นาแล้วได้มี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของสังคมไทยตามมา
การละเลยที่จะสร้างคุณธรรมจริ ยธรรม รวมกับการรับเอาวัฒนธรรมอื่นเข้ามาโดย
ปราศจากการคัดสรรจึงปรากฏเป็ นความต้องการในการปฏิรูปการศึกษาที่ปรากฏอยูใ่ นปัจจุบนั
10. กำรพัฒนำทำงปัญญำ การเรี ยนในสถาบันอุดมศึกษามักจะมุ่งเน้นให้นาความรู ้ไป
ใช้ในการประกอบอาชีพ และพัฒนาทักษะทางร่ างกายเพื่อให้สามารถใช้เครื่ องมือในการปฏิบตั ิงาน
ได้ ผูส้ าเร็ จการศึกษาจึงกลายเป็ นนักปฏิบตั ิการทางเทคนิควิธี มิใช่เป็ นผูอ้ อกแบบ วางแผนและ
บริ หารงาน แต่ในโลกของการทางานนั้นจาเป็ นที่จะต้องใช้สติปัญญาในการปฏิบตั ิ และใช้
สติปัญญาในการคิดค้น สร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
รวมทั้งการพัฒนาหลักสู ตรและการสอนจึงจาเป็ นต้องพัฒนาปัญญาให้เพียงพอที่จะให้ผสู ้ าเร็ จ
การศึกษาสามารถออกไปเผชิ ญต่อโลกภายนอกได้อย่างสง่างาม
11. กำรขำดทักษะในกำรคิดค้ นและวิจัย ในหลักสู ตรระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะระดับ
บัณฑิตศึกษาแม้จะเริ่ มต้นด้วยการให้มีการเรี ยนเกี่ยวกับการวิจยั และทาวิทยานิพนธ์มาแต่ด้ งั เดิม แต่
ก็มิได้ก่อให้เกิดความคิดในเชิงการวิจยั และการนาไปปฏิบตั ิได้อย่างต่อเนื่อง (ไพฑูรย์ สิ นลารั ตน์ .
239 : 231)
แม้ในปั จจุบนั การลดหย่อนกฎเกณฑ์ที่บงั คับให้ผเู ้ รี ยนทาวิจยั โดยให้เลือกแผนการ
เรี ยนที่ไม่มีวทิ ยานิพนธ์เพิ่มขึ้น แต่ทกั ษะในการค้นคว้าวิจยั การคิดค้นแบบกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ยงั มีความจาเป็ นสาหรับในทุกหลักสู ตรและเป็ นความจาเป็ นที่จะทาให้ประเทศพัฒนา
และสามารถสร้างสรรค์ความรู ้เป็ นของตนเองได้
12. กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน การเรี ยนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาถูกมองว่าเป็ น
การฝึ กทักษะการประกอบอาชีพเฉพาะทาง ดังนั้นจึงต้องมีผสู ้ อนที่เชี่ยวชาญเฉพาะ แม้ในปัจจุบนั
จะเป็ นที่ยอมรับมากขึ้นว่าผูส้ อนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาความจาเป็ นจะต้องมีความรู ้และ
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ทักษะในการสอนเพิ่มขึ้นด้วย แต่ในทางปฏิบตั ิการพัฒนาผูส้ อนในระดับอุดมศึกษายังมิได้ทาอย่าง
จริ งจัง
นอกจากนั้นในสถาบันอุดมศึกษาเองก็มกั จะมีผนู ้ าหรื อผูบ้ ริ หารสถาบันที่เป็ นผูส้ าเร็ จ
การศึกษาที่จะมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ ไม่สามารถสนับสนุนการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ จึง
นับว่าการพัฒนาหลักสู ตรในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะบัณฑิตศึกษาจาเป็ นต้องจัดหลักสู ตรทั้ง
พัฒนาผูส้ อนและผูบ้ ริ หารไปพร้อมกันด้วย
13. หลักสู ตรและกำรสอนทีไ่ ม่ ทันสมัย แม้จะมีหลักสู ตรระดับอุดมศึกษาบางส่ วนที่
รองรับกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของประเทศ
แต่ก็นบั ว่ายังไม่เพียงพอ
รวมทั้งหลักสู ตรและการเรี ยนที่มีอยูเ่ ดิมมักเป็ นการลอกเลียนมาจากตะวันตก ไม่สามารถพัฒนาได้
ตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเนื้ อหาสาระที่บรรจุอยูใ่ นหลักสู ตรแน่นจนเกินไป (จรั ส
สุวรรณเวลา และคณะ. 2540 : 16-18) นอกจากนั้นกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรก็ประสบกับปัญหา
และอุปสรรค เนื่องจากได้รับการต่อต้านและมักจะออกมาในรู ปของการประนีประนอมด้วยการ
เพิ่มเนื้ อหาหรื อจานวนหน่วยกิตเข้าไปในหลักสู ตรหรื อไม่ก็ตดั เนื้ อหาจานวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชา
พื้นฐานซึ่ งทาให้ง่าย (ไพฑูรย์ สิ นลารั ตน์ . 2539: 27-29) ซึ่ งก็ทาให้หลักสู ตรแน่นจนเกินไป
ในทางที่สนองตอบต่อหลักสู ตรก็คือคุณภาพในการสอนซึ่ งเกิดจากการมีความรู ้ไม่
พอเพียง การไม่ขวนขวายหาความรู ้ใหม่ และการไม่มีความรู ้และทักษะในการสอนของอาจารย์
(ไพฑูรย์ สิ นลารั ตน์ . 2539 : 221-224) ซึ่ งล้วนแต่ส่งผลกระทบมาสู่ คุณภาพของหลักสู ตรที่สาคัญ
14. ควำมจำกัดของทรัพยำกร
ในขณะที่เกิดความต้องการผูส้ าเร็ จการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น และความต้องการผูส้ าเร็ จการศึกษาในหลายสาขาเพิ่มขึ้น แต่จานวน
บุคลากรโดยเฉพาะในสายผูส้ อนจะมีจานวนลดลงซึ่ งเกิดจากนโยบายการลดจานวนข้าราชการของ
รัฐ และการที่นกั วิชาการถูกนาออกไปสู่ ภาคเอกชนมากขึ้น ทาให้สถาบันอุดมศึกษาขาดแคลน
อาจารย์ ซึ่งหมายถึงบุคลากรหรื ออาจารย์ที่ทาการสอนอยูจ่ ะต้องรับภาระเพิ่มขึ้น
ในประการที่สาคัญอีกประการหนึ่งซึ่งเป็ นปัจจัยในการผลิตบัณฑิตที่สาคัญคือ
งบประมาณหรื อต้นทุนในการผลิตผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้รับเพิ่มขึ้นอย่างไม่ได้
สัดส่ วนกับปริ มาณความต้องการ รวมทั้งเมื่อเกิดความต้องการคุณภาพของบัณฑิต เพื่อให้สามารถ
ออกไปแข่งขันและเป็ นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่ งล้วนจะมีผลกระทบต่อการผลิต
บัณฑิตทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพ
15. ควำมหลำกหลำยของกำรศึกษำ ความต้องการผูส้ าเร็ จการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาจะหลากหลายมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ซึ่ งแต่เดิมการผลิตผูส้ าเร็ จการศึกษาส่ วนใหญ่ที่
มุ่งเข้ามาทางานราชการ ในปั จจุบนั เมื่อระบบราชการมีความจาเป็ นที่จะต้องลดจานวนคนลง แต่ใน
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ส่ วนของเอกชนจะมีความต้องการมากขึ้น และในความต้องการของเอกชนทั้งในภาคเศรษฐกิจ
การค้า ธุ รกิจอุตสาหกรรม และบริ การ ทาให้เกิดความต้องการผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีความ
หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งผูเ้ ข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาจะมีความ
แตกต่างในส่ วนบุคคลมากยิง่ ขึ้น (จรั ส สุวรรณเวลาและคณะ. 2540 : 9-10) นอกจากนั้นภาวะการ
แข่งขันและกระแสความก้าวหน้าทางวิชาการของโลกอย่างรวดเร็ วและหลากหลายล้วนนับเป็ น
ภาวะที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับตัวของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเกิดขึ้น
16. กำรเพิม่ ขึน้ ของผู้เข้ ำศึกษำ จานวนผูเ้ ข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เพิ่มขึ้นกว่า
500,000 คน เนื่ องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ บริ การ และ
ความก้าวหน้าในการพัฒนาประชาธิปไตย ทาให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีอยูไ่ ม่สามารถรองรับการ
ขยายตัวในความต้องการเชิงปริ มาณได้ (จรั ส สุวรรณเวลา และคณะ. 2540 : 8-9) และโดยเฉพาะ
ความต้องการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่จะต้องมีมากเพิม่ ขึ้นตามไปด้วย
รศ.ไพฑูรย์ สิ นลำรัตน์ (2543) ได้ทาวิจยั เรื่ อง “การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ในระดับ
บัณฑิตศึกษา” ได้กล่าวถึงความจาเป็ นของการสร้างองค์ความรู ้ในสังคมไทย ประเทศไทยไว้วา่
1. มีควำมจำเป็ นทีจ่ ะต้ องมีองค์ ควำมรู้เพื่อแก้ปัญหำสั งคมไทยเรำเอง
การที่เรารับเอาองค์ความรู ้ของต่างประเทศมาใช้ในวงวิชาการทาให้เราแก้ปัญหาใน
สังคมเราไปตามวิถีทางของตะวันตกไปตลอด จนทาให้สังคมเราพบกับปัญหาที่หนักหนาสาหัส
เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ แล้วในที่สุดความรู ้ของตะวันตกเองก็ไม่สามารถแก้ปัญหาให้เราได้อย่างแท้จริ ง หรื อ
จะแก้ไขก็ทาให้เราต้องตกไปอยูใ่ นระบบของตะวันตกมากขึ้นเรื่ อย ๆ (สิ งห์ ตังทัตสวัสดิ์,2543)
อย่างเช่น วิกฤตการณ์ลดค่าเงิน ซึ่ งวิชาการและองค์ความรู ้ที่เรามีเน้นแนวทางของต่างประเทศไม่
สอดคล้องกับสังคมของเราทาให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ดังนั้นจึงจาเป็ นที่เราจะต้องสร้างวิชาการ
และองค์ความรู ้ข้ ึนมาในประเทศของเราเอง ในบริ บทของเราเอง เพื่อจะได้นาไปสู่ การแก้ปัญหาได้
ยอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป
2. องค์ ควำมรู้ของต่ ำงประเทศเริ่มผูกขำดและมีรำคำแพง
ในขณะสังคมโลกเป็ นสังคมของความรู ้ (Knowledge Society) มากขึ้นตลอดเวลา
วิถีชีวติ และแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคมก็จาเป็ นจะต้องก้าวเข้าสู่ วฒั นธรรมทางความรู ้
(Knowledge Culture) มากขึ้นเช่นเดียวกันนัน่ คือการดาเนินชีวิตในสังคมไม่วา่ จะเป็ นทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและนานาชาติจาเป็ นจะต้องมีองค์ความรู ้เป็ นพื้นฐาน การผลิตและสร้าง
ความรู ้จึงเป็ นเรื่ องสาคัญ ในประเทศที่กา้ วหน้าทางเทคโนโลยี การแพทย์ อุตสาหกรรมและ
การศึกษา
เขาจะพัฒนาองค์ความรู ้ เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ขึ้นอยูต่ ลอดเวลาและนาความรู ้
เหล่านั้นมาใช้กบั วิถีชีวติ ของสังคม เพื่อให้คนในสังคมของเขาได้ใช้ความรู ้เหล่านั้น ขณะเดียวกันก็
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ผูกขาดและขายความรู ้เหล่านั้นให้กบั ประเทศที่กาลังพัฒนา ซึ่ งประเทศที่กาลังพัฒนาทั้งหลาย
รวมถึงประเทศไทยเองก็จาเป็ นต้องใช้ความรู ้เหล่านั้นเพื่อประกอบในการยังชีพด้วยเช่นกัน เพราะ
รู ปแบบและวิถีชีวติ ของเราได้ดาเนิ นไปตามวิถีทางของต่างประเทศโดยเฉพาะตะวันตกอย่างมาก
แล้วนัน่ เอง ในระยะแรกการใช้ความรู ้และวิชาการของตะวันตกก็เป็ นไปในลักษณะช่วยเหลือหรื อ
ให้เปล่า ในระยะหลังจะเห็นได้วา่ ค่าใช้จ่ายในทางวิชาการต่างประเทศหรื อผลิตผลที่เกิดจากวิชาการ
และองค์ความรู ้ได้เพิ่มสู งขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะราคายาที่เป็ นตัวอย่างคือยารักษาโรคเอดส์หรื อ
ในชีวติ ประจาวันต่างๆ ที่ต่างประเทศตั้งไว้สูงเกินกว่าความจาเป็ น ซึ่ งถ้าเราพัฒนาของเราขึ้นเอง
นอกจากจะใช้ได้ในวงกว้าง ราคาก็จะถูกลงไปด้วย ในขณะเดียวกันถ้าเราพัฒนาของเราขึ้นเองและมี
การจดลิขสิ ทธิ์ ที่เป็ นของเราเอง นอกจากจะลดภาระของประเทศและสังคมแล้วยังเป็ นแนวทางของ
การแสวงหารายได้ท้ งั ในระดับประเทศและระดับตัวบุคคลอีกส่ วนหนึ่งด้วย (มนตรี จุฬาวัฒนทล,
2537)
3. สั งคมไทยมีควำมจำเป็ นต้ องแสวงหำทำงเลือกใหม่ ๆ มำกขึน้
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบนั และอนาคตได้สะท้อนให้เห็นถึงความ
หลากหลายของชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ อย่างชัดเจนมากขึ้น รู ปแบบเมืองที่จะให้เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกับกรุ งเทพฯ ซึ่ งเคยเกิดขึ้นในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองนั้น เริ่ มเห็นชัดเจนว่าเป็ นสิ่ งที่
เป็ นไปไม่ได้ในสังคมไทย เช่นเดียวกันวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเอง ที่จะให้ทางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมเหมือนกันหมดในทุกท้องถิ่นและในทุกสถานที่ก็เป็ นสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้เช่นกัน
ยิง่
โดยเฉพาะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ ยังมีความหลากหลายกันมากขึ้นเรื่ อย ๆ
แนวคิดเรื่ องความหลากหลายทางชีวภาพของแต่ละพื้นที่จึงจาเป็ นต้องมีความเข้าใจและมีการเรี ยนรู ้
กันมากยิง่ ขึ้น (ประเวศ วะสี , 2537) ดังนั้นการทาความเข้าใจ การค้นคว้าที่องค์ความรู ้ในแต่ละ
ท้องถิ่น แต่ละพื้นที่เพื่อความเข้าใจกันในวงกว้างของสังคมและเพื่อการแสวงหาทางเลือกของสังคม
จึงเป็ นสิ่ งสาคัญและมีความจาเป็ นอย่างยิง่
4. กำรมีบทบำทนำในภูมิภำคจำเป็ นมำกขึน้ เรื่ อย ๆ สภาพเศรษฐกิจ การเมืองและ
สังคมในภูมิภาคได้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและความจาเป็ นของประเทศไทยในการเป็ นผูน้ าหรื อ
ร่ วมมือกับภูมิภาคมากขึ้นเรื่ อย ๆ โดยเฉพาะในทางการศึกษา ประเทศไทยเริ่ มมีบทบาทในการนา
มากยิง่ ขึ้น ทั้งในเรื่ องของการเปิ ดสอนหลักสู ตรในระดับนานาชาติและการประชุมทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติ
ซึ่ งเป็ นบทบาทที่ตอ้ งอาศัยองค์ความรู ้เป็ นพื้นฐานที่สาคัญหากบทบาทในเชิง
วิชาการนานาชาติเหล่านี้ประเทศไทยเรายังไม่มีองค์ความรู ้ที่เป็ นของไทยเราเองเพื่อเปรี ยบเทียบกับ
ตะวันตกให้ภูมิภาคนี้เขาศึกษาด้วยแล้ว
ก็จะทาให้บทบาทนาในเชิงนานาชาติของไทยเราลด
ความสาคัญลงไปเพราะไม่มีความจาเป็ นมากเพียงพอที่ประเทศในภูมิภาคนี้เขาจะส่ งคนมาศึกษา
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องค์ความรู ้ของต่างประเทศในประเทศไทย เพราะเขาเองสามารถหาองค์ความรู ้เหล่านี้จากประเทศ
ของเขาได้เอง ผ่านสื่ อและเทคโนโลยีต่าง ๆ หรื อไม่เช่นนั้นเขาก็ไปศึกษาในประเทศเจ้าของความรู ้
เหล่านั้นเสี ยเองก็จะได้ประโยชน์มากกว่า ความจาเป็ นที่ประเทศไทยจะต้องมีความรู ้ของตนเองซึ่ง
เป็ นเรื่ องสาคัญอย่างมาก3
นิรมล สวัสดิบุตร (2534 : บทคัดย่อ) ได้ทาวิจยั เรื่ องการศึกษาการจัดหลักสู ตร ครุ
ศาสตร์ บณั ฑิต วิชาเอกธุ รกิจ คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
การจัดหลักสู ตรครุ ศาสตร์ บณ
ั ฑิต วิชาเอกธุรกิจ คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมุ่ง
ศึกษาครอบคลุมเกี่ยวกับการได้งาน และลักษณะงานของบัณฑิต การศึกษาต่อ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการหลักสู ตรครุ ศาสตร์ บณั ฑิต วิชาเอกธุรกิจ ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า
บัณฑิตร้อยละ 42.50 ทางานด้านการศึกษา โดยมีเหตุผลว่า ต้องการทางานให้ตรงกับ
สาขาวิชาที่เรี ยนมา และร้อยละ 57.50 ประกอบอาชีพอื่น โดยมีเหตุผลว่าให้ผลตอบแทนดีกว่าการ
ทางานด้านการศึกษา บัณฑิตร้อยละ 50.00 สามารถหางานทาได้ในระหว่าง 3-5 เดือน โดยมีร้อยละ
67.50 ได้งานโดยการสมัครสอบแข่งขัน บัณฑิตร้อยละ 72.50 ไม่ได้ศึกษาต่อ โดยมีเหตุผลว่า
ต้องการทางานเพื่อหาประสบการณ์ ร้อยละ 65.00 ต้องการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทเอกธุรกิจ
เพราต้องการเพิ่มพูนวุฒิให้ตรงกับสาขาที่เรี ยนมา
ในด้านคุณสมบัติของบัณฑิตตามความคิดเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาที่ใกล้ชิดกับบัณฑิต
เห็นว่า คุณสมบัติของบัณฑิตทุกลักษณะอยูใ่ นระดับปานกลางและมาก สาหรับคุณสมบัติของ
บัณฑิตที่จะประกอบอาชีพครู ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของ
เอกชน และศึกษานิเทศก์วิชาธุ รกิจ พบว่า ทั้ง 3 กลุ่มมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของบัณฑิตที่จะประกอบอาชีพครู พึงมีทุกลักษณะอยูใ่ นระดับปานกลางและระดับมาก
และมีขอ้ ค้นพบที่น่าสังเกตว่าทุกกลุ่มให้ความสาคัญในคุณสมบัติ 2 ลักษณะอยูใ่ นระดับปานกลาง
แต่ค่อนข้างต่ากว่าลักษณะอื่น ๆ มากคือ ความสนใจในดนตรี การแสดงและความสนใจเรื่ องศิลปะ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสู ตร สาหรับหมวดวิชาที่เป็ นประโยชน์ในการทางาน พบว่า
หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป บัณฑิตทั้งที่ทางานด้านการศึกษาและประกอบอาชีพอื่นร้อยละ 50.00
เห็นว่าเป็ นประโยชน์ปานกลาง หมวดวิชาครู บัณฑิตที่ทางานด้านการศึกษาร้อยละ 32.00 เห็นว่า
เป็ นประโยชน์มากที่สุด บัณฑิตที่ประกอบอาชีพอื่นร้อยละ 54.60 เห็นว่าเป็ นประโยชน์ปานกลาง
หมวดวิชาเอก บัณฑิตที่ทางานด้านการศึกษา ร้อยละ 44.40 เห็นว่าเป็ นประโยชน์มาก บัณฑิตที่
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ไทยเชียง ธรรมำรักษ์ (2510) “เรื่ องของนิสิตหญิง” จุฬาฯ 50 ปี กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา. ปรีชำ เปี่ ยมพงศ์ สำนต์ (2537) การสร้างองค์ความรู ้เพื่อ

การพัฒนาประเทศไทยด้านเศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อม ใน บทบาทของวิจยั : การท้าทายของทศวรรษใหม่ กรุ งเทพมหานคร : สานักงานกองทุนสนับสนุ นการ
วิจยั . สิ งห์ ตัวทัตสวัสดิ์ (2543) “ชี้ 5 ปี ไทยเศรษฐกิจขี้ขา้ ” บทสัมภาษณ์ใน ไทยโพสต์ 18 กรกฎาคม.
บัณฑูร ล่ำซำ (2543) “ปั้นชี้ ศ.ก. ถึงทางตัน” บท
สัมภาษณ์ในประชาชาติธุรกิจ 13-18 กรกฎาคม

23
ประกอบอาชีพอื่นร้อยละ 31.80 เห็นว่าเป็ นประโยชน์มากที่สุด หมวดวิชาเลือกเสรี บัณฑิตที่
ทางานด้านการศึกษาร้อยละ 33.00 เห็นว่าประโยชน์มากและบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอื่นร้อยละ
32.70 เห็นว่าเป็ นประโยชน์มากที่สุด
ส่ วนหมวดวิชาที่เป็ นประโยชน์ในการดาเนินชีวติ ทัว่ ไป พบว่า หมวดวิชาการศึกษา
ทัว่ ไป บัณฑิตที่ทางานด้านการศึกษาร้อยละ 44.40 และบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอื่นร้อยละ 50.00
เห็นว่าเป็ นประโยชน์ปานกลาง หมวดวิชาครู บัณฑิตที่ทางานด้านการศึกษาร้อยละ 38.90 เห็นว่า
เป็ นประโยชน์มาก บัณฑิตที่ประกอบอาชีพอื่นร้อยละ 54.60 เห็นว่าเป็ นประโยชน์ปานกลาง หมวด
วิชาเอก บัณฑิตที่ทางานด้านการศึกษาร้อยละ 44.40 เห็นว่าเป็ นประโยชน์มาก บัณฑิตที่ประกอบ
อาชีพร้อยละ 36.40 เห็นว่าเป็ นประโยชน์มากที่สุด หมวดวิชาเลือกเสรี บัณฑิตที่ทางานด้าน
การศึกษาร้อยละ 50.00 เห็นว่าเป็ นประโยชน์ปานกลาง และบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอื่นร้อยละ
36.40 เห็นว่าเป็ นประโยชน์มาก
ทักษิณำ สวนำนนท์ (2530: บทคัดย่อ) ได้ทาวิจยั เรื่ องการศึกษาความสอดคล้อง
ระหว่างหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ ระดับอุดมศึกษากับตลาดวิชาชีพ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบดู
ว่าบัณฑิตหรื อผลผลิตของหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ นั้นทางานได้ผลสอดคล้องกับความต้องการ
ของหัวหน้างานหรื อไม่เพียงใด โดยมีขอบเขตของการวิจยั รวม 5 หลักสู ตร ประกอบด้วย
1. หลักสู ตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2. หลักสู ตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. หลักสู ตรกระประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ของภาควิชาสถิติคณะพาณิ ชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. หลักสู ตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจของวิทยาลัยอัสสัมชัญบริ หารธุรกิจ
วิธีการเก็บข้อมูล ใช้แบบสอบถาม 4 ชุดและแบบสอบถามเชิงสัมภาษณ์อีก 1 ชุด
โดยศึกษาเปรี ยบเทียบกับหลักสู ตรที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นนิสิตนักศึกษา (ปี ที่ 4)
ซึ่งจะจบหลักสู ตรภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันตอบแบบสอบถาม 174 คน บัณฑิตที่กาลัง
ทางานอยูแ่ ล้ว 190 คน หัวหน้างาน 93 คน พบว่า
1. ผลของการศึกษาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์เจริ ญรุ ดหน้าไปอย่างรวดเร็ วมาก
บัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาแต่ละรุ่ นมีประสบการณ์ในระหว่างการเรี ยนแตกต่างกันมาก
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2. ตลาดวิชาชีพในปัจจุบนั ต้องการนักวิเคราะห์ระบบมากที่สุดและนักทา
โปรแกรมเป็ นอันดับรองลงมาอาชีพวิศวกรคอมพิวเตอร์ยงั ไม่เป็ นที่สนใจของตลาดเท่าที่ควร
3. เปรี ยบเทียบหลักสู ตรทั้ง 5 หลักสู ตรกับความต้องการของตลาดวิชาชีพแล้ว
ปรากฏผลว่า
3.1 หลักสู ตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดวิชาชีพ บัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาออกไป
ประสบผลสาเร็ จในการงานพอสมควร
3.2 หลักสู ตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ไม่สอดคล้องกับตลาดวิชาชีพแต่วตั ถุประสงค์ของหลักสู ตรนี้มุ่งผลิตให้
บัณฑิตเป็ นวิศวกรคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
3.3 หลักสู ตรการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ของภาควิชาสถิติ
คณะ
พาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี มีบณั ฑิตทางานอยูใ่ นหน่วยงานต่าง ๆ มากที่สุด วัตถุประสงค์ของ
หลักสู ตรเขียนไว้กว้างมากจนแม้แต่อาจารย์ก็ไม่สามารถกาหนดได้
3.4 หลักสู ตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความสอดคล้องกับความต้องการในตลาดวิชาชีพเป็ นอย่างมาก
3.5 หลักสู ตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจของวิยาลัยอัสสัมชัญบริ หารธุรกิจมีความ
สอดคล้องและตรงกับความต้องการในตลาดวิชาชีพเช่นเดียวกับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ. ดร.เสริมศรี ไชยศร และคณะ (2543) ได้ทาวิจยั เอกสารเรื่ องหลักเกณฑ์และ
รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรที่พึงประสงค์ในระดับปริ ญญาตรี
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวคิด การพัฒนาหลักสู ตรระดับปริ ญญา
ตรี และเสนอแนะหลักเกณฑ์และรู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรที่พึงประสงค์ ตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 เริ่ มดาเนินการโดยการวิเคราะห์แนวทางปฏิรูปการ
อุดมศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะปั จจุบนั ของการอุดมศึกษาไทย ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและ
แนวคิดในการจัดการอุดมศึกษา แล้วนามาสังเคราะห์เพื่อเสนอแนะหลักเกณฑ์และรู ปแบบในการ
พัฒนาหลักสู ตรซึ่ งเอกสารและข้อมูลในการดาเนินการครั้งนี้ นามาจากพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 เอกสารรายงานระเบียบข้อบังคับของทบวงมหาวิทยาลัย และ
สถาบันอุดมศึกษา บทความของผูท้ รงคุณวุฒิ บทความจากระบบอินเตอร์เน็ต ตารา วารสาร เอกสาร
ประกอบการสัมมนา เอกสารหลักสู ตรของต่างประเทศ รวมทั้งการบรรยายของวิทยาการในการ
สัมมนาต่าง ๆ
ผลกำรวิจัยสำมำรถสรุ ปประเด็นหลักได้ ดังนีค้ ือ
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1. จุดมุ่งหมำยของหลักสู ตร พบว่าหลักสู ตรที่ดีน้ นั ควรมีจุดมุ่งหมาย 5 ประการคือ
(1) เพื่อพัฒนาหรื อส่ งเสริ มความเป็ นคนสมบูรณ์ที่มีความรู ้ ความเข้าใจ และมีทกั ษะชีวติ และสังคม
มีคุณธรรม จริ ยธรรม รวมทั้งมีความรู ้เฉพาะด้าน (2) มุ่งเตรี ยมความพร้อมทางสติปัญญา
ความสามารถเพื่อให้เป็ นผูบ้ ริ โภคที่ฉลาด รู ้คุณค่าของความคิด วิชาการและสรรพสิ่ ง โดยการ
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความลึกซึ้งทางปัญญา และรู ้จกั ใช้ความคิดชั้นสู ง (3) ส่ งเสริ มทักษะที่เป็ น
เครื่ องมือการเรี ยนรู ้ในสังคมข้อมูลข่าวสาร (4) ส่ งเสริ มการเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และ (5) เพื่อพัฒนาความเป็ นสากลความก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศใน
เชิงวิชาการ
เนื้อหาและประสบการณ์รวมทั้งความสามารถในการใช้ภาษาสากล
ในการ
ติดต่อสื่ อสาร และการแสวงหาความรู ้
2. โครงสร้ ำงหลักสู ตร สรุ ปได้ 4 ประเด็นว่า กล่าวคือ (1) หลักสู ตรควรประกอบด้วย
มวลประสบการณ์ที่ผเู ้ รี ยนทุกคนต้องเรี ยนรู ้ (General core courses) มวลประสบการณ์ที่ผเู ้ รี ยนต้อง
เรี ยนรู ้เพื่อนาไปประกอบวิชาชีพชั้นสู ง (Concentration areas) มวลประสบการณ์ที่ผเู ้ รี ยนสามารถ
เลือกเรี ยนได้ตามความสนใจ (Electives) และมวลประสบการณ์ที่ผเู ้ รี ยนกาหนดและดาเนินการเอง
เพื่อเสริ มสร้างความสามารถ พัฒนาจิตสานึก และค่านิยมของตนเอง (Co-curricular activities) (2)
สัดส่ วนของมวลประสบการณ์ที่ผเู ้ รี ยนสามารถเลือกเรี ยนได้ตามความสนใจ (Electives) ควรเพิ่มให้
มากขึ้น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีคุณสมบัติที่สามารถปรับตัวในการทางานและการดารงชีวิต (3) มวล
ประสบการณ์ที่ทุกคนควรเรี ยนรู ้ไม่ควรจัดสอนเป็ นวิชาพื้นฐานในปี ต้นๆ เท่านั้น ควรกระจายให้
ตลอดหลักสู ตรเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันระหว่างความรู ้ทว่ั ไปกับความรู ้ในการประกอบวิชาชีพ
ชั้นสู ง ที่สาคัญมวลประสบการณ์ส่วนที่เป็ นแกนนี้ เหมาะสาหรับจัดประสบการณ์บูรณาการเพื่อ
ความเข้าใจชีวิตและสังคมของผูเ้ รี ยนทุกคนของสถานศึกษา และ (4) ทุกมวลประสบการณ์ ควร
สอดแทรกการสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ความสนใจใฝ่ รู ้ ทักษะชีวติ และสังคมให้ผเู ้ รี ยน
ได้พฒั นาบุคลิกลักษณะของตน
3. กำรจัดเนื้อหำสำระและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน สรุ ปได้วา่ (1) การจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมการเรี ยนการสอน ควรมีลกั ษณะยืดหยุน่ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเลือกตามความ
สนใจทั้งด้านเนื้อหาและกิจกรรม (2) กิจกรรมการเรี ยนการสอนควรเน้นระหว่างวิชาความรู ้กบั ชีวติ
จริ ง รวมทั้งการเน้นประสบการณ์ตรง กระบวนการคิด การเชื่อมโยงทฤษฏีกบั การปฏิบตั ิ และ (3)
ควรใช้วธิ ี การเรี ยนการสอนที่หลากหลาย โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
4. กำรประเมินและมำตรฐำนหลักสู ตร ควรมีการดาเนินการดังนี้ (1) มีการประเมิน
และปรับปรุ งหลักสู ตร อย่างสม่าเสมอ (2) การประเมินและปรับปรุ งหลักสู ตร ต้องอาศัยข้อมูลการ
ประเมินจากหลายฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง (3) ควรมีการพัฒนาตัวบ่งชี้มาตรฐานคุณภาพของหลักสู ตรตาม
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หลักเกณฑ์ของหลักสู ตรและ (4) ควรสนับสนุนให้สถาบันที่มีความพร้อมเปิ ดหลักสู ตรนานาชาติ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาเครื อข่าย และการแข่งขันทางวิชาการ
5. รู ปแบบกำรจัดเนื้อหำสำระของหลักสู ตร การจัดเนื้ อหานั้นสถาบันอุดมศึกษาอาจจัด
ประสบการณ์เรี ยนรู ้ หรื อเนื้อหาสาระเป็ นรายวิชา (Courses) แต่ละรายวิชาอาจจัดเป็ นแบบเน้น
เฉพาะสาขาวิชาเดียว (Discipline-based curriculum) ซึ่ งจาเป็ นต้องให้ความสาคัญกับวิธีการจัดการ
เรี ยนการสอนให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ควรเพิ่มการพัฒนาหลักสู ตรที่มีลกั ษณะสหวิทยาการ
หรื อบูรณาการ (Interdisciplinary/Integrated curriculum) โดยอาจจะพัฒนาขึ้นมาเป็ นหน่วยสห
วิทยาการ สาหรับการสอนเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หรื อจะเป็ นกิจกรรมสหวิทยาการ รายวิชาสหวิทยาการ
โปรแกรมสหวิทยาการก็ได้
ทั้งนี้เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์แบบองค์รวม
เห็น
ความสัมพันธ์ของความรู ้ที่หลากหลายได้
นอกจากนี้แล้ว การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตอ้ งยืดหยุน่ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่
ยืดหยุน่ (Flexible learning) ซึ่ งอาจจะทาได้หลายรู ปแบบ เช่น จัดเป็ นหน่วยการเรี ยนรู ้
(Units/Modules) เพื่อความสะดวกในการใช้ระยะเวลาเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้เหมาะสม
6. รู ปแบบกำรบริ หำรหลักสู ตร การจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสังคมยุคใหม่
ควรมีความหลากหลายรู ปแบบ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รวมทั้งต่อเนื่องตลอดชีวติ
ในการบริ หารจัดการหลักสู ตรมีประเด็นสาคัญ 3 ประเด็น กล่าวคือ
(1) เวลาเรี ยน ต้องจัดให้มีท้ งั แบบเต็มเวลา (Full-time) และแบบไม่เต็มเวลา
(Part-time) โดยมีการยืดหยุน่ ในช่วงเวลาศึกษา ที่เปิ ดโอกาสให้ผตู ้ อ้ งการหาความรู ้ สามารถเข้า
เรี ยนได้ เป็ นการก่อให้เกิดการศึกษาแบบต่อเนื่อง (Continuing education) ซึ่งจะเป็ นการสนองตอบ
ต่อผูเ้ รี ยน และตลาดแรงงาน
(2) เปิ ดโอกาสให้มีการเทียบโอนหน่วยกิต หรื อวิชาที่เรี ยนระหว่างสถาบัน
(Credit/course transfer) ซึ่ งเป็ นการส่ งเสริ มหลักการของการศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตลอด
ชีวติ ทาให้ขอ้ จากัดในเรื่ องเวลาและสถาบันการศึกษาลดลง และ
(3) ใช้ระบบเทคโนโลยีการสอนแบบใหม่ เพื่อช่วยให้เกิดความหลากหลายใน
การเข้าถึงการศึกษา ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Sell-management learning) ทั้งนี้รวมทั้ง
การศึกษาทางไกล (Distance Learning) ด้วย
จะเห็นได้วา่ รู ปแบบของหลักสู ตรและการบริ หารหลักสู ตรดังกล่าว มีรากฐานมาจาก
การขยายตัวของการอุดมศึกษาไปสู่ มวลชน (Massification) ซึ่งจาเป็ นต้องใช้รูปแบบการจัด
การศึกษาหรื อการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย (Diversification) เพื่อ
สนองตอบทั้งความต้องการของปั จเจกบุคคลและสังคม
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นอกจากนี้ยงั มีผลงานวิจยั ท่านอื่น ๆ ซึ่ งมีหวั ข้อวิจยั ที่น่าสนใจดังนี้คือ
หนึ่งฤทัย ขอผลกลำง (2545) ได้ทาวิจยั ในเรื่ อง “แนวโน้มของการพัฒนาหลักสู ตร
นิเทศศาสตร์ในประเทศไทย”
ดร.นิรมล ศตวุฒิ (2529-2540) ได้ทาวิจยั เรื่ อง “คุณภาพทางวิชาการของบัณฑิต
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน”
เฉลิมเผ่ำ อจละนันท์ (2545) ได้ทาวิจยั เรื่ อง “ผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา และ
คุณภาพการทางานของบัณฑิต”
รศ.ดร.เตือนใจ เกตุษำ (2544) ได้ทาวิจยั เรื่ อง “การประเมินหลักสู ตรปริ ญญาตรี
วิชาเอกวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง”
รศ.อนุกุล พลศิริ (2544) ได้ทาวิจยั เรื่ อง “การประเมินหลักสู ตรปริ ญญาตรี สาขา
วิชาเอก คหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง”
จุมพล พูลภัทรชี วนิ (2541) ได้ทาวิจยั เรื่ อง “วิวฒั นาการและทางเลือกของนโยบาย
การครุ ศึกษาของรัฐบาลไทย”
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการศึกษาเพื่อค้นหาข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับศาสตร์ทางการตลาด
และวิวฒั นาการของศาสตร์ ทางการตลาดให้มีความชัดเจนยิง่ ขึ้น รวมทั้งศึกษาถึงการประยุกต์ใช้
ศาสตร์ทางการตลาด ในการดาเนินงานทางการตลาดของผูป้ ระกอบการในยุคปั จจุบนั เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งหลักสู ตรการเรี ยนการสอนด้านการตลาดของสถาบันการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่ งแหล่งที่มาของข้อมูลส่ วนใหญ่จะได้จากข้อมูลเอกสาร และ
การให้ขอ้ มูลของผูป้ ระกอบการเป็ นหลัก จึงได้กาหนดรู ปแบบการวิจยั ในลักษณะของการวิจยั เชิง
สารวจ (Exploratory Research) โดยอาศัยการวิจยั เอกสาร (Desk Research) และการสัมภาษณ์ใน
แนวลึก (Indepth Interviews) เป็ นหลัก เพื่อให้สามารถได้ขอ้ มูลตรงตามต้องการ และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้โดยมีรายละเอียดวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี้

1. กำรทำวิจัยเอกสำร (Desk Research)
ขอบเขตกำรวิจัย ทำกำรศึกษำในเรื่ องของ
1. ประวัติความเป็ นมา วิวฒั นาการ และขอบเขตของศาสตร์ ทางการตลาด
2. แนวคิด ฐานทฤษฎี ของนักคิดที่สาคัญของศาสตร์ทางการตลาด
3. สถานการณ์ของศาสตร์ทางการตลาดในปั จจุบนั ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
4. ศึกษาทิศทางและแนวโน้มของศาสตร์ทางการตลาดในอนาคต
5. ศึกษาแนวทางและภาระของสถานศึกษาในการปรับตัวเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาด
ประเภทข้ อมูล
ทาการสื บค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิในรู ปแบบต่าง ๆ ได้แก่
1. หนังสื อ ตารา ของคนไทยและต่างประเทศ (Text Book)
2. ผลงานการวิจยั วิทยานิพนธ์จากแหล่งข้อมูลทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
3. หนังสื อวารสาร นิ ตยสาร สื่ อสิ่ งพิมพ์ทางด้านการตลาดของไทย และ Journal ของ
ต่างประเทศ
4. เอกสารโครงสร้างหลักสู ตรและคู่มือการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาการตลาด
ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
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กำรเข้ ำถึงข้ อมูล
ทาการสื บค้นข้อมูลตามที่ได้กาหนดไว้ในขอบเขตการวิจยั โดยทาการสื บค้นข้อมูลจาก
แหล่งต่าง ๆ ได้แก่
1. ห้องสมุดของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
2. ห้องสมุดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย
3. สมาคมต่าง ๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการตลาดเช่น สมาคมการตลาดแห่ง
ประเทศไทย
4. ร้านหนังสื อที่จาหน่ายหนังสื อวิชาการด้านการตลาดทั้งของคนไทยและ
ต่างประเทศ
5. Website ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งของภาครัฐบาลและเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
วิธีกำรเก็บข้ อมูล
ทาการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ด้วยวิธีการดังนี้คือ
1. ซื้อข้อมูลในรู ปของ ตารา หนังสื อ วารสาร นิตยสาร และสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2. ถ่ายสาเนาเอกสารจากหนังสื อ ตารา วารสาร นิตยสาร และสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆที่
เกี่ยวข้อง
3. สื บค้นจาก Website ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และพิมพ์ผา่ นเครื่ องคอมพิวเตอร์
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
มีวธิ ี ดาเนินการดังนี้คือ
1. ใช้วธิ ี ดุลพินิจในการจัดหมวดหมู่ขอ้ มูล เชื่อมโยงและวิเคราะห์ขอ้ มูลให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในการทาวิจยั
2. ตรวจสอบข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งข้อมูลประกอบกันทั้งการตรวจสอบโดยใช้
ข้อมูลเอกสารหลาย ๆ แหล่งตรวจสอบทาง Website รวมทั้งสอบถามโดยตรงกับ
องค์กรที่เป็ นเจ้าของข้อมูล เพื่อความถูกต้อง และทันสมัยของข้อมูล
3. จัดทาบทสรุ ปของข้อมูลให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการทาวิจยั โดยใช้
ฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ ซึ่ งได้ทาการตรวจสอบความถูกต้องและความ
ทันสมัยของข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว
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2. กำรทำวิจัยเชิงสำรวจ (Exploratory Research) ด้ วยกำรสั มภำษณ์ ในแนวลึก
(Indepth Interview)
ขอบเขตกำรวิจัย งานวิจยั ในส่ วนนี้จะทาการศึกษาถึง
1. ศึกษาสถานการณ์ของศาสตร์ ทางการตลาดในปัจจุบนั ภายในประเทศ ในแง่ของ
ผูใ้ ช้ศาสตร์ ทางการตลาด ได้แก่นกั การตลาดของบริ ษทั ต่าง ๆ ในภาคเอกชน
2. ศึกษาทิศทางและแนวโน้มของศาสตร์ทางการตลาดในอนาคต แนวโน้มของการ
ใช้ศาสตร์ ทางการตลาดของธุรกิจภาคเอกชน
ประชำกร
ประชากรที่จะทาการสัมภาษณ์ในแนวลึก (Indepth Interview) ในครั้งนี้ได้แก่ ธุรกิจ
ภาคเอกชน ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ศาสตร์ทางการตลาดในการบริ หารงาน
การตลาด โดยเน้นกรอบรายชื่อผูป้ ระกอบการจากหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิ ดเผยข้อมูลด้านการตลาดได้
กลุ่มตัวอย่ำง
ในการวิจยั ครั้งนี้จะทาการสัมภาษณ์ในแนวลึกกับผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบแนวทาง
การตลาดของธุ รกิจในภาคเอกชนที่มีสถานประกอบการอยูใ่ นเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
ขอบเขตกลุ่มตัวอย่ ำง
จะทาการสัมภาษณ์ในแนวลึกเฉพาะธุรกิจที่มีความโดดเด่นในแง่ของการใช้ศาสตร์
ทางการตลาดในการบริ หารงานการตลาด ซึ่ งกาหนดโดยใช้ดุลพินิจ ได้แก่กลุ่มอุตสาหกรรม 7
ประเภท คือ
1. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องใช้ในครัวเรื อน
2. อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง/ที่อยูอ่ าศัย/เฟอร์ นิเจอร์
3. อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์สื่อสาร
4. อุตสาหกรรมเสื้ อผ้าเครื่ องนุ่งห่ม
5. อุตสาหกรรมบริ การ
6. อุตสาหกรรมบันเทิง/สันทนาการ
7. อุตสาหกรรมโฆษณาและสื่ อโฆษณา
ขนำดตัวอย่ำง
กาหนดจานวนตัวอย่างรวมทั้งสิ้ น 27 ตัวอย่าง โดยกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่
กาหนดไว้ในขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง
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วิธีกำรสุ่ มตัวอย่ ำงและกำรคัดเลือกตัวอย่ำง
ทาการสุ่ มตัวอย่างโดยใช้ดุลพินิจ เริ่ มต้นจากการคัดเลือกรายชื่อบริ ษทั ต่าง ๆ จาก
ทาเนียบรายชื่อบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่กาหนดไว้ใน
ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากขนาดของกิจการซึ่ งอ้างอิงจากทุนจดทะเบียนที่
ชาระแล้ว หลังจากนั้นทาการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานของแต่ละบริ ษทั จาก Website ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อค้นหา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ทุนจดทะเบียน ที่ถูกต้องอีกครั้ง
หนึ่ง พร้อมกับจดบันทึกในตารางนัดหมาย เพื่อทาการคัดเลือกตัวอย่าง และดาเนินการนัดหมาย
ต่อไปซึ่ งการนัดหมายจะคัดเลือกผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ซึ่ งอยูใ่ นระดับผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์ ผูจ้ ดั การฝ่ าย ไป
จนถึงระดับกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ที่รับผิดชอบงานทางด้านการตลาดของบริ ษทั
กำรเข้ ำถึงกลุ่มตัวอย่ ำง
วิธีการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้เลือกใช้การโทรศัพท์ติดต่อเพื่อชี้แจง
รายละเอียดและขอความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ผา่ นทางเลขานุการหรื อตัวผูบ้ ริ หารเอง
โดยตรง พร้อมทั้งทาการส่ งโทรสารจดหมายชี้แจงและแนวคาถามที่จะทาการสัมภาษณ์ไปยืนยันอีก
ครั้งโดยได้ดาเนินการโทรศัพท์ติดต่อบริ ษทั ต่าง ๆ รวม 75 บริ ษทั สามารถนัดหมายเพื่อเข้า
สัมภาษณ์ได้รวม 27 บริ ษทั โดยใช้เวลาในการนัดหมายและสัมภาษณ์รวมประมาณ 2 เดือน ใน
ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2547
เครื่ องมือในกำรเก็บข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสัมภาษณ์ในแนวลึก เป็ นแนวทางในการเก็บข้อมูลซึ่ งการทาเครื่ องมือใน
การวิจยั ครั้งนี้ ได้มาจากการศึกษาเอกสาร หนังสื อ และตาราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี
และกลยุทธ์การตลาด เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดคาถามเพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ คาถามมีท้ งั ลักษณะที่เป็ นคาถามปลายเปิ ด คาถามในลักษณะประมาณ
ค่า (Rating Scale) คาถามในลักษณะจัดอันดับ (Ranking) โดยแบ่งคาถามออกเป็ น 6 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับบริ ษทั ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ระดับการให้ความสาคัญต่องานทางด้านการตลาดของบริ ษทั
ตอนที่ 3 ขอบเขตงานทางการตลาด วิธีดาเนินงานในแต่ละส่ วนงานทางการตลาดและ
ระดับการให้ความสาคัญต่องานการตลาดในแต่ละส่ วนงาน
ตอนที่ 4 ลักษณะและวิธีดาเนินงานในด้านการวางแผนและการแก้ปัญหาทาง
การตลาดการวางแผนและการกาหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจาหน่าย และกิจกรรม
ส่ งเสริ มการตลาด
ตอนที่ 5 คุณสมบัติที่เหมาะสมของพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาด
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ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มของการใช้กลยุทธ์การตลาดใน
อนาคต
โดยในการจัดเตรี ยมแบบสัมภาษณ์จะจัดเตรี ยมรวมทั้งสิ้ น 3 ชุดคือ
ชุ ดที่ 1 เป็ นแบบสัมภาษณ์โดยสรุ ปสั้น ๆ เพื่อใช้ในการส่ งโทรสาร ชี้แจงทาความ
เข้าใจกับผูป้ ระกอบการในประเด็นที่ต่อการสัมภาษณ์
ชุ ดที่ 2 เป็ นแบบสัมภาษณ์แนวลึก สาหรับผูป้ ระกอบการ 1 ชุด เพื่อใช้ดูประกอบขณะ
ดาเนินการสัมภาษณ์
ชุ ดที่ 3 เป็ นแบบสัมภาษณ์แนวลึกสาหรับผูส้ ัมภาษณ์ซ่ ึ งมีการจัดเตรี ยมพื้นที่วา่ งไว้
สาหรับจดบันทึกคาตอบที่ทาการสัมภาษณ์ลงในแบบสัมภาษณ์เพื่อนาไปประมวลผลต่อไป
(รายละเอียดแบบสอบถามอยู่ในภาคผนวก)
วิธีเก็บข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการนัดหมายผูบ้ ริ หารด้านการตลาดของแต่ละบริ ษทั ไว้ล่วงหน้า และ
ได้เข้าสัมภาษณ์แนวลึกตามที่ได้นดั หมายเวลาไว้ โดยใช้เวลารายละ 2-3 ชัว่ โมง บางรายต้องไป 2
ครั้ง เนื่ องจากผูบ้ ริ หารติดภารกิจด่วน และสัมภาษณ์ไม่เสร็ จในขณะสัมภาษณ์ได้ทาการจดบันทึก
คาตอบลงในแบบสัมภาษณ์อย่างละเอียดทุกคาพูดของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ หลังจากเสร็ จสิ้ นการสัมภาษณ์
แล้วได้มอบของที่ระลึกในนามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์
อนึ่งในการเก็บข้อมูลแต่ละบริ ษทั ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะแจกเอกสารอ้างอิง
ประกอบได้แก่รายงานประจาปี 2546 ของแต่ละบริ ษทั หนังสื อชี้ชวนการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนเป็ น
ต้น ซึ่ งข้อมูลในส่ วนนี้สามารถนามาใช้อา้ งอิงประกอบ รวมทั้งช่วยในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งของ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการให้มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
เนื่องจากเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ได้แก่แบบสัมภาษณ์ในแนวลึก ซึ่ งคาถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นคาถามที่ไม่มีโครงสร้าง หรื อที่เรี ยกว่าคาถามปลายเปิ ด ทาให้ตวั คาถามไม่มีกรอบของ
คาตอบที่ชดั เจน แต่ก็มีคาถามบางส่ วนที่เป็ นในลักษณะของคาถามแบบประมาณค่าหรื อให้ระดับ
ความสาคัญ (Rating Scale) และคาถามแบบจัดอันดับ (Ranking) ซึ่งมีกรอบของคาตอบที่ชดั เจน
ดังนั้นจึงเลือกวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลให้สอดคล้องกับลักษณะของเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลดังนี้คือ
1. กำรวิเครำะห์ ข้อมูลแบบพรรณนำ จะใช้กบั ข้อมูลจากคาถามปลายเปิ ด ซึ่ งเป็ นข้อมูล
ในเชิงคุณภาพ นาข้อมูลมาตีความ จัดกลุ่มข้อมูลให้เป็ นหมวดหมู่ และพรรณนา หรื อบรรยายตาม
ข้อเท็จจริ งที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ตอบคาถามมาโดยเชื่อมโยงกับแนวคิด หรื อทฤษฎีที่ทางการตลาด
กาหนดไว้
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2. กำรวิเครำะห์ ข้อมูลด้ วยค่ ำสถิติ จะใช้กบั ข้อมูลที่เป็ นคาถามในลักษณะของการให้
ระดับความสาคัญ (Rating Scale) และคาถามแบบจัดอันดับ (Ranking) ซึ่งจะทาการวิเคราะห์ดว้ ย
การนับความถี่ และค่าเฉลี่ย
3. นำผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูลทั้งสองส่ วนข้ ำงต้ นมำวิเครำะห์ เป็ นภำพรวมและเชื่ อมโยง
ให้ เป็ นข้ อเท็จจริง และให้ขอ้ สรุ ปของผลการวิจยั ที่ชดั เจนในภาพรวมทั้งหมดที่สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ระยะเวลำดำเนินงำนวิจัย ใช้เวลารวมทั้งสิ้ น 10 เดือน ในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม
2547

บทที่ 4
ประวัติความเป็ นมาและวิวฒ
ั นาการของศาสตร์ การตลาด
รากฐานของการตลาดสมัยใหม่เกิ ดขึ้นเมื่อทศวรรษที่ 1950 เมื่อแนวคิดด้านการตลาด
เกิดขึ้นเป็ นครั้งแรก ก่อนหน้านั้นธุ รกิจส่ วนใหญ่ใช้แนวคิดปรัชญาด้านการผลิตและการขาย แม้ว่า
จะมี การจัดการด้านการตลาดก็ตาม ดังนั้นในทศวรรษที่ 1950 บริ ษทั ชั้นนาจึงต่างใช้แนวคิดด้าน
การตลาดที่เน้นผูบ้ ริ โภคเป็ นสาคัญ การวิเคราะห์ในอดี ตมีหลักฐานที่ชดั เจนว่ากิ จกรรมการตลาด
และแนวคิ ดที่ เน้นตัวผูบ้ ริ โภคได้ถูก นามาใช้ในธุ รกิ จส่ วนใหญ่ ของสหรัฐอเมริ กา เยอรมัน และ
อังกฤษ ตั้งแต่ก่อนทศวรรษที่ 1950 มาแล้ว
ส าหรั บ ศาสตร์ ท างการตลาดก็ มี วิวฒั นาการที่ ส อดคล้อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงของ
สถานการณ์ทางการตลาดในแต่ละยุคเช่นกัน โดยมีนกั การตลาดที่สาคัญ ๆ ของโลกเป็ นผูค้ ิดค้น ซึ่ ง
ได้รับ การยอมรั บ และถู ก นาเอาไปใช้ก ันอย่างแพร่ หลาย ในการศึ ก ษาประวัติความเป็ นมาและ
วิ ว ัฒ นาการของศาสตร์ ท างการตลาดในบทนี้ ได้ ใ ช้ วิ ธี ก ารวิ จ ัย เอกสาร (Desk Research)
ทาการศึกษาข้อเท็จจริ งใน 3 ส่ วนหลักดังนี้ คือ
1. ศึกษาประวัติความเป็ นมาและวิวฒั นาการของการตลาดจนถึงปัจจุบนั
2. ศึกษาวิวฒั นาการของศาสตร์และทฤษฏีทางการตลาดที่สาคัญ
3. ศึกษาแนวโน้มของศาสตร์ทางการตลาดในศตวรรษที่ 21
4. ศึกษาความเกี่ยวข้องของศาสตร์ทางการตลาดกับศาสตร์สาขาอื่น ๆ
โดยในแต่ละส่ วนได้ขอ้ สรุ ปของผลการวิจยั ดังนี้คือ

ส่ วนที่ 1 ประวัตคิ วามเป็ นมาและวิวฒ
ั นาการของการตลาด
ในการเชื่อมโยงประวัติความเป็ นมาและวิวฒั นาการของการตลาดมาจนถึงยุคปัจจุบนั J.A.
Barnhill และ W.M. Lawson ได้กล่าวไว้ในบทความเรื่ อง Toward a Theory of Modern Markets ซึ่ง
ลงในวารสาร European Journal of Marketing ในปี 1980 โดยกล่าวว่า ยุคของการตลาดมี
วิวฒั นาการเริ่ มต้นมาตั้งแต่ก่อนยุคโคลัมบัสในสหรัฐอเมริ กา
ซึ่ งเรี ยกว่าการตลาดยุคโบราณ
(Primitive markets) แล้วต่อมาจึงเข้าสู่ ยคุ ของการตลาดยุคเก่าแก่ (Traditional markets) และ
การตลาดยุคพ่อค้า (Merchant trader markets) ซึ่ งอยูใ่ นช่วงระหว่าง ค.ศ. 1500- ค.ศ. 1776 หลังจาก
นั้นจึงเข้าสู่ การตลาดยุคการแข่งขันโดยเสรี (Free Competitive markets) ซึ่ งอยูใ่ นช่วงหลังทศวรรษ
ที่ 1700 และการตลาดยุคผสม (Mixed markets) ซึ่ งอยูใ่ นช่วงกลางทศวรรษที่ 1800 หลังจากช่วง
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ทศวรรษที่ 1800 เป็ นต้นมาได้มีนกั วิชาการด้านการตลาดหลายท่านได้กล่าวถึงวิวฒั นาการของ
การตลาดจากช่วงดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบนั ซึ่ งจากการวิจยั ได้รวบรวมสรุ ปวิวฒั นาการของการตลาด
โดยจะเน้นในช่วงยุคการตลาดที่เริ่ มเห็นบทบาทของการตลาดที่ชดั เจน ตั้งแต่ทศวรรษที่1500 เป็ น
ต้นมา ซึ่ งได้มีการแบ่งยุคของวิวฒั นาการของการตลาดออกได้เป็ น 5 ยุค ได้แก่
1. ยุค ที่ มุ่ ง เน้ น การผลิ ต (The Production Era) ระยะเวลาตั้งแต่ ท ศวรรษที่ 1500 ทศวรรษที่ 1900
2. ยุคที่มุ่งเน้นการขาย (The Sales Era) ระยะเวลาระหว่าง ค.ศ. 1900-1949
3. ยุคที่มุ่งเน้นการตลาด (The Marketing Era) ระยะเวลาตั้งแต่ ค.ศ. 1950 –1970
4. ยุค ที่ มุ่งเน้นการตลาดที่ มีค วามรับ ผิดชอบต่อสังคมและมนุ ษยชาติ (The Social
Responsibility and Human Orientation) ระยะเวลาตั้งแต่ ค.ศ. 1971 – ค.ศ. 2000
5. การตลาดยุ ค ศตวรรษที่ 21 ระยะเวลาตั้ง แต่ ค.ศ. 2001 – จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน และ
แนวโน้มในอนาคต
โดยมีรายละเอียดความเป็ นมาและวิวฒั นาการของการตลาดในแต่ละยุคดังนี้คือ

1. ยุคการตลาดทีม่ ่ งุ เน้ นการผลิต (The Production Era)
1.1 การตลาดในยุคเริ่มต้ น (ทศวรรษที่ 1500-1600) (Subsistence Phase)
เป็ นระยะที่ มุ่ งเน้นด้านการผลิ ตซึ่ งเริ่ มต้นตั้งแต่ ท ศวรรษที่ 1500 จนกระทัง่ เกื อบถึ ง
ศตวรรษที่ 20 ก็ยงั คงมุ่งเน้นการผลิตอยู่ เปรี ยบเทียบกับในประเทศที่ยงั ด้อยพัฒนาในโลกปั จจุบนั
โดยแต่ ล ะครอบครั วจะบริ โภคในสิ่ งที่ ตนเองผลิ ตขึ้ น มาได้ในระยะนี้ เป็ นระยะของการอยู่รอด
(Subsistence Phase) สิ่ งที่แต่ละครอบครัวคานึงถึงเป็ นหลักก็คือการผลิตที่เพียงพอต่อความอยู่รอด
ของตนเอง
ช่วงก่อนยุคการตลาดมีระยะเวลาที่ยาวนานโดยมีจุดเริ่ มต้นที่องั กฤษในช่วงทศวรรษที่
1500 และระหว่างทศวรรษที่ 1600 ในเยอรมันและอเมริ กาเหนื อ การผลิ ตและการขนส่ งมีความ
ล้าสมัยและ 75% ถึง 90% ของประชากรเป็ นชาวชนบทและต้องพึ่งตนเองอย่างมาก เป็ นการเริ่ มต้น
ของระบบทุนนิ ยมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกลไกต่าง ๆ ระบบธนาคาร ตลาดหุน้ การผลิตเงิน เริ่ มเกิดขึ้น
และพบสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสิ นค้าเป็ นครั้งแรกในรู ปของร้านค้าปลีก การค้าส่ ง การ
โฆษณา โกดังเก็บสิ นค้า รวมทั้งพนักงานเร่ ขายสิ นค้า (Traveling Salespeople) และพบว่ามีนกั การ
ตลาดเกิ ดขึ้น โดยได้ทาการขายสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยให้กบั กลุ่มคนชนบทระดับกลาง ขายอาวุธสงคราม
ให้กบั รัฐบาล และขายเสื้ อผ้าสิ่ งทอให้กบั ประชากรบางกลุ่ม
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โดยสรุ ปแล้วในยุคนี้ เป็ นจุดเริ่ มต้นของการกาหนดความต้องการและการกระตุน้ ความ
ต้องการให้เกิดขึ้น
1.2 การตลาดในยุคทศวรรษที่ 1700 (Made to Order Phase) – ค.ศ. 1800
เป็ นยุคที่เมืองเล็ก ๆ เริ่ มมีรูปแบบที่ชดั เจน สังคมกลายเป็ นสังคมเมืองมากขึ้นเนื่องจาก
มีการคิดค้นเครื่ องจักรกลไอน้ าได้สาเร็ จในปี 1769 ซึ่ งนาไปสู่ ตน้ กาเนิดของเครื่ องจักรกลในหลาย
อุตสาหกรรมในปั จจุบนั ประชากรมีความชานาญที่แตกต่างกันมาอยูร่ วมกัน และมีการจัดการระบบ
แลกเปลี่ยนขึ้นในระหว่างครอบครัว ซึ่ งถือเป็ นยุคของการทาตามคาสั่ ง (Made to Order Phase) การ
ผลิตและการบริ โภคเริ่ มแยกกิจกรรมอย่างชัดเจน ลูกค้าจะบอกผูผ้ ลิตว่าเขาต้องการอะไร และผูผ้ ลิต
ก็ทาการผลิ ตสิ นค้าตอบสนองตามความต้องการ ภายใต้การผลิตตามคาสั่งนี้ ผลิ ตภัณฑ์จะถูกขาย
ก่อนที่จะมีการผลิตเกิดขึ้น ซึ่ งเป็ นธรรมชาติที่จะต้องพิจารณาในเรื่ องของการผลิตว่ามีความสาคัญ
มากกว่าการขาย
1.3 การตลาดในยุค ค.ศ. 1800-1849
ภายใต้ระบบทาตามคาสั่งผูผ้ ลิตจะสู ญเสี ยระยะเวลาการผลิตที่มีคุณค่าในขณะที่ตอ้ ง
เสี ยเวลารอคาสั่ง ดังนั้นระบบจึงเปลี่ยนไปสู่ การผลิตแบบเก็งกาไร (Speculative Production) โดยทา
ผลิ ตภัณ ฑ์ให้มากกว่าค าสั่งลู กค้า ซึ่ งผูผ้ ลิ ตจะต้องท าการคาดคะเนความต้องการของลู กค้า แต่ นี่
ไม่ใช่ ปัญหาหลักของระยะการผลิ ตเพื่อตลาด ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคมักจะอยู่ใกล้กนั และต่างก็รู้จกั
คุน้ เคยกันดี ดังนั้นในระยะนี้การผลิตก็ยงั คงมีความสาคัญมากกว่าการขาย
1.4 การตลาดในยุค ค.ศ. 1850-1899 (Mass Production Phase)
ยุคการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม (ค.ศ. 1871-ค.ศ. 1914)
ผลจากการปฏิ วตั ิ อุตสาหกรรมในระหว่างปี ค.ศ. 1871-1914 ก่ อให้เกิ ดระบบผูกขาด
มีการรวมตัวจัดตั้งเป็ นบริ ษทั การค้ามีห้างร้านเป็ นลูกโซ่ (Chain store) เกิ ดลัทธิ นายทุน เกิดปั ญหา
คนว่างงาน เนื่ องจากมีการนาเครื่ องจักรเข้ามาทางานทดแทนแรงงาน ทาให้สามารถผลิตสิ นค้าได้
ในปริ มาณที่มากขึ้น และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดขึ้น วิธีการผลิตและระบบขนส่ งมีการ
ปรั บปรุ งอย่างกว้างขวาง การเคลื่ อนย้ายถิ่ นฐานของประชากรจากชนบทมาสู่ ในเมืองก่ อให้เกิ ด
ระบบตลาดมวลชน (Mass marketing) มีการใช้การตลาดกันอย่างแพร่ หลายมีการส่ งเสริ มการตลาด
ในทุ ก รู ป แบบ และพบว่า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ด้เริ่ ม มี ก ารออกแบบเพื่ อ ใช้เป็ นเครื่ อ งมื อ จู ง ใจกลุ่ ม ผูซ้ ้ื อ
เป้ าหมาย โดยที่ศูนย์กลางของกิจกรรมก็คือธุ รกิจที่พยายามจะตอบสนองความต้องการของตลาดที่
กาลังพัฒนาเหล่านี้ และเนื่ องจากมีการแข่งขันเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ตลาดเป้าหมายของธุรกิจจึงมุ่ง
เฉพาะประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม ทา
การส่ งเสริ มผลิ ตภัณฑ์อย่างเต็มที่ กิ จกรรมการตลาดที่ สาคัญซึ่ งเรารู ้จกั กันดี ในเรื่ องของการแบ่ ง
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ส่ วนตลาด (Marketing Segmentation) ตลาดเป้ าหมาย (Target Marketing) และการส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotion) ได้ถูกนามาใช้ในหลาย ๆ บริ ษทั ในช่วงนี้
ในช่ วงต้น ของการปฏิ วตั ิ อุต สาหกรรม สถาบัน และกิ จกรรมต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
การตลาดสมัยใหม่ ได้เริ่ ม ใช้อย่างแพร่ ห ลายในช่ วงศตวรรษที่ 19 เช่ น ในทศวรรษที่ 1880 บาง
บริ ษทั ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตตามความต้องการของโรงงานเป็ นการผลิตในสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภค
ต้องการ บางบริ ษทั มีการอบรมพนักงานขายให้มีปรัชญาในการช่วยแก้ปัญหาของลูกค้า หรื อมีการ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการที่มีหลากหลาย
ในช่ วงครึ่ งหลังของศตวรรษที่ 19 ผลกระทบอย่างเต็มที่ของการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม
ทาให้ธุรกิ จในสหรั ฐอเมริ กาประสบความล้มเหลว แนวคิ ดในเรื่ องของการแลกเปลี่ ยนชิ้ นส่ วน
เครื่ องจักรและการผลิตทีม่ ีขนาดใหญ่ หรื อการผลิตแบบมวลรวม (Mass Production) ได้เริ่ มต้นขึ้น
อย่างจริ งจัง โดยพื้นฐานเริ่ มต้นของแนวคิดในเรื่ องของการผลิ ตที่มีขนาดใหญ่น้ ี มองในเรื่ องของ
ต้นทุนต่อหน่ วยของการผลิตที่จะลดลงในขณะที่ปริ มาณผลผลิตมีเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดีแนวคิดนี้ จะมี
คุ ณ ค่าน้อยมากหากผลิ ตภัณ ฑ์ไม่สามารถขายได้ ดังนั้นการจัดการในเรื่ องของการผลิ ตที่ มีขนาด
ใหญ่ ผูผ้ ลิ ตจะต้องขายสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภคจานวนมากขึ้ นกว่าตลาดที่ มีอยู่ภายในพื้นที่ ของตน
ผูผ้ ลิ ตจึงเริ่ มต้นมองหาตัวกลางทางการตลาด (Intermediaries) เช่ น ผูค้ า้ ส่ ง และผูค้ า้ ปลีก ซึ่ งเป็ นผู ้
ชานาญในการขายสิ นค้า เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภค ในระยะของการผลิตที่มีขนาดใหญ่น้ ี มี
อยูจ่ นถึงต้นศตวรรษที่ 20
ในช่ วงปี ค.ศ. 1850 ในอังกฤษ และปี 1870 ในสหรัฐอเมริ กา และเยอรมัน เริ่ มปรากฏ
ว่ามีองค์กรใหญ่ ๆ และการปฏิบตั ิงานทางด้านการตลาดแบบสมัยใหม่เกิดขึ้นเป็ นจานวนมาก ในยุค
นี้ ได้แก่ การโฆษณา การวิจยั ตลาด ระบบการกระจายสิ นค้าที่ดีข้ ึ น และมีการขยายตัวของการค้า
ปลี ก ซึ่ งทั้งหมดนี้ เป็ นเครื่ องมื อที่ ใช้กระตุน้ ความต้องการเพื่อการผลิ ตสิ นค้าแบบมวลชน (Mass
Production)
ในช่ วงท้ายของยุค ที่ มุ่ งเน้น การผลิ ตซึ่ งเป็ นยุค ที่ ผูผ้ ลิ ต มุ่ ง เน้น ในเรื่ อ งการผลิ ต เป็ น
สาคัญนั้น ได้เกิดมีตลาดของผูข้ ายเกิดขึ้น เพราะผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะขาดแคลน ผูผ้ ลิตมุ่งเน้นที่จะ
หาวิธีที่จะทาให้การผลิ ตผลิ ตภัณฑ์มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ตลอดช่ วงเวลานี้ ตลาดผูข้ ายจึงยังคงอยู่
เนื่องจากเป็ นช่วงที่อุปสงค์มากกว่าอุปทาน โดยที่ความต้องการสิ นค้ามีมากกว่าสิ นค้าที่มีอยูใ่ นตลาด
ทาให้การตลาดยังคงมุ่งเน้นที่การผลิตมากกว่าการขาย
ในอดีตจนถึง ค.ศ. 1925 ธุ รกิจส่ วนใหญ่เน้นความสาคัญในเรื่ องการผลิต โดยผูผ้ ลิตจะ
ให้ความสาคัญต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และมองหากลุ่มลูกค้าที่จะมาซื้ อสิ นค้าของตน การตลาดใน
ยุคนี้ อยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่าผลิ ตภัณฑ์ที่ดี (ซึ่ งกาหนดในรู ปของคุณภาพทางกายภาพ) สามารถขาย
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ด้วยตัวของมันเองได้ แนวคิดทางด้านการผลิตนี้ เป็ นตัวชี้ นาปรัชญาของธุ รกิ จมานับสิ บปี และตาม
ความจริ ง ความสาเร็ จของธุ รกิจก็มีอยูบ่ ่อยครั้งที่กาหนดขึ้นจากความสาเร็ จทางด้านการผลิต
แม้วา่ การตลาดจะถือเป็ นกิจกรรมต่อเนื่ องภายในองค์กรธุ รกิจมาตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่
20 แต่ในแง่ของการจัดการก็ยงั คงเน้นในเรื่ องของการผลิตอยูจ่ นอาจจะเรี ยกได้วา่ เป็ นยุคของผลผลิต
ทางอุตสาหกรรม ซึ่ งไม่สามารถไปสู่ จุดสู งสุ ดได้จนกระทัง่ ในต้นศตวรรษที่ 20 ผูเ้ ผยแพร่ แนวคิดนี้
ไปสู่ ก ารด าเนิ น งานของธุ ร กิ จ ได้แ ก่ เฟรดเดอริ ค ดับ บลิ ว เทเลอร์ ซึ่ งหลัก การจัด การทาง
วิท ยาศาสตร์ ของเขาได้รับการอ่ านและยอมรับ อย่างแพร่ หลาย วิธีการของเทเลอร์ ซึ่ งได้รับผล
สะท้อนจากพื้นฐานทางวิศวกรรมของเขาจะเน้นในเรื่ องของประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการผลิ ต
และต่อมามีนกั ทฤษฎีหลายท่าน เช่น แฟรงค์ แอนด์ลิเลียน กิลเบิร์ต ซึ่ งเป็ นผูเ้ ริ่ มต้นการวิเคราะห์ใน
เรื่ องการเคลื่อนไหว (Motion analysis) ได้ทาการขยายแนวคิดพื้นฐานของเทเลอร์ต่อไปอีก
ส่ วนการผลิตสิ นค้าจานวนมาก (Mass Production) ของเฮนรี่ ฟอร์ ด เป็ นตัวอย่างที่ดีใน
เรื่ องนี้ ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นทัศนคติ ที่ มี ต่อการตลาด การขาดแคลนผลผลิ ต และการกระตุน้ ความ
ต้องการของผูู ู้บริ โภคซึ่ งถือเป็ นกฎทางการตลาด และเป็ นการง่ายที่จะทาความเข้าใจถึงกิจกรรม
การผลิตที่มีบทบาทเหนือกว่าการตลาด
อย่างไรก็ดีคุณ ภาพของผลิตภัณฑ์จะไม่ประสบความสาเร็ จจนกว่าจะมีการตลาดที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะในกรณี ของการออกผลิ ตภัณฑ์ใหม่ที่ จะทาให้ผูบ้ ริ โภคยอมรับ รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมภายใต้สถานการณ์ของการตัดสิ นใจซื้ อ
แนวคิดทีม่ ่ ุงเน้ นด้ านการผลิต (Production Concept)
แนวคิดที่มุ่งเน้นด้านการผลิต มีแนวคิดในหลายรู ปแบบ เช่น แนวคิดที่มุ่งเน้นทางด้าน
วิศ วกรรม (Engineering oriented) โดยมุ่ ง ท าการผลิ ต ในสิ่ ง ที่ นัก วิศ วกรคิ ด ว่า เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ดี
แม้วา่ ผูบ้ ริ โภคอาจจะไม่เห็นเป็ นสาระสาคัญ หรื อบางธุ ร กิ จ ก็ มี แ นวคิ ด ที่ มุ่ ง เน้ น ในเรื่ องของ
ประสิ ทธิภาพของกระบวนการผลิตเป็ นสาคัญ (Manufacturing efficiency)
แนวคิด ที่ มุ่งเน้นด้านการผลิ ต จะคานึ งถึ งการผลิ ตเป็ นอันดับ แรก และการตลาดจะ
หมายความถึงการขายผลิตภัณฑ์ที่ได้ทาการผลิตขึ้นมา เป้ าหมายจะอยูท่ ี่ความต้องการของผูผ้ ลิตที่
จะเคลื่อนย้ายสิ นค้าคงคลัง ไม่ใช่มุ่งเน้นที่ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ในยุคที่มุ่งเน้นด้าน
การผลิตนี้ ผูบ้ ริ หารในด้านการผลิตและวิศวกรรมจะมีบทบาทอย่างมากในการวางแผน หน้าที่ของ
ฝ่ ายขายมีหน้าที่ง่าย ๆ เพียงการขายผลผลิตของบริ ษทั ในระดับราคาที่กาหนดโดยฝ่ ายผลิตและฝ่ าย
การเงิ น สมมติ ฐานของระยะนี้ คือความพยายามทางการตลาดไม่มีความจาเป็ นที่จะไปกระตุน้ ให้
ผูบ้ ริ โภคซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่ งมีการผลิตมาอย่างดีและมีราคาที่สมเหตุสมผล
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แนวคิดด้านการผลิตเริ่ มแพร่ หลายนับจากการเกิดการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมจนกระทัง่ ถึง
ศตวรรษที่ 1920 ในระยะนี้ บริ ษทั มีฝ่ายขายแต่ยงั ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการตลาดจะมีผจู ้ ดั การฝ่ าย
ขายเท่านั้นที่ทาหน้าที่หลักในการบริ หารทีมขาย รู ปแบบองค์กรในลักษณะนี้ มีให้เห็นอย่างชัดเจน
ในสหรั ฐ อเมริ กาจนถึ ง ยุ ค เริ่ ม ต้น ของการตกต่ า ทางเศรษฐกิ จ ครั้ งใหญ่ ข องโลก (The Great
Depression) ในปี ค.ศ. 1929

2. ยุคการตลาดทีม่ ่ งุ เน้ นการขาย (The Sales Era) (ค.ศ. 1900-1949)
ในช่วง ค.ศ. 1900-1949 เป็ นช่วงที่มีเหตุการณ์สาคัญ ๆ ของโลกเกิ ดขึ้นหลายประการ
ได้แก่
1. การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ระหว่าง ค.ศ. 1914 -1918
2. การเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่าทั้งโลกในปี 1929-1939
3. การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่าง ค.ศ. 1933-1945
ยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1914-ค.ศ. 1918)
เป็ นยุคที่ทุกประเทศที่เข้าร่ วมสงครามได้รับความบอบช้ า เสี ยชีวิตมนุษย์และทรัพย์สิน
มากมาย ในขณะที่ ส หรั ฐ อเมริ ก าและญี่ ปุ่ นร่ า รวยขึ้ น จากการฉวยโอกาสผลิ ต สิ น ค้าให้แ ก่ ฝ่าย
พันธมิตร และมีบทบาทสาคัญในวงการเมืองของโลกต่อมา ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ ทัว่ โลกได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจตกต่าอย่างร้ายแรง อย่างไรก็ดีผลของสงคราม ทาให้มีการคิดค้นอาวุธ
ใหม่ ๆ ที่ มี อ านุ ภ าพเหนื อ คู่ ต่ อ สู ้ และหลัก การคิ ด ค้น อาวุธ นั้น ได้น าไปสู่ ก ารคิ ด ค้น ดัด แปลง
เครื่ อ งยนต์ ก ลไกซึ่ งให้ ค วามสะดวกในการติ ด ต่ อ สื่ อสาร คมนาคมท าให้ วิ ท ยาการมี ค วาม
เจริ ญก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่ งถือเป็ นยุคของการปฏิวตั ิการสื่ อสารในช่วงปลายทศวรรษที่ 1920 แต่ในยุค
เริ่ มต้นนั้น “ข่าว” จะหมายถึ ง หนังสื อพิมพ์เท่านั้น หากวันนี้ มีท้ งั โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์ เน็ต และ
เครื่ องมือสื่ อสารนานาชนิด
ระหว่าง ค.ศ. 1925- ต้นทศวรรษ 1950 เทคนิคการผลิตเริ่ มมีความซับซ้อนมากขึ้น และ
เริ่ มมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นทาให้สามารถผลิตสิ นค้าได้ปริ มาณมากจนเกินความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ผูผ้ ลิ ตเริ่ ม เน้นหนักเรื่ องที มขายที่ มี ประสิ ทธิ ภาพเพื่อหากลุ่ มลู กค้าส าหรับ สิ นค้าของตน ในยุค นี้
ธุ ร กิ จ ต้อ งการที่ จ ะกระจายผลผลิ ต ให้ ส อดคล้อ งกับ ผู ้บ ริ โ ภค แนวคิ ด ด้า นการขายอยู่ ภ ายใต้
สมมติฐานที่ ว่าลู กค้าจะต่อต้านการซื้ อสิ นค้าและบริ การที่เห็ นว่าไม่มีความจาเป็ นและนั่นคืองาน
ของพนักงานขายและการโฆษณาที่จะต้องพยายามจูงใจให้ลูกค้าซื้อสิ นค้าให้ได้
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ในขณะที่ ผูผ้ ลิ ตมุ่งเน้นและใช้แนวคิดของการผลิตที่มีขนาดใหญ่ (Mass Production)
ผูผ้ ลิ ตต่างก็เริ่ มคานึ งถึ งว่าเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการผลิตนั้นจุดสาคัญจะอยูท่ ี่ความสามารถในการขาย
ผลิ ตภัณฑ์ที่ผลิ ตขึ้นมาได้ และเห็ นอย่างชัดเจนว่าการขายในปริ มาณขนาดใหญ่จาเป็ นที่จะต้องเข้า
มาสนับสนุ นการผลิตที่มีขนาดใหญ่ โดยองค์กรธุ รกิ จซึ่ งผลิตสิ นค้าให้ตลาดผูบ้ ริ โภคได้ผนั ตัวเอง
เข้าสู่ ระบบการกระจายสิ นค้าแบบมวลรวม (Mass Distribution System) เนื่ องจากมองเห็ นว่าเป็ น
วิธีการที่ มี ประสิ ทธิ ภาพในการเข้าถึ งตลาดได้ดีในยุคนี้ จึงเป็ นจุดเริ่ มต้นของยุคที่มุ่ งเน้นการขาย
(The Sale Era)
ในช่วงเริ่ มต้นของยุคที่มุ่งเน้นการขาย มี ก าร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ค รั้ ง ใ ห ญ่ ใ น ห ล าย
อุตสาหกรรมที่ตลาดเปลี่ ยนไปสู่ ตลาดของผูซ้ ูืู้อ ซึ่ งเป็ นภาวะที่มีอุปทานมากกว่าอุปสงค์ หรื อ
สิ นค้ามี ปริ มาณเกิ นกว่าความต้องการของผูบ้ ริ โภคและเป็ นธรรมชาติที่ การขายจะมีความสาคัญ
มากกว่าการผลิต เพื่อที่จะให้ขายสิ นค้าได้มากที่สุด ผูผ้ ลิตที่มีสินค้าคงคลังมากเกินจะต้องใช้เทคนิค
การขายแบบยัดเยียดเพิ่มมากขึ้น รวมถึ ง การใช้ เทคนิ ค การขายที่ ส ร้ า งแรงกดดัน สู งและต้อ ง
ล่อหลอกผูบ้ ริ โภคโดยใช้โฆษณา แนวคิดแต่เดิมที่มุ่งเน้นการผลิตเปลี่ยนเป็ นแนวคิดที่มุ่งเน้นการ
ขาย และการขายจะเป็ นตัวที่ใช้ในเกมส์การตลาด
การใช้วิธี การขายแบบยัดเยียดเป็ นที่ น่ารังเกี ยจของผูบ้ ริ โภคและเป็ นจุดเปลี่ ยนไปสู่
ระบบผูบ้ ริ โภค (Consumerism) สิ่ งนี้ เป็ นการเคลื่อนไหวที่ทาให้ผูู ู้บริ โภคมีจุดได้เปรี ยบและมี
อานาจต่อรองมากขึ้นเมื่อเทียบกับอานาจต่อรองของผูผ้ ลิตและผูข้ าย การเคลื่อนไหวของลูกค้าเริ่ ม
เห็นเป็ นครั้งแรกในช่วงต้นของทศวรรษที่ 1900 โดยมีบทความที่เขียนลงในหนังสื อชื่อ The Jungle
ของ Upton Sine lair ในปี 1906 กล่ า วถึ ง ความสกปรกที่ มี ใ นเนื้ อ สั ต ว์ ซึ่ งกระตุ ้น ให้ ผูบ้ ริ โ ภค
เรี ยกร้ องให้หน่ วยงานของรั ฐบาลมี การตรวจสอบ การเคลื่ อนไหวนี้ แสดงให้เห็ นว่าระบบตลาด
ต้องการกฎระเบียบจากองค์กรของรัฐบาลเพื่อให้ความคุม้ ครองกับผูบ้ ริ โภค
ยุคเศรษฐกิจตกต่าทัว่ โลก (ค.ศ. 1929-ค.ศ. 1939)
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิ ดภาวะเศรษฐกิ จตกต่าอย่างร้ายทัว่ โลกเกิ ดภาวะเงิ น
เฟ้ อ มี อ ัต ราคนว่ า งงานสู ง มาก ประเทศมหาอ านาจพยายามพัฒ นาประเทศให้ เจริ ญ ก้า วหน้ า
โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ การตกต่าของเศรษฐกิ จเริ่ มส่ อเค้าเมื่อตลาดหุ ้นนิ วยอร์ กเริ่ มพังทลาย
ราคาของตลาดหุ ้นเริ่ มลดลงอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ อง การตกต่ าของเศรษฐกิ จโลกในครั้งนี้ มีอยู่
ต่ อเนื่ องเป็ นเวลาหลายปี มี ผ ลกระทบต่ อการเงิ น การค้า การผลิ ตอุ ต สาหกรรม และการว่าจ้า ง
แรงงาน ซึ่ งมีผลกระทบทัว่ โลก ประเทศผูแ้ พ้สงครามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ไม่สามารถชาระ
หนี้สินได้ ลัทธิ คอมมิวนิ สต์เริ่ มได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากสามารถสร้างงานให้ประชาชนและ
บรรเทาความเดือนร้อนได้
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ในช่วงยุคเศรษฐกิจตกต่าระหว่างทศวรรษที่ 1930 รายได้ส่วนบุคคลและความต้องการ
สิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคลดลงอย่างรวดเร็ ว การตลาดเริ่ มเข้ามามีบทบาทและมีความสาคัญมา
ขึ้น ธุ รกิจที่สามารถอยูร่ อดได้เป็ นเครื่ องชี้วา่ ผูบ้ ริ หารให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดที่จะทาตลาดให้กบั
ผลิตภัณฑ์
ยุคเศรษฐกิ จตกต่ าชี้ ให้เห็ นอย่างชัดเจนว่าปั ญหาหลักของเศรษฐกิ จไม่ใช่ การทาหรื อ
การขยายผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอแต่เป็ นการขายผลผลิต การผลิตสิ นค้าที่ดีไม่ได้นาไปสู่ ความสาเร็ จ
ทางการตลาด ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ะต้อ งขายได้ และจ าเป็ นต้อ งมี วิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม การขาย ดัง นั้ นใน
สหรัฐอเมริ กาจึงเริ่ มเข้าสู่ ช่วงที่การขายและหัวหน้างานขายได้รับบทบาทและความรับผิดชอบใหม่
ในการจัดการของบริ ษทั
ในช่วงที่สองของยุคผูบ้ ริ โภคเริ่ มต้นในทศวรรษที่ 1930 บทความในหนังสื อ Your
Money’s worth ของ Stuart Chase และ F.J Schlink ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1934 ได้กล่าวถึงวิกฤตของการ
ใช้วธิ ี การขายแบบยัดเยียด เช่น การโฆษณาที่ล่อหลอก, การชี้นาผิดๆ และการหลอกลวง ซึ่ งทาให้
องค์กรภาครัฐบาลต้องออกมาตรการควบคุม การดาเนินการนี้ทาให้เกิดองค์กรรัฐบาลที่มีอานาจใน
การลงโทษบริ ษทั ที่ดาเนินการหลอกลวงประชาชนโดยใช้กลยุทธ์การขายที่หลอกลวง
ในช่วงเวลานี้บริ ษทั มุ่งเน้นแต่การขายอย่างเดียวจนไม่คานึงถึงชื่อเสี ยงและเป็ นการขาย
ที่ผูข้ ายจะต้องใช้ความพยายามและใช้เทคนิ คการขายอย่างมากจึงจะประสบความสาเร็ จ ซึ่ งเรี ยก
วิธีการขายแบบนี้ ว่าการขายแบบยัดเยียด ซึ่ งในสหรัฐอเมริ กาแนวคิดที่มุ่งการขายได้ขยายตัวไป
อย่างกว้างขวางจากทศวรรษที่ 1930 จนถึงทศวรรษที่ 1950
แม้วา่ การตลาดจะเริ่ มมีความสาคัญมากขึ้นในยุคของการขายแต่ฝ่ายการตลาดก็ยงั คง
เป็ นส่ วนหนึ่ งของฝ่ ายผลิ ต การเงิน และวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ ายการตลาดจะทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายขาย โดยที่ การขายจะถื อเป็ นองค์ประกอบส่ วนหนึ่ งของการตลาด แต่จะมีความแตกต่างจาก
การตลาด อย่างไรก็ดี แนวคิ ดด้านการตลาดก็ยงั ไม่แพร่ หลายจนกระทัง่ ในทศวรรษที่ 1950 บาง
บริ ษทั จึงได้มีการปฏิบตั ิอย่างชัดเจน
ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1933-ค.ศ. 1950)
ระบบผูบ้ ริ โภคเริ่ มถดถอยลงในยุคที่สหรัฐอเมริ กาเริ่ มเข้าสู่ สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ นค้า
อุปโภคเกิดภาวะขาดแคลนในระหว่างสงครามเนื่องจากสายการผลิตถูกปรับให้เป็ นการผลิตอาวุธ
สงครามซึ่งเป็ นการกลับมาของยุคตลาดผูข้ าย (ซึ่ งอุปสงค์มากกว่าอุปทาน)
ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 ทาให้เศรษฐกิจยุโรปถูกทาลายและได้รับความเสี ยหาย
อย่างหนัก ประชากรสู งเสี ยชีวติ จานวนมาก และกลายเป็ นผูอ้ พยพไร่ ที่อยูอ่ าศัย เส้นทางคมนาคม
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ทางบก น้ า อากาศ ซึ่ งเชื่อมโยงสู่ ศูนย์กลางการค้า และธุรกิจต่าง ๆ รวมทั้งอาคารบ้านเรื อน โรงงาน
อุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า ท่าเรื อ เหมืองแร่ ถูกทาลายเสี ยหายอย่างหนัก เมืองใหญ่ ๆ มีแต่ซาก
ปรักหักพัง การเกษตรถูกทอดทิ้งและได้ผลผลิตต่า อุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวกับทหารต้องปิ ดกิจการ
ประชากรมีแต่ความยากจนอดอยาก ขาดแคลนอาหารและเงิน ยุโรปจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องฟื้ นฟู
โดยเร็ วจึงมีการนาเข้าแหล็ก ถ่านหิ น เคมีภณั ฑ์ อิฐ ปูนซี เมนต์ จากสหรัฐอเมริ กา และกูย้ มื เงินจาก
สหรัฐอเมริ กาเป็ นจานวนมาก
แนวคิดทีม่ ่ ุงเน้ นการขาย (Selling Concept)
แนวคิ ดที่ มุ่ งเน้นด้านการขายมัก เน้นที่ การขายให้ได้ป ริ ม าณขายสู งสุ ด (Maximizing
sales volume) โดยมี ส มมติ ฐานว่าการขายที่ ได้ป ริ ม าณขายสู ง สุ ด นั้น จะท าให้บ ริ ษ ัท ได้รับ ก าไร
สู งสุ ด แต่สมมติฐานเช่นนี้ เป็ นสิ่ งที่อนั ตราย เพราะหากเป็ นการขาย ณ. ระดับ ราคาที่ไม่มีกาไรก็จะ
ทาให้บริ ษทั ล้มละลายได้ในระยะยาว
รู ป แบบอื่ น ของแนวคิ ดที่ มุ่ งเน้น การขายได้แก่ แนวคิ ดที่ มุ่ งเน้น ผลิ ตภัณ ฑ์ (Product
Orientation) ซึ่ งบริ ษ ัท ยืน ยัน ที่ จะพยายามขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี อ ยู่แ ม้จะมี ห ลัก ฐานอย่างชัด เจนว่า
ผลิตภัณฑ์น้ นั ไม่ได้เป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นกลุ่มเป้าหมาย
ภายใต้แนวคิดด้านการขาย (Selling Concept) งานของบริ ษทั คือการขายและส่ งเสริ ม
ผลิ ตภัณฑ์ที่ออกมาจากโรงงาน โดยพยายามขายให้มากที่สุดและทากาไรมากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไป
ได้ ให้ความสนใจน้อยกับการแบ่งส่ วนตลาด และการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และบริ การที่แตกต่างกัน
เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งต่ อ ความต้อ งการอัน หลากหลายของตลาด คาถาของความส าเร็ จ คื อ การท า
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ เป็ นมาตรฐาน (Standardization) และตามด้ว ยการผลิ ต การกระจายสิ น ค้า และ
การตลาดแบบมวลชน

3. ยุคทีม่ ่ งุ เน้ นด้ านการตลาด (The Marketing Era) (ตั้งแต่ ค.ศ. 1950-ค.ศ. 1970)
ปี เตอร์ เอฟดรักเกอร์ ได้กล่าวว่าแนวคิดด้านการตลาดเริ่ มเป็ นที่เข้าใจเป็ นครั้งแรกใน
ศตวรรษที่ 17 ที่ญี่ปุ่น เมื่อประมาณ ค.ศ. 1650 โดยมีสมาชิกของครอบครัวมิตซุ ยได้ทาการค้าขึ้นที่
โตเกียวและเริ่ มเปิ ดกิจการในรู ปแบบของห้างสรรพสิ นค้าเป็ นครั้งแรก โดยมีนโยบายที่จะทาหน้าที่
เป็ นผูซ้ ้ื อสิ นค้าให้กบั ลูกค้า และเลือกสิ นค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งมีการพัฒนา
แหล่งผลิ ต และเสนอสิ นค้าที่หลากหลายให้กบั กลุ่มลูกค้ามากกว่าที่จะเน้นแต่เพียงอาชี พใดอาชี พ
หนึ่ง หรื อสิ นค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรื อแค่การผลิต นอกจากนี้ ปี เตอร์เอฟดรักเกอร์ ยังกล่าวว่าสาหรับ
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ในประเทศแถบตะวัน ตกนั้น การตลาดเริ่ ม ปรากฏให้เห็ นอย่างชัดเจนเมื่ อกลางศตวรรษที่ 19 ที่
บริ ษทั International Hosvester ประมาณ ค.ศ. 1809-1884
ส่ วนอาดัม สมิธได้เขียนไว้ในหนังสื อ The Wealth of Nations ในปี 1776 โดยกล่าวว่า
ความต้อ งการของผูผ้ ลิ ตควรจะถู ก พิ จ ารณาจากการค านึ งถึ งการตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งปรัญญานี้ สอดคล้องกับแนวคิดทางการตลาด ซึ่ งไม่ได้มีพฒั นาการอย่างกว้างขวาง
ใดๆจนกระทัง่ เวลาผ่านไปถึง 200 ปี ต่อมา
Cyrus H. McCormick ได้เขี ยนหนังสื อและชี้ ให้เห็ นอย่างชัดเจนว่าการตลาดเป็ นจุ ด
ศูนย์รวมของหน้าที่ต่าง ๆ ของธุ รกิจ และการสร้างให้เกิดลูกค้าถือเป็ นหน้าที่เฉพาะของการจัดการ
ภายใต้เครื่ องมือทางการตลาดสมัยใหม่ เช่น การวิจยั ตลาด การวิเคราะห์ตลาด แนวคิดด้านการตลาด
นโยบายราคา พนักงานบริ การ การให้บริ การแก่ ลูก ค้า รวมทั้งการจัดระบบสิ นเชื่ อผ่อนส่ ง และ
หลังจากนั้นแนวคิดทางด้านการตลาดจึงเริ่ มมีการเผยแพร่ ในสถาบันการศึกษาในปี ค.ศ. 1905
สาหรับฝ่ ายการตลาดภายในบริ ษทั เริ่ มปรากฏเป็ นครั้งแรกในช่วงต้นของศตวรรษที่ 20
ในรู ปของฝ่ ายวิจยั ตลาด โดยในปี 1911 ได้มีการจัดตั้งฝ่ ายวิจยั ตลาดขึ้นในบริ ษทั Curtis Publishing
เป็ นครั้งแรก ซึ่ งฝ่ ายดังกล่ าวนี้ มีหน้าที่เชื่ อมโยงกับฝ่ ายขาย เพื่อทาการจัดระบบและพัฒนาข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ฝ่ายขายทาให้ฝ่ายขายทางานได้ง่ายขึ้น ภายหลังฝ่ ายวิจยั ตลาดมีความรับผิดชอบเพิ่ม
มากขึ้นเรื่ อย ๆ เช่น มีการวิเคราะห์ยอดขาย และบริ หารงานการตลาด และในระยะต่อมาบริ ษทั ก็เริ่ ม
รวมงานด้านการวิจยั ตลาด การโฆษณา การบริ ก ารลู ก ค้า และงานการตลาดอื่ น ๆ เข้ามาในฝ่ าย
การตลาด
นับ จากช่ วงทศวรรษที่ 1930 เป็ นต้น มา เป็ นยุค ของการแก้ไ ขและการจัดระบบการ
ปฏิ บตั ิงานทางด้านการตลาด ซึ่ งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีองค์กรสาคัญ ๆ ที่ทาการปรับปรุ ง
แก้ไขให้ดีข้ ึนเข้าไปทาหน้าที่ในระบบค้าปลีก ระบบช่ องทางจาหน่ ายและการกระจายสิ นค้า และ
การวิเคราะห์ตลาด ในช่ วงยุคนี้ กิจกรรมทางการตลาดได้มีการยอมรับและคานึ งถึงภายในองค์กร
อย่างเป็ นทางการ ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นของแนวคิดทางการตลาด (Marketing Concept) อย่างชัดเจน
ภายหลักจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้ นสุ ดลง คาว่า “ธุ รกิ จ” เริ่ มมีนยั สาคัญขึ้นมาอย่าง
มากจากการที่นกั ธุ รกิจอเมริ กนั ประสบความสาเร็ จจากการทาธุรกิจระหว่างสงคราม สหรัฐอเมริ กา
กลับเข้าสู่ ยุคของเศรษฐกิ จที่ สงบ ผูบ้ ริ โภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินสาหรับซื้ อสิ นค้า
อุ ป โภคบริ โภค และหัน มาเอาใจใส่ ดูแลตนเองมากขึ้ น ตลาดของผูข้ ายยังคงดาเนิ น ต่ อไป และ
แนวคิดด้านการตลาดก็เริ่ มกลับเข้ามามีบทบาทอีกครั้ง
ในยุคที่มุ่งเน้นด้านการตลาดนี้ สามารถอธิ บายได้จากการเปลี่ยนแปลงของตลาดผูข้ าย
(Seller’s Market) ซึ่ งเป็ นช่ ว งที่ เกิ ด การขาดแคลนผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก าร ไปสู่ ต ลาดของผู ้ซ้ื อ
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(Buyer’s Market) ซึ่ งเป็ นช่ วงที่ ผลิ ตภัณฑ์และบริ การเกิ ดการล้นตลาด เนื่ องจากเมื่อสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ยุติลงโรงงานต่าง ๆ ได้หยุดทาการผลิตอาวุธสงคราม และเริ่ มต้นผลิตสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
อี ก ครั้ งในช่ วงต้น ปี 1942 ประกอบกับ การแพร่ ห ลายของสื่ อมวลชนและสื่ อ โทรทัศ น์ ซ่ ึ งช่ ว ย
สนับ สนุ นให้เกิ ดตราสิ นค้าที่ จาหน่ ายให้กบั ตลาดมวลรวม (Mass-market brands) ซึ่ งเกิ ดขึ้ นจาก
แนวคิดทัว่ ไปในอดีตว่า ตราสิ นค้าต่าง ๆ สามารถประสบความสาเร็ จได้ เพราะตราสิ นค้าดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับเป้ าหมายของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งกาลังอยูใ่ นความสนใจทัว่ ไปในสมัยนั้น และผูบ้ ริ โภค
มี ความเชื่ อว่าการซื้ อสิ นค้าที่ มีตรายี่ห้อเป็ นเครื่ องหมายแสดงให้ผูบ้ ริ โภคเห็ นว่าได้ตดั สิ นใจซื้ อ
สิ นค้าที่มีมาตรฐานสู งและมีมาตรฐานคงที่สม่าเสมอในยุคนี้ เป็ นจุดเริ่ มต้นของตราสิ นค้าชั้นนาต่าง
ๆ เช่น ผงซักฟอกไทด์ แมคโดนัลด์ เป็ นต้น
ในปี 1948 นัก วิจยั ได้คน้ พบ Transistor effect ซึ่ งหมายความว่าหลอดสู ญญากาศใน
โทรทัศน์ได้กลายเป็ นเทคโนโลยีที่ลา้ สมัย และมีการหันมาใช้ทรานซิ สเตอร์ ในโทรทัศน์แทน ซึ่ ง
เป็ นจุดเริ่ มต้นของการปฏิวตั ิทางเทคโนโลยีครั้งสาคัญ
ในทศวรรษที่ 1950 ได้เกิ ด แรงงานสมองขึ้ น ซึ่ งเป็ นผลโดยตรงจากการปฏิ วตั ิ ท าง
เทคโนโลยี โดยเฉพาะการเกิ ดขึ้ นของคอมพิวเตอร์ ที่ทาให้เกิ ดความรู ้เชิ งลึ ก ข้อมูลข่าวสารและ
เครื่ องมื อใช้ไฮเทคใหม่ ๆ เกิ ดขึ้ น มากมายอย่างรวดเร็ ว การจ้างงานเริ่ ม เปลี่ ย นเป็ นแรงงานจาก
มันสมอง แทนแรงงานร่ างกาย ผูท้ ี่เกิดภายหลัง ค.ศ. 1950 ถือเป็ นคนยุกแรกท่ามกลางสิ่ งแวดล้อม
ยุคอิเล็กทรอนิ คส์ ซึ่ งคนเหล่านี้ มีความแตกต่างจากคนรุ่ นเก่า ๆ และประสบการณ์ของคนรุ่ นเก่า ๆ
มักไม่ค่อยมีอิทธิ พลต่อคนรุ่ นใหม่มากนัก ตลอด 40 ปี ที่ ผ่านมาได้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงครั้งใหญ่ ๆ
ในอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งค านวณโดยเริ่ ม จากการเกิ ด Mainframe แล้ว พัฒ นาเป็ น Minicomputer
คอมพิ วเตอร์ ส่ วนบุ ค คลตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์ พ กพา รวมทัง่ มี ก ารพัฒนาทางด้านฮาร์ ดแวร์ และ
โครงสร้ างพื้นฐานเทคโนโลยีสนับสนุ นได้แก่ ซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ การสร้างโปรแกรม และการใช้
โปรแกรมเพื่อการสื่ อสารจนปัจจุบนั มาถึงยุคของอินเตอร์ เน็ต และการใช้ e-commerce
ในช่ วงทศวรรษที่ 1960 นักวิจยั ด้านพฤติกรรมการบริ โภคได้ให้ความสาคัญอย่างมาก
เกี่ ยวกับการวิจยั ด้านการแพร่ กระจายสิ นค้าใหม่ ซึ่ งผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถอธิ บายพฤติกรรม
บริ โภคในเรื่ องการรับและปรับใช้สินค้าใหม่ ๆ ได้ และการปรับใช้นวัตกรรมยังนาไปสู่ พฤติกรรม
การซื้ อสิ นค้าใหม่ ๆ อีกด้วย นอกจากนี้ ยงั มีแนวคิดจากงานวิจยั ทฤษฎี KAP ขึ้น ซึ่ งเป็ นการศึกษา
พฤติกรรมของมนุ ษย์เริ่ มตั้งแต่การรับรู ้ หรื อมีความรู ้ (K-Knowledge) และนาไปสู่ การเกิ ดทัศนคติ
(A-Attitude) และไปจบลงที่ ก ารลงมื อ กระท า (P-Practice) หรื อ การปรั บ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ในยุ ค นี้
วิทยาการข่าวสารและการสื่ อสารของโลกแบ่งแยกออกเป็ นข่าวสารและสื่ อเฉพาะแต่ละประเภท
เช่น สื่ อโทรทัศน์จะพบว่ามีรายการโทรทัศน์ตามสถานีต่างๆ เพิ่มจานวนขึ้นอย่างรวดเร็ ว จนทาให้
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รายการยอดนิยมเดิมมีคะแนนความนิยม (Rating) ตกลงอย่างมาก สายผลิตภัณฑ์ การสื่ อสารใหม่ ๆ
เกิ ดขึ้นอย่างมากมายและเป็ นรู ปแบบการสื่ อสารที่สามารถเข้าถึงผูร้ ับข่าวสารได้ทวั่ ทุกหนทุกแห่ ง
ใหม่ใหม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวนี้ ส่งผลกระทบอย่างมากทางสังคม
ตลอดทศวรรษที่ 1960 ผูบ้ ริ โภคในประเทศอุตสาหกรรมมีความสุ ขกับรายได้ที่ได้รับและการใช้จ่าย
ซื้ อสิ นค้าและบริ การที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ วไม่วา่ จะเป็ นรถยนต์ใหม่ โทรทัศน์ เครื่ องล้างจาน
การท่องเที่ยวต่างประเทศ การศึกษาระดับสู ง และอื่น ๆ ผูบ้ ริ โภคในสหรัฐอเมริ กา ยุโรปตะวันตก
ญี่ปุ่น ออสเตรเลี ย และอื่น ๆ เริ่ มรู ้สึกขาดความมัน่ คง ส่ วนในประเทศด้วยพัฒนา แม้ว่าจะมีรายได้
น้อยมาก แต่ก็เริ่ มมีความหวังที่สูงขึ้น เนื่องจากมีการได้เห็นได้ยนิ จากหนังสื อพิมพ์ วารสาร วิทยุ ซึ่ ง
ต่างก็รู้สึกถึงการมีส่วนร่ วมและเป็ นส่ วนหนึ่งในโลกอุตสาหกรรม
แนวคิดด้ านการตลาด (Marketing Concept)
แนวคิดด้านการตลาดเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเป็ นครั้งแรกในช่วงกลางทศวรรษที่ 1950 การ
เข้ามาสู่ ยุคของตลาดผูซ้ ้ื อก่อให้เกิ ดความต้องการใช้แนวคิดเกี่ ยวกับลูกค้า (Customer Orientation)
โดยธุ รกิ จจะมุ่งเน้นที่ ลูกค้า จะคานึ งถึ งความต้องการของลู กค้าปั จจุบนั และลู กค้าในอนาคตเป็ น
อันดับแรก ลูกค้าเป็ นหัวใจสาคัญของการตัดสิ นใจทุก ๆ อย่างภายในองค์กรและในทุกส่ วนของการ
ดาเนิ น งาน (ทั้งด้านการผลิ ต การตลาด การเงิ น วิจยั และพัฒ นา วิศ วกรรม และอื่ น ๆ เพื่ อ ที่ จะ
ตอบสนองกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายให้เกิดความพอใจ ดังนั้นธุรกิจที่มุ่งเน้นลูกค้าจะทาการวิจยั ตลาดเป็ น
อันดับ แรกเพื่ อที่ จะศึ ก ษาถึ งสิ่ งที่ กลุ่ ม ลู กค้าเป้ าหมายต้องการแล้วจึงท าการออกแบบพัฒนาและ
นาเสนอสิ่ งที่สามารถตอบสนองความพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย โดยมีความเชื่อว่าจะเป็ นการง่ายที่จะ
ทาตลาดในผลิ ตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการจริ งๆ มากกว่าที่จะทาผลิตภัณฑ์แล้วจึงโน้มน้าวให้ผทู ้ ี่คาดว่า
จะซื้อเห็นว่าผลิตภัณฑ์น้ นั คือสิ่ งที่ตอ้ งการ แม้วา่ การวิจยั จะไม่ใช่เครื่ องมือที่ยนื ยันความสาเร็ จแต่วิธี
นี้ ก็ช่วยให้ธุรกิ จพยายามที่ จะศึกษาถึงความต้องการของกลุ่ มลูกค้าเป้ าหมายก่ อนที่จะทาการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ บางธุ รกิจมีการกาหนดงานบริ การหลังการขาย และใช้การวิจยั ในการตรวจสอบวิธีที่จะ
สร้างความพอใจให้กบั ลูกค้าและวิธีการที่จะทาให้ลูกค้าเกิดความพอใจ
ในช่วงกลางของศตวรรษที่ 20 ผูผ้ ลิตเริ่ มต้นคานึงถึงความได้เปรี ยบในการติดต่ออย่าง
ใกล้ชิดกับผูบ้ ริ โภค โดยก่อนหน้านั้นเคยมีมาแล้วตั้งแต่ในยุคของการผลิตตามคาสั่ง อันเป็ นการ
สร้างความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างผูข้ ายกับผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีการปฏิบตั ิกนั น้อยลงในขณะที่ธุรกิจโต
มากขึ้น ๆ แต่ในยุคหลังเริ่ มมีความชัดเจนว่าผูผ้ ลิตควรจะต้องทาวิจยั ตลาดเพื่อเรี ยนรู ้ความต้องการ
ของกลุ่มเป้ าหมายที่คาดว่าจะเป็ นลูกค้า
ในยุคนี้ผผู ้ ลิตได้ปรับตัวจากแนวคิดที่มุ่งเน้นการขายมาเป็ นการมุ่งเน้นที่การตลาด และ
เริ่ มต้นมุ่งเน้นที่ ความต้องการของกลุ่ มลู กค้าเป้ าหมายแทนที่จะมุ่งเน้นในเรื่ องความต้องการของ
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ผูข้ ายที่ จะเคลื่ อนย้ายสิ นค้าและมุง้ เน้นที่การขาย ผูผ้ ลิตได้หันมามุ่งเน้นที่ความต้องการของลูกค้า
เป้ า หมายโดยท าการผลิ ต ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ผูซ้ ้ื อ ต้อ งการ (มุ่ งเน้น ที่ ก ารตลาด) ในยุค นี้ จึ ง เกิ ด แนวคิ ด
การตลาด (Marketing Concept) ขึ้น
แนวคิดของการจัดการด้านการตลาดจะมุ่งตรงไปที่เป้ าหมาย 2 ประการคือ มุ่งเน้นที่
ลู ก ค้า และก าไรจากยอดขาย ซึ่ งจะต้องให้ค วามส าคัญ กับ การตลาดมากกว่าการขาย โดยที่ ผูท้ ี่
รับผิดชอบในส่ วนนี้ ได้แก่ผจู ้ ดั การฝ่ ายการตลาด กิจกรรมการตลาดต่าง ๆ ที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายจะ
ถู กกาหนดจากฝ่ ายการตลาด นอกจากนี้ ในเรื่ องของการควบคุ มระบบสิ นค้าคงคลัง โกดังสิ นค้า
การวางแผนผลิ ตภัณฑ์ก็อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ ายการตลาดด้วย ดังนั้นผูบ้ ริ หารการตลาดจึง
ควรเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ในระยะเริ่ มต้นของรอบการผลิต และควรมีอิทธิ พลต่อการวางแผนทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวของบริ ษทั หัวใจในการทาให้แนวคิดด้านการตลาดประสบผลสาเร็ จก็คือ
ทัศนคติของผูบ้ ริ หารระดับสู งที่ให้ความสาคัญกับงานการตลาด
ในธุ รกิ จของสหรั ฐอเมริ กาผลิตภัณฑ์จะต้องถู กนาเข้าสู่ ตลาดไม่ใช่ เป็ นการผลิตเพื่อ
ขาย ด้วยสาเหตุน้ ีทาให้เกิดแนวคิดด้านการตลาด (Marketing Concept) ขึ้น และแนวคิดนี้ ได้เข้าไปมี
บทบาทในธุ รกิจอย่างมากตั้งแต่ปี 1952 เมื่อรายงานประจาปี ของบริ ษทั General Electric ได้กล่าวถึง
ปรัชญาการจัดการแนวใหม่ข้ ึน โดยแนวคิดนั้นคือการที่จะผูบ้ ริ หารการตลาดเข้าไปมีบทบาทใน
ธุ รกิ จตั้งแต่ เริ่ ม ต้น มากกว่าที่ จะเข้าไปมี บ ทบาทเมื่ อจบกระบวนการผลิ ตแล้ว และจะผนวกเอา
การตลาดเข้าไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของธุ รกิ จ ดังนั้นการตลาดซึ่ งอาศัยการศึกษาและการทาวิจยั จะเป็ น
ตัวก าหนดแนวคิ ดด้านวิศ วกรรม การออกแบบ และการผลิ ต เพื่ อให้ส ามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ดว้ ยผลิตภัณฑ์ที่มี ในระดับราคาที่ผ ูู ู้บริ โภคเต็มใจที่จะจ่าย ณ สถานที่
และเวลาที่เขาต้องการ โดยที่การตลาดจะมีบทบาทหน้าที่ในการวางแผนผลิตภัณฑ์ แผนงานผลิต
และการควบคุมสิ นค้าคงคลัง รวมทั้งในเรื่ องของการขาย การจัดจาหน่ายสิ นค้า และการให้บริ การ
ดัง นั้น บทบาทของการตลาดจึ งไม่ ใช่ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของกิ จกรรมที่ ก าหนดขึ้ น หลัง
กระบวนการผลิ ต เสร็ จสมบู รณ์ แล้ว แต่ นัก การตลาดจะต้อ งมี บ ทบาทเป็ นผูน้ าในการวางแผน
ผลิ ตภัณ ฑ์ ดังนั้นการตลาดและการขายจึ งไม่ควรจะมีบทบาทเหมือนกัน ซึ่ ง ธี โอดอร์ เลวิตต์ ได้
ชี้ ให้เห็ นความแตกต่างระหว่างแนวความคิดที่ มุ่ งการขาย และแนวความคิดที่ มุ่ งการตลาด โดย
แนวความคิดที่มุ่งเน้นการขายจะเน้นความต้องการของผูข้ าย ส่ วนแนวความคิดที่มุ่งการตลาดจะ
เน้นความต้องการของผูซ้ ้ื อแนวความคิดมุ่งการขายเริ่ มต้นจากความต้องการของผูข้ ายซึ่ งต้องการ
เปลี่ยนผลิตภัณฑ์เป็ นเงินสด ส่ วนแนวความคิดมุ่งการตลาดจะเริ่ มต้นด้วยความคิดที่จะตอบสนอง
ความต้องการของลู กค้าให้ได้รับความพอใจด้วยผลิตภัณฑ์และสิ่ งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สร้างสรรค์ข้ ึน
มาแล้วส่ งมอบเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริ โภคในที่สุด
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ส่ วนฟิ ลิป คอตเลอร์ ก็ได้กล่าวเกี่ยวกับแนวคิดด้านการตลาดไว้วา่ ธุ รกิ จจะต้องทางาน
มากขึ้นในการค้นหาความต้องการที่แท้จริ งของผูบ้ ริ โภค มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ดีข้ ึน ทาการ
โฆษณาและส่ งมอบสิ นค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ในอดีต ธุ รกิ จส่ วนใหญ่ ม องงานแค่ เพี ย งการขายสิ น ค้าที่ ตนผลิ ต ขึ้ น และเมื่ อความสนใจของ
ผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไป ธุ รกิจก็จะให้พนักงานขายทาการขายสิ นค้าให้มากขึ้น มีการเสนอของแถม หรื อ
ให้เงิ นคืนแก่ลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้า วิธีการนี้ เรี ยกว่าแนวคิดด้านการขาย (Sales Approach) ซึ่ งเน้นที่การ
ขายตัวผลิตภัณฑ์แนวคิดนี้ มกั ใช้ได้ดีในช่วงสั้น ๆ และอย่างน้อยที่สุด เพื่อหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
แต่ไม่ช่วยให้การทากาไรเพิ่มขึ้น ซึ่ งแนวคิดด้านการขายนี้ ไม่สามารถให้คาตอบในระยะยาวได้ใน
เรื่ องความสนใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ปัจจุบนั ของบริ ษทั ซึ่ งแนวคิดด้านการขายนั้นจะเน้น
ที่ตวั ผลิตภัณฑ์ส่วนแนวคิดด้านการตลาดนั้นจะเน้นที่ตวั ผูบ้ ริ โภค
ถ้าธุ รกิจมีความตั้งใจในการตรวจสอบความต้องการใหม่ ๆ ของผูบ้ ริ โภค ธุรกิจก็จะไม่
ลาบากในการเสาะแสวงหาโอกาส ผูบ้ ริ โภคต้องการสารอาหารเพิ่มขึ้น เสื้ อผ้าที่น่าดึงดูดใจมากขึ้น
น้ ามันที่ มีเพียงพอและซ่ อมรถยนต์ฟรี มีบา้ นที่อยู่สุขสบาย ลูกค้าอุตสาหกรรมต้องการระบบและ
อุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นสาหรับการดาเนินงานของบริ ษทั หุ่นยนต์โรงงาน ช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการผลิต และการบาดเจ็บของคนงาน ต้องการแนวทางที่มีประสิ ทธิภาพในการส่ งมอบสิ นค้านั้น
ไปสู่ จุดขาย ซึ่ งจะเห็นว่าธุ รกิจมีโอกาสอยูม่ ากมาย แนวทางหนึ่ งที่ช่วยให้สามารถเห็นการตลาดคือ
วิธีการที่ใช้ในธุ รกิ จเพื่อปรับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมาสู่ โอกาสในการทากาไรของบริ ษทั โดย
เทคโนโลยีจะเป็ นตัวนาในการกาหนดโอกาสใหม่ ๆ เทคโนโลยีจะเป็ นกุญแจสาคัญในการกาหนด
รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ในอนาคต เช่ น ในปั จ จุ บ ัน เรามี โ ทรศัพ ท์ มื อ ถื อ แล้ว มี วิ ดี โ อ วี ซี ดี มี
คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล ทีวี เคเบิ้ลทีวี หุ่นยนต์โรงงาน เป็ นต้น การประดิษฐ์ คิ ด ค้ น เท ค โน โล ยี
ใหม่ ๆ นัน่ ถือเป็ นคาตอบเพียงครั้งเดียวเท่านั้นซึ่ งความสาเร็ จของการตลาด
เทคโนโลยีระดับสู งจะต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่
เฉพาะเจาะจงและสามารถสื่ อสารในรู ปแบบที่ทนั สมัย ในระดับราคาและบริ การที่สามารถจูงใจ
ตลาดได้เพียงพอ ซึ่ งประเด็นทั้งหมดข้างต้นนี้ ขอ้ เท็จจริ งคือ การตลาดไม่สามารถเริ่ มต้นภายหลัง
จากมีการผลิ ตสิ นค้าขึ้นแล้ว และเป็ นหน้าที่ของฝ่ ายการตลาดของบริ ษทั ที่จะตัดสิ นใจว่ามีตลาด
สาหรับผลิ ตภัณฑ์หรื อไม่ ตลาดใหญ่เท่าใด แบ่งเป็ นสัดส่ วนใดบ้าง การยอมรับของผูบ้ ริ โภคเป็ น
อย่างไร และพฤติกรรมการซื้ อเป็ นอย่างไร การตลาดจะต้องให้ขอ้ มูลเหล่านี้ แก่ฝ่ายวิจยั และพัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์ เพื่อจะได้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็ นไปได้และสอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย
มากที่ สุ ด นอกจากนี้ การตลาดยัง ต้อ งท าการวางแผนราคา ช่ อ งทางจาหน่ าย และการส่ ง เสริ ม
การตลาด เพื่อการนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ ตลาด และจะต้องปฏิบตั ิตามแผนที่กาหนดไว้ ตรวจสอบ
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ผลการดาเนินการและแก้ไขปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานในจุดที่ยงั ไม่บรรลุเป้ าหมาย ดังนั้นการตลาดจึง
ต้องเริ่ มต้นก่อนที่จะมีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นและปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ขายไปแล้ว
รวมทั้งสามารถอธิ บายทุกอย่างได้วา่ เกิดอะไรขึ้นในตลาด และสามารถหาแนวทางในการปรับปรุ ง
ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพอใจ
แนวคิดด้านการตลาดมีเป้ าหมายที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การให้สอดคล้องกับ
ตลาดแต่ละส่ วน โดยการแบ่งส่ วนตลาด หาตลาดเป้ าหมายและวางตาแหน่ งการสนองตอบความ
ต้องการของลูกค้าในตลาดที่เลือกไว้ เพื่อที่จะทาให้ลูกค้ามีความจงรักภักดี และการซื้ อซ้ าของลูกค้า
เหล่านี้จะสร้างกาไรเพิ่มขึ้น
ดังนั้นจึงเชื่ อว่าการตลาดมีบทบาทสาคัญในการกาหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิ จใหม่ ๆ
ขึ้น และเพิ่มมาตรฐานความเป็ นอยูใ่ ห้ดีข้ ึน ดังนั้นจึงได้ให้คานิยามของการตลาดไว้วา่ เป็ นการสร้าง
และส่ งมอบมาตรฐานความเป็ นอยูซ่ ่ ึ งนาไปสู่ การมองงานทางการตลาดที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น
อย่างไรก็ดี ฟิ ลิป คอตเลอร์ และ ซิ ดนี ย ์ เจ เลวี ได้กล่าวว่า แนวความคิดทางการตลาด
เป็ นเรื่ องที่มีการถกเถี ยงกันเป็ นเวลานานว่า การตลาดทาหน้าที่รองรับกิจกรรมที่สาคัญขององค์กร
ทั้ง หมด ทุ ก องค์ก รต้องพัฒ นาสิ น ค้าที่ เหมาะสมต่ อกลุ่ ม ผูบ้ ริ โภค และต้องใช้เครื่ องมื อสื่ อสาร
สมัยใหม่เพื่อเข้าถึงผูบ้ ริ โภค การตลาดได้ให้แนวคิดที่เป็ นประโยชน์เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั ทุกส่ วน
ขององค์กร โดยที่ความพยายามไม่ได้อยูท่ ี่การตลาดอย่างเดียว แต่ฝ่ายบัญชีที่ดูแลด้านเครดิต รวมทั้ง
ฝ่ ายวิศ วกรที่ ดู แ ลทางด้า นการออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ะต้อ งมี บ ทบาทส าคัญ ด้ว ย และมุ่ ง หวัง ที่
ความสาเร็ จในระยะยาว ผลกาไรในระยะยาวมากกว่าเป้าหมายในระยะสั้น
การตลาดถูกสร้างขึ้นมาจากความสาเร็ จในอดีตในขณะที่มีวิวฒั นาการในหลาย ๆ ปี ที่
ผ่านมาหลายบริ ษทั ได้ใช้แนวคิดที่มุ่งเน้นผูบ้ ริ โภคเป็ นสาคัญและกาหนดรู ปแบบกิจกรรมการตลาด
พื้นฐานขึ้น จะเห็ นได้ว่าสิ่ งที่ มี การเปลี่ ยนแปลงมากที่ สุดเมื่อเร็ ว ๆ นี้ คื อแนวทางในการก าหนด
รู ป แบบของกิ จกรรมการตลาดตัว อย่างเช่ น ในการแบ่ ง ตลาดออกเป็ นส่ วน ๆ โดยอาศัย ความ
ต้องการที่แตกต่างกันนั้นในทางปฏิบตั ิพบว่ามีบริ ษทั ที่ใช้วิธีน้ ีมากว่า 2 ศตวรรษแล้ว อย่างไรก็ตาม
กระบวนการในการแบ่งส่ วนตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากเดิมที่ง่าย ๆ โดยใช้ดุลพินิจแต่ใน
ปั จจุ บ นั ใช้เทคนิ ค ทางสถิ ติที่ ซับ ซ้อนและใช้ฐานข้อมู ล ขนาดใหญ่ แม้ว่าการเปลี่ ย นแปลงอย่าง
มากมายนี้ จะนาไปสู่ การใช้ระบบอินเตอร์ เน็ตและการพาณิ ชย์อิเล็กโทรนิ คก็ตาม แต่พ้ืนฐานของ
การตลาดก็ยงั คงไม่มีการเปลี่ยนแปลง แม้วา่ วิธีการที่นกั การตลาดจะนามาใช้จะมีการเปลี่ยนแปลง
แต่ปรัชญาพื้นฐานทางการตลาดและกระบวนการจัดการทางการตลาดยังคงเหมือนเดิม
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4. ยุ ค ที่ ม้ ุ ง เน้ น การตลาดที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและมนุ ษ ยชาติ (The Social
Responsibility and Human Orientation) (ตั้งแต่ ค.ศ. 1971-ค.ศ. 2000)
ในช่ วงค.ศ. 1971 จนถึ ง ค.ศ. 2000 เป็ นช่ วงที่ มี เหตุ ก ารณ์ ส าคัญ ๆ ของโลกเกิ ด ขึ้ น
หลายประการสามารถสรุ ปได้ดงั นี้คือ
ในช่ วงทศวรรษที่ 1970
ในทศวรรษที่ 1970 จนถึงช่วงต้นของทศวรรษที่ 1980 เป็ นช่วงวิกฤตของเศรษฐกิจโลก
หลายอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริ กาประสบกับปั ญหาภาวะเศรษฐกิ จผันผวนอย่างรวดเร็ ว เกิ ดการ
ขาดแคลนวัตถุดิบที่จะป้ อนเข้าโรงงาน ซึ่ งในยุคนี้ นกั เศรษฐศาสตร์ที่ชื่อ Kenneth Boulding เรี ยกว่า
เป็ นเศรษฐกิจยุคคาวบอย ในยุคนี้ ช้ ี ให้เห็นข้อจากัดของปรัชญาที่ว่าทรัพยากรมีไม่จากัด ซึ่ งเป็ นไป
ไม่ได้ และถือเป็ นการสิ้ นสุ ดของเศรษฐกิจยุคคาวบอย
ในปี 1973 เกิดภาวะการขาดแคลนน้ ามันขึ้น เป็ นช่ วงวิกฤตของพลังงาน และในช่ วง
กลางทศวรรษที่ 1970 การขาดแคลนไม่ ไ ด้เกิ ด เฉพาะในอุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้น้ า มัน เท่ านั้น (เช่ น
พลาสติก, ปิ โตรเคมี) แต่รวมไปถึ งหลาย ๆ อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมด้วย การขาด
แคลนน้ ามัน ส่ ง ผลให้ ภ าวะเงิ น เฟ้ อเพิ่ ม ขึ้ น ถึ งเลข 2 หลัก การยับ ยั้งภาวะเงิ น เฟ้ อ ท าให้ห ลาย ๆ
ประเทศก้าวเข้าสู่ ยคุ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ปัญหาคนว่างงานเพิ่มขึ้น ผูบ้ ริ โภคเริ่ มมีความวิตกกังวล
และชะลอการใช้จ่ายโดยใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ ดา้ นน้ ามันทาให้เกิ ด
ภาวะการขาดแคลนพลังงานและวัตถุ ดิบ ราคาสิ นค้าปรับ ตัวสู งขึ้ น ภาวะการแข่ งขัน เริ่ ม รุ นแรง
เหมือนทาสงคราม รายได้เริ่ มหยุดนิ่ ง มีการสู ญเสี ยงาน สิ นค้าต่างประเทศเริ่ มเข้ามาแย่งตลาดสิ นค้า
ในประเทศทาให้ส่งผลกระทบต่อธุ รกิจในประเทศ เกิดการล้มละลาย ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ล้มเหลว มีการเลิกล้มกิจการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เคยมีการจ้างงานสู งในระบบเศรษฐกิจ
ในสมัยก่อนปั ญหาของธุ รกิจคือการขายผลิตภัณฑ์ไม่ใช่การผลิตผลิตภัณฑ์ แต่ในภาวะ
เช่นนี้ทุกธุ รกิจกลับต้องให้ความสนใจกับการผลิตผลิตภัณฑ์และในขณะเดียวกันก็ยงั ต้องให้ความ
สนใจกับการวางตลาดผลิตภัณฑ์ดว้ ย โดยเฉพาะในช่วงที่วตั ถุดิบขาดแคลนการตลาดไม่ใช่เรื่ องง่าย
บริ ษทั ส่ วนใหญ่เห็นโอกาสทางการตลาด แต่ก็มีคู่แข่งเป็ นจานวนมาก และในขณะเดียวกันผูบ้ ริ โภค
ก็ยงั คงมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากผลของเงินเฟ้อในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา
บริ ษทั เริ่ มยกเลิกการผลิตสิ นค้าที่ทากาไรต่าและหันมาสนใจสิ นค้าที่ทากาไรสู ง และมี
การตรวจสอบโปรแกรมการตลาดอย่างต่อเนื่ อง ภาวะขาดแคลนอาจจะสร้างโอกาสทางการตลาด
ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้เช่น การขาดแคลนน้ ามันทาให้ความต้องการรถจักรยานเพิม่ ขึ้น
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หลาย ๆ บริ ษ ัท ได้รั บ ผลกระทบจากภาวะเลวร้ า ยนี้ และไม่ มี เวลาพอที่ จ ะท าการ
วิเคราะห์ความล้มเหลวของตนเอง ซึ่ งเกิดจากผลกระทบของเศรษฐกิ จ รวมทั้งไม่สามารถวิเคราะห์
ความต้องการของลูกค้าได้ หลายบริ ษทั มีจุดอ่อนทางการตลาดและการวางแผนกลยุทธ์ แต่ก็มีหลาย
บริ ษ ทั มีความสามารถสู งในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปและ
ได้รับผลกาไรที่ดีตลอดช่วงเวลาวิกฤตและชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการตลาดสามารถทาให้เกิดความ
แตกต่างได้
ในช่ วงเวลาวิก ฤตทางเศรษฐกิ จ อเมริ กาได้สู ญ เสี ย ความเป็ นผูน้ าทางอุ ตสาหกรรม
ดุ ลการค้าต่างประเทศเกิ ดภาวะขาดดุลสู ง และสู ญเสี ยผลการดาเนิ นงานในตลาดหลายแห่ งให้กบั
บริ ษทั ญี่ปุ่น และยุโรป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์อยูใ่ นสถานะที่อ่อนแอมากเพราะเกิดความ
ล้มเหลวในการลดขนาดของรถยนต์ในระยะต้น ๆ ส่ วนอุตสาหกรรมแหล็กของอเมริ กาก็ประสบ
ความล้มเหลวจากการลงทุนโรงงานที่ทนั สมัยเพิ่มขึ้นเมื่อหลายปี มาแล้ว บริ ษทั ในสหรัฐอเมริ กา
แบกปั ญหาภาระค่ า แรงงานที่ สู งขึ้ นท าให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ม่ ส ามารถแข่ ง ขัน ในตลาดโลกได้
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตตกต่า ชื่อเสี ยงในเรื่ องคุณภาพของสิ นค้าไม่ได้อยูใ่ นใจของผูบ้ ริ โภคอีกต่อไป
ในทศวรรษที่ 1970 สังคมอเมริ กนั เริ่ มเข้าสู่ ยุคอีเล็กทรอนิกส์ แทนที่ยคุ แมคคานิค ยุคที่
อาศัยสิ่ งตีพิมพ์เป็ นสื่ อในการติดต่อและเผยแพร่ วิทยาการซึ่ งกันและกันอย่างกว้างขวาง ยุคที่ทาให้
ช่ อ งว่า งระหว่างวัย กว้า งขึ้ น ในขณะเดี ย วกัน กฎหมายในสหรั ฐ อเมริ ก าได้มี ข ้อ ก าหนดในการ
จัดรู ปแบบมาตรฐานในการนาเสนอทัว่ ประเทศโดยร้านขายปลีกเริ่ มมีการแสดงข้อมูลราคาขายต่อ
หน่วยของสิ นค้าในร้าน
ปลายทศวรรษที่ 1970 บริ ษทั ที่ดาเนินธุรกิจขายข่าวสารให้บริ ษทั อื่นมีความสาคัญอย่าง
เห็ นได้ชดั ในการป้ อนข้อมูลข่าวสารให้กบั บริ ษทั ที่ตอ้ งการใช้ขอ้ มูลเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด
และทาความเข้าใจกับผูบ้ ริ โภคได้ดีข้ ึน โดยลักษณะการดาเนินงานมีท้ งั การขายข้อมูลจากการสารวจ
วิ จ ัย ในเรื่ องของการตรวจสอบในร้ า นค้า ปลี ก (Retail Audits) การส ารวจภายในครั ว เรื อน
(Household surveys) การทาวิจยั ในแต่ละโครงการในรู ปของการทาการอภิปรายกลุ่ มย่อย (Focus
Group) การสัม ภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (In-depth Interviews) และการวิจยั ส ารวจ (Survey) ในยุคนี้ มี
การปฏิวตั ิข่าวสารเกิดขึ้นเช่นกัน ท่ามกลางการขยายตัวอย่างมากของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ซึ่ งเป็ นผล
จากการผลิ ตไมโครชิ พ ส์ และเซมิ คอนดักเตอร์ โยดผูผ้ ลิ ตอย่างโมโตโรล่ า และอิ นเทล รวมทั้งมี
ความก้าวหน้าด้านระบบการท างานของเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ซอฟต์แวร์ อุ ปกรณ์ สื่ อสาร (ได้แต่
ไฟเบอร์ออพติคส์ และจานดาวเทียม) ตลอดจนอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นของการเกิดผลิตภัณฑ์
ใหม่ของวงการสื่ อสารคือเครื่ องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอันส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง
ทางสังคม และวิธีการสื่ อสารระหว่างบุคคล
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ในช่ วงทศวรรษที่ 1980
ในทศวรรษที่ 1980 บริ ษ ัท ต่ า งชาติ ไ ด้มี ก ารพัฒ นาปรั บ ปรุ ง ผลิ ตภัณ ฑ์ แ ละมี ค วาม
เชี่ ยวชาญด้านการตลาดเพิ่มมากขึ้น และสามารถเข้าสู่ ตลาดอเมริ ก าได้สาเร็ จ สิ นค้านาเข้าหลาย
รายการมียอดขายที่สูง เช่ น อุปกรณ์สานักงาน เครื่ องจักร เสื้ อผ้าเครื่ องประดับ นาฬิกา เซมิคอน
ดักเตอร์ และ อุปกรณ์ ไฟฟ้ าเครื่ องเสี ยง ทีวี เป็ นต้น ทาให้สหรัฐอเมริ กาขาดดุลการค้า เนื่ องจากมี
การนาเข้ามากกว่าการส่ งออก ซึ่ งในยุคนี้ เป็ นช่ วงที่บริ ษทั ของสหรัฐอเมริ กาต้องแข่งขันกับบริ ษทั
ญี่ปุ่น และผีเสื้ อแห่ งเอเชี ย ได้แก่ เกาหลี ไต้หวัน สิ งค์โปร์ และฮ่องกง เริ่ มมีบทบาทในตลาดโลก
มากขึ้น ดังนั้นในทศวรรษที่ 1980 นี้ จึงเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลง บริ ษทั ต่าง ๆ ได้ลดจานวนพนักงาน
และใช้บริ การ Outsource ที่ สาคัญ ๆ มากขึ้น นอกจากนี้ ยงั เริ่ มมีการลดจานวนคู่คา้ หรื อผูจ้ าหน่ าย
ปั จจัยการผลิ ตให้น้อยลง เพื่ อให้มี คู่คา้ น้อยลง ซึ่ งช่ วยให้มีก ารแบ่งปั นข้อมูลกันมากขึ้ น มีความ
เกี่ ยวข้องกันสัมพันธ์กนั มากขึ้น และร่ วมมือกันในการพัฒนาสิ นค้าและกระบวนการทางานอย่าง
เป็ นระบบ ซึ่ งช่ วยลดสิ นค้าคงเหลื อ ลดต้นทุน และลดเวลาการผลิ ตลงได้ ยกตัวอย่าง เช่ น ธุ รกิ จ
รถยนต์ในสหรัฐอเมริ กา พยายามลดจานวนผูข้ ายชิ้ นส่ วนรถยนต์ในอเมริ กาเหนื อจาก 30,000 ราย
ในปี 1988 เหลื อเพียง 4,000 รายในปี 1998 และคาดว่าจะลดลงให้เหลือ 3,000 รายในปี 2003 ใน
ขณะเดี ยวกันกลยุทธ์การตลาดก็จะเป็ นในลักษณะของตลาดกลุ่มย่อย (Niche Marketing) มากขึ้น
และถือเป็ นกลยุทธ์การตลาดที่สาคัญของยุคทศวรรษที่ 1980 ปั จจัยที่ธุรกิจนามาใช้เพื่อสร้างความ
แตกต่างคื อคุ ณ ภาพ (Quality) ซึ่ งทาให้สิ นค้าดู แตกต่างในสายตาผูซ้ ้ื อสิ นค้า มีคุณภาพเหนื อกว่า
เป็ นพิเศษกว่าด้วยส่ วนผสมหรื อสู ตรการผลิตใหม่ ๆ ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์กลายเป็ นกลไก
สาคัญในการผลักดันให้ธุรกิจประสบความสาเร็ จ
ในช่ วงทศวรรษที่ 1990
ในทศวรรษที่ 1990 เป็ นการเริ่ ม ต้น บู ม ของยุค ดิ จิต อลในโลก เครื อ ข่ า ยไร้ ส ายเริ่ ม
ขยายตัวและเข้มแข็งขึ้ นโดยมี ปัจจัยสนับสนุ น 5 ประการได้แก่ ความเจริ ญก้าวหน้าอย่างมากใน
โครงสร้างพื้นฐาน ความก้าวหน้าของซอฟต์แวร์ เงินลงทุนจานวนมาก ผูบ้ ริ โภคมีความสนใจมาก
ขึ้น และความต้องการที เพิ่ มขึ้นของธุ รกิ จ Real-Time รวมทั้งการสื่ อสารแบบ Real Time ท าให้มี
การใช้เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ ตเป็ นช่ องทางอิเล็กโทรนิ กส์ และช่ องทางการสื่ อสารในการดาเนิ น
ธุ รกิจเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานให้รวดเร็ วและถูกต้องมากขึ้น ลดต้นทุนให้นอ้ ยลงสามรถ
สื่ อสารกับลูกค้าได้โดยตรง และสามารถปรับสิ่ งที่เสนอขายให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ดี
ยิ่งขึ้น นาเสนอสิ นค้าได้เกื อบทันที รวมทั้งทาการแลกเปลี่ยนข่าวสาร การส่ งเสริ มการตลาด การ
รับ คาสั่งซื้ อ การทาธุ รกรรม รวมทั้งการชาระเงิ นได้ส ะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่ งเป็ นการใช้เทคโนโลยี
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อิ น เตอร์ เน็ ตในเชิ ง ธุ รกิ จ (e-business) และการพาณิ ช ย์อิ เล็ ก โทรนิ ก ส์ (e-commerce) ในรู ป แบบ
ใหญ่ ๆ 4 รู ปแบบ คือ
1. การทาธุ รกรรมระหว่างธุรกิจกับผูบ้ ริ โภค (Business to Consumer – B2C)
2. การทาธุ รกรรมระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business – B2B)
3. การทาธุ รกรรมระหว่างผูบ้ ริ โภคกับผูบ้ ริ โภค (Consumer to Consumer – C2C)
4. การทาธุ รกรรมระหว่างผูบ้ ริ โภคกับธุรกิจ (Consumer to Business – C2B)
ในทศวรรษ 1990 นี้ ธุ รกิ จค้าปลี ก ในตลาดสหรัฐอเมริ ก าและยุโรปได้มี ก ารพัฒ นา
ระบบการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Efficient Consumer Response)
หรื อระบบอีซีอาร์ มาใช้ในธุ รกิจ อันเป็ นการปรับโครงสร้างอุปทานสิ นค้าในธุ รกิจค้าปลีก ในเรื่ อง
ของการสร้างระบบ การส่ งผ่านข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้วยระบบอิเล็กโทรนิกส์
ในยุคนี้การแข่งขันทางการตลาดมีความรุ นแรงมากยิง่ ขึ้น กลยุทธ์การตลาดในเรื่ องของ
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ (Branding) กลายเป็ นกลยุทธ์การทาตลาดที่สาคัญ เนื่ องจากสิ นค้าที่เป็ นนวัตกรรม
นั้นสามารถขายได้ด้วยตัวของตัวเองอยู่แล้ว ผูป้ ระกอบการจึงจาเป็ นต้องหันมาสนใจ สร้างความ
แตกต่างที่ตราสิ นค้า (Brand Strategy) ผนวกกับการให้บริ การที่เป็ นเลิศ ส่ งมอบสิ นค้าทันเวลาและ
ตรงกับความต้องการของลู ก ค้า (Service and Delivery) การทางานของฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายบริ หาร
และฝ่ ายจัดจาหน่าย/จัดส่ ง กลายเป็ นหัวใจสาคัญสู่ ความสาเร็ จในยุคนี้
นอกจากนี้ ยงั พบว่าในทศวรรษที่ 1990 มีเหตุการณ์สาคัญ ๆ เกิดขึ้นในโลกที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของการตลาดในยุคปัจจุบนั เหตุการณ์ต่าง ๆ นั้นได้แก่
ในปี ค.ศ. 1990 ผูผ้ ลิ ตได้เริ่ มแสดงข้อมูลคุ ณ ค่าทางอาหารของผลิ ตภัณฑ์ข องตนใน
รู ป แบบที่ เป็ นมาตรฐานเดี ย วกัน เพื่ อให้ผูบ้ ริ โภคใช้ป ระกอบการพิ จารณาในการตัด สิ น ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 1990 มีการรวมประเทศเยอรมัน อย่างเป็ นทางการมีผลทาให้
สงครามเย็นที่ เกิ ดขึ้ นในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1945 ยุติลง และประชาคมยุโรปมี
ความเข้มแข็งมากขึ้น
ในปี ค.ศ. 1991 เกิ ดการล้มสลายของสหภาพโซเวียต ซึ่ งเป็ นผลจากภาวะชะงักงันใน
ทุ กด้าน ภาวะเศรษฐกิ จตกต่ าและไม่ มีประสิ ทธิ ภาพ มีการคอรัป ชัน เกิ ดขึ้ นในโซเวียตตั้งแต่ต้น
ทศวรรษที่ 1980 ทาให้เกิดการเติบโตของประชาธิปไตยในรัสเซี ย สร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ
ให้เกิดขึ้นภายใต้พ้นื ฐานทางการเงิน และหลุดพื้นจากการกีดกันทางสังคมและการเมือง
ในปี ค.ศ. 1992 มีการรวมยุโรปเป็ นตลาดเดียว และกาหนดให้มีเงินตราสกุลเดียวกัน
รวมทั้ง มี ธ นาคารแห่ ง ยุ โ รป ท าให้ ยุโ รปมี ค วามเข้ม แข็ ง มากยิ่ง ขึ้ น และก่ อ ให้ เกิ ด โอกาสทาง
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การตลาดในตลาดโลกมายิง่ ขึ้น ยุโรปเปลี่ ยนแปลงไปสู่ การมี ระบบเงิ นตราเดี ยวกัน โดยเริ่ มใช้
เงินสกุลยุโรปเมื่อ 12 มกราคม ค.ศ. 1999 ทาให้การถ่ายเทสิ นค้าข้ามพรมแดนทาได้ง่ายขึ้น สะดวก
ขึ้น ยุโรปตะวันออกมี เศรษฐกิ จดี ข้ ึ น และการมีฐานอุตสาหกรรมที่ใหญ่และทันสมัยท าให้ยุโรป
ตะวันออกน่าจับตามอง
ในปี ค.ศ. 1993 ช่ วงต้นยุคเศรษฐกิ จถดถอย คนอเมริ ก ันได้เปลี่ ยนพฤติ กรรมไปซื้ อ
สิ นค้าราคาไม่ แพง ไม่ส นใจยี่ห้อสิ นค้าสิ นค้าที่ เป็ น In house Brand จึงท ายอดขายได้สู งมาก แต่
สิ นค้าที่มียหี่ อ้ หลายชนิดก็ยงั คงดาเนินการสร้างแบรนด์เพียงอย่างเดียวต่อไป
วิกฤตเศรษฐกิจในปี ค.ศ. 1998-1999 จัดเป็ นปี สาคัญที่ทาให้มีการควบกิจการ (Merger)
และการเข้าซื้ อกิจการ (Acquisition) ในหลาย ๆ อุตสาหกรรมทัว่ โลก ในขณะเดียวกันทาให้เอเชียมี
การพัฒนาทางเศรษฐกิ จและก่อให้เกิ ดตลาดใหม่ ๆ หลายแห่ งเช่ น อินเดีย และจีน โดยที่เวียดนาม
และไทย กลายเป็ นแหล่งลงทุนของต่างประเทศ นอกจากนี้ในละตินอเมริ กาก็ถือเป็ นตลาดที่เพิ่งเกิด
และเป็ นฐานทางอุตสาหกรรม
ตลอดทศวรรษที่ 1990 มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหลายประการเกิ ด ขึ้ น ทั่ว โลก ซึ่ งเป็ น
แรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงได้แก่
1. การเปลี่ยนแปลงของภาครัฐบาล (Government Driver)
พบว่า หลายประเทศทั่ว โลกลดกฎระเบี ย บในเรื่ อ งของการกี ด กัน ทางการค้า
ระหว่างประเทศให้นอ้ ยลงทั้งในเรื่ องของกฎระเบียบทางด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี แต่ในขณะเดียวกัน
มี ก ารร่ วมมื อกัน ทางการค้าในระหว่างกลุ่ ม ประเทศมากขึ้ น เพื่อเพิ่ ม อานาจการต่อรอง รัฐบาลมี
บทบาทลดลง และมี ก ารกระจายการลงทุ น ไปสู่ ภาคเอกชนมากขึ้ น ในลัก ษณะของการแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจ มีการเปิ ดประเทศสังคมนิยมมากขึ้นและมีคู่แข่งรายใหม่ในตลาดโลกมากขึ้น
2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านการตลาด (Market Driver)
พบว่าอานาจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเริ่ มกระจายเท่าเทียมกัน รสนิ ยมและการดาเนิ นชีวิต
ของคนทัว่ โลกเริ่ มปรับตัวคล้ายคลึ งกัน การเดิ นทางข้ามประเทศทาให้สร้างลูกค้าทัว่ โลก การจัด
องค์กรเริ่ มคานึ งถึ งความต้องการของลูกค้าทัว่ โลก มีการขยายตัวของช่ องทางจาหน่ ายระดับโลก
และระดับภูมิภาค เริ่ มมียี่ห้อสิ นค้าซึ่ งเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ โลก และเริ่ มมีการพัฒนากลยุทธ์โฆษณา
ที่ใช้ได้ทว่ั โลก
3. การเปลี่ยนแปลงทางด้านต้นทุน (Cost Driver)
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนนี้ จะมีผลต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมการแข่งขัน และผล
การด าเนิ น งานของบริ ษ ัท โดยมี ก ารคิ ด ค้น เทคโนโลยีใ หม่ ๆ เพื่ อ ให้ เกิ ด การประหยัด ต้น ทุ น
(Economy of Scale) มีความก้าวหน้าในด้านการขนส่ งสื่ อสารที่ทว่ั ถึ งทุกมุมโลกซึ่ งช่ วยให้ตน้ ทุน
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ต่ าลง มี การเกิ ดขึ้ นของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่มีความสามารถในด้านการผลิ ตและมีตน้ ทุ น
แรงงานที่ต่า มีการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับวงจรการตลาด
4. การเปลี่ยนแปลงในด้านการแข่งขัน (Competitive Driver)
พบว่ามี ก ารลงทุ น จากต่ า งประเทศไหลเข้า ในแต่ ล ะประเทศเพิ่ ม มากขึ้ น มี ก าร
แข่งขันในหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น มีระดับของการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น มีการกระจาย
การลงทุนไปสู่ ภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ โลกมากขึ้น ทาให้เกิดการแข่งขันข้ามประเทศมากขึ้น
ตลอดศตวรรษที่ 20 การตลาดมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นเรื่ อ ยมา จากการเสนอขายที่ เน้ น
คุณสมบัติของสิ นค้า มาสู่ การเน้นภาพลักษณ์และยีห่ อ้ สิ นค้า
ครึ่ งแรกของศตวรรษที่ 20 เป็ นช่วงแรกของการตลาดที่เน้นการผลิตสิ นค้าจานวนมาก
และมีสินค้าเกิดใหม่ไม่เว้นแต่ละวัน ธุ รกิจต่าง ๆ เข้าถึงลูกค้าโดยแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ทดลอง
ใช้ และโฆษณาผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่เน้นคุณสมบัติของสิ นค้า ซึ่ งเป็ นการเสนอขายเชิงวิทยาศาสตร์ อนั
เป็ นผลมาจากค่านิยมของคนในยุคนั้นที่เน้นเรื่ องหน้าที่และเหตุผลมากกว่าอารมณ์และความบันเทิง
ครึ่ งหลังศตวรรษที่ 20 สงครามทัว่ โลกสงบลง ผูค้ นมองหาความบัน เทิ งและความ
ฟุ่ มเฟื อย ตลาดสิ นค้าต่าง ๆ เริ่ มถึงจุดอิ่มตัว ในตลาดมีผผู ้ ลิตและผูข้ ายมากมาย แข่งขันขายสิ นค้ากัน
อย่างดุเดือด ธุ รกิจจึงเห็นความจาเป็ นในการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและค้นพบว่าใน
บางกรณี ผคู ้ นตัดสิ นใจด้วยความรู ้สึกจากจิตใต้สานึกมากกว่าเหตุผล
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 โลกธุรกิจก้าวไปสู่ ยุคแห่งตราสิ นค้า (Brand) การแข่งขันใน
โลกการค้าระบบทุ นนิ ยม สิ นค้าต่ าง ๆ หาความแตกต่างในคุ ณ ภาพลาบากเนื่ องจากเทคโนโลยี
สามารถก้าวตามทันกันหมดทุ กองค์กร จึงมีส่ิ งเดี ยวที่ ช่วยในการแยกแยะความแตกต่างระหว่าง
สิ นค้าประเภทเดี ยวกันได้คือ “ตราสิ นค้า” เพราะตราสิ นค้า คื อความเชื่ อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อ
สิ นค้า เป็ นตัวตน จิตวิญญาณ การแสดงออก เป็ นตัวกลางที่จะถ่ายทอดคุณสมบัติไปสู่ ผบู ้ ริ โภค ตรา
สิ นค้ามีวงจรชีวิต และจะต้องใช้ความพยายามในการสื่ อสารความเป็ นตัวตนของตราสิ นค้า (Brand
Identity) ให้เข้าไปอยู่ในใจผูบ้ ริ โภค และรู ้จกั วางตาแหน่ งของตราสิ นค้า (Brand Positioning) ให้
ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย
แนวคิดด้ านการตลาดที่ม่ ุงเน้ นความรั บผิดชอบต่ อสั งคมและมนุ ษยชาติ (The Social
Responsibility and Human Orientation) (ตั้งแต่ ค.ศ. 1971- ค.ศ. 2000)
เงื่ อ นไขทางด้า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมในช่ ว งทศวรรษที่ 1970 และ 1980 น าไปสู่
วิวฒั นาการของการจัดการตลาดที่มุ่งเน้นในเรื่ องของสังคม โดยที่ผบู ้ ริ หารการตลาดจะต้องสามารถ
ชี้ ให้เห็ นถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมของบริ ษทั หากมุ่งหวังที่จะประสบความสาเร็ จ หรื อความ
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อยู่รอดในตลาดจากแรงกดดันของผูบ้ ริ โภคที่ไม่ค่อยพอใจ และกังวลถึ งปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม
รวมทั้งแรงกดดันทางด้านการเมื องและกฎหมายได้เข้ามามีอิทธิ พลต่อการกาหนดโปรแกรมทาง
การตลาดของแทบทุกธุ รกิจ
ประชากรจานวนมากตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่น้ นั มีอยู่อย่างจากัดและก็
เคยประสบปั ญหาการขาดแคลนทรัพยากรมาแล้ว ดังนั้นในยุคนี้ จึงเป็ นยุคของความอยูร่ อด นักการ
ตลาดจะต้อ งมุ่ ง เน้ น ในเรื่ อ งของอุ ป ทาน (Supply) ด้ว ยโดยเฉพาะในเรื่ อ งของวัต ถุ ดิ บ (Raw
material) แหล่งพลังงาน อากาศที่สะอาด น้ าที่สะอาด รวมทั้งปั จจัยต่าง ๆ ที่ทาให้ชีวิตความเป็ นอยู่
ของประชากรดีข้ ึน
และบางครั้งในยุคนี้ อาจจะต้องมองให้กว้างขึ้นไปถึงการมุ่งเน้นในเรื่ องของทรัพยากร
มนุ ษ ย์ด้วย ซึ่ งเป็ นช่ วงเวลาที่ จะต้องค านึ งถึ งการจัดการทางด้านทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ก่ อให้เกิ ดการ
เปลี่ ยนแปลงที่จากเดิ มเน้นในเรื่ องของวัตถุ มาเป็ นเน้นเรื่ องของทรัพยากรมนุ ษย์ในสังคมมากขึ้น
ปั จจัยที่ช้ ีให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็คือการเปลี่ยนจากการบริ โภคผลิตภัณฑ์มาเป็ นบริ โภค
บริ การ และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เดิมที่เน้นด้านวัตถุมาเป็ นการเน้นที่ประชากร ในยุคนี้
การจัด การตลาดจะต้อ งค านึ ง ถึ ง การสร้ างและการส่ ง มอบคุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี ข้ ึ น ให้ ก ับ ผูบ้ ริ โภค
มากกว่าการส่ งมอบแค่เพียงวัตถุที่ให้เพียงมาตรฐานความเป็ นอยูเ่ ท่านั้น
ฟิ ลิ ป คอตเลอร์ ได้เสนอแนวคิดทางด้านการตลาดเพื่อสังคมไว้ในปี ค.ศ. 1969 โดย
กล่าวว่า เมื่อไม่กี่ปีมานี้ ประชากรหลายคนตั้งคาถามว่าแนวคิดด้านการตลาดนั้นมีความเหมาะสม
กับเป้ าหมายขององค์กรหรื อไม่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทรัพยากรมีความขาดแคลน
ประชากรมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ภาวะเงินเฟ้อที่เกิ ดขึ้นทัว่ โลก รวมทั้งการละเลยการให้บริ การ
ทางสังคม นอกจากนี้ ยงั มีคาถามอีกว่าธุ รกิ จที่ประสบความสาเร็ จและตอบสนองความต้องการให้
ผูบ้ ริ โภคได้รับความพอใจแล้วนั้นมีความจาเป็ นหรื อไม่ที่ จะต้องให้ความห่ วงใยในระยะยาวต่อ
ผูบ้ ริ โภคและสังคม ซึ่ งแนวคิดทางด้านการตลาดยังคงมีขอ้ โต้แย้งที่เป็ นไปได้ระหว่างความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค ความห่ วงใยต่อผูบ้ ริ โภค และความสมบูรณ์มงั่ คัง่ ของสังคมในระยะยาว ตัวอย่าง เช่น
อาหารฟาสต์ฟูดให้แต่ความอร่ อยแต่ไม่มีคุณค่าสารอาหาร หรื อการใช้ขวดวันเวย์ในธุรกิจเครื่ องดื่ม
สถานการณ์ เหล่ านี้ ทาให้ตอ้ งการค้นหาแนวคิดด้านการตลาดแบบใหม่แทนที่แบบเก่า ซึ่ งเรี ยกว่า
แน วคิ ด ก ารตล าดที่ มุ่ งเน้ น สั งค ม แล ะม นุ ษ ย์ ช าติ (The Social Responsibility and Human
Orientation)
แนวคิดทางการตลาดเพื่อสังคม เห็ นว่างานขององค์กรคือการตัดสิ นใจในเรื่ องความ
ต้องการและความจาเป็ นรวมทั้งให้ความสนใจต่อตลาดเป้ าหมายที่จะสร้างให้เกิดความพอใจในสิ่ ง
ที่ตอ้ งการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผลมากกว่าคู่แข่งในแนวทางที่จะทาให้ผบู ้ ริ โภคและ
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สังคมมีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดี ซึ่ งนักการตลาดจะต้องสร้างความสมดุล 3 ประการในการที่จะกาหนด
นโยบายการตลาด กาไรขององค์กรและการตอสบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้รับความ
พอใจ รวมทั้งให้ความใส่ ใจห่ วงใยต่อสังคม ซึ่ งในยุคเก่า ๆ ธุ รกิ จมักจะตัดสิ นใจในด้านการตลาด
โดยค านึ งถึ งผลก าไรที่ เป็ นตัวเลขในปั จจุ บ นั ธุ รกิ จเริ่ ม ที่ จะให้ค วามส าคัญ ในระยะยาวกับ การ
ตอบสนองความต้อ งการของผู ้บ ริ โ ภคให้ ไ ด้รั บ ความพอใจ ตามแนวคิ ด ด้านการตลาด และ
ขณะเดี ยวกันก็เริ่ มใส่ ใจกับสังคมที่สินค้าอยูใ่ นตลาดด้วย ดังนั้นแนวคิดด้านการตลาดเพื่อสังคมจึง
มุ่งที่สร้างความสมดุล 3 ประการให้เกิดขึ้น
นอกจากนี้ คอตเลอร์ และZaltman ยังพูดถึงการตลาดเพื่อสังคม Social Marketing โดย
ให้คาจากัดความว่าเป็ นการกาหนดรู ปแบบ การปฏิ บตั ิการและการควบคุมกิ จกรรม ซึ่ งก่อให้เกิ ด
ผลกระทบและมีอิทธิ พลต่อความสามารถในการยอมรับในแนวคิดทางสังคม และมีความเกี่ยวข้อง
กับการพิจารณาในการวางแผนผลิ ตภัณฑ์ ราคา ซึ่ งการติดต่อสื่ อสาร การกระจายสิ นค้า การวิจยั
ตลาด และเทคโนโลยีทางการตลาดจะกระทบต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในเรื่ องการบริ การสาธารณสุ ข
ปัญหาประชากร และปริ มาณขยะอีกด้วย

ส่ วนที่ 2 วิวฒ
ั นาการของศาสตร์ และทฤษฎีทางการตลาดทีส่ าคัญ
ในแต่ละช่วงของวิวฒั นาการทางการตลาดได้มีแนวคิดและทฤษฎีทางการตลาดเกิดขึ้น
มากมายที่สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงทางการตลาดของแต่ละยุคสมัย โดยเฉพาะบางทฤษฏีซ่ ึ ง
ยังคงเป็ นที่รู้จกั และนิยมใช้ของนักการตลาดจากอดีตมาจนกระทัง่ ถึงยุคปัจจุบนั ซึ่งการศึกษาวิจยั ใน
ครั้งนี้สามารถสรุ ปแนวคิดและทฤษฏีทางการตลาดที่สาคัญ โดยแบ่งแยกออกเป็ นหมวดหมู่ดงั นี้ คือ
1.1 ความหมายของการตลาด
1.2 ทฤษฏีและแนวคิดทางการตลาด
1.2.1 ทฤษฏีและแนวคิดทางการตลาดที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด
1.2.2 ทฤษฏีและแนวคิดทางการตลาดที่ใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด
1.2.3 ทฤษฏีและแนวคิดทางการตลาดที่ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์และกลวิธี
ทางการตลาด
โดยในแต่ละส่ วนได้ขอ้ สรุ ปดังต่อไปนี้คือ
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2.1 ความหมายของการตลาด
นัก วิช าการด้านการตลาด รวมทั้งนัก วิช าการแขนงต่ างๆ ได้ให้ค าจากัดความของ
ความหมายของการตลาดเอาไว้แตกต่างกันไปภายใต้มุมมองที่แตกต่างกัน ซึ่ งสามารถรวบรวมได้
ดังนี้คือ
ปี เตอร์ เอฟ ดรักเกอร์ (Perter F. Drucker)
ปี เตอร์ เอฟ ดรั ก เกอร์ ได้ใ ห้ ค วามหมายของการตลาดในเชิ ง การจัด การไว้ว่า คน
ส่ วนมากมักจะคิดว่า ความต้องการของคนเพื่อการขายมีอยูแ่ ล้วเสมอแต่จุดมุ่งหมายของการตลาด
คือ การทาให้เกิดการขายได้มากขึ้น ดังนั้นจึงจะต้องรู ้และจะต้องเข้าใจลูกค้าเป็ นอย่างดี จนกระทัง่
ว่าจะผลิตผลิตภัณฑ์และบริ การใดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเขา และสามารถขายด้วยตัวมันเอง
ได้ กล่าวในอุดมคติแล้วการดาเนิ นงานการตลาดควรจะทาให้เกิ ดผล ทาให้ลูกค้าเกิดความพร้อมที่
จะซื้ อ สิ่ งที่ ควรจะทาหลังจากนั้นคือ การผลิ ตสิ นค้าและบริ การที่เขาต้องการนั้นวางออกจาหน่ าย
พร้อมที่จะขาย
นอกจากนี้ เขายังกล่าวว่า การตลาดเป็ นศูนย์กลางของธุรกิจ และเป็ นทั้งหมดของธุ รกิจ
ซึ่ งจะต้องมองจากผลลัพธ์สุดท้ายที่จะเกิดขึ้นจากการมองที่ตวั ลูกค้าเป็ นหลัก การมองที่ตวั ลูกค้านี้
เป็ นแนวคิดทางการตลาด (Marketing Concept) ซึ่ งแนวคิดนี้ เป็ นปรัชญาไม่ใช่ระบบการตลาดหรื อ
โครงสร้ างขององค์ก ร และพบความเชื่ อที่ ว่าการบรรลุ เป้ าหมายการท าก าไรของยอดขายและ
ผลตอบแทนการลงทุ น ที่ น่ าพอใจนั้นจะต้องเกิ ดจากการที่ ส ามารถก าหนดและคาดคะเนความ
ต้องการของลูกค้าให้ได้ชดั เจนและสามารถทาให้ลูกค้าได้รับความพอใจ
The Ohio State University
The Ohio State University ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการตลาดไว้ใ นปี ค.ศ. 1965 ว่ า
การตลาดเป็ นกระบวนการในสังคมที่สร้างให้เกิดความต้องการและตอบสนองความต้องการในตัว
สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารทางเศรษฐศาสตร์ โ ดยผ่ า นทางแนวคิ ด การส่ ง เสริ ม การจัด จ าหน่ า ย การ
แลกเปลี่ยน และการกระจายสิ นค้า และบริ การ
Philip Kotler และ Levy
Kotler และ Levy ได้ให้ความหมายของการตลาดไว้ในปี ค.ศ. 1969 ว่า แนวคิ ดทาง
การตลาดมีขอบเขตที่กว้าง และรวมถึงองค์ที่มิใช่ธุรกิจดัวยเช่น ศาสนสถาน สถานีตารวจ โรงเรี ยน
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ซึ่ งมีตวั สิ นค้า มีลูกค้าและใช้เครื่ องมือส่ วนประสมทางการตลาดเช่นกัน และยังกล่าวว่าควรจะมอง
การตลาดในรู ปของการแลกเปลี่ยนมากกว่าในรู ปของทฤษฏีการจัดการการตลาด การมองการตลาด
ที่ แคบเกิ นไปจะเป็ นตัวขัดขวางการประยุก ต์ใช้ความรู ้ ท างการตลาดภายใต้ส ถานการณ์ ที่ มี ก าร
เติบโตอย่างรวดเร็ ว
The American Marketing Association
สมาคมการตลาดแห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก า (The American Marketing Association: AMA)
ได้ให้คานิยามของการตลาดอย่างเป็ นทางการในปี ค.ศ. 1985 ไว้วา่
การตลาดคื อ กระบวนการวางแผนและการปฏิ บ ัติ ต ามแผน ตามแนวความคิ ด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้กาหนดขึ้น การกาหนดราคา การส่ งเสริ มการตลาด และการจัดจาหน่าย ผลิตภัณฑ์ซ่ ึ ง
อาจจะเป็ นความคิ ด สิ นค้ า และบริ ก าร เพื่ อ สร้ า งสรรค์ ใ ห้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย น ซึ่ งจะท าให้
วัตถุประสงค์ของปัจเจกชนและองค์กรได้รับความพอใจ
William J. Stanton และ Charle Futrell
William J. Stanton และ Charle Futrell ได้ให้ค วามหมายของการตลาดไว้ใ นปี ค.ศ.
1987 ว่า การตลาดหมายถึ ง ระบบรวมทั้งหมดของกิ จกรรมทางธุ รกิ จที่ ท าการออกแบบในการ
วางแผน การกาหนดราคา การส่ งเสริ มการตลาด และการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อแนวคิด
ที่ตอบสนองความต้องการให้เกิดความพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมายทางการตลาด เพื่อที่จะทาให้องค์กร
บรรลุวตั ถุประสงค์
ฮุดสเต็ด วาร์ เบิล และโลว์วี
ฮุดสเต็ด วาร์ เบิล และโลว์วี ได้ให้ทรรศนะเกี่ ยวกับความหมายของการตลาดไว้ในปี
ค.ศ. 1989 โดยมองการตลาดเน้นหนักในด้านของการดาเนิ นงานและให้ขอ้ คิดเห็ นว่า องค์การที่
ประสบความส าเร็ จนั้น ใช้ห ลัก การดาเนิ น งานที่ มุ่ ง เน้น ลู ก ค้า หรื อตลาดเป็ นสิ่ ง ส าคัญ (Market
driven) ซึ่ งประกอบด้วยการดาเนินงานอย่างกว้าง ๆ 3 ขั้นตอนคือ
1. การกาหนดความต้องการของลูกค้าให้ได้วา่ ลูกค้าต้องการสิ นค้าอะไร
2. แจ้งบอกประโยชน์ของสิ นค้าให้ลูกค้าทราบ
3. นาผลิตภัณฑ์ออกจาหน่ายในตลาดที่เหมาะสม

59
เฮนรี่ แอสเซล (Henry Assael)
เฮนรี่ แอสเซล (Henry Assael) ได้เขี ย นไว้ใ นบทความชื่ อ Marketing : Principle &
strategy (Chicago: The Dryden Press, 1990) โดย ได้ให้ความหมายของการตลาดไว้ว่า การตลาด
คือการดาเนิ นกิจกรรมทุกชนิ ดที่กระทาโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้สามารถกาหนดความต้องการของ
ลูกค้าได้ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้านั้น โดยทาให้ลูกค้าได้รับความพอใจ ซึ่ ง
การให้ความเหมาะของการตลาดนี้ เน้นที่ลูกค้าเป็ นสาคัญ และถือว่าองค์การตลาดเป็ นศูนย์กลางของ
ธุ รกิจ เพราะทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรง
Richard J. Semenik และ Gary. J. Bamossy
Richard J. Semenik และ Gary. J. Bamossy ได้ใ ห้ ค วามหมายของการตลาดไว้ใ นปี
ค.ศ. 1993 ว่า การตลาดเป็ นกระบวนการในการวางแผนและปฏิ บ ัติ ตามแผน ตามแนวคิ ด ที่ ไ ด้
กาหนดขึ้ น การกาหนดราคา การส่ งเสริ มการตลาด และการจัดจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ซ่ ึ งอาจจะเป็ น
ความคิ ด สิ นค้า และบริ การ เพื่ อสร้ างสรรค์ให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนซึ่ งจะทาให้วตั ถุ ป ระสงค์ของ
บุคคลและองค์กรได้รับความพอใจ
ฟิ ลิป ตอตเลอร์ (Philip Kotler)
ฟิ ลิป ตอตเลอร์ ได้ให้ความหมายของการตลาดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 และใช้มาจนถึงปี
ค.ศ. 2000 โดยกล่ าวว่า การตลาดเป็ นกระบวนการทางสังคม ในอัน ที่ ท าให้ปั จเจกชนและกลุ่ ม
บุคคลได้รับในสิ่ งที่เขามีความจาเป็ นและมีความต้องการ โดยอาศัยการสร้างสรรค์ การนาเสนอและ
การแลกเปลี่ยนอย่างอิสระในผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคุณค่ากับผูอ้ ื่น
William Lazer
กล่าวว่าสิ่ งที่ตอ้ งการเป็ นการรับรู ้และเป็ นคาจากัดความของการตลาดที่กว้างมากกว่า
แต่ก่อนและมีการรับรู ้วา่ การตลาดเป็ นมากกว่าเทคโนโลยีของธุ รกิ จและมีความเกี่ยวข้องกับสังคม
โดยที่การตลาดจะต้องตระหนักกับความเกี่ยวข้องทางสังคมด้วย
David Luck
กล่าวว่าการตลาดจะเป็ นตัวกาหนดขอบเขตของกระบวนการและกิจกรรมทางธุรกิจซึ่ ง
แสดงผลประกอบการในรู ป ของการจัดการทางการตลาด ซึ่ งจากขอบเขตนี้ การตลาดก็ ยงั คงมี
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ขอบเขตที่กว้างขวางมาก ซึ่ งผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการตลาดก็ยงั คงสามารถมองในส่ วนที่ไม่ใช่....ตลาดได้
ด้วย
Barwell
กล่าวว่า การบรรลุสู่เป้ าหมายขององค์กรอยู่ที่การค้นพบและการเข้าถึงความต้องการ
ของกลุ่มลู กค้ามากกว่าการแข่งขัน หุ ้นส่ วน การนาแนวคิดด้านการตลาดไปปฏิบตั ิในทศวรรษที่
1990 จะต้องคานึงถึง 3 องค์ประกอบที่สาคัญของแนวคิดทางการตลาดได้แ ก่ การมุ่งที่ลูกค้า องค์กร
ที่จะมุ่งสู่ ลูกค้า และความเป็ นอยูข่ องลูกค้าและสังคมในระยะยาว
Bartles
Bartlesได้ให้คาจากัดความของการตลาดโดยพิจารณาในแง่ของการตลาดทางเศรษฐกิจ
และสั งคม โดยกล่ าวว่า แนวคิ ดทางการตลาดเป็ นปรัช ญา ก่ อให้เกิ ดลู กค้าและตอบสนองความ
ต้องการของลู กค้าซึ่ งถื อเป็ นผลสาเร็ จของกิ จกรรมทั้งหมดของธุ รกิ จ ซึ่ งถู กผลักดันโดยผูจ้ ดั การ
ระดับสู งในการที่จะสร้ างความพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค การตลาดไม่ได้มีความหมายที่กว้างกว่าการ
ขายเพียงประการเดี ยวเท่านั้น และไม่ใช่ แค่เพียงกิ จกรรมพิเศษส่ วนหนึ่ งของธุ รกิ จทั้งหมดเท่านั้น
แต่การตลาดจะต้องมองจากผลสาเร็ จของธุ รกิ จ นั่นคือจะต้องมองจากตัวลูกค้าเป็ นหลักซึ่ งงานที่
การตลาดจะต้องรับผิดชอบและเกี่ยวข้องนั้นจะต้องแทรกซึมอยูใ่ นทุก ๆ ส่ วนของธุรกิจ
Cohen
ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่สาคัญของการตลาดซึ่ งประกอบไปด้วย
1. การตลาดมุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพอใจ
2. ปรัชญาทางการตลาดทุดคนในองค์กรจะต้องรับรู ้และมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าของ
3. ความต้องการในอนาคตจะต้องสามารถกาหนดและคาดคะเนได้ชดั เจน
4. องค์กรธุ รกิจมักมุ่งเน้นที่ผลกาไร ในขณะที่องค์กรสาธารณะและองค์กรที่ไม่หวัง
ผลกาไรนั้นมักไม่ค่อยคานึงถึงแนวคิดด้านการตลาด
5. การให้คาจากัดความของการตลาดในปั จจุบนั จะตระหนักถึงอิทธิ พลของการตลาด
เพื่อสังคมด้วย
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Lavidge
กล่ า วว่ า การประเมิ น การขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ ค วรอยู่ ภ ายใต้พ้ื น ฐานการพิ จ ารณา
ความสามารถในการขายมากกว่า และควรประเมิ นผลิ ตภัณ ฑ์ใหม่ จากมุ ม มองของสังคม ซึ่ งจะ
สะท้อนให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ควรจะขายได้หรื อไม่
Shelty D. Hunt
กล่ า วว่า กิ จ กรรมทางการตลาดสามารถให้ ค าจากัด ความได้เหมาะสมในรู ป ของ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อ การขาย และการขนส่ งสิ นค้าและบริ การ
Carman
ได้ให้คาจากัดความของการตลาดว่ามีบทบาทอย่างมีนยั สาคัญโดยตรงกับแนวทางการ
ท าวิ จ ัย ของนั ก การตลาด ซึ่ งมี ค วามเชื่ อ ว่า กระบวนการหลาย ๆ อย่า งไม่ ไ ด้เกี่ ย วข้อ งกับ การ
แลกเปลี่ยนคุณค่าซึ่ งการตลาดไม่ควรมีกระบวนการภายใต้แนวคิดนี้
Buzzell
แย้งว่าการตลาดขาดคุณสมบัติของหลักการทางวิทยาศาสตร์
Feber
กล่าวว่าการตลาดควรขยายไปสู่ แขนงของสังคม และนโยบายสาธารณะด้วย
The Chartered Institute of Marketing
กล่าวว่า การตลาดไม่ใช่แต่เพียงการกาหนดความต้องการของลูกค้าเท่านั้นแต่จะต้อง
สร้างความพอใจให้กบั ลูกค้าในระยะสั้นรวมทั้งสามารถคาดคะเนความต้องการในอนาคตของลูกค้า
เพื่อรักษาลูกค้าในระยะยาวด้วยการเสนอผลิตภัณฑ์ และราคาที่ลูกค้าพอใจในสถานที่ที่ถูกต้องและ
ในช่วงเวลาที่ถูกต้อง
Adcock
Adcoc ได้ให้คาจากัดความของการตลาดที่ง่าย ๆ และสอดคล้องกับความเป็ นจริ งโดย
ใช้การอธิ บายด้วย 4P’s ของ Mc Carthy โดยกล่าวว่า การตลาดจาเป็ นที่จะต้องจัดสรรทรัพยากรของ
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องค์ก รเพื่ อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ เปลี่ ย นแปลงไปซึ่ งเป็ นสิ่ ง ที่ องค์ก รต้องให้
ความสาคัญ
Palmer
Palmer ได้ให้คาจากัดความของการตลาดที่ สอดคล้องกับความจริ งเช่ นกัน โดยมุ่งที่
การตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ยงั เข้าไม่ถึง โดยกล่าวว่าการตลาดเป็ นกระบวนการทาง
สังคมที่ จะตอบสนองความต้องการในการบริ โภคด้วยเครื อข่ายการมีส่วนร่ วมของระบบการจัด
จาหน่ ายที่ มีปฏิ สัมพันธ์ ภายใต้ขอ้ จากัดทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม เพื่อที่จะสร้างและก่ อให้เกิ ด
กระบวนการทางการตลาดในแต่ละส่ วน ในเรื่ องของการแลกเปลี่ยนและการบริ โภค
Journal of Marketing
ได้สรุ ปว่าบทบาทของการตลาดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมและสิ่ งแวดล้อม

2.2 ทฤษฏีและแนวคิดทางการตลาด
นักวิชาการด้านการตลาดได้เสนอแนะทฤษฏีและแนวคิดทางการตลาดที่ใช้ในการกาหนด
กลยุทธ์การตลาดไว้หลายแนวคิด ซึ่ งบางแนวคิดได้รับความนิ ยมและถูกนามาใช้จนถึงยุคปั จจุบนั
ในที่น้ ี จะขอสรุ ปเฉพาะแนวคิดและทฤษฏีทางการตลาดที่สาคัญๆ จากนักการตลาดซึ่ งเป็ นที่รู้จกั
และเป็ นที่ ยอมรั บ กันทัว่ โลกโดยแบ่ งกลุ่ ม ของทฤษฏี และแนวคิดทางการตลาดออกเป็ น 3 กลุ่ ม
ได้แก่
2.2.1 ทฤษฏี แ ละแนวคิ ด ทางการตลาดที่ ใ ช้ใ นการวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้อ ม ทาง
การตลาด
2.2.2 ทฤษฏีและแนวคิดทางการตลาดที่ใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด
2.2.3 ทฤษฏี และแนวคิดทางการตลาดที่ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์และกลวิธีทางการ
ตลาด
ในที่น้ ีได้ทาการสรุ ปทฤษฏีและแนวคิดด้านการตลาดโดยแยกตามประเภทของทฤษฏี
ผูค้ ิดค้นทฤษฏี และระยะเวลาที่ เริ่ มมีการนาแต่ละทฤษฏีมาใช้ในการดาเนิ นงานทางการตลาด ซึ่ ง
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้คือ
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2.2.1 ทฤษฏีและแนวคิดทางการตลาดทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด
ประกอบด้วยทฤษฏีและแนวคิดต่าง ๆ ดังนี้คือ
1. Game Theory ( คศ. 1944 , 1950 )
2. SWOT Analysis ( คศ. 1960 )
3. Situation Analysis (5 C’s Analysis) ( na. )
4. PEST Analysis( na. )
5. Five Force Analysis( คศ. 1970 )
6. Strategic Business Units (SBUs) ( คศ. 1970 )
7. ทฤษฏีพ้นื ฐานในการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันและกลยุทธ์องค์กรของปี เตอร์
เอฟ ดรักเกอร์ (Drucker Theory) ( คศ. 1980 )
8. Core Competencies( คศ. 1980s )
9. Resource-based Theory และ VRIO Framework( คศ. 1980s , 1990s )
รายละเอียดของทฤษฏีและแนวคิดทางการตลาดข้างต้นมีดงั นี้คือ
Game Theory เกมส์ กลยุทธ์
(โดย John Von Neumann และ Oskar 1944, John Nash 1950)
ทฤษฎีเกมส์ ถือ เป็ นแขนงหนึ่ งของศาสตร์ ทางด้านคณิ ตศาสตร์ ที่พฒั นาขึ้นมาใช้เพื่อ
ช่วยในการตัดสิ นใจสาหรับสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน โดยแนวคิดจะมองธุ รกิจเหมือนกับเกมส์
การเคลื่ อนไหวของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งจะมี ผลกระทบต่ อ อี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นแนวคิ ดทางกลยุท ธ์
สมัย ใหม่ ผู เ้ สนอแนวคิ ด นี้ คื อ Talmud และ Sun Tzu แต่ อ ย่า งไรก็ ดี ก่ อ นหน้า นั้น ได้มี ผูเ้ สนอ
แนวคิดนี้ มาก่อนแล้ว คือ John Von Neumann และ Oskar Morgenstern ซึ่ งได้เผยแพร่ ทฤษฎีเกมส์
และ Economic Behavior ไว้ในปี 1944 และต่อมาในช่ วงทศวรรษที่ 1950 John Nash ก็ได้ทาการ
พัฒนาผลลัพธ์ข้ ึนโดยใช้พ้ืนฐานสมัยใหม่ การพัฒนาของทฤษฎีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วและได้นาไปสู่
การวางรากฐานของทฤษฎี น้ ี เป็ นครั้งแรกโดย Oskar Morgenstern ในปี 1972 ซึ่ งพบว่าในปั จจุบนั
แทบทุกบริ ษทั ได้นาเอาทฤษฎีเกมส์กลยุทธ์เข้าไปร่ วมพิจารณาในกระบวนการวางกลยุทธ์
ในโลกแห่ ง การแข่ ง ขัน ปั จจุ บ ัน วิธี ก ารในการแข่ ง ขัน หรื อ ที่ เรี ย กว่า เกมส์ ใ นการ
แข่งขันจะมีรูปแบบใน 2 ลักษณะ คือ เป็ นเกมส์ที่มีกฎกติกาและเงื่อนไขที่ชดั เจน ซึ่ งเรี ยกว่าเป็ น
Rule base Game การใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันจะอยู่ในรู ปของเงื่อนไขสัญญา ข้อตกลงต่าง ๆ ที่
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วางรู ปแบบไว้อย่างชัดเจนโดยที่ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องจะต้องยึดถือและปฏิบตั ิตามกฎกติกาที่ได้กาหนดไว้
นั้นอย่างเคร่ งครัด
ส่ วนเกมส์ ก ารแข่ งขัน ในอี ก ลัก ษณะหนึ่ ง นั้น จะเป็ นเกมส์ ซ่ ึ งผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อ งทุ ก คนมี
ความสัมพันธ์เกี่ ยวข้องกันโดยไม่มีขอ้ จากัดหรื อเงื่อนไขใด ๆ ทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องกันจะมีอิสระใน
การกาหนดรู ปแบบกลยุทธ์ในการแข่งขันและการโต้ตอบซึ่ งกันและกัน ผลของการมีปฏิสัมพันธ์
กัน นั้น สามารถแบ่งแยกได้เป็ น 3 รู ปแบบคือ
1. Zero Sum Game เป็ นเกมส์ ที่ผลของการมีปฏิสัมพันธ์ทาให้ผูท้ ี่เกี่ยวข้องฝ่ ายหนึ่ ง
เป็ นฝ่ ายได้ผลประโยชน์ในขณะที่อีกฝ่ ายหนึ่ งจะเป็ นผูท้ ี่เสี ยผลประโยชน์ ซึ่ งเป็ นในลักษณะของ
Win – Lose Game
2. Positive Sum Game เป็ นเกมส์ ที่ ผลของการมี ป ฏิ สัม พันธ์ท าให้ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทั้ง
สองฝ่ ายได้รับผลประโยชน์ท้ งั คู่ ซึ่ งเป็ นในลักษณะของ Win – Win Game
3. Negative Sum Game เป็ นเกมส์ ที่ ผลของการมี ป ฏิ สัม พันธ์ ท าให้ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องทั้ง
สองฝ่ ายเสี ยผลประโยชน์ท้ งั คู่ ซึ่ งเป็ นลักษณะของ Lose – Lose Game
หลักการพืน้ ฐานของทฤษฎีเกมส์ กลยุทธ์ (Game Theory)
จากลักษณะเกมส์ ท้ งั 3 ลักษณะที่แตกต่างกันดังกล่าว ได้ถูกนามาใช้เป็ นพื้นฐานใน
การกาหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน ภายใต้ทฤษฎีเกมส์ กลยุทธ์ (Game Theory) ซึ่ งมีหลักการของ
ทฤษฎีที่เน้นการมองปฏิสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เมื่อไรก็ตามที่ธุรกิจมีการเคลื่อนไหว
(Action) ผูท้ ี่เกี่ยวข้องก็จะมีการโต้ตอบกลับมาเสมอ (Reaction) ซึ่ งผลที่โต้ตอบกลับมานั้นอาจมี
ผลเท่าเดิม มากกว่าหรื อน้อยกว่าที่ธุรกิจมีการเคลื่อนไหวออกไป โดยขึ้นอยู่กบั ระดับการโต้ตอบ
ของฝ่ ายตรงข้ามว่ามีความรุ นแรงมากน้อยเพียงใด ซึ่ งระดับความรุ นแรงของการโต้ตอบจากฝ่ าย
ตรงข้ามเป็ นผลจากการเลื อกกลยุทธ์ของทั้งสองฝ่ ายที่มีได้หลายทางเลื อก โดยที่แต่ละฝ่ ายมักจะ
เลือกทางเลื อกที่ดีที่สุดของตนเอง ดังนั้นแต่ละธุ รกิ จจึงจาเป็ นที่จะต้องมีการประเมินทางเลือกของ
ฝ่ ายตรงข้ามว่าสามารถมีทางเลือกที่เป็ นไปได้กี่ทางเลือกโดยใช้การวิเคราะห์โอกาสความน่าจะเป็ น
เข้ามาช่ วยในการประเมิน รวมทั้งธุ รกิ จจะต้องสามารถคาดการณ์ผลที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจากการใช้
กลยุท ธ์ ในแต่ ละทางเลื อกของคู่ แข่งได้ว่าคู่แข่งจะมีก ารตอบโต้อย่างไรโดยมีเหตุผลประกอบที่
เป็ นไปได้
อย่างไรก็ดีปัญหาแต่ละแบบ แต่ละประเภท สามารถมองปั ญหาได้ในหลายมุมมอง
การที่ธุรกิจมีการมองปั ญหาในมุมมองที่ต่างกัน จะทาให้การกาหนดขอบเขตในการพิจารณาปั ญหา
(Frame) ในประเด็นที่แตกต่างกัน ซึ่ งจะนาไปสู่ วิธีการ แนวทาง และการกาหนดเกมส์ กลยุทธ์ที่
แตกต่างกัน
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ภายใต้ท ฤษฎี เกมส์ ก ลยุ ท ธ์ (Game Theory) นี้ จะไม่ มี ค วามยั่ง ยื น ถาวร (Non
Sustainability) ในเกมส์ ก ลยุ ท ธ์ เนื่ อ งจากทุ ก ฝ่ ายที่ เกี่ ย วข้อ งจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงบทบาทใน
บางครั้ ง ธุ รกิ จอาจเป็ นฝ่ ายรุ ก และในบางครั้ งอาจจะต้องตั้ง รั บ เมื่ อสถานการณ์ แวดล้อมมี ก าร
เปลี่ยนแปลง
แนวคิดของทฤษฎี Game Theory
พื้ น ฐานในการวางกลยุท ธ์ ภ ายใต้ท ฤษฎี Game Theory จะได้จ ากแนวคิ ด ใน 2
รู ปแบบซึ่ งมีความแตกต่างกัน และมีผลต่อความสามารถในการเล่นเกมส์การแข่งขัน โดยแนวคิด
แรกจะมี พ้ื นฐานจากการมองจากตัวธุ รกิ จเองเป็ นหลักและถื อตัวเองเป็ นใหญ่ ไม่ สนใจสิ่ งที่จะ
เกิดขึ้นตามมา แนวคิดจากการมองในลักษณะนี้ เรี ยกว่า Egocentrism ส่ วนแนวคิดอีกลักษณะหนึ่ง
จะเป็ นการมองปั ญหาด้วยเหตุผล รู ้เขารู ้เรา มีการวิเคราะห์โดยสมมติตนเองเป็ นคู่แข่งเพื่อเดาใจ
และหาเหตุผลของสิ่ งที่เกิดขึ้นจากการโต้ตอบของคู่แข่ง ซึ่ งการมองในลักษณะนี้จะเรี ยกว่าเป็ นการ
มองแบบ Allocentrizm
มุ ม มองภายใต้ 2 แนวคิ ด ข้า งต้น จะท าให้ ธุ ร กิ จ ก าหนดขอบเขตประเด็ น ปั ญ หา
(Frame) ที่ แ ตกต่ า งกัน และมี ผ ลต่ อ การก าหนดเกมส์ ก ลยุท ธ์ ที่ แ ตกต่ า งกัน ไป อย่า งไรก็ ต าม
ภายใต้ท ฤษฎี Game Theory ธุ รกิ จจะต้องมี มุม มองเพื่อหาวิธีก ารและแนวทางที่ จะสามารถแก้
เกมส์ หรื อโต้ตอบคู่แข่งขันได้ แต่การที่ธุรกิ จจะสามารถเล่ นเกมส์ ได้ดีน้ ัน ธุ รกิ จต้องไม่ดูเฉพาะ
ผลลัพ ธ์ หรื อคุ ณ ค่าที่ ได้จากการเล่ นเกมส์ กลยุท ธ์ (Value of the game) และอยู่ภายใต้กฎกติ กา
เท่านั้นแต่ธุรกิจจะต้องมีการมองประเมินโอกาสเพื่อหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงคุณค่าของเกมส์
กลยุทธ์ (Change Value of the game) หรื อผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเกมส์กลยุทธ์น้ นั ซึ่ งเป็ นสิ่ ง
ที่ธุรกิ จมีความเสี ยเปรี ยบคู่แข่งขันอยู่น้ นั มาสร้างความได้เปรี ยบให้แก่ตนเองให้ได้มากที่สุด โดย
การเปลี่ยนโครงสร้างของเกมส์ กฎกติกาของเกมส์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจมากที่สุด อันเป็ น
การสร้างให้เกิดคุณค่า (Value Net) แก่ตนเองให้มากที่สุด ภายใต้มุมมองจากแนวความคิดทั้งสอง
รู ปแบบข้างต้น
SWOT Analysis (ค.ศ. 1960)
SWOT Analysis เป็ นหนึ่ ง ในกรอบทฤษฏี ซ่ ึ งเป็ นที่ รู้ จกั กัน อย่างแพร่ ห ลาย ในการ
วิเคราะห์ จุ ด แข็ง (Strength) จุ ด อ่ อ น (Weakness) ของธุ ร กิ จรวมทั้ง โอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threats) ที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของธุ รกิ จ ซึ่ งใช้กนั อย่างกว้างขวางในฐานะที่
เป็ นเครื่ องมื อในการประเมินสถานภาพของธุ รกิ จ อย่างไรก็ตามไม่มีใครทราบว่าใครเป็ นผูเ้ สนอ
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แนวคิ ด SWOT Analysis นี้ แต่ พ บว่ามี ก ารน ามาใช้ใน Harvard Business School ในช่ วงทศวรรษ
1960 และไม่ได้มีการกาหนดแนวทางในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่ชดั เจน
มุมมองที่ต่างกันของ Mechanic Approach ซึ่ งมองวิเคราะห์ปัจจัยภายในเป็ นหลักและ
ทาให้ธุรกิ จทราบถึ งจุดแข็งและจุ ดอ่อนของตนเอง ในขณะที่ System Approach ซึ่ งมองวิเคราะห์
จากสภาพแวดล้อมภายนอกเป็ นหลักที่ทาให้ธุรกิ จทราบถึงโอกาสและอุปสรรคในการแข่งขันที่มี
อยู่ จากมุมมองที่แตกต่างกันของวิธีการวิเคราะห์ท้ งั 2 วิธีดงั กล่าวข้างต้น หากนามาวิเคราะห์ร่วมกัน
ในเชิ งที่มีความสัมพันธ์เกี่ ยวข้องกันแล้ว จะยิ่งทาให้ธุรกิ จเห็นทางเลือกของกลยุทธ์ที่จะทาให้เกิ ด
ความได้เปรี ยบในการแข่งขันชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยการวิเคราะห์ในรู ปแบบของการวิเคราะห์ด้วย
SWOT Analysis ดังนี้คือ
1. หากธุ รกิจมองความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งที่ธุรกิจมีอยูก่ บั โอกาสที่ประเมินได้จาก
สภาพแวดล้ อ มจะท าให้ เห็ น โอกาสในการแข่ ง ขัน ภายใต้ จุ ด แข็ ง ที่ มี อ ยู่ แต่ ห ากประเมิ น
สภาพแวดล้อมแล้วพบอุปสรรคธุ รกิ จก็สามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่น้ ันต่อสู ้หรื อตั้งรับกับอุปสรรคที่
เกิดขึ้นได้
2. หากธุ รกิ จมีจุดอ่อนในตัวเองแต่สามารถมองเห็ นโอกาสจากสภาพแวดล้อม ธุ รกิ จ
สามารถลงทุ นปรั บ ปรุ งจุ ดอ่ อนที่ ตนเองมีอยู่น้ ันเพื่ อสร้ างให้เกิ ดจุดแข็งที่ จะใช้ต่อสู ้ และช่ วงชิ ง
โอกาสที่มีอยูน่ ้ นั มาให้ได้ แต่หากธุ รกิจพบว่าสภาพแวดล้อมมีอุปสรรคอยูม่ ากและตนเองมีจุดอ่อน
ที่ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ ธุ รกิจย่อมสามารถหาทางเลือกกลยุทธ์ที่จะรักษาตัวเองเพื่ออยูร่ อด
รวมทั้งหลีกเลี่ยงที่จะสร้างจุดแข็งภายในเพิ่มขึ้น อันเป็ นการสิ้ นเปลืองทรัพยากรโดยไม่จาเป็ น
SWOT Analysis สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้ดีและนาไปใช้งานได้ง่ายทาให้เป็ น
ที่นิยมใช้โดยทัว่ ไป แต่ในบางครั้งผลการวิเคราะห์อาจจะไม่มีประโยชน์เท่าที่ควร รวมทั้งในเรื่ อง
ของเป้ าหมายในทางทฤษฏี โดยเฉพาะลักษณะของความได้เปรี ยบในเชิงการแข่งขันตลอด 30 ปี ที่
ผ่านมา ซึ่ งมีการเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบไปมากทาให้การใช้ SWOT Analysis เพียงอย่างเดียวอาจไม่
เพียงพอต่อการประเมินสถานภาพของธุรกิจ
Situation Analysis (5 C’s Analysis)
เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการให้ลูกค้าได้รับความพอใจ อันดับแรกธุ รกิ จ
จะต้ อ งท าความเข้ า ใจสภาพแวดล้ อ มทั้ งภายนอกและภายในของธุ ร กิ จ อัน ได้ แ ก่ ลู ก ค้ า
สภาพแวดล้อ มทางการตลาด และความสามารถของธุ ร กิ จรวมทั้ง ต้อ งสามารถที่ จ ะคาดคะเน
แนวโน้มของสภาพแวดล้อมที่ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่ งธุ รกิ จจะต้องดาเนิ นงานภายใต้
สภาพแวดล้อมดังกล่าว
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แนวคิ ด ที่ มี ป ระโยชน์ ส าหรั บ การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ (Situation Analysis) ได้แ ก่
5C’s Analysis ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 5 ประการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทางการตลาด
ครอบคลุ มทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดยที่ 5 C’s Analysis นี้ ได้ขยายเพิ่มเติมจากการ
วิเคราะห์ 3C’s Analysis เดิม อันได้แก่ Company, Customers และ Competitors โดยนักการตลาดได้
เพิ่ มปั จจั ย ตั ว ที่ 4 อั น ได้ แ ก่ ผู ้ มี ส่ วน ได้ เ สี ย (Collaborators) และเพิ่ มปั จจั ย ตั ว ที่ 5 ได้ แ ก่
สภาพแวดล้อมภายนอกในเรื่ องของสิ่ งแวดล้อม (Climate) ดังนั้นโดยสรุ ปปั จจัยทั้ง 5 ประการที่ใช้
ในการวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดจึงได้แก่
1. ตัวบริ ษทั (Company) ซึ่ งจะวิเคราะห์ ในเรื่ องของสายผลิ ตภัณ ฑ์ ภาพพจน์บริ ษ ทั
ประสบการณ์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมองค์กร และเป้าหมายขององค์กร
2. ผู ม้ ี ส่ วนได้เสี ย (Collaborators) ได้แ ก่ ตัวแทนจ าหน่ า ย (Distributors) ผูจ้ าหน่ า ย
ปัจจัยการผลิต (Suppliers) และพันธมิตรร่ วม (Alliances)
3. ลู กค้า (Customer) โดยการวิเคราะห์ ข นาดตลาด การขยายตัวของตลาด การแบ่ ง
ส่ ว นตลาด ประโยชน์ ที่ ลู ก ค้า ต้อ งการ การจู ง ใจ กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ
ช่องทางซื้อ พฤติกรรมการหาข้อมูลข่าวสาร แนวโน้มความต้องการและความชอบ
4. คู่แข่งขัน (Competitor) ได้แก่ คู่แข่งปัจจุบนั และอนาคต คู่แข่งทางตรง และทาง
อ้อม ผลิตภัณฑ์ ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่ วนแบ่งตลาด จุดแข็งจุดอ่อนของคู่แข่ง
5. สิ่ งแวดล้อม (Climate or Context) ได้แก่ สิ่ งแวดล้อมในระดับมหภาค (Macro
Environment) เช่ น การเมือง กฎหมาย นโยบายรัฐบาล ที่มีผลต่อตลาด ภาวะเศรษฐกิ จ วงจรธุ รกิ จ
อัตราเงินเฟ้ อ อัตราดอกเบี้ย สิ่ งแวดล้อมด้านสังคม และวัฒนธรรม เช่น แนวโน้มของสังคม แฟชัน่
สิ่ งแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี และผลกระทบทางเทคโนโลยีที่มีต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ซึ่ งการวิเคราะห์ส่ิ งแวดล้อมภายนอกในระดับมหภาคส่ วนนี้จะ
วิเคราะห์เช่นเดียวกับตัวแบบ PEST Analysis
PEST Analysis
เป็ นตัวแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (Macro Environment) ของ
ธุ รกิจที่มีผลต่อการวางแผนและการตัดสิ นใจทางการตลาด อันได้แก่ ปั จจัย 4 ประการหลักคือ
1. ปั จ จัย ด้ า นการเมื อ ง (Political Factors) ปั จ จัย ด้ า นการเมื อ งจะมี ผ ลกระทบต่ อ
กฎระเบียบของธุ รกิจ มีอิทธิ พลต่อลูกค้าและธุรกิจ ซึ่ งจะต้องทาการพิจารณาในเรื่ องของ
- ความมีเสถียรภาพของการเมือง
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- นโยบายของรัฐบาลที่มีต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ จริ ยธรรมทางการตลาด
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา รวมทั้งนโยบายการค้ากับต่างประเทศ
2. ปั จจัยด้านเศรษฐกิ จ (Economic Factors) นักการตลาดจะต้องพิจารณาในเรื่ องของ
เศรษฐกิ จการค้า ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยเฉพาะข้อเท็จจริ ง เมื่อมีการวางแผนการตลาด
ระหว่างประเทศ โดยพิ จารณาในเรื่ องของ อัตราดอกเบี้ ย ระดับ อัตราเงิ นเฟ้ อ ระดับ การจ้างงาน
รายได้ประชากร และดัชนีช้ ีภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆ
3. ปั จจัยทางด้านสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural Factors) ปั จจัยในส่ วนนี้ มีอิทธิ พ ล
ต่อธุ รกิ จอย่างมาก จากประเทศหนึ่ งสู่ อีก ประเทศหนึ่ ง โดยจะต้องพิ จารณาในเรื่ องของ ศาสนา
ทัศ นคติ ที่ มีต่อสิ นค้าต่ างประเทศ ภาษา การใช้เวลาว่าง บทบาทของบุ รุษ และสตรี ช่ วงอายุของ
ประชากร ทัศนคติและค่านิยม
4. ปั จจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) เทคโนโลยีเป็ นปั จจัย ที่ ก่ อให้เกิ ด
ความได้เปรี ยบในการแข่งขันและเป็ นแรงผลักดันที่สาคัญของการตลาดโลก ซึ่ งจะต้องพิจารณาใน
เรื่ องของ คุ ณ ภาพที่ ไ ด้ม าตรฐานในต้น ทุ น ที่ ต่ า นวัตกรรมใหม่ การเปลี่ ย นแปลงในระบบช่ อ ง
ทางการจัดจาหน่าย และการสื่ อสารการตลาด รวมทั้งในเรื่ องของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เป็ นต้น
ซึ่งเป็ นผลจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
Five Force Analysis
(โดย ไมเคิล อี พอร์ เตอร์ Outside In Approach) ทศวรรษ 1970
แนวคิ ด นี้ เหมาะที่ จ ะใช้ ก ั บ อุ ต สาหกรรมที่ ค่ อ นข้า งอยู่ ต ัว อิ่ ม ตัว ไม่ ค่ อ ยมี ก าร
เปลี่ยนแปลงมากนักสภาวะการแข่งขันค่อนข้างอยูต่ วั โมเดลกลยุทธ์น้ ีถือเป็ นโมเดลเก่าซึ่ งใช้กนั มา
เป็ นเวลานาน หลักการวิเคราะห์จะเริ่ มจากการพิจารณาที่ตวั อุตสาหกรรมเป็ นหลักโดยมองว่าแต่ละ
อุตสาหกรรมสามารถกาหนดคุ ณสมบัติหรื อลักษณะของแต่ละอุตสาหกรรมออกมาได้ชดั เจนโดย
อาศัยการพิจารณาในเรื่ องของโครงสร้างอุตสาหกรรมรวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม กลยุทธ์
ที่แต่ละธุ รกิจในอุตสาหกรรมใช้ และผลที่เกิดขึ้นซึ่ งสามารถอธิ บายได้ดว้ ยทฤษฏี The Structure –
Conduct – Performance Model ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์ในรู ปแบบของ System Approach โดยมองว่า
โครงสร้ างอุ ตสาหกรรมจะเป็ นตัวกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้น ๆ รวมทั้งเป็ น
ตัวก าหนดผลที่ จะเกิ ด ขึ้ น จากการประกอบการในอุ ต สาหกรรมนั้ น ๆ อัน เป็ นผลท าให้ แ ต่ ล ะ
อุตสาหกรรมมีรูปแบบของกลยุทธ์ที่ใช้รวมทั้งผลประกอบการที่แตกต่างกันไป
ภายใต้ทฤษฏี Structure – Conduct – Performance Model สามารถนามาเป็ นพื้นฐานใน
การวิเคราะห์ความน่าดึงดูดใจของอุตสาหกรรม โดยอาศัยทฤษฏีน้ ีในการวิเคราะห์อุตสาหกรรม ซึ่ ง
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มี ห ลัก การในการวิเคราะห์ จ ากการมองว่า อุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามน่ า สนใจสามารถวัด ได้จ าก
ความสามารถในการทากาไรซึ่ งเกี่ ยวข้องกับผูม้ ีส่วนร่ วมและปฏิสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันรวม 5 กลุ่ม
อันได้แก่ ผูบ้ ุ กรุ กหน้าใหม่ที่จะเข้าสู่ อุตสาหกรรม ผูจ้ าหน่ ายปั จจัยการผลิต ผูบ้ ริ โภคซึ่ งเป็ นลูกค้า
เป้ าหมาย สิ นค้าทดแทนและภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม ซึ่ งปั จจัยทั้ง 5 ปั จจัยดังกล่าวข้างต้น
ได้น ามาสู่ แนวทางในการวิเคราะห์ อุตสาหกรรมภายใต้ท ฤษฏี ข อง Porter เรี ย กว่า Porter’s Five
Force Analysis การวิเคราะห์ ภายใต้ทฤษฏี น้ ี จะเป็ นการวิเคราะห์ปั ญหาและอุป สรรคของธุ รกิ จที่
เกิ ดขึ้นจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องโดยเริ่ มจากการวิเคราะห์อิทธิ พลของผูท้ ี่เกี่ ยวข้องใน
อุ ต สาหกรรมเดี ย วกัน กับ ที่ ธุ ร กิ จ ด าเนิ น กิ จ การอยู่ (Stakeholder) ซึ่ งถื อ เป็ นปั จ จัย ภายนอกที่
ก่ อให้เกิ ดโอกาสหรื ออุ ป สรรคต่อธุ รกิ จ เพื่อที่ จะประเมิ นความพร้ อมของธุ รกิ จที่ ส อดคล้องกับ
สภาพแวดล้อ มและโอกาส โดยแนวการวิเคราะห์ จะเน้น การพิ จารณาปั จ จัย 5 ประการ ที่ เป็ น
อุปสรรคต่อความสาเร็ จในการดาเนินธุรกิจ อันได้แก่
1. อุปสรรคในการเข้าสู่ อุตสาหกรรม (Threats of Entry)
2. อุปสรรคจากเจ้าของปัจจัยการผลิต (Threats of Suppliers)
3. อุปสรรคจากผูซ้ ้ื อ (Threats of Buyers)
4. อุปสรรคจากสิ นค้าทดแทน (Threats of Substitutes)
5. อุปสรรค์จากความรุ นแรงของการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Threats of Rivalry)
เครื อข่ ายธุรกิจและหน่ วยกลยุทธ์ ของธุรกิจ
(Business Portfolio Strategic Business Unit SBUs)
โดย เจเนอรัลอีเล็คทริค ค.ศ. 1970
เครื อข่ายธุ รกิจ (Business Portfolio) คือศูนย์รวมของหน่วยกลยุทธ์ของธุรกิจ (Strategic
Business Unit) จุดเหมาะสมของเครื อข่ายธุ รกิจคือปัจจัยหนึ่ งที่จะสร้างจุดแข็งที่สมบูรณ์ให้แก่ธุรกิจ
และช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าสู่ ตลาดหรื ออุตสาหกรรมที่น่าดึงดูดใจมากที่สุด หน่วยกลยุทธ์สามารถ
เกิ ดขึ้ นได้ท้ งั ในบริ ษ ัท ขนาดกลางหรื อเป็ นส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของบริ ษ ัท ขนาดใหญ่ ซึ่ งสามารถ
ก าหนดกลยุท ธ์ ท างธุ รกิ จของตนเองได้โดยมี เป้ าหมายแตกต่ างไปจากบริ ษ ัท แม่ การวิเคราะห์
เครื อข่ายธุ รกิจมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. เป็ นการวิเคราะห์ เครื อข่ ายธุ รกิ จในปั จจุ บ นั เพื่ อตัดสิ น ใจในเรื่ องของการลงทุ น
ให้กบั หน่ วยธุ รกิ จแต่ละหน่ วย เพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรให้แก่ แต่ละหน่ วยธุ รกิ จได้อย่าง
เหมาะสมตามความสาคัญภายใต้ทรัพยากรที่มีจากัด
2. พัฒนากลยุทธ์การเติบโตเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อธุรกิจใหม่เข้าในเครื อข่ายธุรกิจ
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3. เพื่อตัดสิ นใจว่าธุ รกิจหรื อผลิตภัณฑ์ใดจะไม่สามารถอยูใ่ นตลาดได้ในระยะยาวอีก
ต่อไป
4. ท าการจัดสรรหรื อแบ่ งธุ รกิ จต่าง ๆ ตามศักยภาพในการท ากาไรของแต่ละธุ รกิ จ
เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างหน่วยธุรกิจทั้งหลาย
5. ประเมินความสามารถในการหาเงินสด การทากาไรในอนาคต และความต้องการใช้
ทรัพยากรในอนาคตของแต่ละหน่วยธุรกิจ รวมทั้งตาแหน่งในการแข่งขันของแต่ละหน่วยธุ รกิจใน
อนาคต
แนวคิดในเรื่ องของหน่วยกลยุทธ์ของธุ รกิจ เริ่ มต้นในปี 1970 เมื่อ Fred Borch ซึ่ งเป็ น
ประธานบริ ษทั General Electric ได้แบ่งธุ รกิจของบริ ษทั ออกเป็ นหน่วยย่อย ๆ ทาให้ GE ซึ่ งเดิมทา
ธุ รกิ จ เกี่ ย วกับ มอร์ เตอร์ ไ ฟฟ้ า และธุ รกิ จที่ ให้ แ สงสว่าง ก้าวเข้าสู่ อุต สาหกรรมที่ ก ว้างมากขึ้ น
ซับซ้อน หลากหลายมากขึ้นโดยที่แต่ละหน่วยธุรกิจมีการดาเนินงานที่เป็ นอิสระจากกัน
ทฤษฏีพืน้ ฐานในการกาหนดกลยุทธ์ การแข่ งขันและกลยุทธ์ องค์ กร
(ทฤษฏีของดรักเกอร์ โดย ปี เตอร์ เอฟ ดรักเกอร์ ทศวรรษที่ 1980)
ในการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขัน และกลยุทธ์องค์กร ผูบ้ ริ หารจะต้องมีความเข้าใจใน
สมมติฐานในธุ รกิจที่ตนเองอยู่ ภายใต้การวิเคราะห์ปัจจัย 3 ประการคือ
1. สภาพแวดล้อม Environment
2. ภารกิจของธุ รกิจ Mission ซึ่ งจะมองในมุมมองของลักษณะของธุรกิจที่ดาเนินการอยู่
3. ความได้เปรี ยบของธุรกิจที่มีเหนือคู่แข่งขัน Core Competencies
ความเกี่ ยวข้องกันของปั จจัยทั้ง 3 ประการ จะต้องอยู่ภายใต้สมมติฐาน 4 ประการ จึงจะทาให้กล
ยุทธ์มีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ สมมติฐานนั้นได้แก่
3.1 ปั จจัยทั้ง 3 ประการอัน ได้แก่ สภาพแวดล้อม ภารกิ จของบริ ษ ัท และความ
ได้เปรี ยบของธุ รกิจที่มีเหนือคู่แข่งขันจะต้องมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง
3.2 ปั จจัยทั้ง 3 ประการอัน ได้แก่ สภาพแวดล้อม ภารกิ จของบริ ษ ัท และความ
ได้เปรี ยบของธุ รกิจที่มีเหนือคู่แข่งขันจะต้องมีความสอดคล้องและสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน
3.3 ทุกคนในองค์กรจะต้องมองเหมือน ๆ กันและเข้าใจเหมือน ๆ กันในทุกระดับ
ภายในองค์กร
3.4 ปั จจัยทั้ง 3 ประการจะต้องมีการทดสอบอยูต่ ลอดเวลาว่าสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็ นจริ ง และสอดคล้ อ งซึ่ งกั น และกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งหรื อไม่ ภ ายใต้ส ถานการณ์ แ ละ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
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ภายใต้สมมติฐานทั้ง 3 ประการนั้น พบว่าจะมีกลไกที่เกี่ยวข้องกันอยู่ 3 ประการ คือ
1. สภาพแวดล้ อ ม (Environment and Stakeholder) เป็ นปั จจัย ภายนอก ชี้ ให้ เห็ น
โอกาส อุ ป สรรค ธุ ร กิ จต้องทราบว่าใครที่ มี ค วามเกี่ ยวข้อ งกับ ธุ รกิ จที่ ดาเนิ น การอยู่ และความ
เกี่ยวข้องนั้นมีลกั ษณะอย่างไร มีความสัมพันธ์อย่างไร แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างไร ดังนั้น
จึงต้องมี ก ารวิเคราะห์ Stakeholder เพื่อเป็ นตัวก าหนดทิ ศทางของธุ รกิ จซึ่ งเป็ นการพิจารณาจาก
ปั จจัย ภายนอกเป็ นหลั ก (Outside In Approach) เช่ น นโยบายรั ฐ บาล การเมื อ ง เศรษฐกิ จ
เทคโนโลยี เงินทุน ภาวะตลาดและการแข่งขัน พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค สังคม
2. ภารกิ จ ของธุ ร กิ จ (Mission) กลยุ ท ธ์ ข องคู่ แ ข่ ง ขั น ลั ก ษณะและโครงสร้ า ง
อุตสาหกรรมลักษณะของธุ รกิจ กลยุทธ์ในการแข่งขัน ขอบเขตในการแข่งขัน กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
จะชี้ ให้เห็ นจุ ดแข็งจุ ดอ่ อนของตนเองเมื่ อเที ยบกับ คู่ แข่ งขัน ขอบเขตของธุ รกิ จควรเป็ นอย่างไร
ภายใต้ภาวะแวดล้อมขณะนั้น ธุ รกิ จต้องทราบถึงปรัชญาในการดาเนิ นธุ รกิ จ และการปรับเปลี่ยน
แนวทางในการดาเนิ นธุ รกิ จให้ส อดคล้องกับ ภาวะแวดล้อมและอุตสาหกรรมที่ เปลี่ ยนไป การ
เปลี่ยนแปลงในขอบเขตธุ รกิจจะเกิดจากแรงผลักดันจาก Stakeholder และความสามารถที่ธุรกิจมีอยู่
Core Competencies ซึ่งอาจล้าหลังเมื่อภาวะเปลี่ยนไป
3. ข้อได้เปรี ยบที่มีเหนือคู่แข่ง(Core Competencies) เป็ นปั จจัยภายใน ชี้ ให้เห็นจุดแข็ง
จุ ดอ่ อ นของตนเองเมื่ อ เที ย บกับ คู่ แ ข่ ง ขัน ธุ รกิ จจะต้อ งทราบว่าความสามารถที่ ตนเองมี อ ยู่น้ ัน
สามารถน ามาใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ดีแค่ ไ หนภายใต้ภาวะแวดล้อมในขณะนั้น หากธุ รกิ จมี จุดแข็ง ก็
สามารถเป็ นผูน้ าได้ การพิจารณาจะพิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ คือ
3.1 ทรัพ ยากรและความสามารถที่ ธุ รกิ จมี อยู่ (Resources & Capabilities) ปั จจัย
การผลิต บุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยี บรรยากาศภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร การได้สิทธิ
พิเศษ รวมทั้งความสามารถ (Capabilities) ของบุคลากร
3.2 การจัดการ (Organization) การจัดการทรัพ ยากร และข้อได้เปรี ยบที่มี อยู่ให้
เกิดประโยชน์ และสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันอย่างถาวร ภายใต้ระบบการจัดการ และการ
ควบคุมที่มีประสิ ทธิภาพ
ภายใต้ปัจจัยทั้ง 3 ประการข้างต้นผูท้ ี่มีความเกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จ (Stakeholder) จะเป็ น
ตัวกาหนดโอกาส อุปสรรคของธุ รกิจ กาหนดทิศทาง และลักษณะการดาเนินธุ รกิจ ภายใต้ขอบเขต
ของธุ รกิจ โดยมีวธิ ี ดาเนินการในเชิงกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับจุดแข็งและจุดอ่อนที่ธุรกิจมีอยู่
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ธุรกิจต้ องสร้ างความเชี่ยวชาญเฉพาะ
(Core Competencies)
(โดย Gary Hamel and Prahalad, ทศวรรษที่1980)
แกรี ฮาแมล และ ซี เค พาฮาลัด ได้เขี ย นหนัง สื อ Competing for the future และได้
กล่ า วถึ ง ทฤษฏี Core Competencies โดยหลัก การของทฤษฏี Core Competencies จะอยู่ภ ายใต้
สมมติฐานที่แตกต่างไปจากทฤษฏีของ Porter’s Five Force Analysis โดยทฤษฏีของ Porter จะมอง
ว่าความสาเร็ จของธุ รกิจจะขึ้นกับการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมเป็ นหลัก ซึ่งเป็ นการมองจาก
ปั จจัยภายนอกที่ ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ (Outside in approach) ในขณะที่ทฤษฏี
Core Competencies นั้นจะอยูภ่ ายใต้สมมติฐานที่วา่ ไม่วา่ ธุ รกิจจะอยูใ่ นอุตสาหกรรมใดก็ตาม ธุรกิจ
สามารถสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันได้โดยไม่จาเป็ นต้องขึ้นอยูก่ บั โครงสร้างอุตสาหกรรม
แต่จะขึ้นอยูก่ บั ตัวธุ รกิจเองเป็ นสาคัญ โดยมองจากปั จจัยภายใน คือมองตนเองเป็ นหลัก (Inside out
Approach)
ดูความสามารถที่ตนเองมีอยู่และการใช้ความสามารถที่ตนเองมีอยูเ่ หนื อคู่แข่งนี้
ไปสร้างข้อได้เปรี ยบในการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ต่อไป
ทฤษฏี น้ ี สามารถอธิ บายได้ชัดเจนขึ้นโดยทาการเปรี ยบเทียบธุ รกิ จเป็ นเหมือนต้นไม้
ซึ่ งเติ บ โตจากฐานรากคื อความสามารถหลัก (Core Competencies) กลายเป็ นส่ วนของล าต้น ซึ่ ง
ได้แก่ แนวความคิดเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ของธุ รกิ จ (Core Product) ซึ่ งได้รับการดูแลรัก ษาเป็ นอย่างดี
ด้วยความสามารถและความชานาญที่ธุรกิ จมีอยู่ ทั้งในด้านทรัพยากร เทคโนโลยี จนสามารถเกิ ด
เป็ นหน่ วยธุ รกิ จย่อย ๆ (Business Unit) อันเปรี ยบเสมื อนส่ วนของกิ่ งก้านสาขาและส่ วนผลของ
ต้นไม้อนั เป็ นผลิตภัณฑ์สุดท้าย (End Product) ซึ่ งสามารถแตกย่อยออกมาได้หลากหลายผลิตภัณฑ์
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคตามความถนัดและทรัพยากรที่บริ ษทั มีอยู่
ความสามารถหลัก (Core Competencies) จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบของความ
ชานาญและเทคโนโลยีที่แต่ละธุ รกิ จมีอยู่ อันเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งมีการสร้างขึ้นมาหรื อหล่อหลอมขึ้นมา
เพื่อให้เกิดเป็ นความสามารถหลัก (Core Competencies) ซึ่ งธุรกิจมีอยูเ่ หนือคู่แข่งขัน โดยทัว่ ไปแล้ว
ความสามารถหลักนี้ จะเป็ นศูนย์รวมของทั้งความชานาญและเทคโนโลยีประกอบกัน มากกว่าจะมี
เฉพาะความช านาญอย่ า งเดี ย ว หรื อ เทคโนโลยี อ ย่ า งเดี ย ว ซึ่ งแต่ ล ะธุ ร กิ จ จะมี ค วามช านาญ
ความสามารถ และเทคโนโลยีที่แตกต่างกันไป มีผลทาให้ความได้เปรี ยบในการแข่งขันของแต่ละ
ธุ รกิจมีมากน้อยต่างกัน โดยสามารถชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างได้จากตัวอย่าง 3 ธุรกิจได้แก่
โมโตโรล่า (Motorola) เฟดเดค (FedEx) และแคนอน (Canon) จากตัวอย่างทั้ง 3 ธุ รกิ จ
ซึ่ งอยู่ค นละอุ ตสาหกรรมจะเห็ น ได้อย่างชัดเจนว่าความสามารถหลัก Core Competence รวมทั้ง
แนวความคิดเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานที่นาไปสู่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนั้น มี

73
ความแตกต่างกันโดยสิ้ นเชิ ง โดยที่โมโตโรล่าจะมีความสามารถและมีความเชี่ ยวชาญในด้านการ
สื่ อสาร ในขณะที่ เฟดเดค จะมีความเชี่ยวชาญในด้านการขนส่ ง ส่ วนแคนนอนจะมีความเชี่ยวชาญ
ในด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับภาพและการโฟกัส ความสามารถหลัก Core Competence ที่แตกต่างกัน
นี้ เป็ นปั จจัยหลักที่เป็ นข้อได้เปรี ยบของธุ รกิจที่มีเหนื อคู่แข่งขัน และธุ รกิจสามารถใช้ขอ้ ได้เปรี ยบ
ซึ่ งเป็ นความสามารถเฉพาะของแต่ ละธุ รกิ จเองนั้นมาใช้ในการกาหนดกลยุท ธ์ในการแข่งขันที่
แตกต่างกันไปตามประเภทธุ รกิจและอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
ความแตกต่ างระหว่าง Strategic Business Unit (SBU) กับ Core Competencies
มุมมองในการพิจารณาความเป็ นหน่ วยธุ รกิ จ (SBU) จะเป็ นการมองการขยายตัวของ
ธุ รกิ จจากเดิ มซึ่ งมี เพียงธุ รกิ จเดี ยวขยายตัวไปสู่ ธุรกิ จอีกหลายประเภทที่มีความแตกต่างกัน ซึ่ งใน
บางครั้งการขยายตัวนั้นมี ค วามแตกต่างทั้งในระดับ ของผลิ ตภัณ ฑ์ และเทคโนโลยีรวมทั้ง การ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าแตกต่างกันอีกด้วย ดังนั้นจึงมีการแยกธุ รกิจแต่ละประเภท
ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยแยกธุ รกิจออกเป็ นกลุ่มย่อย ๆ ซึ่ งในแต่ละกลุ่มธุ รกิ จนั้นประกอบด้วย
สิ นค้าและเทคโนโลยีที่เหมือน ๆ กัน รวมทั้งกลุ่มลูกค้าที่เหมือน ๆ กัน เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและ
การจัดสรรทรัพยากร ซึ่ งเรี ยกว่าเป็ นการจัดกลุ่มธุ รกิจในรู ปของ Portfolio Management ซึ่ งการมอง
ในลักษณะนี้เป็ นการมองจากผลิตภัณฑ์สุดท้ายของธุรกิจซึ่ งเป็ นส่ วนปลายสุ ดไปสู่ ส่วนแรกคือส่ วน
ต้น ในขณะที่ ก ารมองในมุ ม มองของ Core Competencies นั้ นจะพิ จ ารณาจากรากฐานของ
ความสามารถหลักที่ธุรกิ จมีอยูซ่ ่ ึ งเป็ นพื้นฐานที่จะนาไปสู่ การพัฒนาแนวความคิดในตัวผลิตภัณฑ์
สุ ดท้ายอันเป็ นผลที่เกิดจากความสามารถหลักนั้น
ดัง นั้ น แนวความคิด ในการพิจ ารณาความสามารถที ่ธุ ร กิ จ มีอ ยู ่ใ นเชิ ง ของ Core
Competencies จึ งแตกต่างกับการพิจารณาความสามารถของธุ รกิ จในเชิ งของหน่ วยกลยุท ธ์ของ
ธุ รกิ จ (SBU) ซึ่ งการมองในเชิ งของ Core Competencies จะเป็ นการมองภายใต้ทฤษฏี Resources
based – theory of the firm ความแตกต่างของแนวความคิดทั้งสองประการจะมีความแตกต่างกันใน
ประเด็นเกี่ยวกับพื้นฐานของการแข่งขัน โครงสร้างขององค์กร สถานภาพรวมของหน่วยธุรกิจ การ
จัดสรรทรัพยากร และแนวความคิดของผูบ้ ริ หารระดับสู งในการสร้างคุณค่าเพิม่ ให้แก่ธุรกิจ
คุณสมบัติหลักของสิ่ งทีเ่ ป็ น Core Competencies ของธุรกิจ
ในการพิจารณาว่าแต่ละธุ รกิจมีส่ิ งที่เป็ นความสามารถหลัก (Core Competencies) มาก
น้อยเพี ยงใดนั้น คุ ณ สมบัติข องความสามารถหลัก ของธุ รกิ จนั้น จะต้องอยู่ภ ายใต้เงื่ อนไขทั้ง 3
ประการต่อไปนี้คือ
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1. ความสามารถหลักนั้นจะต้องเป็ นสิ่ งที่สร้างประโยชน์และคุณค่าที่แท้จริ งให้แก่
ผูบ้ ริ โภคได้ (Customer Value) โดยที่ความสามารถหลักที่ธุรกิ จมีอยูน่ ้ ี จะเป็ นความชานาญที่ทาให้
ธุ รกิจสามารถสร้างคุณค่าและคุณประโยชน์พ้ืนฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. ความสามารถหลักนั้นจะต้องเป็ นสิ่ งที่มีความแตกต่างและมีความพิเศษซึ่ งสามารถ
แข่ งขันได้ (Competitor Differentiation) ในความหมายนี้ จะแตกต่ างไปจากความสามารถหลัก ที่
จาเป็ น (Necessary Competences) เนื่ อ งจากความสามารถหลัก ที่ มี ค วามพิ เศษนี้ (Differentiating
Competencies) จะต้องมีเอกลักษณ์ มีความพิเศษที่ต่างจากคู่แข่ง และเป็ นสิ่ งที่สร้างความแตกต่างใน
การแข่งขันได้ซ่ ึ งจะทาให้ธุรกิ จมี ความได้เปรี ยบในเชิ งการแข่งขันในขณะที่ความสามารถหลักที่
จาเป็ นจะต้องเป็ นความสามารถพื้นฐานที่ธุรกิจต้องมีเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการดาเนินธุ รกิจให้
สอดคล้องกับแต่ละอุตสาหกรรมซึ่ งคู่แข่งขันก็จาเป็ นต้องมีเช่นกัน
3. ความสามารถหลักที่มีอยูน่ ้ นั ต้องสามารถปรับใช้ให้เข้ากับหลาย ๆ ผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั ได้ (Extend ability) หรื อสามารถที่จะปรับใช้จากผลิ ตภัณฑ์หนึ่ งไปสู่ อีกผลิ ตภัณฑ์หนึ่ งได้
รวมทั้งสามารถเป็ นพื้นฐานหรื อแนวคิดหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อการเข้าสู่ ตลาดใหม่
ของธุ รกิจได้
Resource – based Theory
(โดย Jay Barney ทศวรรษ 1980)
ทฤษฏี Resource Based จะเป็ นการมองในมุม มองที่ ละเอี ยดลึ กมากกว่าทฤษฏี Core
Competency โดยมีหลักการและแนวคิดจากพื้นฐานของทฤษฏี Core Competency ซึ่ งเป็ นการมอง
วิเคราะห์ จากปั จจัย ภายในของธุ รกิ จ (Inside Out Approach) เป็ นหลัก โดยมองว่า ธุ รกิ จสามารถ
สร้ างความได้เปรี ยบในการแข่งขันได้โดยไม่จาเป็ นต้องขึ้นอยู่กบั โครงสร้างอุตสาหกรรม แต่จะ
ขึ้นอยู่กบั ตัวของธุ รกิ จเองเป็ นสาคัญ โดยดู จากความสามารถที่ตนเองมีอยู่เหนื อคู่แข่งขัน ภายใต้
ทฤษฏี Resources Based จะมีมุมมองในการวิเคราะห์โอกาสในการแข่งขันของธุ รกิ จ โดยพิจารณา
จากความสามารถที่ ธุ ร กิ จ มี อ ยู่ เป็ นหลั ก เช่ น เดี ย วกั บ ทฤษฏี Core Competencies แต่ ท ฤษฏี
Resources Based จะมุ่งวิเคราะห์ความสามารถที่ธุรกิ จมีอยู่ โดยเน้นที่ทรัพยากรที่ธุรกิจมีอยู่ และมี
การเปรี ยบเทียบธุ รกิ จเป็ นเสมือน กลุ่มก้อนของทรัพยากรอันเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ธุรกิ จมีการ
เจริ ญเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ทรัพยากรที่กล่าวถึงนี้ จะต้องเป็ นทรัพยากรที่ทาให้ธุรกิ จมี
ความได้เปรี ยบในเชิงการแข่งขัน ภายใต้คุณสมบัติที่สาคัญ 3 ประการคือ
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1. ทรัพยากรที่ธุรกิจมีอยู่ สามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตักตวงโอกาสจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกได้ รวมทั้งสามารถต่ อต้านอุป สรรค จากสภาพแวดล้อมภายนอกได้ใน
ขณะเดียวกัน
2. ทรั พ ยากรที่ ธุ รกิ จ มี อยู่น้ ัน จะมี อยู่อย่า งจ ากัด มี เพี ย งบางบริ ษ ัท หรื อ บางธุ รกิ จ
เท่านั้นที่สามารถเป็ นเจ้าของทรัพยากรนั้นได้ ไม่ใช่ทุกธุรกิจในอุตสาหกรรมที่จะเป็ นเจ้าของได้ ซึ่ ง
จะทาให้ไม่เกิ ดความแตกต่างและไม่เกิ ดความได้เปรี ยบในการแข่งขัน หากทุกธุ รกิ จสามารถเป็ น
เจ้าของทรัพยากรได้เท่าเทียมกัน
3. หากธุ รกิจต้องการได้ทรัพยากรนั้นมา ธุ รกิจต้องมีตน้ ทุนของการได้ทรัพยากรนั้น
มาซึ่งอาจได้มาด้วยการลอกเลียนแบบ หรื อการพัฒนาขึ้นใหม่ โดยที่อุปทานของทรัพยากรนั้น จะมี
ลักษณะเป็ นอุปทานที่ไม่ยดึ หยุน่
อนึ่ ง ทรัพยากรที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ประการดังกล่ าวข้างต้น จะเป็ นทรัพยากรที่มี
คุ ณค่าของธุ รกิ จและทาให้ธุรกิ จมีความได้เปรี ยบในการแข่งขันอย่างถาวรในระยะยาวหากธุ รกิ จ
สามารถรั ก ษาคุ ณ สมบัติ ของทรั พ ยากรที่ มี อยู่ ให้ค งความได้เปรี ย บอย่างถาวร โดยที่ คู่ แข่ ง ไม่
สามารถพัฒนาทรัพยากรอื่นมาทดแทนความได้เปรี ยบนี้ได้
ประเภทของทรัพยากรและความสามารถของธุรกิจ
ทรัพยากรที่ธุรกิจมีอยูใ่ นขอบเขตของการวิเคราะห์ภายใต้ ทฤษฏี Resources Based นี้
จะมีการมองทรัพยากรภายใต้องค์ประกอบ 2 ส่ วน คือ ทรัพยากรในลักษณะของทุนและทรัพยากร
ในลักษณะของความสามารถที่ธุรกิจมีอยู่ โดยจะมีรายละเอียดของทรัพยากรทั้ง 2 ส่ วน ดังนี้คือ
1. ทรั พยากรส่ วนทุน (Resources) ทรัพยากรของธุ รกิ จสามารถจัดกลุ่มตามลักษณะ
ของทุนได้ 4 กลุ่มได้แก่
1. Financial Capital ได้แก่ทรัพยากรในรู ปของเงินทุน
2. Physical Capital ได้แก่ทรัพยากรทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
3. Human Capital ได้แก่ทรัพยากรบุคคลที่ธุรกิจมีอยู่
4. Organizational Capital ได้แ ก่ ท รั พ ยากรในด้า นความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
องค์กรในเรื่ องของการจัดการ
2. ความสามารถที่ธุรกิจอยู่ (Capabilities) ในด้านของความสามารถที่ธุรกิ จมีอยูน่ ้ ัน
ธุ รกิจจะต้องมีความสามารถพื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับการสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันได้อย่าง
ถาวร ความสามารถดังกล่าวนี้ จะประกอบไปด้วยความสามารถรวม 4 ด้าน ได้แก่
1. Cutting Edge เป็ นความสามารถของธุ รกิ จที่จะสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
ในอนาคต
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2. Critical เป็ นความสามารถของธุ รกิจที่เป็ นตัวกาหนดความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
ในปัจจุบนั
3. Core เป็ นความสามารถหรื อความเชี่ยวชาญพื้นฐานที่ธุรกิจส่ วนใหญ่จะต้องมีในแต่
ละอุตสาหกรรม
4. Complementary เป็ นความสามารถในส่ ว นของปั จ จัย เสริ ม ที่ เป็ นองค์ป ระกอบ
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการแข่งขัน
VRIO Framework
(โดย Jay Barney ทศวรรษ 1980)
ทฤษฎี VRIO Framework สามารถน ามาใช้อ ธิ บ ายความได้เปรี ย บของทรั พ ยากรที่
ธุ รกิจมีอยูไ่ ด้ชดั เจนมากขึ้น โดยมีหลักการอยูภ่ ายใต้พ้นื ฐานของทฤษฎี Resources Based ธุ รกิจจะมี
การวิเคราะห์ และประเมิ น ข้อได้เปรี ยบของทรั พ ยากรที่ ตนเองมี อยู่ ซึ่ งเป็ นการประเมิ นจุดแข็ง
จุ ด อ่ อ นภายในของตนเอง และจะท าให้ ธุ รกิ จ รู ้ ว่า ทรั พ ยากรที่ ต นเองมี อ ยู่น้ ัน ก่ อ ให้เกิ ด ความ
ได้เปรี ย บในการแข่ งขัน หรื อ ไม่ ซึ่ ง ทฤษฎี น้ ี สามารถใช้วิเคราะห์ ค วบคู่ ก ับ SWOT Analysis ได้
เนื่ องจากมีมุมมองในการวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อนที่คล้ายคลึงกัน ทฤษฎี VIRO Framework นี้ จะมี
แนวความคิดและมุมมองของทฤษฎี ภายใต้สมมติฐานที่วา่ ความได้เปรี ยบในการแข่งขันของธุ รกิจ
จะเกิ ดขึ้นเมื่อทรัพยากรและความสามารถที่ธุรกิ จมีอยู่น้ นั มีองค์ประกอบของคุณสมบัติครบทั้ง 4
ประการ ได้แก่
1. ทรัพยากรที่ธุรกิจมีอยูน่ ้ นั มีคุณค่า (The Question of Value) โดยที่
- ทรัพยากรที่ ธุรกิ จมีอยู่น้ นั ต้องสามารถสร้างให้ธุรกิ จ เกิ ดความแข็งแกร่ งใน
การที่ จ ะป้ อ งกัน อุ ป สรรคต่ า ง ๆ และสามารถน ามาใช้ป ระโยชน์ ไ ด้เมื่ อ มี
โอกาส
- ทรัพยากรที่มีอยู่น้ นั จะต้องมีนยั สาคัญในการที่จะสร้างให้เกิดคุณค่าที่แท้จริ ง
แก่ผบู ้ ริ โภคได้
2. ทรัพยากรที่ธุรกิจมีอยูน่ ้ นั หายาก (The Question of Rareness) โดยที่
- ทรั พ ยากรที่ มี อยู่น้ ัน มี ธุ รกิ จอื่ น เพี ย งน้อ ยราย หรื อ คู่ แ ข่ ง ขัน เพี ย งน้อ ยราย
เท่านั้นที่มีทรัพยากรนั้นอยู่ บางทีทรัพยากรน้อย จะทาให้เกิ ดความได้เปรี ยบ
ในการแข่งขัน
3. ทรั พ ยากรที่ ธุ รกิ จมี อ ยู่ น้ ั นไม่ ส ามารถลอกเลี ย นแบบได้ (The Question of
Imitability)
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- ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ มี ท รั พ ยากรหรื อความสามารถพิ เศษ จะมี ต้น ทุ น และความ
เสี ยเปรี ยบในการที่จะให้ได้มาซึ่ งทรัพยากรนั้น เมื่อเปรี ยบเที ยบกับ ธุ รกิ จที่
เป็ นเจ้าของทรัพยากรนั้นอยู่แล้ว นอกจากนี้ การลอกเลียนแบบ จะทาได้ยาก
และมีตน้ ทุนมหาศาลในการลอกเลียนแบบ
4. ทรัพยากรที่ธุรกิจมีอยูน่ ้ นั ธุ รกิ จสามารถนาทรัพยากรนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
เต็มที่ (The Question of Organization)
- ธุ รกิจต้องสามารถนาเอาทรัพยากรที่นอ้ ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแข่งขัน
ได้อย่างเต็มที่แต่บางครั้งย่อมมีอุปสรรคบ้าง จากสังคม หรื อสหภาพ อาจทาให้
การนามาใช้ประโยชน์ทาได้ยากขึ้น
การวิเคราะห์ภายใต้ทฤษฎี VIRO Framework ซึ่ งเน้นการวิเคราะห์คุณสมบัติที่สาคัญ
ทั้ง 4 ประการที่ ท าให้ ท รั พ ยากรที่ ธุ รกิ จมี อยู่น้ ัน เกิ ด ความได้เปรี ย บในการแข่ ง ขัน หากท าการ
วิเคราะห์ ค วบคู่ ก ับ การวิเคราะห์ SWOT Analysis แล้ว จะยิ่ง ท าให้เห็ น ภาพของความได้เปรี ย บ
เสี ยเปรี ยบ ซึ่ งแสดงถึงจุดแข็งจุดอ่อนของธุ รกิจได้อย่างชัดเจนมากยิง่ ขึ้น และจะช่วยในการกาหนด
สถานภาพการแข่งขันของธุ รกิจ เมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
2.2.2 ทฤษฎีและแนวคิดทางการตลาดทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ กลยุทธ์ ทางการตลาด
ประกอบด้วยทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ansoff’s Growth Strategy Model ( คศ. 1957 )
Experience Curved-Based Strategy ( คศ. 1960 )
Ansoff Strategies for Diversification( คศ. 1965 )
Marketing Management ( คศ. 1967 )
Competitive Advantage Framework/Competitive Strategy( คศ. 1970 )
Transaction Cost Analysis( คศ. 1950s , 1970 )
Product life Cycle Model( คศ. 1973 )
Boston Matrix (BCG Matrix) ( คศ. 1977 )
GE Matirix (PIMS) ( คศ. 1978 )
Porter’s Generic Strategy( คศ. 1980 )
Value Chain( คศ. 1980 )
Supply Chain( คศ. 1980 )
Positioning ( คศ. 1981)
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

7’s Framework ( คศ. 1982 )
Agency Theory ( คศ. 1983 )
Porter’s Diamond of National Advantage ( 1990)
ตัวแบบกลยุทธ์เครื อข่ายธุรกิจของ Stanton, Etzel and Walker( คศ. 1991 )
Value Discipline( คศ. 1993)
Balanced Scorecard( คศ. 1996 )

รายละเอียดของทฤษฎีและแนวคิดทางการตลาดข้างต้น มีดงั นี้ คือ
ตัวแบบกลยุทธ์ การขยายตัวทางการตลาด
(Ansoff’s Growth Strategy Model)
โดยแอนซอฟฟ์ , ค.ศ. 1957
Ansoff’s ได้ เสนอแนวคิ ด นี้ ครั้ งแรกในนิ ต ยสาร Harvard Business Rrview ในปี
ค.ศ.1957 และได้รับการยอมรั บอย่างกว้างขวาง โดยมีการพัฒนาตัวแบบกลยุทธ์การขยายตัวทาง
การตลาดของธุ รกิจในรู ้ของแมททริ กซ์ เรี ยกว่า “Product/Market Opportunity Matrix” อันแสดงให้
เห็นโอกาสการขยายตัวของผลิตภัณฑ์และตลาด รวมทั้งสามารถกาหนดกลยุทธ์และเลือกปฏิบตั ิได้
4 วิธี คือ
1. การเจาะตลาด (Market Penetration) โดยใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บ ัน ขยาย
ยอดขายในตลาดปัจจุบนั
2. การพัฒ นาตลาดใหม่ (Market Development) โดยใช้ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ มี อยู่ในปั จจุบ ัน
ขยายเข้าสู่ ตลาดใหม่ ส่ วนตลาดใหม่ กลุ่มลูกค้าใหม่
3. การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ (Product Development) โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
หรื อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์เก่า เพื่อดึงดูดใจกลุ่มลูกค้าในตลาดปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเดิม
4. การเพิ่มผลิ ตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างออกไป (Diversification) โดยนาการค้นหาพัฒนา
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ ใ นอุ ต สาหกรรมหรื อ เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ ข องบริ ษ ัท และใช้วิธี ก ารด าเนิ น งาน
การตลาดแบบใหม่
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Experience Curve – Based Strategy
โดย BCG Consultant Bruce Henderson ค.ศ. 1960
ผลกระทบจากเส้ น โค้งประสบการณ์ ได้มี ผูน้ าเสนอแนวคิ ดเป็ นครั้ งแรกโดย BCG
Consultant Bruce Henderson ในปี 1960 ซึ่ ง Henderson ได้พ บความสั ม พัน ธ์ ระหว่างต้น ทุ น การ
ผลิ ตกับปริ มาณการผลิ ตที่เพิ่มขึ้นซึ่ งสามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิงานได้ โดยที่ทุกครั้ง
ของการเพิ่มปริ มาณการทางานอีกเท่าตัว ต้นทุนที่เกิดจากการสร้างมูลค่าเพิ่ม (ซึ่ งรวมถึงต้นทุนการ
บริ ห ารงาน ต้นทุ นการตลาด ต้นทุ น การจัดจาหน่ าย และต้นทุ นการผลิ ต จะลดลงในสัดส่ วนที่
ชัดเจน ซึ่ งผลจากการวิจยั พบว่าผลกระทบของเส้นโค้งประสบการณ์ในแต่ละอุตสาหกรรมจะมีค่า
อยูร่ ะหว่าง 10-30%
เส้ น โค้ง ประสบการณ์ เป็ นแนวทางหลัก ในการก าหนดกลยุ ท ธ์ Cost Leadership
Strategy หากธุ รกิ จสามารถสร้ างส่ วนแบ่ ง ตลาดได้อ ย่างรวดเร็ ว ในตลาดใหม่ ธุ รกิ จจะมี ค วาม
ได้เปรี ยบในด้านต้นทุน เนื่องจากสามารถผลิตสิ นค้าได้ในต้นทุนที่ถูกกว่าคู่แข่ง ซึ่ งการประหยัดใน
ด้านต้น ทุ น นี้ จะท าให้ ราคาสิ น ค้าต่ า ลง ซึ่ งเป็ นการได้เปรี ย บอย่างถาวร ถ้าธุ รกิ จสามารถสร้ า ง
ประสบการณ์ ในการผลิ ตโดยการเพิ่มส่ วนแบ่งตลาดธุ รกิ จก็จะมีความได้เปรี ยบในด้านต้นทุนใน
อุตสาหกรรมที่อยู่ผลคือธุ รกิจจานวนมากพยายามสร้างส่ วนแบ่งตลาดอย่างรวดเร็ วโดยการลงทุน
อย่างหนักและกาหนดราคาสิ นค้าอย่างท้าทายในตลาดใหม่ ธุรกิจจะได้รับผลตอบแทนการลงทุนใน
ภายหลัง และในที่สุดธุ รกิจก็จะสามารถเป็ นผูน้ าในตลาดและสร้างสิ นค้าที่ทาเงินแก่บริ ษทั (Cash
Cow)
อย่างไรก็ดีกลยุทธ์การใช้เส้นโค้งประสบการณ์ยงั คงมีขอ้ จากัดเนื่องจาก
1. ยังมีกลยุทธ์ในรู ปแบบอื่นนอกเหนือจากกลยุทธ์น้ ี ซึ่ งสามารถนามาใช้ได้เช่นกัน
(ได้แก่ Competitive Advantage และ Value Disciplines)
2. คู่แข่งสามารถใช้กลยุทธ์เดี ยวกันได้ทาให้จาเป็ นจะต้องมีการลงทุนที่สูงขึ้ นใน
ขณะที่ผลตอบจะลดลงทั้งคู่
3. คู่แข่งสามารถลอกเลียนแบบวิธีการผลิต และสามารถทาต้นทุนได้ต่ากว่าโดยไม่
จาเป็ นต้องมีตน้ ทุนในการวิจยั และพัฒนา
4. การเปลี่ ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีถือเป็ นปั จจัยสาคัญที่ มีผลกระทบต่อเส้ น
โค้งประสบการณ์ และสร้างประโยชน์ให้กบั ผูท้ ี่มาทีหลัง
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Product Market Expansion
Ansoff Strategies for Diversification, ค.ศ. 1965
Ansoff ได้ทาการพัฒนาตาราง Product Market Expansion Grid ขึ้น โดยมีแนวคิดว่าใน
การดาเนิ นธุ รกิจมีอยูบ่ ่อยครั้งที่ผลการดาเนิ นงานจริ งไม่บรรลุเป้ าหมายและแผนกลยุทธ์ที่ธุรกิจได้
ทาการคาดคะเนไว้ทาให้มีช่องว่างเกิดขึ้นซึ่ งธุ รกิจจะต้องหาแนวทางในการลดช่องว่างของแผนกล
ยุทธ์ดงั กล่าวด้วยการวางแผนธุ รกิจใหม่ (Company New Business Plan) ภายใต้แนวทาง 3 แนวทาง
ได้แก่
1. Intensive Growth โดยการเสาะแสวงหาโอกาสเพื่อให้บ รรลุ เป้ าหมายจากธุ รกิ จ
ปั จจุบนั ของบริ ษทั จากสิ นค้าเก่าและตลาดเก่าของบริ ษทั (Market Penetration) หรื อโดยการพัฒนา
ใหม่ ช่ อ งทางใหม่ พ้ื น ที่ ใ หม่ หรื อ กลุ่ ม ลู ก ค้า ในตลาดปั จ จุ บ ัน ที่ ย งั ไม่ เคยซื้ อสิ นค้า (Market
Development) รวมทั้งการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่เทคโนโลยีใหม่ในกลุ่ มผลิตภัณฑ์เดิ มเข้าสู่ ตลาด
(Product Development)
2. Integrative Growth ด้ว ยการท า Backward Integration โดยเข้า สู่ ธุ รกิ จ ผูจ้ าหน่ า ย
ปัจจัยการผลิต ( Forward Integration ) เข้าสู่ ธุรกิจในช่องทางจาหน่าย รวมทั้งการเข้าซื้ อกิจการของ
คู่แข่งขัน (Horizontal Integration)
3. Diversification Growth วิธี ก ารนี้ จะใช้ไ ด้ดีเมื่ อธุ รกิ จมองเห็ น โอกาสเข้าสู่ ธุ รกิ จ
ใหม่ที่อยูน่ อกเหนื อจากธุ รกิจปั จจุบนั และสอดคล้องกับจุดแข็งที่ธุรกิจมีอยู่ ซึ่ งเป็ นการกระจายการ
ลงทุ นไปยังอุ ตสาหกรรมใหม่ที่น่าสนใจซึ่ งสัมพันธ์กบั สายการผลิตปั จจุบนั หรื อไม่เกี่ ยวข้องกัน
หรื อเป็ นธุ รกิ จใหม่ที่ไม่สัมพันธ์กบั ธุ รกิ จเดิ มของบริ ษทั โดยมีวิธีการคือ การพัฒนาสิ นค้าใหม่ที่
สามารถใช้เทคโนโลยีเดิ มและขายในตลาดใหม่ (concentric Diversification) หรื อการพัฒนาสิ นค้า
ใหม่ที่แตกต่างจากเทคโนโลยีเดิมขายในตลาดปั จจุบนั ของบริ ษทั (Horizontal Diversification) หรื อ
การพัฒ นาสิ นค้ า ใหม่ ที่ แ ตกต่ า งจากเทคโนโลยี เดิ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ เดิ ม และน าเข้า สู่ ต ลาดใหม่
(Conglomerate Diversification)
การจัดการทางการตลาด( Marketing Management )
Philip Kotler , 1967
การจัดการทางการตลาดเป็ นการประยุกต์ใช้เทคนิคการตลาดในทางปฏิบตั ิอนั ประกอบไป
ด้วยการวิเคราะห์ การวางแผน การดาเนินงาน และการควบคุมโปรแกรมทางการตลาดที่ได้
ออกแบบขึ้นมาเพื่อกาหดแนวคิด สร้างสรรค์ และรักษาผลประโยชน์โดยรวมที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนกับกลุ่มเป้ าหมาย โดยหน้าที่หลักของฝ่ ายการตลาดจะต้องมีอิทธิพลต่อความต้องการใน
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ทุกระดับ ทุกเวลา ทุกองค์ประกอบเพื่อที่จะทาให้ธุรกิจประสมความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์
ขอบเขตของการจัดการทางการตลาดจะเกี่ยวข้องกับการทาความเข้าใจในโครงสร้างของ
อุตสาหกรรม การกาหนดส่ วนตลาด (Segmentation ) การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
( Marketing Strategy) การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย ( Target Market ) การทาวิจยั ตลาด( Marketing
Research ) เพื่อพัฒนาและกาหนดคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ( New
Product Development ) การวิเคราะห์โอกาสอุปสรรคของสภาพแวดล้อมทางการตลาด และจุดแข็ง
จุดอ่อนของธุ รกิจ ( Threat Opportunity ,Strength ,Weakness ) การตรวจสอบภาพพจน์ของแบ
รนด์ การพัฒนากลยุทธ์การตลาดโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด การสร้างความได้เปรี ยบใน
การแข่งขันอย่างถาวร( Sustainable Competitive Advantage ) การกาหนดอนาคตของแบรนด์ การ
เขียนแผนการตลาด ( Marketing Plan ) และการจัดการระบบข้อมูลข่าวสาร( Information System )
เพื่อการตรวจสอบและปรับปรุ งการดาเนินงานทางการตลาด
คอตเลอร์ เป็ นผูว้ างรากฐานทางด้านการจัดการทางการตลาดยุคใหม่ โดยได้เขียนหนังสื อ
ชื่อ Marketing Management : Analysis, Planning ,Implementation and Control ซึ่ งหนังสื อเล่มนี้
ถือเป็ นตาราทางด้านการจัดการทางการตลาดที่ได้รับความนิยมและมีผนู ้ ิยมใช้มากที่สุดในโลก
โดยเริ่ มเขียนเป็ นครั้งแรกในปี คศ. 1967 นอกจากนี้ Morgan Witzel ยังได้กล่าวไว้ในบทความที่ลง
ตีพิมพ์ในหนังสื อ Financial Times, Aug 2003 ว่า สิ่ งที่คอตเลอร์ได้สร้างสรรค์ให้กบั การตลาดและ
การจัดการประกอบไปด้วย 3 ส่ วนใหญ่ ๆ ได้แก่
1. คอตเลอร์ เป็ นผูท้ ี่กระตุน้ ให้เห็นความสาคัญของการตลาด แล้วนาการเปลี่ยนบทบาท
ของกิจกรรมการตลาดจากที่เคยมีความสาคัญน้อย ให้มีความสาคัญมากขึ้นและสาคัญกว่างานด้าน
การผลิต
2. คอตเลอร์ สร้างความต่อเนื่องจากแนวคิดของ Peter Drucker ที่ปรับเปลี่ยนความคิดจาก
เดิมที่ธุรกิจเน้นความสาคัญในเรื่ องของราคาและการจัดจาหน่าย มาเป็ นการเน้นที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าจากคุณประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
3. คอตเลอร์ ได้ขยายแนวคิดทางการตลาดที่กว้างขึ้นกว่าการขายไปสู่ แนวคิดทางการตลาด
ที่เป็ นกระบวนการในการสื่ อสารและแลกเปลี่ยน และชี้ ให้เห็นว่าการตลาดสามารถขยายขอบเขต
และประยุกต์ใช้ได้กบั องค์กรการกุศล การเมือง ชมรม และอีกหลาย ๆ สถานการณ์ที่ไม่ใช่การค้า
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Competitive Strategy
โดย Michael E. Porter ค.ศ. 1970

Porter ได้เสนอแนวคิดทางเลือกของกลยุทธ์ในการแข่งขัน โดยทางเลือกในการตอบ
โต้คู่ แ ข่ ง ขัน สามารถท าได้ 2 ลัก ษณะ คื อ กลยุ ท ธ์ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ กับ คู่ แ ข่ ง ขัน (Cooperative
Strategy) และกลยุทธ์การตอบโต้คู่แข่งขัน (Competitive Strategy) ซึ่ งกลยุทธ์ท้ งั สองรู ปแบบ จะมี
การปรั บ เปลี่ ย นอยู่ตลอดเวลา เมื่ อสมรภู มิ ก ารแข่ งขันมี ส ภาพแวดล้อมเปลี่ ยนแปลงไป ในบาง
สถานการณ์ ธุรกิ จก็จาเป็ นจะต้องตอบโต้และกีดกันคู่แข่งขันไม่ให้เข้ามาแย่งชิ งตลาด กลยุทธ์ของ
การตอบโต้คู่แข่งขัน สามารถทาได้ 3 รู ปแบบ คือ
1. การสกัดกั้น คู่ แข่ งขัน (Preemptive Strategy) ตั้งแต่ แรก เพื่อให้ตนเองยังคงความ
ผูกขาดและมีความเป็ นผูเ้ ดียวใดในตลาด
2. การรุ ก (Offensive Strategy) ธุ รกิจต้องเข้าสู่ สงครามการแข่งขัน เพื่อเข้าสู่ ตลาดและ
ฟั นฝ่ าอุปสรรค ตอบโต้คู่แข่งขันเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นในตลาดเดิม กลุ่ มเป้ าหมายเดิ ม
หรื อกลุ่มใหม่ หรื อการเข้าตลาดใหม่ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับลูกค้ากลุ่มเดิม รวมทั้งการเข้าสู่ ตลาดใหม่กบั
ลูกค้ากลุ่มใหม่
3. การตั้งรับ (Defensive Strategy) เป็ นกลยุทธ์สาหรับธุ รกิ จที่อยู่ในตลาดเดิมอยู่แล้ว
และจะต้อ งพยายามหาแนวทางป้ อ งกัน คู่ แ ข่ ง ขัน และตอบโต้คู่ แ ข่ ง ขัน เพื่ อ รั ก ษาตลาดและ
ผลประโยชน์ของธุ รกิจเอาไว้ โดยมีกลยุทธ์ 2 ลักษณะ คือ พยายามรักษาตาแหน่งทางการตลาดของ
ตนเองเอาไว้ หรื อหากไม่ คุ ้ ม ก็ อ าจจะพิ จ ารณาออกจากตลาดไปด้ ว ยการค่ อ ย ๆ เก็ บ เกี่ ย ว
ผลประโยชน์ หรื อขายทั้งกิจการ
การนากลยุท ธ์ Competitive Strategy ไปใช้จะต้องสอดคล้องกับวงจรชี วิตผลิ ตภัณฑ์
BCG Matrix รวมทั้งพิจารณาค่า MDI และ SDI ประกอบด้วย
Transaction Cost Analysis (TCA)
Ronald Coase, Oliver Williamson, ทศวรรษ 1950s, 1970
จากแนวความคิ ดในเรื่ องของการ Diversification ที่ ท าการวิเคราะห์ โดยใช้ท ฤษฎี
Vertical Integration ธุ รกิจจะต้องมีการมองวิเคราะห์ท้ งั ระบบ ทั้งมองตนเองและปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการกาหนดรู ปแบบของการ Diversification ทั้งในส่ วนของปัจจัยทางด้าน Upstream
ซึ่งได้แก่ส่วนของธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยการผลิต ส่ วนของ Downstream ซึ่ งเกี่ยวข้องกับธุ รกิจ
การจัดจาหน่ าย รวมทั้งตัวธุ รกิ จเองในเรื่ องของความสามารถและทรัพ ยากรที่ ตนเองมี อยู่ เพื่ อ
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นาไปสู่ ทางเลื อกของการ Diversification ว่าธุ รกิจควรจะดาเนินการเอง (Make – Hierarchy) โดย
การนาธุ รกิจใหม่น้ นั เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดาเนินงานในบริ ษทั หรื อในกรณี ที่ธุรกิจสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์ หรื อเกี่ยวข้องกับธุ รกิจอื่นได้อย่างอิสระในการซื้อขายสิ นค้า ธุรกิจก็สามารถทาการซื้ อ
ขายสิ นค้าได้จากแหล่งภายนอกตามกลไกของตลาดได้อย่างอิสระเช่นกัน (Buy – Market)
ความหมายของ TCA
หลั ก การข้ า งต้ น สามารถอธิ บ ายให้ เห็ น ภาพได้ อ ย่ า งชั ด เจนโดยอาศัย ทฤษฎี
Transaction Cost Analysis ของ Ronald Coase และต่อมาได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมโดย วิลเลียมสัน
ซึ่ งนับได้วา่ เป็ นทฤษฎี ใหม่ ทฤษฎี น้ ี เป็ นทฤษฎีที่ผสมผสาน 3 ทฤษฎีหลักได้แก่ ทฤษฎีพฤติกรรม
องค์การ ทฤษฎี ทางกฎหมาย และทฤษฎี ทางเศรษฐศาสตร์ มาช่ วยอธิ บายประกอบ Transaction
Cost Analysis เป็ นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจทางเลือกในการที่จะกระทาหรื อดาเนินการสิ่ ง
ใดสิ่ งหนึ่ งเอง หรื อจะใช้บริ การจากแหล่งภายนอกองค์กร ซึ่ งการมีปฏิสัมพันธ์หรื อติดต่อธุ รกิจใด
ๆ ก็ตามก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนขึ้น ซึ่ งถือเป็ นหน่ วยพื้นฐานในการวิเคราะห์ภายใต้ทฤษฎี TCA
นี้ โดยการแลกเปลี่ยนจะปรากฏขึ้นเมื่อสิ นค้าหรื อบริ การนั้นมีการถ่ายเทหรื อถ่ายทอดจากที่หนึ่งไป
ยังอีกที่หนึ่ ง ภายใต้เทคโนโลยีที่มีความแตกต่างกัน ก่อให้เกิดต้นทุนใน 2 ลักษณะคือ Production
Cost และ Transaction Cost
1. Production Cost
ได้แก่ตน้ ทุนที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตสิ นค้าหรื อ
บริ การนั้นโดยตรงในรู ปของตัวเงิน
2. Transaction Cost
ได้แก่ตน้ ทุนที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กนั หรื อความเกี่ยวข้องกัน หรื อ
การแลกเปลี่ ยนกันระหว่างสิ นค้าและบริ การของคน 2 กลุ่ ม หรื อองค์กร 2 องค์กร ทาให้เกิ ด
ต้นทุนในการดาเนิ นการทั้งระบบ ซึ่ งอาจอยู่ในรู ปของตัวเงิน ค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส เช่ นใน
เรื่ องของการเจรจาต่อรอง การทาสัญญาเป็ นต้น ต้นทุนที่เกิดขึ้นแบ่งได้เป็ น 2 กรณี คือ
1. ต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นก่ อนที่ จะมี การดาเนิ นการ (Ex enter Cost) เช่ นต้นทุ นที่ เกิ ดจาก
การเจรจาต่อรอง ต้นทุนในการร่ างสัญญา
2. ต้นทุ นที่เกิ ดขึ้นหลังจากการดาเนิ นการ (Ex Post Cost) เช่ นต้นทุนที่เกิ ดขึ้น
ภายหลังจากที่เซ็ นสัญญาไปแล้ว และไม่สามารถดาเนิ นการตามสัญญาข้อตกลงนั้นได้ตอ้ งมีการ
แก้ไขสัญญา หรื อฟ้ องศาลดาเนิ นการตามกฎหมาย มีการแก้ไขข้อสรุ ปหรื อข้อขัดแย้งต่าง ๆ ใน
สัญญาเป็ นต้น
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สมมติฐานของ TCA
การที่จะนาทฤษฎี TCA ไปช่วยตัดสิ นใจกาหนดทางเลือกระหว่างการดาเนินการเอง
และการใช้แหล่งภายนอกนั้น จะต้องทาความเข้าใจพฤติกรรมของคนซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ ยวข้องและมี
ปฏิสัมพันธ์ทาให้มี Transaction Cost เกิดขึ้น ซึ่ งพฤติกรรมของคนที่นามาใช้อธิบายทฤษฎี TCA
นี้จะอยูภ่ ายใต้สมมติฐาน 2 ประการคือ คนเรามีเหตุผลจากัด (Bounded Rational) และคนเราชอบ
ฉวยโอกาส (Opportunism) ดังนั้นทฤษฎี TCA จึงเป็ นพื้นฐานในการพิจารณารู ปแบบโครงสร้าง
ขององค์กร เพื่อให้เกิ ดความเหมาะสมในส่ วนของ Governance Structure ระหว่างการจัดให้การ
ดาเนิ นงานนั้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของธุ รกิ จหรื อการให้แหล่ งภายนอกเป็ นผูด้ าเนิ นการ (Hierarchy or
Market) ในทิ ศ ทางที่ ก่ อ ให้ เกิ ด Transaction Cost ที่ ต่ าที่ สุ ด ภายใต้ข่ าวสารข้อมู ลที่ มี จากัดและ
สามารถปกป้องการฉวยโอกาสของคนได้
Product life Cycle Model
โดย Fox, Wasson, Hofer ค.ศ. 1973
เป็ นกระบวนการเปลี่ ย นแปลงของผลิ ต ภัณ ฑ์ ห ลัง จากเริ่ ม ออกสู่ ต ลาดและมี ก าร
เปลี่ยนแปลงปรับตัวตามสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์การตลาด ทาให้เกิดความแตกต่างและการวางตาแหน่งอยูต่ ลอดเวลา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถ
อยู่ในตลาดได้ยาวนานและมี ความสามารถในการท ากาไรให้บริ ษทั ภายใต้ทรัพ ยากรที่มีอยู่อย่าง
จากัด ภายหลังจากมีการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และพร้อมจาหน่ ายแล้วก็จะเริ่ มวงจรชี วิตของผลิตภัณฑ์
โดยมีข้ นั ตอนต่าง ๆ รวม 4 ขั้นตอนคือ
1. ขั้นตอนแนะนาสู่ ตลาด (Introduction)
2. ขั้นตอนเติบโต (Growth)
3. ขั้นตอนสิ นค้าโตเต็มที่ (Maturity)
4. ขั้นตอนสิ นค้าถดถอย (Decline)
Product Life Cycle Model ช่ วยใน ก ารวิ เ คราะห์ จุ ด อิ่ ม ตั ว ของผลิ ตภั ณ ฑ์ แล ะ
อุตสาหกรรมได้ และการเข้าใจแนวคิดในแต่ละช่ วงของวงจรชี วิตผลิ ตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนจะมี
ผลกระทบอย่างมากต่อกลยุทธ์ของธุ รกิ จและผลการดาเนิ นงานของธุ รกิ จ เนื่ องจาก PLC สามารถ
ระบุ ไ ด้อ ย่า งชัด เจนถึ ง ผลกระทบของแต่ ล ะช่ วงวงจรชี วิติ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี ผ ลต่ อ ยอดาขายของ
ผลิตภัณฑ์จากจุดเริ่ มต้นของผลิตภัณฑ์จนถึงจุดสุ ดท้ายที่ผลิตภัณฑ์ออกไปจากตลาด
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ตัวแบบการวิเคราะห์ เครื อข่ ายธุรกิจ
(BCG Matrix (The Boston Consulting Group Matrix, ค.ศ. 1977)
กลุ่มให้คาปรึ กษาแห่ งเมืองบอสตัน (Boston Consulting Group : BCG) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ให้ค าปรึ ก ษาด้านการบริ หารชั้นน าของอเมริ ก าได้พ ฒ
ั นาตัวแบบเพื่ อใช้เป็ นเครื่ องมื อวิเคราะห์
เครื อข่ายธุ รกิ จ (Portfolio Analysis) โดยอิง 2 ปั จจัย คือ อัตราความเจริ ญเติบโตของอุตสาหกรรม
(Industrial Growth Rate) และส่ วนครองตลาดสัมพันธ์ (Relative Market Share : RMS) มาจัดแสดง
ในรู ปของแมททริ กซ์ ซึ่ งเรี ยกว่า Growth Share Matrix หรื อ BCG Matrix แนวคิดนี้ ได้เผยแพร่ เป็ น
ครั้ งแรกในปี ค.ศ.1977 และถื อ เป็ นตัวแบบที่ เป็ นที่ รู้จกั กัน แพร่ ห ลายมากที่ สุ ดในการวางแผน
เครื อข่ายธุ รกิจ ซึ่ งการพัฒนาตัวแบบการวิเคราะห์ ได้ยดึ ถือความเชื่อพื้นฐาน 2 ประการ คือ
1. เชื่ อว่าส่ วนครองตลาดของ SBU ใดก็ตาม ยิ่งสู งก็ยิ่งทาให้ฐานะทางการตลาดระยะ
ยาวของ SBU นั้นยิง่ สู งตามไปด้วย เนื่องจากมีตน้ ทุนต่อหน่วยต่า และความสามารถในการทากาไร
มีสูง เนื่องจากการประหยัดในเรื่ องของขนาด (Economy of Scale)
2. เชื่ อว่า SBU ใดที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีอตั ราการขยายตัวสู ง ย่อมใช้เงินสู งตามไป
ด้วย เพื่อการขยายยอดขายให้สูงขึ้น และรักษาส่ วนครองตลาด
จากพื้นฐาน 2 ประการข้างต้นสามารถจัดแบ่งธุรกิจออกได้เป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1. Cash Cows ได้แก่ SBU ที่อยูใ่ นตลาดที่มีการเติบโตต่า แต่มีส่วนครองตลาดสู ง ทา
กาไรได้ดี เป็ นผูห้ าเลี้ยงธุ รกิจอื่น ๆ
2. Star ได้แก่ SBU ใหม่ที่ประสบความสาเร็ จ เป็ นผูน้ าในตลาดที่มีการเติบโตสู ง ทา
กาไรได้ดี แต่ตอ้ งลงทุนสู ง เพื่อรักษาตาแหน่งและจะกลายเป็ น Cash cows ของบริ ษทั ในอนาคต
3. Question marks ได้แก่ SBU ที่มีส่วนครองตลาดต่ าในตลาดที่มีการเติบโตสู ง เป็ น
ธุ รกิ จที่ มีปัญหา มี ตาแหน่ งที่อ่อนแอในตลาด จาเป็ นต้องใช้เงินสดและทรัพยากรสู ง หากมีความ
เข้มแข็งจริ ง ๆ จึงจะมีโอกาสอยูร่ อด และเป็ น Star ของบริ ษทั ในอนาคต
4. Dogs ได้แก่ SBU ที่มีส่วนครองตลาดต่าในตลาดที่มีการเติบโตต่า ซึ่ งโดยทัว่ ไปไม่
สมารถทากาไรได้ และต้องลงทุนเพื่อรักษาตาแหน่ง รวมทั้งกินเวลาในการบริ หาร ซึ่ งสมควรยกเลิก
ธุ รกิจประเภทนี้
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ตัวแบบการวิเคราะห์ เครื อข่ ายธุรกิจของบริษัทเจเนอรัล อีเลคตริก
(GE Matrix/Mc Kinsey Matrix, PIMS, Portfolio Analysis)
MC Kinsey and Company Analysis ค.ศ. 1978
เนื่ องจาก BCG Matrix มีขอ้ จากัด GE จึงได้ให้บริ ษทั ที่ปรึ กษาแมคคินซี ย ์ แอนด์ คัม
ปะนี (Mc Kinsey & Company) มาช่ วยปรับปรุ งการวิเคราะห์เครื อข่ายธุ รกิ จของบริ ษทั ในปี 1978
และพัฒ นาตัว แบบโดยปรั บ ปรุ ง จาก BCG Matrix ตัว แบบนี้ เป็ นเครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ในการประเมิ น
ความสามารถในการทากาไรและความสามารถในการแข่งขันของแต่ละ SBU เพื่อช่วยผูบ้ ริ หารใน
การวางแผนกลยุทธ์โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากความแข่งแกร่ งของบริ ษทั ในอุตสาหกรรม (Business
Strength) และความน่ า สนใจของอุ ต สาหกรรม (Industry Attractiveness) ซึ่ งการวิเคราะห์ ค วาม
น่ าสนใจของอุตสาหกรรมนั้น มีเกณฑ์ในการพิจารณาจากขนาดตลาด อัตราการเจริ ญเติบโตของ
ตลาด ก าไรของอุ ต สาหกรรม ปริ ม าณการแข่ ง ขัน อุ ป สงค์ต ามฤดู ก าล และอุ ป สงค์ผ ัน แปร
โครงสร้ างของอุ ต สาหกรรม ส่ วนการวิเคราะห์ ค วามแข็ง แกร่ ง ของบริ ษ ัท ในอุ ตสาหกรรม จะ
พิจารณาจากปั จจัยส่ วนครองตลาด การแข่งขันด้านราคา คุณภาพสิ นค้า ความรู ้เกี่ ยวกับตลาดและ
สิ นค้า ความสัมฤทธิ์ ผลในการขาย และข้อได้เปรี ยบทางภูมิศาสตร์ ซึ่ งใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT
Analysis เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของแต่ละ SBU แล้วประเมินว่า SBU ไหน
ควรขยายการลงทุนหรื อตัดทอนการลงทุนลง โดยแกนตั้งจะเป็ นการพิจารณาระดับของตลาดหรื อ
อุตสาหกรรมที่ จูงใจให้เกิ ดการลงทุ น (Industry Attractiveness) ส่ วนแกนนอนจะพิจารณาระดับ
ความแข็ ง แกร่ ง ของธุ รกิ จ (Business Strength) หรื อ ขี ด ความสามารถของธุ ร กิ จที่ จ ะเผชิ ญ กับ คู่
แข่ ง ขัน ในตลาดทรั พ ยากร (Resources) และความสามารถ (Capabilities) ของแต่ ล ะ SBU ของ
บริ ษ ทั ซึ่ งจะเรี ยกตัวแบบการวิเคราะห์น้ ี ว่า Market Attractiveness Business Strength Matrix หรื อ
General Electric’s Business Screen ตัวแบบนี้ เกิดขึ้นเป็ นครั้งแรกเมื่อต้นทศวรรษ 1960 โดยบริ ษทั
เจนเนอรัลอิเล็คทริ ก (General Electric : GE) ได้ทาโครงการขึ้ นเพื่อต้องการทราบปั จจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการตลาด ซึ่ งมีผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไร (Profitability) ของบริ ษทั ว่า
มีปัจจัยอะไรบ้าง โดยอาศัยฐานข้อมูลจากหน่วยธุรกิจต่าง ๆ และทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ วนแบ่งตลาด (Market Share) และผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ในโครงการของ Marketing
Science Institute ชื่อโครงการ Profit Impact of Marketing Strategies และกาหนดเป็ นตัวแบบ PIMS
ขึ้น โดยศึกษาในระหว่างปี ค.ศ.1971-1973 ซึ่ งได้ขอ้ สรุ ปชัดเจนในเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างส่ วน
แบ่งการตลาดและผลตอบแทนจากการลงทุน โดยบริ ษทั ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสู ง จะมีแนวโน้มที่
จะมีผลกาไรมากกว่าคู่แข่ง ด้วยเหตุผล คือ
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1. ความประหยัดจากการเพิ่มขนาดการผลิต (Economies of Scale) ซึ่ งสนับสนุ นด้วย
เส้นโค้งประสบการณ์ (Experience Curve) ที่เผยแพร่ โดย Boston Consulting Group
2. อานาจในการควบคุมตลาด
3. คุณภาพของการจัดการ
ส่ วนแบ่งการตลาดจึงเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้บริ ษทั ต่าง ๆ รู ้ถึงตาแหน่งของตนเองว่าอยู่
ในระดับใดในตลาด อยูเ่ หนือหรื อต่ากว่าคู่แข่งขันมากน้อยเพียงใด
ตัวแบบ PIMS นี้ จะชี้ ให้เน้นถึงผลกระทบต่อผลกาไร อันเนื่ องมาจากการใช้กลยุทธ์
ทางการตลาด รวมทั้งช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาของหน่วยธุ รกิจต่าง
ๆ ของบริ ษทั ได้ ซึ่ งจากผลวิจยั แสดงให้เห็นความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างส่ วนครองตลาดกับ
ความสามารถในการทากาไร ทาให้ในปั จจุบนั บริ ษทั ต่าง ๆ หันมาใช้กลยุทธ์การขยายตัวของส่ วน
ครองตลาดมากาหนดเป็ นวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของบริ ษทั
ตัวแบบการวางกลยุทธ์
(Porter’s Generic Strategies)
โดยไมเคิล อี พอร์ เตอร์ ค.ศ.1980
Porter ได้พ ัฒ นาตัว แบบการวางกลยุท ธ์ ข้ ึ น โดยยึด ถื อ แนวความคิ ด ทางด้า นการ
วางแผนการตลาดที่สาคัญ 2 ประการ รวมทั้งได้เสนอแนวทางที่จะเลือกปฏิบตั ิ โดยมีแนวคิดดังนี้
คือ
1. แนวคิ ด การวางแผนด้ า นขอบเขตของการแข่ ง ขัน (Competitive Scope) โดย
พิจารณาเป้าหมายกว้างหรื อแคบ
2. แนวคิดการวางแผนด้านความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage)
ด้วยวิธีการต้นทุนต่าสุ ด หรื อการสร้างความแตกต่าง
จากทั้ง 2 แนวคิด สามารถกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันได้ 3 วิธี คือ
1. การเป็ นผูน้ าด้านต้นทุน (Overall Cost Leadership) มีตน้ ทุ นการผลิ ตและการจัด
จาหน่ายต่าที่สุด เพื่อให้ราคาต่ากว่าคู่แข่งขัน และมีส่วนครองตลาดที่มากกว่า
2. การทาให้เกิ ดความแตกต่าง (Differentiation) ที่ลูกค้าในตลาดส่ วนใหญ่มองเห็ น
คุณค่า
3. การมุ่งตลาดส่ วนเล็ก (Focus) เฉพาะตลาดส่ วนที่แคบ ๆ หนึ่ งส่ วนหรื อมากกว่านั้น
แทนที่จะไปสู่ ตลาดใหญ่
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ซึ่ งตัวแบบกลยุทธ์ขา้ งต้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนครองตลาด (Market Share)
และความสามารถในการทากาไร (Profitability) จะมีลกั ษณะเหมือนตัว U โดยมีแง่คิดที่วา่ บริ ษทั ที่
มีส่วนครองตลาดต่ า สามารถประสบความสาเร็ จได้ดว้ ยกลยุทธ์มุ่งตลาดเป้ าหมายโดยเฉพาะ และ
บริ ษทั ซึ่ งมีส่วนครองตลาดสู งสามารถประสบความสาเร็ จได้ดว้ ยการเป็ นผูน้ าด้านต้นทุน และกล
ยุทธ์สร้างความแตกต่าง โดยที่บริ ษทั จะต้องมีกลยุทธ์ที่ใช้เหมือน ๆ กันนั้นจะเรี ยกว่าเป็ นกลุ่มของ
กลยุทธ์ (Strategic Group) และถ้าสามารถดาเนินกลยุทธ์ได้อย่างดีที่สุด ก็จะสามารถทากาไรได้มาก
ที่สุด
ทฤษฎีห่วงโซ่ คุณค่ า (Value Chain)
โดย ไมเคิล อี พอร์ เตอร์ ค.ศ.1980
ในการทาความเข้าใจถึงกิจกรรมที่ธุรกิจทาการพัฒนาเพื่อสร้างความได้เปรี ยบใน
การแข่งขันและสร้างคุณค่าของส่ วนผูถ้ ือหุ ้นให้มีความชัดเจนยิง่ ขึ้น ควรจะมีการแบ่งแยกระบบของ
ธุ รกิจออกเป็ นกลุ่มของกิจกรรมที่สร้างคุณค่า ซึ่ งเรี ยกว่าห่ วงโซ่คุณค่า (The Value Chain) ซึ่งใน
หนังสื อ Competitive Advantage ที่ Michael E. Porter ได้เขียนไว้ในปี 1980 ได้กล่าวถึงโมเดลของ
ห่วงโซ่คุณค่าอันประกอบไปด้วยลาดับของกิจกรรมที่ได้พบกันโดยทัว่ ไปในหลายธุรกิจ Porter ได้
กาหนดกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนดังแสดงในภาพ
Porter's Generic Value Chain
Primary Value Chain Activities
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การสร้ างคุ ณ ค่ าและความพอใจให้แก่ ลู ก ค้า จะใช้เครื่ องมื อในการผลิ ตคุ ณ ค่า หรื อ
วิธีการสร้างคุ ณค่าให้แก่ลูกค้า ที่เรี ยกว่า ห่ วงโซ่ คุณค่า (Value Chain) แล้วทาการส่ งมอบคุณค่านั้น
ให้แก่ลูกค้าโดยอาศัยระบบการส่ งมอบคุณค่า (Value Delivery System) โดยที่คุณค่าที่ส่งมอบให้แก่
ลูกค้านั้นจะหมายถึงความแตกต่างระหว่างคุณค่ารวมสาหรับลูกค้ากับต้นทุนรวมของลูกค้า
วิธีการที่ จะสร้ างคุ ณ ค่าให้กบั ลู กค้าในรู ป แบบของห่ วงโซ่ คุณค่า (Value Chain) เป็ น
วิธี ก ารในรู ป แบบของ Systematic Approach ที่ จ ะท าการตรวจสอบการพัฒ นาของกลยุท ธ์ ก าร
แข่งขัน โดยห่ วงโซ่ จะประกอบไปด้วยกิ จกรรมหลาย ๆ ส่ วนที่รวมกันสุ ดท้ายเป็ นคุ ณค่ ารวมที่
องค์กรจะส่ งมอบให้กบั ลู กค้า โดยมีกิจกรรมรวม 5 ส่ วน ซึ่ งกิ จกรรมเหล่ านั้นจะแยกเป็ น 2 ส่ วน
หลัก ได้แก่ กิจกรรมหลัก และกิ จกรรมสนับสนุ น โดยกิจกรรมหลัก (Main Activities) ได้แก่ การ
ลาเลียงปั จจัยการผลิต (Inbound Logistics) การตลาดและการขาย (Sales and Marketing) การจัดการ
ผลิตภัณฑ์ไปสู่ ลูกค้า (Outbound Logistics) ซึ่ งรวมถึงโกดังสิ นค้าและอื่น ๆ การซ่อมบารุ งและการ
บริ การ (Service and Maintenance) ซึ่ งกิ จกรรมหลักดังกล่ าวจะได้รับ การสนับสนุ นจากกิ จกรรม
สนั บ สนุ น (Support Activities) คื อ การบริ ห ารจัด การ (Operations) ประกอบไปด้ว ยกิ จ กรรม
สนับสนุน 4 ประการ ได้แก่ การจัดการภายในองค์กร เช่น ด้านการเงิน กฎหมาย และประสิ ทธิภาพ
การจัดการทรั พ ยากรบุ คคล การพัฒนาเทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนา และการจัดซื้ อจัดหา ซึ่ ง
แรงผลักดันทางด้านต้นทุนและคุณค่าจะถูกกาหนดขึ้นจากคุณค่าของแต่ละกิจกรรม แนวคิดในเรื่ อง
ของห่ วงโซ่คุณค่านี้ (Value Chain) นี้ จะช่วยชี้ให้เห็นแนวทางในการจัดการ และเป็ นการวิเคราะห์ที่
สาคัญสาหรับการวางแผนกลยุทธ์ โดยมีเป้ าหมายเพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้สูงที่สุด โดยมีตน้ ทุนที่ต่า
ที่สุด
เป้ าหมายของกิจกรรมเหล่านี้ก็เพื่อที่จะนาคุณค่าในแต่ละระดับที่มีสูงกว่าต้นทุนของ
กิจกรรมไปสู่ กลุ่มลูกค้าและท้ายที่สุดก่อให้เกิดกาไรต่อธุ รกิจ โดยที่กาไรของธุ รกิจจะขึ้นอยูก่ บั
ประสิ ทธิ ผลที่เกิดจากประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ นัน่ คือมูลค่าที่ลูกค้าเต็มใจที่จะจ่าย
เพื่อให้ได้สินค้าซึ่ งมีค่ามากกว่าต้นทุนของกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่า ซึ่ งกิจกรรมเหล่านั้นธุรกิจมี
โอกาสที่จะสร้างคุณค่าส่ วนเพิ่มได้ ความได้เปรี ยบในการแข่งขันอาจจะเกิดขึ้นด้วยการปรับปรุ ง
ห่วงโซ่อุปทานเพื่อทาให้มีตน้ ทุนที่ต่าลงหรื อการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันให้มากขึ้น
โมเดลห่วงโซ่คุณค่าเป็ นเครื่ องมือการวิเคราะห์ที่มีประโยชน์ในการกาหนด
ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะของธุ รกิจ (Core Competencies) และกิจกรรม (Activities)
ของธุ รกิจที่สามารถก่อให้เกิดความได้เปรี ยบในการแข่งขันด้วย 2 วิธีการคือ
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1. ความได้เปรี ยบในด้านต้นทุน (Cost Advantage) ห่วงโซ่คุณค่าช่วยให้ธุรกิจทาความ
เข้าใจในเรื่ องต้นทุนได้ดีข้ ึนและสามารถแบ่งต้นทุนต่าง ๆ ออกมาในแต่ละส่ วนของกิจกรรมที่มี
มูลค่าเพิ่มได้
2. การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) โดยเน้นในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์
กับความเชี่ยวชาญเฉพาะและความสามารถหลักของธุรกิจ (Core Competencies and Capabilities)
เพื่อที่จะใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะและความสามารถหลักนั้นก่อให้เกิดความแตกต่างที่ดีกว่าคู่แข่งขัน
The Value Chain System
ห่วงโซ่คุณค่าของธุ รกิจถือเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่าอันประกอบไปด้วยห่วงโซ่
คุณค่าของผูจ้ าหน่ายปั จจัยการผลิตต้นน้ า (Upstream Suppliers) รวมทั้งช่องทางจาหน่ายและลูกค้าที่
อยูป่ ลายน้ า (Downstream channels and customers) ซึ่ง Porter เรี ยกแต่ละส่ วนของห่วงโซ่คุณค่านี้
รวมกันว่าเป็ นระบบคุณค่า (Value System) ซึ่งสามารถแสดงได้ดงั ในภาพ
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>
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ความเชื่อมโยงดังกล่าวไม่ได้มีเพียงแค่ห่วงโซ่คุณค่าของธุ รกิจเท่านั้น แต่ยงั รวมถึงห่วงโซ่
คุณค่าระหว่างแต่ละส่ วนด้วย ในขณะที่ธุรกิจแสดงความร่ วมมือกันในแนวตั้งอยูใ่ นระดับสู ง จะทา
ให้เกิดการประสานงานกันระหว่างกิจกรรมในแนวตั้งและแนวนอนได้ดีข้ ึน แต่ถา้ ธุรกิจมีการ
ร่ วมมือกันในแนวตั้งน้อยลงก็จะไม่สามารถมีอานาจต่อรองกับผูจ้ าหน่ายปั จจัยการผลิตและช่องทาง
การจัดจาหน่ายได้ ดังนั้นความสาเร็ จของธุรกิจในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันอย่างถาวรนั้นไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ห่วงโซ่คุณค่าของตนเองเพียงอย่างเดียว แต่ยงั ขึ้นอยูก่ บั
ความสามารถในการจัดการระบบคุณค่าในแต่ละส่ วนด้วย
แนวคิดนี้ นอกจากจะใช้ในธุ รกิ จแล้วยังนาไปประยุกต์ใช้ในเรื่ องของห่ วงโซ่ อุปทาน
(Supply Chain) และเครื อข่ายการจัดจาหน่ าย (Distribution Networks) ได้อีกด้วย การส่ งมอบส่ วน
ประสมของผลิ ตภัณฑ์และบริ การไปสู่ ผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้าย จะมีผูเ้ กี่ ยวข้องในทางเศรษฐศาสตร์ ที่
แตกต่ างกัน ซึ่ งผูเ้ กี่ ย วข้องแต่ ล ะราย ก็ จะท าการบริ ห ารห่ วงโซ่ คุ ณ ค่ าของตนเอง อุ ต สาหกรรม
ยิ่งใหญ่ก็จะเกิ ดปฏิ สัมพันธ์ระหว่างห่ วงโซ่ คุณค่าด้วยกันเอง รวมทั้งมีการขยายห่ วงโซ่ คุณค่าให้
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กว้างขึ้น การรวมคุ ณค่าที่เกิ ดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของห่ วงโซ่ น้ ี ถือเป็ นแนวคิดใหม่ ซึ่ งนักกลยุทธ์
นิ ยมใช้กนั มาก นอกจากนี้ การใช้ประโยชน์จากข่าวสารที่อยู่ตน้ น้ าและปลายน้ าที่ไหลเวียนในห่ วง
โซ่คุณค่า จะช่วยให้ธุรกิจสามารถกาหนดรู ปแบบของธุรกิจใหม่ข้ ึนได้
การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน
Supply Chain Management (SCM), 1980
Goran Svensson (Intermational Journal of Physical Distribution & Logistic Management,
2002) ได้เขียนบทความเรื่ อง The Theoretical Foundation of Supply Chain Management : A
functionallist theory of marketing โดยกล่าวว่า การจัดการห่วงโซ่อุปทานเริ่ มเกิดขึ้นเป็ นครั้งแรก
เมื่อต้นทศวรรษที่ 1980 ซึ่ งเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และโอกาสที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจในหลาย ๆ อุตสาหกรรม การจัดการห่วงโซ่ อุปทานเกิดขึ้นเนื่องจากความ
จาเป็ นของธุ รกิจที่จะต้องมีการพิจารณาปั จจัยรอบด้านที่เกี่ยวข้องกันภายในบริ ษทั และระหว่าง
บริ ษทั ในเรื่ องกิจกรรมของธุ รกิจ และทรัพยากรภายใน ช่องทางจาหน่ายและระหว่างช่องทาง
จาหน่าย เพื่อที่จะนาไปสู่ การปรับปรุ งผลการดาเนินงานโดยรวมที่มีต่อผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้ายในตลาด
พื้นฐานทางทฤษฏีของการจัดการห่วงโซ่อุปทานเกิดขึ้นจากพื้นฐานของเวลา (Time) หน้าที่
(Functional) และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันภายในบริ ษทั ระหว่างบริ ษทั และข้ามบริ ษทั ในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับช่องทางการจัดจาหน่ายของธุรกิจ ซึ่ งพื้นฐานและขอบเขตของทฤษฏีน้ ีมีความ
เหมือนกันมากและต่างกันเล็กน้อย ระหว่างการจัดการห่วงโซ่อุปทานกับการตีความของ Alderson
ในเรื่ องทฤษฏีหน้าที่ทางการตลาด (Functionalist theory of marketing) ซึ่ งมีขอ้ โต้แย้งว่า จุดเริ่ มต้น
ของทฤษฏีการจัดการห่วงโซ่ อุปทานนั้นเกิดขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากส่ วนหนึ่งของทฤษฏี
หน้าที่ทางการตลาด (Functionalist theory of marketing) และยิง่ กว่านั้นยังจาเป็ นที่จะต้องให้คา
จากัดความและขยายขอบเขตทฤษฏีของการจัดการห่วงโซ่ อุปทานเสี ยใหม่ โดยเน้นความเกี่ยวข้อง
กันในแนวนอน (Horizontal) ระหว่างช่องทางการตลาดในสภาพแวดล้อมการตลาด
Positioning ( ตาแหน่ งทางการตลาด )
โดย Al Ries และ Jack Trout ปี ค.ศ. 1981
ในปี 1981 อัล ไรย์ และแจ๊ค เทราท์ ได้เขี ยนหนังสื อ ชื่ อ Positioning : The Bettle for
your mind โดยได้อธิ บายถึงวิธีการในการใช้ตาแหน่ งทางการตลาดเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารไปสู่ กลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมายที่มีเป็ นจานวนมากในตลาด ซึ่ งถูกนามาใช้กนั อย่างแพร่ หลายในงานทางการตลาด
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โดยมองว่าผลิ ตภัณฑ์แต่ละยี่ห้อควรมีคาที่แสดงถึงจุดยืนของตนเอง และไม่ควรเลียนแบบยี่ห้ออื่น
ๆ ยีห่ ้อใหม่ควรมีผลประโยชน์ใหม่ ที่ถือได้วา่ เป็ นสิ นค้าประเภทใหม่ และจงเป็ นที่หนึ่ งในประเภท
สิ นค้าใหม่อย่าได้เป็ นที่สองในสิ นค้าประเภทใด ๆ
การกาหนดตาแหน่งทางการตลาดนั้นจะต้องเริ่ มต้นดาเนิ นการควบคู่กบั ตัวผลิตภัณฑ์
เนื่ องจากในยุคปั จจุ บนั ผูบ้ ริ โภคได้รับ ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์เป็ นจานวนมาก และมัก
เลื อกจดจาข่ าวสารที่ พ บเห็ นบ่ อยครั้ ง ดังนั้นนักโฆษณาจึงควรนาเสนอข่ าวสารที่ เข้าใจง่ ายและ
น่ า เชื่ อ ถื อ แก่ ผู ้บ ริ โ ภค โดยเน้ น ให้ ผู ้บ ริ โ ภคเกิ ด การรั บ รู ้ ม ากกว่า ที่ จ ะเสนอข้อ เท็ จ จริ ง ของตัว
ผลิ ตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของธุ รกิ จเข้าไปอยูใ่ นใจของผูบ้ ริ โภคและอยูใ่ นทางเลือกอันดับต้น ๆ
ของผูบ้ ริ โภค โดยมีกลยุทธ์หลายวิธีอนั ได้แก่ กลยุทธ์ของผูน้ า กลยุทธ์ของผูต้ าม การปรับตาแหน่ ง
ทางการตลาด (Repositioning) กลยุ ท ธ์ ก ารใช้ ต รายี่ห้ อ กลยุ ท ธ์ ก ารขยายสายผลิ ต ภัณ ฑ์ (Line
Extension)
เรื่ องตาแหน่งทางการตลาดหรื อจุดยืนทางการตลาดนี้ ได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกโดย
ไมเคิล แทรซี่ และเฟรดไวร์ เซมา เขียนลงในหนังสื อชื่อ The Discipline of Marketing Leaders โดย
ได้ช้ ี ให้เห็ นถึ งสถานการณ์ ในตลาด 3 แบบคือ 1. ผูน้ าสิ นค้า 2. ผูป้ ระกอบการได้ดี 3. ผูใ้ ห้ความ
ใกล้ชิดลูกค้า ซึ่ งบริ ษทั อาจเป็ นผูน้ าสิ นค้า โดยการเพิ่มคุณภาพและการใช้งานสิ นค้าได้ก่อนคนอื่น
และบริ ษทั อาจจะนาผูอ้ ื่นในด้านการปฏิบตั ิการได้ดี เก่งในด้านการควบคุมต้นทุนและความเชื่อมัน่
ในการบริ ก าร ส่ ว นแบบที่ 3 บริ ษ ัท จะรู ้ จ ัก ลู ก ค้า เป็ นอย่า งดี ท้ ัง ในด้า นความต้อ งการและการ
ปรับเปลี่ยนข้อเสนอ
นอกจากนี้ ครอว์ฟอร์ ดและแมทธิวส์ ยังได้เสนอวิธีการสร้างจุดยืนอีกแบบ โดยมองว่า
บริ ษทั สามารถสร้างจุดยืนได้จากคุณสมบัติ 5 ประการ ได้แก่ สิ นค้า ราคา ความหาได้ง่าย บริ การที่
สร้างมูลค่าเพิ่ม และประสบการณ์ของลูกค้า บริ ษทั สามารถมีกาไรได้หากสามารถเป็ นผูน้ าในด้าน
ใดด้านหนึ่ง
7’s Framework
โดย Mc Kinsey ค.ศ. 1982
Mc Kinsey & Company บริ ษ ัท ที่ ป รึ ก ษาที่ มี ชื่ อ เสี ย งของโลก ได้ก ล่ า วว่ า การ
ดาเนินกลยุทธ์อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็ จ ธุ รกิจจะต้องสามารถจัดการ
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วย กลยุทธ์เป็ นเพียงองค์ประกอบหนึ่ งที่จะช่ วยให้ธุรกิ จมีการจัดการที่ดี
ที่สุด ความสาเร็ จของธุ รกิ จจะขึ้นอยู่กบั ปั จจัย 7 ประการ เรี ยกว่า 7-s Framework ซึ่ งประกอบด้วย
กลยุท ธ์ (Strategy) โครงสร้ าง (Structure) และระบบ (System) ซึ่ งเป็ นองค์ป ระกอบในส่ วนของ
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ฮาร์ ด แวร์ ที่ จ ะท าให้ ธุ ร กิ จประสบความส าเร็ จ รวมทั้ง องค์ป ระกอบในเรื่ อ งของสไตล์ (Style)
ทีมงาน (Staff) ความชานาญ (Skill) และมูลค่าของหุน้ (Share Value) ซึ่ งเป็ นส่ วนของซอฟท์แวร์
Agency Theory
(โดย Perrow ค.ศ. 1983)
ในการบริ หารและดาเนิ นงานกิจการที่ได้ลงทุนไปนั้น เจ้าของผูล้ งทุนจะมีทางเลือกที่
จะบริ หารและดาเนิ นการด้วยตนเอง หรื อไม่ก็จะใช่บุคคลภายนอกหรื อมืออาชี พเข้ามาบริ หารงาน
แทน รวมทั้งการว่า จ้างบุ ค คลภายนอกเข้า มาร่ วมดาเนิ น งาน ทั้ง ในระดับ บริ ห ารและในระดับ
ปฏิบตั ิการ ดังนั้นเจ้าของผูล้ งทุน ผูบ้ ริ หาร และผูป้ ฏิบตั ิงาน บุคคลทุกระดับในองค์กรธุ รกิจ ย่อมมี
ความเกี่ยวข้องซึ่ งกันและกันมีปฏิสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน ตามหน้าที่ และบทบาทที่แต่ละบุคคลได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบตั ิงานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์โดยรวมของธุรกิจ อย่างไรก็ ดีเนื่ องจากผูบ้ ริ ห าร
บุคลากร และทีมงานซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกนั้นไม่ใช่เจ้าของหรื อผูท้ ี่ลงทุนในธุ รกิจเอง ดังนั้นความ
เสี ยสละ ความจงรักภักดี การเห็นแก่ประโยชน์ขององค์กรโดยรวม ตลอดจนความมีประสิ ทธิ ผลใน
การปฏิ บตั ิ งาน อาจไม่อยู่ในระดับสู งสุ ดเต็มความสามารถเหล่ านั้น ในขณะที่ความคาดหวังของ
เจ้าของที่มีต่อผลงานของบุคคลเหล่านั้นย่อมมีค่อนข้างสู งเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของธุ รกิจตามที่ได้
คาดหวังไว้
ปั ญหาดังกล่าวข้างต้นจึงก่อให้เกิ ดความขัดแย้งระหว่างเจ้าของกับผูบ้ ริ หารตลอดจน
ทีมงาน อยู่แทบตลอดเวลา และหากไม่สามารถขจัดข้อขัดแย้งต่างๆ ได้ ก็จะเกิ ดปั ญหาต่อองค์กร
และการดาเนิ นธุ รกิจได้ในระยะยาว จนเป็ นเหตุให้ธุรกิจเกิดความล้มเหลวได้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น และสามารถขจัดข้อขัดแย้งระหว่างเจ้าของ ผูบ้ ริ หารและทีมงานให้ลดน้อยลง หรื อแก้ความ
ขัดแย้งให้เป็ นความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน สาหรับทุกๆฝ่ าย จึงได้มีการนาเอา Agency Theory
(ทฤษฎีตวั แทน) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาในส่ วนนี้
สมมติฐานของ Agency Theory
ทฤษฏี น้ ี สามารถใช้ส มมติ ฐ านทางด้า นพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ม าช่ วยอธิ บ าย เพื่ อ
ชี้ ให้เห็ นประเด็นความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมของคน 2 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าของ และผูบ้ ริ หาร ซึ่ ง
ก่อให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งขึ้น เนื่ องจากคน 2 กลุ่มดังกล่าวมีพ้ืนฐาน ของพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ดังนี้ คือ
1. สมมติฐานเกี่ ยวกับมนุ ษย์ (Human) สามารถอธิ บายข้อแตกต่างระหว่างพฤติกรรม
เจ้าของ และ ผูบ้ ริ หารได้ดงั นี้ คือ เจ้าของและผูบ้ ริ หารต่างมีความสนใจตนเอง มุ่งที่ตนเองเห็นแก่
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ตัวเองเป็ นหลัก และมีความต้องการผลประโยชน์สูงสุ ด และเจ้าของซึ่ งเป็ นผูล้ งทุนในธุรกิจมักเป็ นผู ้
ที่ชอบเสี่ ยงในขณะที่ผบู ้ ริ หารมักเป็ นผูไ้ ม่ชอบเสี่ ยง
2. สมมติ ฐานเกี่ ยวกับ องค์ก ร (Organizational) ชี้ ใ ห้เห็ นถึ ง ทัศ นะคติ ที่ มี ต่อองค์ก ร
ของเจ้าของกับผูบ้ ริ หาร ซึ่ งมีความแตกต่างกันคือเป้าหมายขององค์กรมักจะขัดแย้งกับเป้าหมายของ
ผู ้บ ริ ห าร เช่ น ผู ้บ ริ ห ารโดยส่ ว นใหญ่ ม ัก มองแค่ เฉพาะในส่ ว นที่ ต นเองรั บ ผิ ด ชอบเท่ า นั้ น
นอกจากนี้ การได้รับข่าวสารที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างเจ้าของและผูบ้ ริ หาร มีผลทาให้การบริ หาร
ของทั้ง 2 ฝ่ าย อยู่ภายใต้เงื่ อนไขของข้อมูลที่ ไม่ส มบูรณ์ (Bounded Rational) หรื อเกิ ดการปกปิ ด
ข้อมูลทาให้เจ้าของประเมินสถานการณ์ผดิ พลาด และอาจนาไปสู่ การตัดสิ นใจผิดพลาดได้
3. สมมติฐานในด้านข่าวสาร (Information)
การดาเนิ นธุ รกิ จให้ประสบความสาเร็ จนั้น ข่าวสารย่อมมีส่วนสาคัญที่ทาให้การ
ตัดสิ นใจมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์มากยิง่ ขึ้น แต่โดยปกติข่าวสารในเชิง
การแข่งขันจะถื อเป็ นข่าวสารที่ เป็ นความลับไม่สามารถหาได้ง่าย ๆ จาเป็ นจะต้องเสาะแสวงหา
หรื อได้มาด้วยความลาบากหรื อต้องซื้ อหามา ในขณะเดียวกันอาจต้องใช้เวลาในการเสาะหา หรื อใช้
กาลังคนในการเสาะแสวงหาข่าวสารที่ตอ้ งการนั้น ทาให้ข่าวสารที่ได้มานั้นเป็ นข่าวสารที่มีตน้ ทุน
ในการเสาะแสวงหา
4. สมมติฐานในด้านปัจจัยแวดล้อม (Environment)
การประกอบธุ รกิจในปั จจุบนั มักอยูภ่ ายใต้ปัจจัยแวดล้อมที่มีความไม่แน่ นอน จึง
ทาให้ในบางครั้งทั้งเจ้าของและผูบ้ ริ หารไม่สามารถคาดคะเนสิ่ งที่เกิ ดขึ้นได้อย่างถูกต้องเสมอไป
การตัดสิ นใจในลักษณะนี้ เป็ นการตัดสิ นใจภายใต้แรงกดดันจากปัจจัยแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอน
และส่ ง ผลกระทบต่ อการด าเนิ น ธุ รกิ จไม่ ม ากก็ น้อ ยทั้ง ในด้านบวกและในด้านลบ โดยขึ้ น กับ
ทางเลือกที่เจ้าของหรื อผูบ้ ริ หารเลือกตัดสิ นใจนัน่ เอง
หลักการพืน้ ฐานของทฤษฎี Agency Theory
เพื่ อ ให้ ปั ญหาความขัด แย้ง ระหว่ า งเจ้ า ของและผู ้บ ริ หารลดความรุ นแรงลง
ขณะเดียวกันสามารถแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้คลี่คลายลงได้จึงได้นาเอาทฤษฎี Agency
Theory เข้ามาประกอบในการแก้ปัญหาดังกล่าว ภายใต้ทฤษฎีน้ ี ได้มีการกาหนดหลักการพื้นฐานไว้
ดังนี้ คือ
1. ปั ญหาของผูบ้ ริ หารจะได้รับแก้ไขโดยผ่านทางเลือกและรู ปแบบที่อยูใ่ นลักษณะ
ของสัญญาข้อผูกมัดระหว่างเจ้าของและผูบ้ ริ หาร (ผูด้ าเนินการ)
2. สั ญ ญาข้อ ผู ก มัด ที่ เกิ ด ขึ้ น นั้ น จะมี ค วามสั ม พัน ธ์ โ ดยตรงกับ ตัว ผู ้บ ริ ห าร และ
สามารถกาหนดขึ้นได้จากพื้นฐาน 2 ประการ คือ
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2.1 พื้นฐานทางด้านพฤติกรรม
2.2 พื้นฐานจากการดาเนินงานของผูบ้ ริ หารที่เกิดขึ้น
3. ทางเลือกในการทาสัญญาทั้ง 2 ทางเลือกข้างต้นจะต้องนามาพิจารณาให้สอดคล้อง
และสัมพันธ์กบั ต้นทุนที่เกิดขึ้น เนื่ องจากต้นทุนจะมีความแตกต่างกันในแต่ละทางเลือก นอกจากนี้
ยัง ต้องนามาพิ จารณาร่ วมกับ ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น จากพฤติ ก รรมการปกปิ ดข้อเท็จจริ ง ของผูบ้ ริ ห าร
(Agency Problems) อีกด้วยก่อนที่จะมีการทาสัญญาข้อผูกมัดระหว่างเจ้าของกับผูบ้ ริ หาร
การนาเอาทฤษฎี Agency Theory ไปใช้
ทฤษฎี Agency Theory สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้กบั การดาเนิ นงานของธุ รกิ จ
ในหลาย ๆ ส่ วน ได้แก่ การจัดการทีมขาย การบริ หารและควบคุมช่องทางการจัดจาหน่าย การ
ตัดสิ นใจในเรื่ องกลยุทธการส่ งเสริ ม การจัดจาหน่ าย การจูงใจพนักงานขาย กลยุท ธการเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศ พฤติ กรรมการซื้ อของอุตสาหกรรม ความสัม พันธ์ของบริ ษ ทั โฆษณากับ
ลูกค้า เป็ นต้น
Porter’s Diamond of National Advantage
The Competitive Advantage of Nations
( โดย Michael E. Porter,1990 )
Porter ได้เขียนไว้ในหนังสื อ The Competitive Advantage of Nations โดยเขียนถึงทฤษฏี
การค้าระหว่างประเทศ ซึ่ งมองว่าความได้เปรี ยบในการแข่งขันเชิงเปรี ยบเทียบจะอยูภ่ ายใต้ปัจจัยที่
เป็ นคุณสมบัติเฉพาะตัวซึ่ งประเทศอาจจะโชคดีพอที่จะสื บสานต่อได้
ปั จจัยซึ่ งเป็ นคุณสมบัติ
เฉพาะตัวนั้นประกอบไปด้วยที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน และขนาดของประชากรท้องถิ่น
Porter ได้โต้เถียงว่าประเทศสามารถสร้างปัจจัยที่เป็ นคุณสมบัติเฉพาะตัวให้เกิดขึ้นใหม่ได้
เช่น แรงงานที่มีความชานาญ เทคโนโลยีและฐานความรู ้ที่เข้มแข็ง มีการสนับสนุนจากภาครัฐบาล
รวมทั้งปั จจัยทางด้านสังคม Porter ได้ใช้แผนผัง Diamond shape diagram เป็ นพื้นฐานของกรอบ
แนวคิดที่แสดงให้เห็นถึงการกาหนดความได้เปรี ยบของประเทศ Diamond จะแสดงถึงบทบาทของ
ประเทศ ซึ่ งมีการกาหนดขึ้นสาหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ
จุดหลัก ๆ ของ Diamond และปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อ Diamond 4 ประการซึ่ งนาไปสู่
ความได้เปรี ยบในเชิงเปรี ยบเทียบของประเทศ ปั จจัยเหล่านี้ได้แก่ (1) ความร้อมของทรัยากร
ธรรมชาติและความชานาญ (2) ข่าวสารที่ธุรกิจใช้เพื่อการตัดสิ นใจ และแสวงหาโอกาสที่สอดคล้อง
กับทรัพยากรและความชานาญที่มีอยู่ (3) เป้าหมายของแต่ละส่ วนภายในธุรกิจ (4) แรงกดดันที่
ธุ รกิจจะต้องมีนวัตกรรมใหม่และมีการลงทุน
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จุดหลักของ Diamond 4 ประการซึ่ งธุรกิจจะต้องคานึงถึงได้แก่
1. เงื่อนไขด้านปัจจัย (Factor Input conditions) ซึ่ งมองว่าแต่ละประเทศสามารถสร้าง
ปั จจัยสาคัญของตนเองได้ เช่น ความชานาญ (Skill) ทรัพยากร (Resource) และพื้นฐานทาง
เทคโนโลยี
แหล่งของปั จจัยในแต่ละช่วงเวลาจะมีความสาคัญน้อยกว่าปั จจัยที่มีอยูซ่ ่ ึ งได้มีการ
พัฒนายกระดับ และมีการแปรรู ป
นอกจากนี้ความเสี ยเปรี ยบของท้องถิ่นในเรื่ องของการผลิตที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ เงื่อนไข
ในทางลบ เช่นการขาดแคลนแรงงาน หรื อวัตถุดิบที่ขาดแคลนจะเป็ นตัวผลักดันให้ธุรกิจต้องพัฒนา
วิธีการใหม่ ๆ และนวัตกรรมใหม่น้ ีซ่ ึ งมีบ่อยครั้งที่จะนาไปสู่ ความได้เปรี ยบในเชิงเปรี ยบเทียบ
ระดับประเทศ
2. เงื่อนไขด้านความต้องการ (Demand conditions) เมื่อตลาดของสิ นค้าในต่างประเทศ
ขยายตัวมากขึ้นกว่าตลาดท้องถิ่น ธุรกิจท้องถิ่นมักจะให้ความสาคัญต่อผลิตภัณฑ์มากกว่าการทา
ธุ รกิจกับต่างประเทศ อันนาไปสู่ ความได้เปรี ยบในการแข่งขันเมื่อธุ รกิจท้องถิ่นเริ่ มทาการส่ งออก
ผลิตภัณฑ์ และหากตลาดท้องถิ่นมีความต้องการมากขึ้นก็จะนาไปสู่ ความได้เปรี ยบของประเทศ
และความเข้มแข็ง แนวโน้มของตลาดท้องถิ่นจะช่วยให้ธุรกิจท้องถิ่นสามารถคาดคะเนแนวโน้ม
ของตลาดโลกได้
3. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและอุตสาหกรรมสนับสนุน (Related and Supporting
Industries) เมื่ออุตสาหกรรมสนับสนุนในท้องถิ่นมีการแข่งขัน ธุรกิจมักเน้นในเรื่ องประสิ ทธิภาพ
ทางด้านต้นทุน รวมทั้งเน้นด้านนวัตกรรมของปั จจัยนาเข้ามากขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดความเข้มแข็ง
เมื่อผูจ้ าหน่ายปั จจัยการผลิตเองเป็ นคู่แข่งขันที่เข้มแข็งในตลาดโลก
4. กลยุทธ์ของธุ รกิจ โครงสร้างและการแข่งขัน (Firm Strategy, Structure and Rivalry)
เงื่อนไขทางท้องถิ่นจะกระทบต่อกลยุทธ์ของธุรกิจตัวอย่างเช่น ธุรกิจในเยอรมันค่อนข้างจะมีลาดับ
ขั้น (hierarchical) ธุ รกิจในอิตาลีค่อนข้างจะเป็ นธุรกิจที่เล็กกว่าและดาเนินกิจการเหมือนครอบครัว
ขยาย
ดังนั้นกลยุทธ์และโครงสร้างจะช่วยให้กาหนดได้วา่ อุตสาหกรรมประเภทใดที่ธุรกิจของ
ประเทศควรจะมีความเข้มแข็ง
ในทฤษฏี Five Force อุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันต่าจัดเป็ นอุตสาหกรรมที่น่าดึงดูดใจ หาก
มองเพียงจุดเดียวธุ รกิจมักจะชอบอุตสาหกรรมที่แข่งขันน้อยกว่า แต่ในระยะยาวยิง่ การแข่งขันใน
ระดับท้องถิ่นมีมากขึ้นยิง่ จะเป็ นการดี เนื่องจากจะเป็ นแรงผลักดันให้ธุรกิจมีการพัฒนาตนเองและมี
นวัตกรรมใหม่ ซึ่ งโดยข้อเท็จจริ ง ระดับการแข่งขันในท้องถิ่นที่มีสูงจะส่ งผลให้การแข่งขันใน
ระดับโลกน้อยลง
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การแข่งขันในระดับท้องถิ่นจะเป็ นตัวผลักดันให้ธุรกิจมีการเคลื่อนไหวภายใต้ความ
ได้เปรี ยบพื้นฐานซึ่ งทาให้ประเทศแม่ได้รับความพอใจตัวอย่างเช่นปัจจัยในด้านราคาที่ต่า
The Diamond as a System
อย่างไรก็ดีผลกระทบจากปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งจะขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น ปัจจัยของ
ความเสี ยเปรี ยบจะนาธุ รกิจไปสู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรมหากไม่มีการแข่งขันที่เพียงพอ
ขณะเดียวกัน Diamond เป็ นระบบที่มีผลกระทบต่อตนเองด้วย เช่น ในระดับการแข่งขันที่มีสูงมีอยู่
บ่อยครั้งที่จะนาไปสู่ การสร้างปั จจัยเฉพาะที่เป็ นเอกลักษณ์
บทบาทของภาครัฐบาล
ในโมเดล Diamond รัฐบาลมีบทบาทในการกระตุน้ ธุรกิจให้มีการพัฒนาผลการดาเนินงาน
ให้ดีข้ ึน ตัวอย่างเช่น การกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการกระตุน้ ให้เกิดความต้องการใน
ผลิตภัณฑ์ที่กา้ วหน้าขึ้น เน้นในการสร้างสรรค์ปัจจัยเฉพาะ กระตุน้ ให้เกิดการแข่งขันในระดับ
ท้องถิ่นโดยจากัดขอบเขตความร่ วมมือโดยตรงและกระตุน้ ให้เกิดกฎระเบียบ antitrust regulation
ตัวแบบกลยุทธ์ เครื อข่ ายธุรกิจ
โดย Stanton, Etzel and Walker ค.ศ. 1991
ได้กล่าวถึงการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมสาหรับแต่ละเครื อข่ายธุ รกิจของบริ ษทั ไว้เป็ น
4 วิธี ได้แก่
1. กลยุท ธ์ ก ารเพิ่ ม การลงทุ น (Invest Strategy) เพื่ อ สร้ า งความแข็งแกร่ งให้ แต่ ล ะ
SBU
2. กลยุท ธ์ การป้ องกัน (Protect Strategy) เพื่อช่ วยรักษาฐานะและตาแหน่ งปั จจุบ นั
ของ SBU บางหน่วยเอาไว้
3. กลยุท ธ์ เพื่ อการเก็บเกี่ ยว (Harvest Strategy) ใช้ SBU บางหน่ วยช่ วยสร้ างรายได้
เพื่อช่วยเหลือ SBU หน่วยอื่น ๆ
4. กลยุ ท ธ์ เพื่ อ ก าจัด (Divest Strategy) เป็ นกลยุท ธ์ ที่ เลิ ก SBU บางหน่ ว ยที่ ไ ม่ ท า
รายได้
โดยมีการกาหนดเป้ าหมายของแต่ละ SBU และทรัพยากรต่าง ๆ ที่แต่ละ SBU ต้องใช้
ซึ่งมีทางเลือก 4 แบบ คือ
1. การสร้างส่ วนครองตลาด (Build Share) เหมาะสาหรับ SBU ที่เป็ น Question Mark
2. การรักษาส่ วนครองตลาด (Hold Share) เหมาะสาหรับ SBU ที่เป็ น Cash Cows
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3. การเก็บเกี่ ยวผลประโยชน์ (Harvest) ) เหมาะส าหรับ SBU ที่ เป็ น SBU ที่ อ่อนแอ
และต้องการเงินสดหมุนเวียน
5. การยุบเลิกธุ รกิจ (Divest) เนื่องจากกาไรลดลงเรื่ อย ๆ เหมาะสาหรับ SBU ที่เป็ น
Dogs และ Question Marks ที่อ่อนแอ และทาให้กาไรของบริ ษทั ลดลงเรื่ อย ๆ
Value Discipline Model ตัวแบบจาลองด้ านคุณค่ า
Michael Treacy และ Fred Wiersema ค.ศ. 1993
ตั ว แบบจ าลองคุ ณ ค่ า ของ Michael Treacy และ Fred Wiersema ได้ ก ล่ า วถึ ง
แนวทางในการสร้ างคุ ณค่า 3 แนวทาง ซึ่ งแต่ละบริ ษทั สามารถเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ งและ
ดาเนินการภายใต้แนวทางนั้นอย่างเคร่ งครัดและแข่งขัน แนวทางทั้ง 3 แนวทางนั้น ได้แก่
1. ความเป็ นเลิศในด้ านการจัดการ (Operational Excellence)
โดยเน้นในเรื่ องของการควบคุ มต้นทุน (Cost control) และความมีมาตรฐานเดียวกัน
(Standardization) โดยมีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ สมเหตุสมผลในระดับราคาที่ต่ามาก โดยเน้น
ในเรื่ องของประสิ ทธิ ภาพ ความคล่องตัวของการดาเนินงาน
การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน ไม่มีวสั ดุเหลือใช้ นับปริ มาณได้ แนวทางนี้เป็ นการมองจาก
ปัจจัยภายในเป็ นหลัก (Inside Out) ซึ่ งธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่มกั ดาเนินงานภายใต้แนวทางนี้
2. ความเป็ นผู้นาในด้ านผลิตภัณฑ์ (Product Leadership)
โดยมี จุดแข็งในเรื่ องของนวัตกรรมใหม่ และการตลาดตราผลิ ตภัณฑ์ ดาเนิ นงานใน
ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา โดยมุ่งเน้นในการพัฒนา การคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ การออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างรวดเร็ ว เป็ นผูบ้ ุกเบิกอย่างต่อเนื่อง มีผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ ๆ อยู่
เสมอ
3. มีความใกล้ ชิดกับลูกค้ า (Customer Intimacy)
โดยรู ้ความต้องการของลูกค้า รู ้พฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งเป็ นการมองจากปั จจัยภายนอก
เป็ นหลัก (Outside In) มี ความเชี่ ยวชาญในการติดตามลู ก ค้าและบริ การลู กค้า ส่ งมอบผลิ ตภัณ ฑ์
หรื อบริ การไปสู่ ลูกค้าแต่ละราย หรื อเกือบทุกราย เน้นในเรื่ องของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
ส่ งมอบผลิตภัณฑ์ตรงเวลาและเหนื อกว่าความคาดหวังของลูกค้า โดยเน้นในเรื่ องการส่ งมอบคุณค่า
ตลอดชีวติ ลูกค้า ความน่าเชื่อถือ และใกล้ชิดกับลูกค้า
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Balanced Scorecard
โดย Robert Kaplan ค.ศ.1992
เป็ นแนวคิ ดที่ กาเนิ ดจาก Professor Robert Kaplan อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Harvard
และ Dr. David Norton ซึ่ ง เป็ นที่ ป รึ ก ษาด้านการจัดการ ได้ตีพิ ม พ์แนวคิ ดนี้ ในวารสาร Harvard
Business Review ในปี ค.ศ.1992
Balanced Scorecard เป็ นเครื่ องมือในด้านการบริ หารที่ช่วยให้องค์กรสามารถบริ หาร
กลยุทธ์ โดยผ่านทางการวัดผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งประกอบไปด้วยมุมมองหลัก 4 ประการ ที่ใช้เป็ น
ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน ได้แก่
1. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) ในสายตาของผูถ้ ือหุ ้นหรื อเจ้าของ เช่น ใช้
กาไรเป็ นตัวชี้วดั
2. มุ ม มองด้า นลู ก ค้า (Customer Perspective) ลู ก ค้าต้อ งการให้ อ งค์ก รเป็ นอย่า งไรใน
มุมมองของลูกค้า เช่นความตรงต่อเวลาในการส่ งสิ นค้า
3. มุ ม มองด้า นกระบวนการภายใน (Internal Business Process) องค์ก รจะต้อ งมี ก าร
จัดการภายในอย่างไร เพื่อที่จะทาให้ผถู ้ ือหุน้ และลูกค้าเกิดความพอใจ
4. มุมมองด้านการเรี ยนรู ้และพัฒนา (Learning and Growth) องค์กรจะต้องมีการพัฒนา
และปรับปรุ งอย่างไร เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่ต้ งั ไว้อย่างยัง่ ยืน
ทั้ง 4 มุมมองนี้จะเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์จากองค์กร โดยในแต่ละมุมมองจะ
ประกอบด้วยจุดประสงค์ ตัววัดผล เป้ าหมาย และโครงการเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น ๆ และทั้ง 4
มุมมองนี้จะเชื่ อมโยงกันโดยใช้หลักการของเหตุและผล โดยเริ่ มจากเป้ าหมายขององค์กร ซึ่ งแสดง
ได้ดว้ ยตัวชี้ วดั 2 ตัว คือ ตัวชี้ วดั นา (Leading Indicator) ซึ่ งเป็ นตัวชี้ วดั ที่แสดงให้เห็นถึงสาเหตุที่ทา
ให้เกิดผลกระทบกับสิ่ งอื่น ส่ วนตัวชี้ วดั ตาม (Lagging Indicator) จะแสดงให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาที่ผา่ นมา ซึ่ งสะท้อนให้เห็นความสาเร็ จหรื อล้มเหลวของกลยุทธ์หรื อเป้าหมายที่ต้ งั ไว้
2.2.3 ทฤษฏีและแนวคิดทางการตลาดทีใ่ ช้ ในการกาหนดกลยุทธ์ และกลวิธีทางการ
ตลาด
ประกอบด้วยทฤษฏีและแนวคิดต่าง ๆ ดังนี้คือ
1. The Pareto Principle ( คศ. 1923 )
2. ทฤษฏีการจูงใจของมาสโลว์( คศ. 1943 )
3. AIDA Model ( คศ. 1961)
4. Marketing Mix ( คศ. 1960s)
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

4C’s Framework ( na.)
Conjoint Analysis ( คศ. 1960s)
ทฤษฏีการแพร่ กระจายซึ่ งประดิษฐ์ใหม่ (Early Adopter Theory) ( คศ. 1971 )
Extended Marketing Mix ( คศ. 1981)
Whole Product Concept ( คศ. 1983)
การตลาดแบบลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) ( คศ.
1983)
11. Seven O’s Framework ( คศ. 1984)
12. Stimulus Response Model ( คศ. 1984)
13. Porter’s Clusters of competence ( คศ. 1990)
14. แนวคิดในการบริ หารกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Category Management : ECR). ( คศ. 1993)
15. Resource – Advantage Theory ( คศ. 1997 )
รายละเอียดของทฤษฏีและแนวคิดทางการตลาดข้างต้นมีดงั นี้คือ
The Poreto Principle (กฎ 80:20)
โดย Vilfredo Pareto ค.ศ. 1848-1923
ผูน้ าเสนอแนวคิดนี้ เป็ นครั้งแรกได้แก่ Vilfredo Pareto ซึ่ งเสนอไว้ในช่ วง ค.ศ. 18481923 ในเชิ ง ทางเศรษฐศาสตร์ และมี ก ารน ามาประยุก ต์ใ ช้ในการบริ ห ารการขายเพื่ อจัดล าดับ
ความสาคัญของงาน ของสิ นค้า ลูกค้า และงานอื่น ๆ ที่ตอ้ งมีการควบคุมดูแลตามความสาคัญ โดย
กล่าวว่าประมาณร้ อยละ 80 ของสิ นค้าและการบริ การนั้นถู กบริ โภคไปโดยลูกค้าเพียงร้อยละ 20
ของลู กค้าทั้งหมด ซึ่ งจะเรี ยกส่ วนตลาดนี้ ว่าเป็ นผูู ู้ใช้ปริ มาณมาก (Heavy Users) หรื อผูใ้ ช้ที่ มี
ความภักดี ในตราสิ นค้าของบริ ษ ทั (Loyalty Users) ซึ่ งจัดว่าเป็ นหัวใจของความส าเร็ จในความ
พยายามทางการตลาดใด ๆ ก็ตาม หากธุ รกิ จมีการให้ความส าคัญในการควบคุ ม จัดการ ก็จะเกิ ด
ผลลัพธ์ที่ดี ซึ่ งกฎนี้ได้ถูกนามาประยุกต์ใช้ได้กบั งานหลาย ๆ งาน
ทฤษฏีการจูงใจของมาสโลว์
โดย อับราฮัม มาสโลว์ ค.ศ. 1943
อับ ราฮัม มาสโลว์ นัก จิ ต วิท ยา ได้น าเสนอทฤษฏี “ล าดับ ขั้น ของความต้อ งการ”
(Hierarchy of Needs) ซึ่ งเป็ นวิธีการที่ได้รับ การยอมรับกันทัว่ ไปในการนามาใช้อธิ บ ายแรงจูงใจ
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ของผูบ้ ริ โภคที่ อยู่เบื้ องหลังการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคแต่ละลาดับ ขั้น อธิ บายถึ ง
ความต้องการในแต่ละประเภทที่ถูกจัดลาดับตามความสาคัญจากต่าไปสู งคือ
1. ความต้องการด้านกายภาพ (Physiological Needs)
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs)
3. ความต้องการเป็ นเจ้าของ (Belonging Needs)
4. ความต้องการความภาคภูมิใจ (Prestige Needs)
5. ความต้องการประสบความสาเร็ จสู งสุ ด (Self Actualization) ซึ่ งเป็ นความต้องการ
ขึ้นสู งสุ ด
Abraham Maslow ได้เสนอแนวคิดว่าความต้องการของมนุษย์มีลาดับขึ้นจากต่าไปสู ง
รวม 5 ขั้น จากที่ ถูกกระตุ น้ เร้ ามากที่สุดไปจนถึ งถูกกระตุน้ เร้าน้อยที่สุด โดยบุคคลพยายามที่จะ
ตอบสนองความต้องการที่สาคัญที่สุดก่อน เมื่อได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการที่สาคัญที่สุด
ในลาดับถัดไปจะเข้ามามีบทบาทจูงใจแทน ซึ่ งโดยปกติความต้องการจะเริ่ มจากขั้นต่าสุ ดคือความ
ต้องการพื้นฐานด้านสรี ระ แล้วจึงเป็ นเรื่ องของความมัน่ คงปลอดภัย การมีส่วนร่ วม ความมีศกั ดิ์ศรี
ได้รับการยกย่อง และความต้องการให้ตนเองสาเร็ จสมปรารถนา
AIDA Model
โดย Lavidge and Steiner ค.ศ. 1961
AIDA เป็ นเทคนิคที่ใช้เพื่ออธิ บายถึงประสิ ทธิ ภาพของการโฆษณาและการขายที่มีต่อ
กลุ่มผูบ้ ริ โภค ภายใต้สมมติฐานที่วา่ ผูบ้ ริ โภคจะผ่านกระบวนการที่มีอิทธิพลในหลายขั้นตอนได้แก่
ขั้น ตอนของความตั้ง ใจ (Attention) แล้วจึ ง เกิ ด ความสนใจ (Interest) จากนั้น จึ งมี ค วามต้องการ
(Desire) แล้วจึ งเกิ ดพฤติ ก รรมในการเสาะแสวงหาข่าวสารในที่ สุ ด (Action) โมเดลนี้ ได้รับ การ
เรี ยกชื่อว่า AIDA โดย Levidge และ Steiner ในปี ค.ศ. 1961
นอกจากนี้ Palda ยังได้มีการพัฒนาโมเดลที่เรี ยกว่า Hierarchy of effect ขึ้นในปี ค.ศ.
1966 โดยกล่าวว่าผูบ้ ริ โภคจะผ่านกระบวนการที่มีอิทธิพลโดยเริ่ มจาก การรู ้จกั (Awareness) การ
เรี ยนรู ้ (Knowledge) การพอใจ (Liking) การชอบ (Preference) การตัดสิ นใจ (Conviction) และเกิด
พฤติกรรมการซื้ อในที่สุด ซึ่ งโมเดลนี้คล้ายคลึงกับ Adoption Process
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Marketing Mix
โดย E Jerome Mc Carthy, ทศวรรษ 1960
ส่ วนประสมทางการตลาดเป็ นหนึ่ งในแนวคิดที่สาคัญของทฤษฏีทางการตลาดยุคใหม่
มี ผูก้ ล่ าวถึ งองค์ประกอบของส่ วนประสมทางการตลาดอยู่มากมาย แต่ แนวคิดซึ่ งเป็ นที่ นิยมกัน
แพร่ หลายได้แก่ แนวคิดของ Mc Carthy ซึ่ งจาแนกส่ วนประสมทางการตลาดออกเป็ น 4 ส่ วนซึ่ งตัว
แปรเหล่ า นี้ เรี ย กกว่า 4P’s อัน ได้แ ก่ Product หมายถึ งตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ Price หมายถึ ง ราคา Place
หมายถึงช่องทางการจัดจาหน่าย และ Promotion หมายถึงการส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งแนวคิดนี้ ได้เริ่ ม
ใช้ และอ้างถึงเป็ นครั้งแรกในทศวรรษที่ 1960
4 C’s Framework
โดย Robert Lauterborn
โรเบิร์ต ลอเตอร์ บอร์ น (Robert Lauterborn) ได้กล่าวว่า ส่ วนประสมการตลาด (4P’s)
แสดงถึงมุมมองจากผูข้ ายซึ่ งใช้เป็ นเครื่ องมือกระตุน้ ผูซ้ ้ื อ ส่ วนมุมมองทางด้านผูซ้ ้ื อ เครื่ องมือทาง
การตลาดถู กออกแบบเพื่อส่ งมอบประโยชน์ให้กบั ลูกค้า ดังนั้นจึงต้องสอดคล้องกับมุมมองของ
ลูกค้าด้วยเพื่อให้เกิ ดผลดี และมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นโรเบิร์ต ลอเตอร์ บอร์ นจึงได้เสนอแนวคิดใหม่
ในเรื่ องของส่ วนประสมผลิตภัณฑ์โดยกาหนดส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ โดยมองจากตัวผูซ้ ้ื อเป็ นหลัก
เรี ยกว่า 4C’s อันได้แก่
1. Customer Value (เทียบได้กบั Product)
2. Cost to Customer (เทียบได้กบั Price)
3. Convenience to Customer ( เทียบได้กบั Place)
4. Communication with the Customer ( เทียบได้กบั Promotion)
แนวคิดด้ านการตลาด 4C’s โดย Don. E. Schult
จากแนวคิ ด การตลาดเดิ ม 4P’s ซึ่ งเป็ นแนวคิ ด ที่ ค านึ ง ถึ ง ตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ เป็ นหลัก
(Product Center) อันเป็ นแนวคิดที่นกั การตลาดยอมรับและนิยมใช้กนั ทัว่ โลกจนกระทัง่ ปั จจุบนั ได้
มีผเู ้ สนอแนวคิดใหม่ซ่ ึ งเรี ยกว่า 4C’s แนวคิดนี้จะคานึงถึงตัวผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก
ผู ้เปลี่ ย นแนวคิ ด นี้ คื อ Don E. Schult3 ปรมาจารย์ด้ า นการตลาดและการสื่ อสาร
การตลาดได้เสนอแนวคิ ดนี้ ไว้ในหนังสื อ New Marketing paradigm การคานึ งถึ งผูบ้ ริ โภคทาให้
นักการตลาดสามารถสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และเปิ ดโอกาสให้นกั การ
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ตลาดคานึ งถึ งการกระทาอย่างไรให้สิ นค้าเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิตผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะต้องรู ้ จกั
ผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดีวา่ ในแต่ละวันผูบ้ ริ โภคทาอะไร ใช้สินค้าไปเพื่ออะไร ใช้อย่างไร บ่อยแค่ไหน
มีอะไรจูงใจ สื่ อที่เข้าถึงมีอะไรบ้าง มี lifestyle อย่างไร ดังนั้น 4C’s จึงประกอบไปด้วย
1. เปลี่ยนจาก Product เป็ น Consumer เนื่ องจากธุ รกิจจะไม่สามารถขายของที่ผลิตได้
แต่สามารถขายของที่ผูบ้ ริ โภคต้องการได้ จึงต้องเน้นที่ตวั ผูบ้ ริ โภคและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ผูบ้ ริ โภค อันเป็ นที่มาของแนวคิดการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management:
CRM) ที่พูดกันมากกว่า 2 ปี
2. เปลี่ยนจาก Price เป็ น Cost ต้องลดต้นทุนให้ถูกลงเพื่อให้สามารถขายให้กบั ช่องทาง
Modern trade ได้ในราคาถูกสุ ด และผูบ้ ริ โภคได้ประโยชน์สูงสุ ด ลดค่าใช้จ่ายในส่ วนที่ไม่มี Value
added ทาให้เกิดศาสตร์ ใหม่ ๆ ในเรื่ องของการจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain Management:
SCM) ระบบการขนส่ งและจัดการสิ นค้า (Logistics) และเรื่ อง ECR
3. เปลี่ ยนจาก Place เป็ น Convenience ผูบ้ ริ โภคต้องการความสะดวกในการหาซื้ อ
สิ นค้าเพราะความรี บเร่ ง และการจราจรติดขัด สถานที่จาหน่ายจึงต้องมีให้ทว่ั ถึง ที่จะทาให้ผบู ้ ริ โภค
หาซื้ อได้ง่าย ทาให้ช่องทางการค้าสมัยใหม่ (Modern trade) เกิดขึ้นมากมาย รวมทั้งระบบส่ งตรงถึง
บ้าน (Delivery)
4. เปลี่ ยนจาก Promotion เป็ น Communications เนื่องจาก Promotion นั้นแคบไป การ
สื่ อสารจะต้องมองเป็ นองค์รวม และสื่ อสารไปสู่ ผบู ้ ริ โภคในภาพรวมไม่ใช่หยุดส่ วนใดส่ วนหนึ่งซึ่ ง
ต้องใช้เครื่ องมื อสื่ อสารร่ วมกันทุ ก รู ป แบบในลัก ษณะผสมผสานไม่ ว่าจะเป็ นการโฆษณา การ
ส่ งเสริ มการขาย การใช้พนักงานขาย การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง กิจกรรมการตลาด การ
จัดแสดงสิ นค้า เคเบิ้ลที วี อินเตอร์ เน็ต เป็ นต้น ซึ่ งรวมเรี ยกว่าเป็ นการสื่ อสารการตลาดแบบครบ
วงจร (Integrated Marketing Communication: IMC)
แนวคิดในเรื่ องการวิเคราะห์ ปัจจัยร่ วม (Conjoint Analysis)
โดย Paul E. Green, Abba M. Krieger, ทศวรรษ 1960
แนวคิ ดนี้ เริ่ ม ถู ก นามาใช้ในวงการธุ รกิ จเป็ นครั้งแรกในตอนปลายทศวรรษที่ 1960
จวบจนถึ งปั จจุบนั วิธีน้ ี ได้กลายเป็ นเครื่ องมือมาตรฐานในการวัดและการเปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสี ย
ของสิ่ งต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผบู ้ ริ โภคต้องการเลือก และเมื่อนาไปประยุกต์ใช้ร่วมกับเครื่ องมือ
ทางการตลาดอื่นๆ เพื่อนามาใช้เป็ นข้อมูลในการแบ่งส่ วนตลาด วิธีน้ ี กลายเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญ
และจาเป็ นต่อการดาเนิ นงานของนักการตลาด การวิเคราะห์ปัจจัยร่ วม (Conjoint Analysis) เป็ น
เครื่ องมื ออย่างหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นที่ นิยมในกลุ่ ม บริ ษ ทั ชั้นนาของโลกเป็ นเครื่ องมือที่ ใช้วดั ค่าใช้จ่ายที่
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ผูบ้ ริ โภคยิน ดี จ่ายออกไปเพื่ อ ซื้ อ สิ น ค้า หนึ่ ง ๆ และวิธี น้ ี มัก ถู ก น ามาใช้เป็ นหลัก ในการพัฒ นา
ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ การปรับเปลี่ ยนตาแหน่ งของผลิตภัณฑ์เดิม การกาหนดราคาจาหน่ าย การกาหนด
ส่ วนประสมผลิ ตภัณฑ์ที่ ทาให้กิจการมียอดขายหรื อกาไรสู งสุ ด วิธีน้ ี สามารถบอกรายละเอียดที่
ลึกซึ้ งถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น ทาให้เข้าใจถึงเหตุผลที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ได้ผ ลิ ตภัณ ฑ์หนึ่ ง โดยการพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ อาทิ ราคา ส่ วนทุ นตราสิ นค้า
(Brand Equity) คุณลักษณะ การรับประกันการให้บริ การด้านเทคนิค เป็ นต้น
แนวคิดหลักของการวิเคราะห์ปัจจัยร่ วม คือ ทาให้สามารถอธิ บายสิ นค้าและบริ การ
ต่างๆ ที่อยูใ่ นตลาดได้ในรู ปของคุณลักษณะ (Attribute) ซึ่ งแบ่งออกเป็ นระดับหนึ่ ง ๆ โดยผูซ้ ้ื อจะ
เชื่ อมโยงคุ ณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การกับคุณลักษณะในระดับต่าง ๆ จากนั้นผูซ้ ้ื อก็จะเลือกสิ นค้า
หรื อบริ การที่ ให้คุณค่าโดยรวมสู งสุ ด และรวมคุ ณค่าที่ได้รับเป็ นคุ ณค่าโดยรวมของสิ นค้า (Partworth’s) ซึ่ งผูบ้ ริ โภคแต่ละคนก็ยอ่ มมี “คุณค่าโดยรวมของสิ นค้า” ไม่เหมือนกัน
วิธีน้ ีมีประโยชน์ต่อนักการตลาดด้วยเหตุผล 4 ประการคือ
1. วิธี น้ ี เน้นการวัดความชอบของผูซ้ ้ื อที่ มี ต่อคุ ณ ลัก ษณะต่ าง ๆ ของสิ น ค้า และวัด
ประโยชน์ของสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้ได้จากคุณลักษณะดังกล่าว
2. เป็ นการวัดและประเมินผลในระดับจุลภาคเพื่อวัดความชอบของผูบ้ ริ โภคแต่ละคน
ที่มีต่อคุณลักษณะต่าง ๆ ของสิ นค้า
3. วิธีน้ ี ช่วยรวบรวมข้อมูลภูมิหลังของผูบ้ ริ โภคซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์คุณค่าโดยรวม
ของสิ นค้าในสายตาของผูบ้ ริ โภคแต่ละคน

4. สามารถนาไปทดสอบกับแบบจาลองพฤติกรรมเลือกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในเรื่ อง
ของการแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่ายในตลาด
ทฤษฎีการแพร่ กระจายสิ่ งประดิษฐ์ ใหม่ ,การยอมรับผลิตภัณฑ์ ใหม่ (Early Adopter Theory)
โดย Everette M. Rogers, ค.ศ.1971
Everette M. Rogers ได้เสนอแนวคิ ดในการวิเคราะห์ ล ัก ษณะของผูบ้ ริ โภค โดยน า
ผูบ้ ริ โภคมาจัดกลุ่มตามอัตราความเร็ วในการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยแบ่งกลุ่มผูน้ าเอาผลิตภัณฑ์
ใหม่มาใช้ออกเป็ น 5 จาพวก โดยอิงจากพฤติกรรมที่รับ เอาผลิ ตภัณฑ์ใหม่มาใช้ซ่ ึ งแบ่งผูบ้ ริ โภค
ออกเป็ นพวก ๆ โดยแต่ละพวกจะมีอตั ราส่ วนต่างกัน ได้แก่ กลุ่มแนวหน้า (Innovators) ชอบเสี่ ยง
กล้า ลองของใหม่ คิ ด เป็ น 2.5 % ในตลาด กลุ่ ม น าสมัย (early Adopters) ต้อ งการเป็ นผู ้น าทาง
ความคิ ด มี ป ระมาณ 13.50 % ในตลาด กลุ่ ม ทัน สมัย (early majority) มี ค วามคิ ด รอบคอบ มี
ประมาณ 34% ในตลาด กลุ่ ม ตามสมัย (late majority) มี ป ระมาณ 34 % ในตลาด ไม่ ย อมซื้ อ
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ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ จ นกว่ า คนส่ ว นใหญ่ จ ะซื้ อ แล้ว และกลุ่ ม สุ ดท้า ยกลุ่ ม ล้า สมัย (laggards) พวก
หัวโบราณไม่ชอบการเปลี่ ยนแปลง จะซื้ อผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ต่อเมื่อบางคนเลิ กใช้ผลิ ตภัณฑ์น้ นั ไป
แล้ว ซึ่ งอัตราส่ วนโดยรวมจะมีลกั ษณะคล้ายรู ประฆังคว่า
Extended Marketing Mix (ส่ วนประสมทางการตลาด)
โดย Bernard H. Booms และ Mary J. Gitner ค.ศ. 1981
Bernard H. Booms และ Mary J. Bitner ได้เสนอกลยุท ธ์ ก ารตลาดในการสร้ างส่ วน
ประสมการตลาดที่ ขยายเพิ่มเติ มจาก 4P’s เดิ มซึ่ งมุ่งเน้นในส่ วนของผลิ ตภัณฑ์ที่จบั ต้องได้ ส่ วน
7P’s นั้นจะมุ่งเน้นและใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมบริ การหรื อตลาดบริ การ ปั จจัยที่เพิ่มเติมอีก 3
ปั จจัยได้แก่
1. People เนื่ องจากมี บุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อมทีเกี่ ยวข้องกับการบริ โภคสิ นค้า
บริ การ และเป็ นส่ วนที่มีความสาคัญต่อส่ วนประสมการตลาด ซึ่ งได้แก่ พนักงานที่มีความรู ้ คนงาน
รวมทั้งผูบ้ ริ โภค
2. Process ได้แก่ข้ นั ตอน กระบวนการ และการเชื่อมโยงของกิจกรรมซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
การบริ การ
3. Physical Evidence ได้แก่ ความสามารถและสภาพแวดล้อมของตลาดบริ การ ซึ่ งมี
ทั้งในส่ วนของสิ นค้าที่ จบั ต้องได้และช่ วยในการสื่ อสารและดาเนิ นกิ จกรรมเกี่ ยวกับการบริ การ
รวมทั้งประสบการณ์ ที่จบั ต้องไม่ได้ของลูกค้าปั จจุบนั และความสามารถของธุ รกิ จที่จะถ่ายทอด
ความพอใจของลูกค้าในปั จจุบนั ไปสู่ ลูกค้าในอนาคต
นอกจากนี้ วิ ช าร์ ด เอฟ เกอร์ สั น (Richard F Gerson) ได้ก ล่ า วว่ า ในการสร้ า งส่ ว น
ประสมทางการตลาด ควรเพิ่ม P เป็ น 8 ตัวและ S อีก 1 ตัวจึงจะเหมาะสม ซึ่ ง P แล S ที่เพิ่มขึ้นใน
ความหมายของริ ชาร์ ดเอฟเกอร์ สัน ได้แก่
1. Positioning หมายถึง การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ไว้ในใจผูบ้ ริ โภค
2. People หมายถึงคนที่จะทางานในการขายสิ นค้าและบริ การ
3. Profit หมายถึง สิ่ งที่วางแผนจะทาให้ได้
4. Politics หมายถึง กฎข้อบังคับที่มีอิทธิพล
5. Services หมายถึง การให้บริ การลูกค้าอย่างดีเลิศ
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Whole Product Concept
(โดย Theodore Levitt , คศ. 1983)
Theordore Levitt ได้ เสนอแนวคิ ด นี้ ไว้เป็ นครั้ งแรกเมื่ อ คศ. 1983 ในหนั ง สื อ
Marketing Imagination และเป็ นที่ยอมรับอย่างแพร่ หลาย โดยแนวคิดนี้ มองตัวผลิตภัณฑ์ในองค์
รวมซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์พ้ืนฐาน( Generic Product ) ที่มีการเพิ่มองค์ประกอบรวมทุกๆ สิ่ งอันเป็ น
ที่ ตอ้ งการสาหรับ ผูบ้ ริ โภคและมี เหตุผลอันสมควรที่จะซื้ อ ซึ่ งโดยปกติผลิ ตภัณฑ์พ้ืนฐานมักจะ
ปรั บ ให้ ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของลู ก ค้า ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ งค์ร วม (Whole Product) จะเพิ่ ม
องค์ป ระกอบในเรื่ อ งของการอบรม การให้ค วามช่ วยเหลื อ การจัดท าคู่ มื อ การเพิ่ ม ซอฟแวร์
ฮาร์ ดแวร์ การติดตั้ง เป็ นต้น
แนวคิดของผลิตภัณฑ์องค์รวมเกิดขึ้นจากการตระหนักถึงช่องว่างระหว่างผลิตภัณฑ์ที่
ปรั บ ให้ เข้า กับ ผู บ้ ริ โ ภคกับ ข้อ สั ญ ญาทางการตลาดที่ เสนอต่ อ ผูบ้ ริ โภค ตัว อย่า งเช่ น ถ้า ขาย
คอมพิวเตอร์ ตามข้อสัญญาทางการตลาดนัน่ คือการนาคอมพิวเตอร์ ไปใช้งาน ติดตั้งและพิมพ์ภาพ
ดิจิตอล แต่ผลิตภัณฑ์องค์รวมไม่ใช่แค่เพียงผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่ยงั รวมถึงการทดสอบ
คุณภาพที่ดี ทาการทดลองติดตั้งระบบและตรวจสอบซอฟแวร์ สี ของงานพิมพ์ และตรวจสอบสาย
ต่างๆ ที่จาเป็ นซึ่ งสะท้อนให้เห็น แนวคิดของผลิตภัณฑ์องค์รวม
แนวความคิดด้ านการตลาดแบบลูกค้ าสั มพันธ์
(Customer Relationship Marketing: CRM)
(โดย Theodore Levitt , ค.ศ. 1983)
การตลาดแบบความสัมพันธ์ เป็ นรู ปแบบการตลาดที่เกิดขึ้นเมื่อทศวรรษที่ 1980 ซึ่ ง
เน้นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าโดยการทาความเข้าใจความต้องการในแต่ละช่วงชีวิต
ของลู กค้า แนวคิดนี้ เน้นที่ จะกาหนดตัวผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าปัจจุบนั
อย่างไรก็ดีจุดเริ่ มต้นของการตลาดแบบความสัมพันธ์ในยุคใหม่ เริ่ มขึ้ นจากแนวคิด
ของ Schneider ในปี 1980 ซึ่ งมี แนวคิดว่าธุ รกิ จควรจะรักษาลูกค้าปั จจุบนั เอาไว้แทนที่จะมุ่งเน้น
การจู งใจลู ก ค้าให้ม าซื้ อสิ นค้าหรื อบริ ก าร ซึ่ งเรี ยกว่าเป็ นการตลาดแบบ interactive marketing
และต่อมา Len Berry และ Texas ก็ ไ ด้เรี ยกการตลาดแบบนี้ ว่า การตลาดแบบความสัมพัน ธ์
(Relationship Marketing) ในปี 1982 แนวคิ ด นี้ ได้ถู ก เสนอในเชิ ง การตลาดเป็ นครั้ งแรกโดย

107
Theodore Levitt ในปี 1983 Theodore Levitt ได้เสนอในประเด็ น ที่ ว่า “ธุ ร กิ จ ทุ ก ธุ ร กิ จ ในทุ ก
องค์กรต่างต้องการสร้างลูกค้า การรักษาลูกค้าเหล่านี้ และการสร้างกาไรสู งสุ ด (Maximize) เหล่านี้
เป็ นสิ่ งที่ทุกองค์กรพึงประสงค์ท้ งั นั้น”
ในทางปฏิ บ ัติ ก ารตลาดแบบความสั ม พัน ธ์ เริ่ ม ต้น จากภาคอุ ต สาหกรรมและตลาด
ระหว่างธุ รกิ จกับธุ รกิ จ ซึ่ งมีการติดต่อกันในระยะยาว หลังจากนั้น Barbara Bund Jackson จึงได้
นามาประยุกต์ใช้ในเชิงการตลาดในปี 1985 ในยุคปัจจุบนั การตลาดแบบความสัมพันธ์ส่วนใหญ่มกั
ถูกใช้ในธุ รกิจบริ การ เนื่องจากการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวมีตน้ ทุนที่สูงมาก จึงทาให้การใช้
ไม่เป็ นที่แพร่ หลาย
การตลาดแต่ เดิ ม นั้น เริ่ ม ต้น เมื่ อทศวรรษที่ 1960 และ 1970 เมื่ อธุ รกิ จพบว่าการขาย
สิ นค้าให้ แก่ ลู ก ค้ามี ค วามยากมากขึ้ น ตลาดผูบ้ ริ โภคเริ่ ม มี ค วามเป็ นระบบและเริ่ ม มี ก ารขายใน
รู ปแบบของผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพต่าให้แก่ลูกค้าจานวนมาก หลังจากนั้นขอบเขตของการตลาดจึงเริ่ ม
กว้างขึ้น และเริ่ มมีการปรับแนวคิดในรู ปแบบของการตลาดแบบความสัมพันธ์มากขึ้นโดยในทาง
ปฏิบตั ิน้ นั จะนาเอาซอฟแวร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการจัดการ
แนวคิ ด ด้ า นการตลาดแบบความสั มพั น ธ์ จ ะเน้ น ที่ การรั ก ษาลู กค้ า (Customer
Relationship) ซึ่ งตามแนวคิ ดของ Gronroos (1989) ได้กล่ าวว่าการตลาดคือ การแลกเปลี่ ยนและการ
กระทาตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กบั ลู กค้า และพยายามทาให้ลูกค้าเกิ ดความไว้วางใจในระยะยาว ซึ่ งการ
รักษาลูกค้าปั จจุบนั เอาไว้จะมีตน้ ทุนที่ต่ากว่าการแสวงหาลูกค้าใหม่ เนื่องจากจะช่วยให้ลูกค้าไม่หนั ไป
ซื้ อสิ นค้ายี่ห้ออื่น ช่ วยในการขายสิ นค้าข้ามผลิตภัณฑ์ การทากิจกรรมการตลาดข้ามผลิตภัณฑ์ ทาให้
ลูกค้ามีความภักดีในสิ นค้า และมีตน้ ทุนในการเปลี่ยนยีห่ ้อสิ นค้าสู งขึ้น
ขอบเขตของการตลาดแบบความสัม พันธ์ จะเกี่ ยวข้องกับ ทุ ก หน่ วยงานในองค์ก ร
ไม่ใช่ แค่หน่ วยงานการตลาดเท่านั้น จะต้องเกิ ดจากความร่ วมมือกันในเรื่ องของคุ ณภาพของการ
จัดการ การให้บริ การลูกค้า และการตลาดภายใต้แ นวคิดและปรัชญาทางการตลาดในทุกๆส่ วน
ขององค์กร และพนักงานทุ กคนในองค์กร ดังนั้นการตลาดแบบความสัมพันธ์จึงเปรี ยบเสมือน
การตลาดภายใน (Internal Marketing) ซึ่ งจะต้องมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อที่จะสามารถดาเนิ นงานด้าน
การตลาดภายนอก(External Marketing ) ในการพั ฒ นาโปรแกรมท างการตลาดได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
ทฤษฏี น้ ี ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) มาตั้งแต่ปี 1962 แต่
การทา CRM เพิ่งเริ่ มมีความเป็ นไปได้ในช่ วงไม่ถึง 8 ปี ที่ผ่านมา เนื่ องจากนักการตลาดต้องอาศัย
ความก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตในปัจจุบนั ช่วยเอื้อประโยชน์
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Seven O’s Framework
โดยฟิ ลิป คอตเลอร์ ค.ศ. 1984
ฟิ ลิป คอตเลอร์ ได้เสนอแนวคิดในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการหาตลาดใหม่
ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัย 7 ประการ ซึ่ งเรี ยกว่า “Seven O’s” หรื อ “6W 1H” ได้แก่
Who
Occupants
ใครอยูใ่ นตลาด
What
Objects
ตลาดต้องการซื้ ออะไร
Why
Objective
วัตถุประสงค์ในการซื้ อ
Who participate Organization ผูม้ ีส่วนร่ วมในการซื้ อ
How
Operation
ซื้ออย่างไร
When
Occasions
ซื้อเมื่อไร
Where
Outlets
ซื้อที่ไหน
ตัวแบบพฤติกรรมการซื้อของฟิ ลิป คอตเลอร์ (Stimulus Response Model)
โดยฟิ ลิป คอตเลอร์ ค.ศ. 1984
เป็ นการสร้างตัวแบบโดยอาศัยทฤษฏีพ้ืนฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ จากสาเหตุ
ที่ ท าให้ เกิ ดพฤติ ก รรมในการซื้ อ ซึ่ งประกอบไปด้ว ยสิ่ ง เร้ า 2 ส่ วน ได้แ ก่ สิ่ งเร้ า ทางการตลาด
(Marketing Stimuli) อันได้แก่ ส่ วนประสมทางการตลาด 4P’s ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ควบคุมได้ และสิ่ งเร้า
ภายนอกอื่น ๆ ซึ่ งไม่สามารถควบคุมได้ สิ่ งเร้าทั้ง 2 ส่ วนจะถูกป้ อนเข้าสู่ กล่องดา (Black box) ผ่าน
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูซ้ ้ื อภายใต้อิทธิ พลของวัฒนธรรม สังคม และจิตวิทยา ที่บุคคลนั้น
ได้รับและจะปรากฏผลออกมาในรู ปของพฤติกรรมตอบสนอง (Response) ต่อสิ่ งเร้า
แนวคิดเรื่ อง Cluster (Cluster of Competence)
โดย ไม เคิล อี พอร์ เตอร์ ค.ศ. 1990
แนวความคิดเรื่ องคลัสเตอร์ แสดงให้เห็นแนวทางใหม่ในการมองเศรษฐกิจระดับเมือง
และระดับ ประเทศ ชี้ ให้ เห็ น บทบาทใหม่ ข องบริ ษ ัท รั ฐ บาล และสถาบัน ต่ า ง ๆ ในการเพิ่ ม
ความสามารถของการแข่งขัน และแสดงให้เห็นว่า ความได้เปรี ยบในการแข่งขันหลายอย่าง นั้นมี
อยู่ใ นสถานที่ ต้ ังที่ ก ลุ่ ม ธุ รกิ จนั้น อาศัย อยู่ ไม่ ไ ด้จาเป็ นต้อ งอยู่เฉพาะภายในบริ ษ ัท หรื อภายใน
อุตสาหกรรมเท่านั้น

109
คลัสเตอร์ เป็ นการรวมกลุ่ มกันในทางภูมิศาสตร์ ของบริ ษทั ซัพพลายเออร์ บริ ษทใน
อุ ต สาหกรรมที่ เกี่ ย วข้อ ง และสถาบัน ที่ เกี่ ย วข้อ ง ซึ่ งต้อ งมี ก ารติ ด ต่ อ กัน ในด้า นใดด้า นหนึ่ ง
โดยเฉพาะ ซึ่ งเมื่อมารวมตัวกันแล้วทาให้เกิ ดมูลค่ารวมสู งกว่าผลรวมของทุกบริ ษทั เมื่อแยกกันอยู่
คลัสเตอร์ จึงมีบทบาทสาคัญต่อการแข่งขัน และทาให้เกิดความหมายที่สาคัญสาหรับบริ ษทั รัฐบาล
มหาวิทยาลัยและสถาบันอื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจ
ในปั จจุบนั เรื่ องของสถานที่ต้ งั หรื อ Location ดูจะมีบทบาทลดลง เพราะโลกาภิวฒั น์
ทาให้บริ ษทั ต่าง ๆ หาแหล่งเงิ นทุน สิ นค้า และเทคโนโลยีได้จากทัว่ โลก และยังสามารถย้ายการ
ดาเนิ น งานไปอยู่ที่ ใดก็ ไ ด้ในโลกที่ จะท าให้บ ริ ษ ัท มี ป ระสิ ท ธิ ภาพด้านต้น ทุ น มากที่ สุ ด ขณะที่
รัฐบาลถูกมองเหมือนว่ากาลังสู ญเสี ยอานาจที่มีต่อการแข่งขันไปให้กบั กระแสของโลกาภิวฒั น์
แม้มุมมองนี้ จะกาลังแพร่ หลายแต่ก็ไม่ได้สอดคล้องกับความเป็ นจริ งของการแข่งขัน
ในหนังสื อ “The Competitive Advantage of Nations” ซึ่ งตีพิมพ์เมื่อปี 1990 พอร์ เตอร์ ได้กล่าวถึ ง
ทฤษฏี การแข่งขันระดับท้องถิ่ น ระดับ รัฐและระดับชาติ ไว้ในบริ บ ทของ Global Economy โดย
ทฤษฏี น้ ี ได้ให้บทบาทที่ สาคัญกับคลัสเตอร์ (Cluster) หรื อการรวมกลุ่ ม การแพร่ หลายของคลัส
เตอร์ ในระบบเศรษฐกิ จทาให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ งในธรรมชาติของการแข่งขันและบทบาทของ
สถานที่ต้ งั ที่มีต่อความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
Cluster Approach เป็ นกระบวนการที่ มุ่งเน้น พัฒ นาและสร้ างศัก ยภาพของธุ รกิ จใน
Cluster ที่เชื่ อมโยงกันให้มีทิศทางที่สอดคล้องซึ่ งกันและกัน และในที่ สุดสามารถสร้าง Business
Value ขึ้นมาได้ โดยมองลึกลงไปในแต่ละกลุ่มธุ รกิจและลาดับ Supply Chain ขึ้นมาให้เด่นชัดและ
ก าหนดด้า น Demand และ Supply Side ศึ ก ษาค้น หาความต้อ งการในตลาดโดยเฉพาะที่ เป็ น
Unserved need เป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้าง Differentiation รวมไปถึงคู่แข่งขันและโอกาสใหม่ ๆ
ในตลาด Supply Side คือกลุ่มธุ รกิ จด้านจัดหาวัตถุดิบธุ รกิจการผลิต ธุ รกิจการออกแบบและบรรจุ
ภัณฑ์ธุรกิจการจัดเก็บ (Storage) ธุ รกิจการขนส่ ง และการวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์
การจัดเรี ยงลาดับขั้นตอนเป็ นห่ วงโซ่ เช่ นนี้ (Supply Chain) ช่ วยให้สามารถแบ่งกลุ่ ม
ธุ รกิ จได้อีกเป็ นส่ วน ๆ ที่ เรี ยกว่า Value Chain เพื่อกาหนดเป้ าหมายที่เป็ น Key Success Factor ใน
แต่ละ Value Chain ได้อย่างชัดเจน เช่ นในบางกลุ่ มต้องการให้มีม าตรฐานของวัตถุ ดิบ หรื อบาง
กลุ่มเป้ าหมายคือมุ่งสร้ างนวัตกรรมให้เป็ นจุดขาย หรื อบางกลุ่มมีเป้ าหมายคือการจัดส่ งที่รวดเร็ ว
และมีความเสี ยหายน้อยที่สุด
ขนาดทางภูมิศาสตร์ ของคลัสเตอร์ น้ นั มีต้ งั แต่ภายในเมือง ภายในรัฐ ภายในประเทศ
ไปจนกระทัง่ เป็ นเครื อข่ายระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน และก็มีได้หลากหลายรู ปแบบขึ้นอยูก่ บั ระดับ
ความลึกและซับซ้อน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบไปด้วยบริ ษทั ผูผ้ ลิตสิ นค้าและบริ การขั้นสุ ดท้าย
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ซัพพลายเออร์ เพื่อการผลิตสิ นค้าและบริ การ (ทั้งวัตถุดิบและเครื่ องจักร) สถาบันการเงิน บริ ษทั ใน
อุ ตสาหกรรมที่ เกี่ ย วข้อง และมักจะรวมถึ งบริ ษ ทั ในอุตสาหกรรมต้นน้ า ผูใ้ ห้บ ริ การโครงสร้ าง
พื้นฐาน เช่ น รั ฐบาลหรื อหน่ วยงานอื่นที่ จดั หาโครงสร้ างพื้นฐานและการสนับสนุ นด้านเทคนิ ค
(เช่น มหาวิทยาลัย) นอกจากนี้ คลัสเตอร์หลายกลุ่มยังรวมสมาคมการค้า และภาคเอกชนอื่นๆ ที่ให้
การสนับสนุนสมาชิกของคลัสเตอร์เข้าไว้ดว้ ย
การกาหนดองค์ประกอบของคลัสเตอร์ น้ นั จะเริ่ มต้นจาก บริ ษทั หลาย ๆ บริ ษทั ที่ขาย
สิ นค้า/บริ การประเภทเดียวกันมารวมกัน หรื อบริ ษทั ขนาดใหญ่บริ ษทั เดียว จากนั้นก็มองถึงบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องทั้งต้นทางและปลายทางที่มีความเชื่อมโยงกันในแนวลึก แล้วจึงมองหาความเชื่อมโยงใน
แนวนอนเพื่อกาหนดอุตสาหกรรมที่อาศัยช่องทางการจัดจาหน่ายเดียวกัน หรื ออุตสาหกรรมที่มีการ
ผลิ ตสิ นค้าและบริ การประกอบกัน โดยความเชื่ อมโยงในแนวนอนของอุตสาหกรรมจะขึ้นอยูก่ บั
การใช้ปั จจัย การผลิ ตหลัก หรื อเทคโนโลยีที่ เหมื อนกัน หลังจากระบุ บ ริ ษ ทั และอุ ตสาหกรรมที่
เกี่ ยวข้องในคลัส เตอร์ ไ ด้แล้ว ก็ ม ามองถึ งสถาบัน ที่ ให้ก ารสนับ สนุ น ทั้งด้านทักษะ เทคโนโลยี
ข่าวสาร ทุ น หรื อโครงสร้ างพื้นฐานต่ าง ๆ ให้ก ับ สมาชิ ก ในคลัส เตอร์ และสุ ดท้ายก็ คือตัวแทน
ภาครัฐหรื อผูค้ ุมกฎต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลอย่างเด่นชัดต่อสมาชิกในคลัสเตอร์
คลัส เตอร์ มี ค วามหลากหลายในเรื่ องของขนาดความกว้าง และขั้น ตอนการพัฒ นา
ความแตกต่างในธรรมชาติของคลัสเตอร์ ส่งผลให้โครงสร้างของอุตสหกรรมที่ประกอบกันขึ้นเป็ น
กลุ่มก้อนมีความแตกต่างกันด้วยโดยคลัสเตอร์ที่มีการพัฒนามากกว่าก็จะมีฐานของซัพพลายเออร์ ที่
ลึกและจานวนมาก รวมทั้งมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสถาบันสนับสนุนที่กว้างกว่าด้วย
ขอบเขตของคลัสเตอร์ จะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ รื่ อย ๆ เพราะบริ ษทั และอุตสาหกรรม
ต่างก็มีการเกิดใหม่เพิ่มขึ้นเสมอ ส่ วนที่มีอยูแ่ ล้วก็มีช่วงที่ตกต่าลงไป ด้านสถาบันเองก็มีการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา รวมทั้งการพัฒนาของตลาดและเทคโนโลยีก่อให้เกิดอุตสาหกรรม
ใหม่ ๆ ลัก ษณะความเชื่ อ มโยงใหม่ ๆ และตลาดที่ เป็ นทางเลื อ กใหม่ ม ากขึ้ น ตลอดไปจนถึ ง
กฎระเบี ยบต่าง ๆ ที่ มี ผลต่อขอบเขตของคลัสเตอร์ ก็เป็ นเช่ นเดี ยวกัน การวิเคราะห์คลัสเตอร์ น้ ัน
สามารถทาได้ที่หลายระดับของการรวมตัว ซึ่ งการวิเคราะห์ ที่ระดับ ต่างกันก็จะให้ภาพที่ต่างกัน
ออกไป อย่างเช่น หากมองคลัสเตอร์ ธุรกิจการเกษตรซึ่ งเป็ นคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์ เนีย
ก็อาจจะเห็นภาพการแข่งขันในนั้น โดยมีคลัสเตอร์ของไวน์ที่กล่าวถึงไปแล้วเป็ นองค์ประกอบหนึ่ง
ในนั้นด้วย แต่ถ้าวิเคราะห์ ที่ระดับของคลัสเตอร์ ไวน์ ก็จะให้ภาพที่เฉพาะเจาะจงอีกภาพหนึ่ งคือ
ภาพความเชื่ อ มโยงของคลัส เตอร์ ไ วน์ กับ คลัส เตอร์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากคลัส เตอร์ น้ ั น ให้
ความส าคัญ ที่ ธ รรมชาติ ข องการแข่ ง ขัน และที่ ม าของความได้เปรี ย บในการแข่ ง ขัน มัน จึ ง กิ น
ความหมายมากกว่าค าว่าอุ ตสาหกรรม สมาชิ ก ของคลัส เตอร์ ส่ วนใหญ่ จะไม่ ท าการแข่ งขัน กัน
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โดยตรง แต่ จะให้ ก ารสนับ สนุ น กับ อุ ตสาหกรรมอื่ น ๆ ในคลัส เตอร์ ด้วยการร่ วมแบ่ งปั นความ
ต้องการและโอกาสทางธุ รกิ จที่ เหมือนกัน รวมทั้งร่ วมกันเผชิ ญข้อจากัดและอุปสรรคในการเพิ่ม
ผลผลิ ตที่ เหมื อน ๆ กัน การมองกลุ่ ม ของบริ ษ ทั และสถาบัน ให้เป็ นคลัส เตอร์ จะท าให้ม องเห็ น
โอกาสของความร่ วมมือและการพัฒนาร่ วมกันในขอบเขตที่สนใจเหมือนกัน ดังนั้น การลงทุนจาก
ทั้งเอกชนและภาครัฐเพื่อปรั บปรุ งเงื่ อนไขของคลัสเตอร์ จึงเป็ นสิ่ งที่จะก่ อให้เกิ ดผลดี กบั องค์กร
จานวนมาก
แนวคิดในการบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Category Management)
โดย Thomas W. Gruen, ค.ศ. 1993
การบริ ห ารกลุ่ ม ผลิ ตภัณ ฑ์ จดั เป็ นศาสตร์ ใหม่ ใ นวงการค้าปลี ก โดยเป็ นการน าเอา
ระบบการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Efficient Consumer Response)
หรื อระบบอีซีอาร์ มาใช้ปรับโครงสร้างในส่ วนอุปสงค์ของธุ รกิ จค้าปลีก ซึ่ งส่ งผลกระทบโดยตรง
ต่อการจัดแสดงสิ นค้าบนชั้นวางขายสิ นค้า การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด การกาหนดราคา และ
การจัดรายการสั่งสิ นค้าให้มีความหลากหลาย ซึ่ งคานิยามของโครงการร่ วมพัฒนาระบบอีซีอาร์ ใน
อุตสาหกรรมกล่าวว่า “อีซีอาร์ เป็ นกระบวนการของผูจ้ ดั จาหน่ายหรื อผูข้ ายสิ นค้าในการบริ หารกลุ่ม
ผลิ ตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เสมือนหนึ่ งหน่ วยธุ รกิ จเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Business Units) ของบริ ษทั เพื่อ
เพิ่มผลลัพธ์ที่ธุรกิจต้องการจากการมุ่งนาเสนอคุณค่าแก่ผบู ้ ริ โภค
การบริ หารกลุ่มผลิตภัณฑ์จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการตลาดอย่างเป็ นระบบที่
ได้รับ การพิ สู จน์ แล้วว่าน าไปใช้ไ ด้ผ ลภายใต้ส ถานการณ์ ท างการตลาดต่ าง ๆ ไม่ ว่า จะเป็ นใน
สหรัฐอเมริ กา ทวีปยุโรป แอฟริ กาใต้ ออสเตรเลีย และละตินอเมริ กา ซึ่ งการบริ หารกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ ี
จะมุ่งเน้นการตัดสิ นใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่มาจากการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ข้อมูลผ่าน
เครื่ องสแกนเนอร์ และข้อมูลที่ เกิ ดขึ้นจริ งในตลาด แล้วสามารถนาไปใช้แก้ปัญหาความโน้มเอียง
หรื อการให้ความสนใจกับตราสิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ งของซัพพลายเออร์ ผขู ้ ายสิ นค้า เนื่องจากต้องการ
เพิ่มส่ วนครองตลาดให้กบั ตราสิ นค้าดังกล่ าว ซึ่ งการบริ หารกลุ่ มผลิตภัณฑ์ช่วยให้ซัพพลายเออร์
มุ่งเน้นเฉพาะสิ นค้าที่อยู่ในความต้องการของผูบ้ ริ โภคอันเป็ นการร่ วมมือกันดาเนิ นธุ รกิ จระหว่าง
ธุ รกิจค้าปลีกกับซัพพลายเออร์
นอกเหนื อจากแนวคิ ดและทฤษฎี ท างการตลาดข้างต้นแล้ว จากการวิจยั ยังพบว่ามี
นักวิชาการด้านการตลาดอีกหลายท่านได้เสนอแนวคิด ทฤษฎี และโมเดลที่ใช้ประโยชน์สาหรับ
งานทางการตลาดอีกหลายแนวคิด ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั ในตารางที่ 4.1
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The Resource-Advantage Theory of Competition ( R-A Theory )
โดย Shelby D. Hunt , 1997
The Resource-Advantage Theory of Competition ( R-A Theory ) ได้มีการพัฒนามาจาก
แนวคิดหลายแนวคิดทั้งในด้านการตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และธุรกิจทัว่ ไป
รวมทั้งวิวฒั นาการทางเศรษฐกิจ Heterogeneous Demand Theory Differential Advantage
Theory และTransaction Cost Economic เป็ นต้น
ทฤษฎี R-A Theory เป็ นทฤษฎีทางการแข่งขันที่กล่าวถึงกระบวนการของการแข่งขันที่มี
การกาหนดรู ปแบบและพื้นฐานการแข่งขันในรู ปแบบต่างๆ นับเป็ นทฤษฎีการแข่งขันที่เกิดขึ้น
ใหม่ในช่วงกลางทศวรรษที่1990 ทฤษฎีน้ ีจดั เป็ นส่ วนหนึ่งของ A General Theory of
Competition( GTC)โดยแนวคิดของ GTCนั้นจะพิจารณาถึงทรัพยากรที่ธุรกิจมีอยู่ (Resources)
ความสามารถที่ธุรกิจมีอยู(่ Competences ) ประสิ ทธิภาพในการผลิต( Productivites) และการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ( Economic Growth ) ทฤษฎี R-A Theory มองว่าการแข่งขันไม่ใช่เป็ นการ
แบ่งแยกทรัพยากรที่มีอยูจ่ ากัด แต่เป็ นการสร้างทรัพยากรให้มีเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดคุณประโยชน์
แก่สังคม ทฤษฎีน้ ีสามารถใช้อธิ บายและคาดคะเนภาวะเศรษฐกิจ และแสดงให้เห็นวิธีการพร้อม
ทั้งเหตุผลที่ทาการคาดคะเนผลลัพธ์น้ นั ความสาเร็ จของการนาเอาทฤษฎีน้ ีไปใช้อธิบายและทาการ
คาดคะเนผลลัพธ์ปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในเชิงการตลาดและไม่ใช่การตลาด
แนวคิดนี้มีมุมมองในเรื่ องของการแลกเปลี่ยน และมองที่จุดประสงค์หลักของธุรกิจที่
ต้องการมีผลการดาเนินงานทางการเงินที่ดี แต่ธุรกิจอาจจะไม่สามารถก้าวไปสู่ จุดสาเร็ จได้หาก
( 1 ) ผูบ้ ริ หารขาดความสามารถ และขาดข้อมูลข่าวสาร (2 ) ความสนใจและเป้าหมายส่ วนตัวของ
ผูบ้ ริ หารแตกต่างไปจากเจ้าของธุ รกิจ ( 3 ) ผลการดาเนินงานทางการเงินถูกบีบบังคับโดยจริ ยธรรม
ของผูบ้ ริ หารหรื อเจ้าของธุ รกิจ นอกจากนี้ยงั มองว่าการแข่งขันไม่มีจุดสมดุล และเป็ นกระบวนการ
ที่มีความต่อเนื่ อง มีการต่อสู ้อยูต่ ลอดเวลาระหว่างธุ รกิจ เพื่อให้เกิดความได้เปรี ยบในทรัพยากรใน
เชิงเปรี ยบเทียบอันจะนาไปสู่ ความได้เปรี ยบในตาแหน่งทางการตลาดและมีผลการดาเนินงานทาง
การเงินที่ดีกว่าคู่แข่งขัน ธุ รกิจจะเรี ยนรู ้จากการแข่งขัน ผลการดาเนินงานทางการเงินจะมี
ความสัมพันธ์กบั ตาแหน่งทางการตลาด และในทางกลับกันคือความสัมพันธ์กบั ทรัพยากรที่ธุรกิจมี
อยู่ โดยตาแหน่งทางการตลาดที่แสดงถึงความได้เปรี ยบในการแข่งขันจะอ้างอิงจากการดู
ความสัมพันธ์กบั คู่แข่งขัน การมีทรัพยากรที่สามารถทาการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดในแต่ละส่ วนตลาด ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าธุรกิจได้มีการส่ งมอบคุณค่าที่สูงกว่าและมีตน้ ทุนการ
ผลิตที่ต่ากว่าคู่แข่งขัน
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ตารางที่ 4.1 แนวคิด ทฤษฎี และ โมเดลทางการตลาดทีส่ าคัญ
Model
MEDIAC
(Advertising Decision
Systems)

ผู้คิดค้ น
Little and Lodish

ปี
1969

CALLPLAN
BRANDAID
ADMOD

Lodish
Little
Aaker

1971
1975
1975

ASSESSOR

Silk and Urban

1978

Model for designing a
Product Line

Dobson and Kalish

1988

SHARP

Bultez and Naert

1988

Salesforce
Compensation Theory

Basu

1985

ประโยชน์
เป็ นโมเดลที่ใช้ในการประเมินความมี
ประสิ ทธิผลของสื่ อต่าง ๆ ในการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละส่ วนตลาด โดย
พิจารณาผลกระทบจากปัจจัยในเรื่ องของ
ขนาดตลาดและโอกาสการขายในแต่ละ
ส่ วนตลาด รวมทั้งปัจจัยทางด้านฤดูกาลเป็ น
ต้น และในปี 1971 Lodish ได้นาปัจจัย
ทางด้านตารางการใช้สื่อของคู่แข่งขันและ
ตัวพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา
ประกอบด้วย
ใช้สาหรับการจัดตารางงานของทีมขาย
ระบบการจัดการในเรื่ องตรายีห่ อ้
เป็ นระบบที่มองกว้างขึ้นโดยเน้นพิจารณา
ในเรื่ องของการตัดสิ นใจด้านงบประมาณ
ข้อความ (copy) และการจัดสรรการใช้สื่อ
ระบบในการประเมินความเป็ นไปได้ในการ
ขายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคใหม่ที่มีอตั รการ
ซื้อถี่หรื อบ่อย
โมเดลที่ใช้สาหรับการวางรู ปแบบของ
Product line สิ นค้า ซึ่งได้ทาการพัฒนาโดย
ใช้หลักการของ self Selection Frameaork
ของ Moorthy ที่ได้คิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1984
โมเดลที่ใช้ในการจัดสรรพื้นที่บนชั้นวางใน
ร้านค้าปลีกให้กบั ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ได้นา Ageucy Theory ไปใช้อธิบายรู ปแบบ
ของการวางแผนการจ่ายค่าตอบแทนให้กบั
ทีมขาย
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แนวโน้ มของศาสตร์ ทางการตลาดในศตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเริ่ มเปลี่ยนไปจากการใช้ชีวิตไปกับการทางานและ
พักผ่อนมาเป็ นการใช้เวลาเกื อบทั้งชี วิตในการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะมีผลอย่างมาต่อแนวโน้มการตลาดใน
อนาคตคนหนุ่มสาวต้องเรี ยนรู ้สูงขึ้นเพื่อแข่งขันในตลาดแรงงาน ผูใ้ หญ่วยั ทางานต้องฝึ กอบรมหา
ความรู ้ เพิ่ ม เติ ม ความก้า วหน้ าทางเทคโนโลยีใ นปั จจุ บ ัน บัง คับ ให้ ต้อ งมี ก ารเรี ย นรู ้ ส่ิ ง ใหม่ ๆ
ตลอดเวลาและเกิดความรู ้เกิดทัศนคติวา่ การเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองเป็ นสิ่ งจาเป็ นในสังคมสมัยใหม่
และผลักดันให้เกิ ดสังคมการเรี ยนรู ้ข้ ึน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้ กระทบต่อธุ รกิ จ สิ นค้าที่ไม่
ส่ ง เสริ ม ทัศ นคติ และค่ านิ ย มใหม่ เริ่ ม ล้ม เหลว การขายสิ นค้าด้วยภาพลัก ษณ์ ไ ม่ ไ ด้ผ ลอี ก ต่ อไป
ผูบ้ ริ โภคไม่หลงกลกับภาพลวงตาอีกต่อไป แต่กลับมองหาสิ นค้าที่เป็ นจริ งและจับต้องได้และไม่คุม้
ถ้าต้องจ่ายแพงกว่าให้สินค้าที่ใช้ไม่ได้จริ ง การตลาดเปลี่ยนแปลงไปธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนใหม่หมด
ตั้งแต่ สิ นค้า ตราสิ นค้า แนวคิด และการสื่ อสารผ่านสื่ อนานาชนิดที่เปิ ดโอกาสให้มีการโต้ตอบและ
ให้มีส่วนร่ วม ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าในช่ วง 20 ปี ที่ผ่านมา มีการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างทางธุ รกิ จอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั โดยมีปัจจัยหลายประการที่ทาให้องค์กรธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงอันได้แก่
1. System Integration มีการรวมระบบเกิดขึ้น
2. Business Reengineering โดยเน้นที่การจัดโครงสร้างใหม่ในองค์กรตั้งแต่ปี
1995 เป็ นต้นมา
3. กระแสโลกาภิวฒั น์ (Globalization) คนทัว่ โลกติดต่อกันได้หมดชนิดไร้
พรมแดน ทุกภูมิภาคทัว่ โลกมีการร่ วมมือประสานผลประโยชน์ทางการค้าซึ่ งกันและกัน
4. ธุ รกิจมีพลังของการเป็ นธุรกิจทัว่ โลก (Global Forces) มีการเคลื่อนย้ายทาเลที่
ตั้งของอุตสาหกรรมไปสู่ ที่ที่ประหยัดกว่า
5. มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี (Technological Change) โดยเฉพาะการ
สื่ อสารผ่านทางด้านข้อมูล (Information Superhighway) วิทยาการอันทันสมัยของคอมพิวเตอร์ และ
อิ น เตอร์ เน็ ต ธุ ร กรรมออนไลน์ (e-business) ผ่า นสื่ อ อี เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-commerce) รวมทั้ง การ
เพิ่มขึ้นของระบบเศรษฐกิจ ภายใต้เครื อข่ายไร้สาย (m-business) โดยมีหวั ใจหลักคือการสามารถใช้
อินเตอร์ เน็ตได้จากทุกสถานที่โดยไม่ตอ้ งผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทาให้การใช้งานและการสื่ อสาร
กระจายได้กว้างขวางมากขึ้นโดยมีตน้ ทุนในการค้นหาที่ต่าทาให้ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคมีตน้ ทุนของ
ข้อมูลต่าลง ผูบ้ ริ โภคมีอานาจต่อรองมากขึ้นจากข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ในเรื่ อง
ของราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยการใช้ขอ้ มู ลจากระบบอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
พูดคุยกันโดยผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต
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6. การผ่อนคลายกฎระเบียบทางด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
(Deregulation) ท าให้ ป ระเทศต่ า ง ๆ เปิ ดเสรี ท างการค้า เป็ นแรงกระตุ ้น ให้ นัก ลงทุ น ต่ า งชาติ
เคลื่อนย้ายการลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นเนื่องจากมีโอกาสในการทากาไรมากกว่า
7. ระบบเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยก้าวเข้าสู่ เศรษฐกิจโลก
เนื่องจากอินเตอร์ เน็ตไม่มีขีดจากัดทางด้านภูมิศาสตร์ บริ ษทั เล็ก ๆ สามารถเข้าสู่ ตลาดโลกได้
8. ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่มีผลตอบแทนถดถอยเป็ นเศรษฐกิจที่มีผล
ตอบแทนเพิ่มพู น เนื่ องจากการขายผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตมีช่องว่างที่ไม่ จากัด ผูซ้ ้ื อสามารถเข้า
เว็บไซต์ไหนก็ได้เพื่อเลื อกซื้ อสิ นค้า ดังนั้นบริ ษทั ที่มีทรัพ ยากรจากัด และไม่มีอานาจต่อรองกับ
ช่องทางจาหน่าย ก็ยงั มีโอกาสสร้างยอดขายได้สูงโดยผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตนี้
9. ธุ รกิจเปลี่ยนจากการเป็ นผูค้ รอบครองสิ นทรัพย์ (Owning asset) เป็ นการเข้าถึง
สิ นทรัพย์ (Gaining access) โดยการเช่า เช่าซื้ อ หรื อเป็ นสมาชิก จะช่วยให้สามารถลดภาระต้นทุนที่
องค์กรจะต้องแบกรับ บริ ษ ทั จานวนมากจึงพยายามปรับองค์กรให้คล่ องตัวด้วยการกระจายการ
ลงทุน โดยการจัดจ้างบริ ษทั อื่น (Outsourcing) ดาเนินกิจกรรมบางอย่างให้ หรื อขายสิ นทรัพย์ที่ไม่
จาเป็ นบางส่ วนและเช่ าเครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ แทน ปั จจุ บ ันบริ ษ ทั ส่ วนใหญ่ จึงเป็ นเจ้าของแบรนด์
มากกว่าโรงงานและผูบ้ ริ โภคมักชอบเช่ามากกว่าซื้อผลิตภัณฑ์
10. ธุ รกิจเปลี่ยนจากบรรษัทภิบาล (Corporate governance) กลายเป็ นตลาดภิบาล
(Market governance) โดยบริ ษ ทั จะมุ่ งเน้นไปที่ ลู ก ค้าและมุ่ ง ที่ ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะของตนที่ มี
ความได้เปรี ยบในด้านต้นทุน ส่ วนกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ชานาญจะจ้างบริ ษทั ภายนอก ทาในกิจกรรม
ส่ วนที่เหลื อ ความสาเร็ จในปั จจุบนั จะขึ้นอยูก่ บั การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และ
หุ ้นส่ วนธุ รกิ จ ทักษะในการสร้ างและจัดการลู กค้าสัมพันธ์จะเป็ นความเชี่ ยวชาญที่มีความสาคัญ
มาก
11. ตลาดเปลี่ยนแปลงจากตลาดมวลชน (Mass Market) ซึ่งเป็ นการแสวงหาลูกค้า
เพื่อให้มาซื้ อผลิตภัณฑ์ไปสู่ ตลาดหนึ่ งต่อหนึ่ ง (Market to one) ซึ่ งเป็ นการหาผลิตภัณฑ์ไปให้ลูกค้า
เนื่ องจากเทคโนโลยีดิจิตอลทาให้บริ ษทั สามารถติดตามลูกค้าแต่ละคนได้อย่างรวดเร็ วและสามารถ
สื่ อสารตรงกับลูกค้าแต่ละคนทาให้เกิดสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ลึกซึ้ ง
12. การตลาดเดิมมุ่งตอบสนองลูกค้าด้วยระบบตรงเวลา (Just in time) แต่ในยุค
ศตวรรษที่ 21 จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยระบบตามเวลาจริ ง (Real Time) เนื่ องจาก
ข้อมูลข่าวสารที่มีมากมายสามารถหาได้ง่ายและรวดเร็ ว ทาให้บริ ษทั เกือบจะรับรู ้ความต้องการของ
ลูกค้าได้ในเวลาจริ ง (Real Time) บริ ษทั สามารถเชื่อมต่อกับตลาดและตอบสนองความต้องการของ
ลู ก ค้า ทัน ที ใ นขณะเดี ย วกัน ก็ ส ามารถลดปริ ม าณสิ น ค้าคงคลัง ได้อ ย่างมาก ก่ อให้เกิ ด การปรั บ
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โครงสร้ างในห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain) ลู กค้าสามารถวางคาสั่งซื้ อได้จากบ้านและที่ทางาน
ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยไม่จาเป็ นต้องเดินทางมาซื้อสิ นค้าด้วยตนเอง
13. มีแรงผลักดันไปสู่ การหมดกฎเกณฑ์ในภาคเศรษฐกิจมากขึ้นทุกที ผูบ้ ริ โภคถูกชักจูง
ไปสู่ ตลาดของการที่ผซู ้ ้ื อสามารถตัดสิ นใจในสิ่ งที่ตนต้องการเองได้ สามารถเลือกสถานที่ที่จะซื้ อ
สิ นค้าได้ตามใจชอบ และบริ ษทั ก็มีอิสระในการตัดสิ นใจที่จะผลิ ตหรื อขายเองได้ มีการแปรรู ป
บริ ษทั หรื อองค์กรที่รัฐเป็ นเจ้าของ(Privatizing) เพื่อมุ่งสู่ การได้รับผลประโยชน์ของการแข่งขัน

แนวคิดทางการตลาดในศตวรรษที่ 21
ในยุคปั จจุบนั ประเทศส่ วนใหญ่ในโลกจะให้ความสาคัญกับระดับของการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจรวมทั้งปรัชญาทางด้านการเมือง และให้ความสาคัญกับการตลาดมากขึ้น การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในการพัฒนาระบบการจัดจาหน่ายที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อที่จะได้สามารถจัดการกับวัตถุดิบ
และผลผลิ ต ทางอุ ต สาหกรรมได้ แทบทุ ก ประเทศในโลกพยายามที่ จ ะหาวิธี ก ารของกลยุท ธ์
การตลาดสมัยใหม่ที่สามารถจะพัฒนาความสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่ งแม้แต่ประเทศใน
ค่ายคอมมิวนิ สต์ก็มีการใช้การโฆษณา กลยุทธ์ราคา และกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ เพื่อพัฒนาระบบ
การจัดจาหน่ ายภายในประเทศ และการแข่งขันในตลาดการค้าโลก ขณะเดียวกันในภาคธุ รกิ จก็มี
การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งทางธุ รกิ จ อย่างต่ อ เนื่ อ งมี ผ ลท าให้ แ นวคิ ด ด้า นการตลาด กลยุท ธ์
การตลาด ตลอดจนการจัดการด้านการตลาดต้องมี ก ารปรับ ตัวตามสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ ยนไป
แนวคิดทางการตลาดสมัยใหม่ได้มีวิวฒั นาการและมีความหลากหลายมากขึ้นจากนักวิชาการด้าน
การตลาดทัว่ ทุ กมุ มโลก ซึ่ งสามารถสรุ ปแนวคิดด้านการตลาดที่ สะท้อนให้เห็ นวิวฒั นาการของ
ศาสตร์ทางการตลาดในอนาคตศตวรรษที่ 21 จากนักวิชาการทางการตลาดที่สาคัญ ๆ ได้ดงั นี้คือ
1. แนวคิ ดด้านการจัดการสมัยใหม่ที่มองสังคมในอนาคตจะเป็ นสังคมแห่ งความรู ้
(Knowledge Based Society) โดย ปี เตอร์ เอฟ ดรักเกอร์
2. แนวความคิดการตลาดที่มุ่งเน้นคุณค่าให้กบั ลูกค้า (Value Driven Marketing)โดย
ฟิ ลิป คอตเลอร์
3. แนวคิดด้านการตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing Concept) โดยฟิ ลิป คอต
เลอร์ และสุ วทิ ย์ เมษินทรี ย ์
4. แนวคิดกลยุทธ์การแข่งขันในอนาคต :ลูกค้ามีส่วนร่ วมในการสร้างคุณค่าที่เป็ น
เอกลักษณ์The Future of Competition : Co-Creating Unigue Value with
Customerโดย C.K. Prahalad, Venkatram Ramaswamy
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5. แนวความคิดด้านการตลาดแบบลูกค้าสัมพันธ์ในทรรศนะของ Don Peppers และ
Martha Roger
6. แนวความคิดด้านการตลาดแบบลูกค้าสัมพันธ์ในทรรศนะของ ฟิ ลิป คอตเลอร์
7. แนวคิดในการเสาะหาโอกาสทางการตลาดในศตวรรษที่ 21โดยฟิ ลิป คอตเลอร์ สุ
วิทย์ เมษินทรี ย ์ และดีพคั เจน
8. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงกติกาทางการตลาดในทรรศนะของ Greogory S.
Carpenter
9. แนวคิดด้านการตลาดสร้างประสบการณ์ (Experience Marketing)โดย Colin Shaw
และ John Ivens
10. แนวคิดการตลาดแบบ Rethinkingโดย เฮอร์มาวัน การ์ ตาจายา
11. แนวคิดการตลาด Lifestyle Marketing
12. แนวคิดในเรื่ องการตัดแต่งสิ นค้า ( Customization )โดย ฟิ ลิป คอตเลอร์
13. แนวคิดด้านการตลาด Max – e – Marketing(โดย ชัค มาร์ ตินและสแตน แรปป์ ,
คศ. 2002 )
โดยมีรายละเอียดของแนวคิดทางการตลาดข้างต้นดังนี้คือ
แนวคิดด้ านการจัดการสมัยใหม่ ทมี่ องสั งคมในอนาคตจะเป็ นสั งคมแห่ งความรู้
(Knowledge Based Society)
โดย ปี เตอร์ เอฟ ดรักเกอร์
ในศตวรรษที่ 21 ศาสตร์ของการจัดการสมัยใหม่ตอ้ งให้ความสาคัญต่อ 4 องค์ประกอบ
ที่สัมพันธ์กนั คื อ วิธีบริ หาร องค์กร ผูน้ า และนวัตกรรมในเรื่ องของวิธีบริ หาร การจัดการยุคใหม่
ต้องไม่ ห ยุดอยู่แค่ ก ารดาเนิ น ธุ รกิ จแบบเน้น เฉพาะเรื่ องภายในขององค์ก ร แต่ จะต้องเปิ ดประตู
วิสัยทัศน์คิดจากเรื่ องภายนอกก่อนเป็ นสาคัญ นัน่ คือ การเข้าใจความต้องการของตลาดก่อน แล้ว
ค่อยหวนกลับมาสู่ ส่วนใน การจัดการองค์กรต้องมีความยืดหยุน่ สู งมาก แต่ก็ไม่จาเป็ นต้อง “คิดใหม่
ทาใหม่” ไปเสี ยทุกเรื่ อง เพียงแต่รู้จกั ใช้ของเก่าที่มีอยู่ให้เกิ ดประโยชน์กบั บริ บทเฉพาะในแต่ละ
สถานการณ์
สังคมในอนาคตจะเป็ นสังคมแห่ งความรู ้ (Knowledge Based Society) ซึ่ ง ดรัก เกอร์
เขียนไว้ในหนังสื อ The Next Society โดยความรู ้จะเป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่สุด เนื่องจากความรู ้ไม่
มีพรมแดนเข้าถึงง่าย ช่วยให้คนเลื่อนสถานะได้ และทุกคนสามารถเข้าถึงและสะสมปั จจัยการผลิต
ได้ใกล้เคี ย งกัน เทคโนโลยีจะกลายเป็ นตัวแปรส าคัญ ในอนาคตความอยู่รอดของธุ รกิ จจะถู ก

118
พันธนาการไว้กบั เทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ งวันนี้ มีท้ งั โทรทัศน์ วิทยุ
เครื่ องมือสื่ อสารนานาชนิ ด และโดยเฉพาะอินเตอร์ เน็ต ทาให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึงข้อมูลธุ รกิจได้ง่ายดาย
ดังนั้นองค์กรจึงต้องไม่หยุดอยูแ่ ค่การรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้แต่ตอ้ งหันมาใส่ ใจศักยภาพของคนกลุ่ม
ที่ ไ ม่ ใช่ ลู ก ค้า ซึ่ ง เป็ นคนกลุ่ ม มหึ ม านี้ ใ ห้ไ ด้อย่างเต็ม ที่ การสร้ างสรรค์และการแข่ งขันสามารถ
เกิ ดขึ้ นได้ท้ งั นอก บน ขนาน ทแยงมุ ม ระหว่างอุ ตสาหกรรมของเรา กับ อุตสาหกรรมอื่ น ๆ ที่
แข่ ง ขัน โดยอ้อ ม โดยวิธี ก ารใช้ จ่ า ยของลู ก ค้า “ทุ ก คน” เป็ นตัว ก าหนดนโยบาย กลยุท ธ์ และ
เทคโนโลยี
แนวความคิดการตลาดทีม่ ่ ุงเน้ นคุณค่ าให้ กบั ลูกค้ า (Value Driven Marketing)
โดย ฟิ ลิป คอตเลอร์ และสุ วทิ ย์ เมษินทรีย์
แนวความคิ ดนี้ เป็ นแนวความคิดใหม่ล่าสุ ด เป็ นปรัชญาทางธุ รกิ จที่นักการตลาดยุค
ใหม่ในศตวรรษที่ 21 ใช้เป็ นหลักในการดาเนิ นงาน โดยเน้นที่การพัฒนาและการส่ งมอบคุณค่าที่
เหนื อกว่าคู่ แข่ ง ขัน (Superior Value) ให้ก ับ ลู ก ค้าเป็ นหลัก ส าคัญ โดยคุ ณ ค่ าที่ ม อบให้ก ับ ลู ก ค้า
(Customer Delivered Value) อาจให้ นิ ย ามได้ว่ า หมายถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งคุ ณ ค่ า อัน เป็ น
ประโยชน์ ต่อ ลู ก ค้าทั้ง หมด (Total Customer Value) ที่ ลู ก ค้าคาดว่าจะได้รับ จากผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ
บริ การอย่างใดอย่างหนึ่ ง กับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ลูกค้าต้องเสี ยไป (Total Customer Cost) อันเกิดจาก
การประเมิน การได้รับ การใช้ และการกาจัดผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนั้น
การสร้างคุ ณค่าของลู กค้า (Customer Value) ในยุคปั จจุบนั จะต้องปฏิบตั ิการโดยการ
เน้น ที่ ตวั ลู ก ค้าเป็ นส าคัญ (Customer Centric) เจาะจงที่ คุ ณ ค่ า และความต้อ งการของลู ก ค้า การ
พัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายให้สอดคล้องกับความนิยมของลูกค้า การพัฒนาตัวชี้ วดั ทางการตลาด
(Marketing Scorecard) ที่ จะประเมิ นความส าเร็ จทางการตลาดของธุ รกิ จให้ชัดเจน และสามารถ
ติดตามตัวแปรผันทางการตลาดได้อย่างทันท่วงที เช่ น ส่ วนแบ่งในใจของลู กค้า (Share of Mind)
การสนองความพอใจของลูกค้า อัตราการสู ญเสี ยลูกค้า คุณภาพสิ นค้า และดัชนี อื่น ๆ ที่จะทาให้
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั ตื่นตัวต่อความท้าทายและโอกาสที่อยูข่ า้ งหน้า การสร้างกาไรตลอดช่วง
ชี วิตของลูกค้า มองการทากาไรที่มาจากการสร้างคุณค่าตลอดช่ วงชีวิตที่ลูกค้าอยู่กบั เรา( Customer
Lifetime Value ) เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุ รกิ จ (Share of Customer) ซึ่ งการได้ส่วน
แบ่งตลาดเพิ่มมากขึ้นเทียบไม่ได้กบั การมีลูกค้าที่จงรักภักดี
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แนวคิดด้ านการตลาดแบบองค์ รวม (Holistic Marketing Concept)
โดยฟิ ลิป คอตเลอร์
แนวคิ ด นี้ จะไปขยายแนวคิ ด ด้า นการตลาดโดยการเกื้ อ หนุ น การปฏิ ว ัติ ใ นด้า น
เทคโนโลยีดิจิตอล และมีเป้ าหมายเพื่อสร้างสัมพันธภาพ ระยะยาวและความเจริ ญรุ่ งเรื องร่ วมกันกับ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยสาคัญของบริ ษทั โดยมีจุดเริ่ มต้นที่ความต้องการของลูกค้าแต่ละคนและพยายาม
ที่จะเสนอผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละคน
ซึ่ งจาเป็ นที่ จะต้องลงทุนในการสร้ างทุนสัมพันธ์ (Relational Capital) ของบริ ษทั ที่ครอบคลุ มผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยทั้งหมดซึ่ งก็คือลูกค้า ผูร้ ่ วมงาน พนักงาน และชุมชน เพื่อสารวจ สร้าง และส่ งมอบ
คุณค่าให้กบั ลูกค้าแต่ละคนได้ในสภาวะแวดล้อมที่มีการแข่งขันสู ง ซึ่ งจาเป็ นที่จะต้องก้าวเกิ นเลย
กว่ า แนวคิ ด ด้ า นการจัด การลู ก ค้า สั ม พัน ธ์ (Customer Relationship Management: CRM) ไปสู่
แนวความคิ ด ของการจัด การความสั ม พัน ธ์ ในองค์รวม (Whole Relationship management) โดย
จะต้องมองตลาดใหม่อย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างและจัดการฐานข้อมูลของลูกค้า และส่ งมอบคุณค่า
ด้วยการช่วยเหลือจากผูร้ ่ วมงานที่เชื่อมโยงเป็ นเครื อข่าย ภายใต้ทรัพยากรและความสามารถที่ธุรกิจ
มี อยู่ ความส าเร็ จจะเกิ ดจากการจัดการห่ วงโซ่ คุ ณ ค่ าที่ เหนื อกว่า (Superior value chain) ซึ่ งผลิ ต
สิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพสู งด้วยความเร็ วเหนื อระดับสู่ ตลาด และจะบรรลุการเติบโตที่ทากาไร
ได้โดยการขยายส่ วนแบ่งลูกค้า (Expand Customer Share) สร้างความจงรักภักดีของลูกค้าและเกาะ
เกี่ ยวกับ คุ ณ ค่ าทั้งชี วิตของลู ก ค้า ดังนั้นภารกิ จ 3 ประการหลัก คือ การจัด การความต้องการ การ
จัดการทรั พ ยากร และการจัดการเครื อข่ายจะต้องมีที ม งานที่ ส ามารถท างานข้ามหน้าที่ กันอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรให้ประสบความสาเร็ จ
ในการที่จะพัฒนาและส่ งมอบคุณค่าที่เหนือกว่าคู่แข่งขันให้แก่ลูกค้านั้น กระบวนการ
ทางการตลาด (Marketing Process) ใหม่ น้ ี จะเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยทั้ งหลาย
(Stakeholders) ได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการสร้างคุณค่า (Value creation process) ทั้งกระบวนการ
ในเศรษฐกิ จยุคดิ จิตอล คุ ณ ค่า หรื อมู ลค่า (Value) นั้นมาได้หลายทาง ทั้งจากบริ ษ ทั
(Company) จากลู กค้ า (Customers) จากคู่ ค ้ า (Collaborators) ห รื อจากชุ มชน (Communities)
กระบวนการตลาดใหม่น้ ี ทาให้ตอ้ งมีการเปลี่ยนแนวคิดทางการตลาดใหม่ท้ งั ในระดับกลยุทธ์และ
ในระดับ ปฏิ บ ัติก าร โดยที่ คุ ณ ค่ านั้น สามารถขยายขอบเขตและแบ่ งปั น กันได้ โดยบริ ษ ทั เป็ นผู ้
สร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นและนาเสนอให้แก่ลูกค้า หรื อลูกค้าเป็ นฝ่ ายระบุความต้องการของตน ทา
ให้บริ ษ ทั สามารถเสนอสิ่ งที่ เหมาะสมให้กบั ลู กค้าเฉพาะราย ส่ วนคู่คา้ จะมีบ ทบาทในการสร้ าง
ปริ ม ณฑล (Market Space) ขึ้ นด้วยการร่ วมมื อกันจากหลาย ๆ ฝ่ ายในการผลิ ตสิ นค้าและพัฒ นา
กระบวนการทางานอย่างเป็ นระบบ ซึ่ งช่ วยลดสิ นค้าคงเหลือลดต้นทุนและลดเวลาการผลิตลงได้
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สาหรับชุ มชนนั้นจะเกิ ดจากการที่ผบู ้ ริ โภคมีการสื่ อสารกันได้รวดเร็ วขึ้นโดยเฉพาะผ่านทางระบบ
อินเตอร์ เน็ตทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถแบ่งปั นความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ นค้า บริ การและประสบการณ์ที่
ได้รับ และรวมตัวกันเป็ นชุ มชน เป็ นกลุ่มข้อมูลต่าง ๆ ซึ่ งจะถูกเผยแพร่ แบบปากต่อปากแทนการ
โฆษณา และข้อมูลจะมีความน่ าเชื่ อถือในสายตาลูกค้า และบริ ษทั เองก็สามารถได้ขอ้ มูลข่าวสาร
จากชุมชน เหล่านั้นซึ่ งได้ท้ งั ในแง่ของคาวิจารณ์ คาติชม จากลูกค้า
ยิง่ พันธมิตรร่ วมแบ่งปั นคุณค่ากันมากเท่าใด ผลตอบแทนที่พวกเขาได้รับจะยิง่ มากขึ้น
เท่านั้น ตามแนวคิดใหม่ที่เกิ ดขึ้นนี้ แสดงให้เห็นว่าในยุคดิจิตอลนี้ ท้ งั บริ ษทั ผูบ้ ริ โภค พันธมิตรที่
เกี่ ยวข้อง และชุ มชน ทุ กกลุ่ มมี พลังร่ วมกันในการผลักดันให้เกิ ด “คุณค่า” จนส่ งผลให้รูปลักษณ์
ของตลาดเปลี่ยนไป และกลยุทธ์เปลี่ยนไปดังนี้คือ
1. เดิ มแผนกการตลาดมีหน้าที่วางแผนและบูรณาการกิ จกรรมการตลาดเท่านั้น แต่
การตลาดในอนาคตจะต้องเกิดจากการร่ วมมือกันของทุก ๆ ฝ่ ายในองค์กรต้องถือลูกค้าเป็ นสาคัญ
(Customer Centric Thinking) และแทรกซึ มเข้าสู่ ภาพรวมของบริ ษทั ในรู ปของการตลาดบูรณาการ
ซึ่งถือเป็ นหลักการและวิธีปฏิบตั ิที่เน้นสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกคน
2. นักการตลาดใหม่จะมุ่งเน้นที่การสื่ อสารและสร้างสัมพันธ์ภาพกับลูกค้าโดยรับ
อนุ ญ าตจากลู ก ค้าแต่ ล ะราย ซึ่ งเรี ย กว่าการตลาดแบบยิน ยอมพร้ อ มใจ (Permission Marketing)
เนื่ องจากเศรษฐกิ จยุคดิ จิตอล ผูบ้ ริ โภคจะเป็ นผูห้ าข่าวสารที่ตอ้ งการแล้วจึงทาการซื้ อขาย โดยมี
เงื่ อนไขและข้อเรี ยกร้ องที่เพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ และบริ ษทั จะต้องขออนุ ญาตลูกค้าแต่ละรายในการ
พูดคุยสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ซึ่ งแตกต่างไปจากเดิมที่การตลาดเน้นที่การสอดแทรกหาโอกาส
กับลูกค้า
3. การตลาดใหม่ตอ้ งมุ่งเน้นที่การรักษาลูกค้า และสร้างความจงรักภักดี เดิมกลยุทธ์
การขายจะหมดไปกับ การหาลู ก ค้าใหม่ โดยละเลยการสร้ างความสัม พัน ธ์ ที่ ดี ก ับ ลู ก ค้าเก่ า ซึ่ ง
อัน ตราย ในปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ก าลัง ให้ ค วามส าคัญ กับ ลู ก ค้า ปั จ จุ บ ัน มากยิ่ ง ขึ้ น โดยต้อ งสร้ า ง
ความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ลู กค้าปั จจุ บนั ขายสิ นค้าให้หลากหลายขึ้น (Cross Selling) และในปริ มาณที่
มากขึ้น (up Selling) เพื่อสร้างอัตราการเติบโตให้สูงขึ้นเน้นการขายพ่วง การขายข้ามสายผลิตภัณฑ์
และปรับสิ นค้าตามการเปลี่ยนแปลงในวงจรชีวติ ของลูกค้า ซึ่งเป็ นยุทธวิธีขยายการเติบโต
4. การตลาดใหม่ จ ะมุ่ ง สร้ า งคุ ณ ค่ าให้ ก ับ ลู ก ค้า ชั้น ดี ใ นทุ ก ช่ ว งชี วิต ของพวกเขา
(Capturing the lifetime Value) ซึ่ งจะช่ วยให้บริ ษทั ไม่ตอ้ งสู ญเสี ยเงินไปกับเหตุการณ์ ต่าง ๆ เช่ น
ลูกค้าคืนสิ นค้าขอส่ วนลดพิเศษ บริ การพิเศษ เป็ นต้น และเพื่อเป็ นการรักษาลูกค้าที่จะทากาไรให้
บริ ษ ัท ได้ในระยะยาว ซึ่ งเปลี่ ย นไปจากเดิ ม ที่ ก ารตลาดมัก จะเน้น ที่ ธุ รกรรมทัน ด่ วน และการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามข้อต่อรอง
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5. ค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่ เกิ ดขึ้ น จะถื อเป็ นการลงทุ นเพื่อสร้ างสิ น ทรัพ ย์ (Asset
building investment) ซึ่ งแต่เดิ มบริ ษทั มองเป็ นเพียงค่าใช้จ่ายและมีการตัดงบประมาณในบางช่ วง
เช่นตอนสิ้ นปี ทาให้คุณภาพในการบริ การหรื อส่ งสิ นค้าแก่ลูกค้าไม่มีคุณภาพตามที่ควรจะเป็ น มีผล
ให้ลูกค้าไม่พ อใจดังนั้นยุคปั จจุบ นั จาต้องมองการตลาดเป็ นศูนย์กลางการลงทุนที่ ใช้จ่ายไปเพื่อ
สร้างลูกค้าในระยะยาวที่จะก่อให้เกิดรายได้เข้าบริ ษทั
กลยุทธ์การตลาดจะเปลี่ยนไปในลักษณะของการตลาดมุมกลับ (Reverse Marketing)
ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์ 4’P กล่าวคือ ช่องทางของเว็บไซต์ทาให้ลูกค้ามีโอกาสได้ร่วม
ออกแบบและก าหนดลักษณะสิ นค้าด้วยตนเอง (Reverse Product Design) สามารถตั้งราคาแบบ
กลับข้าง (Reverse Pricing) ตามคุณสมบัติ รายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการซื้ อสิ นค้าที่ตนเอง
ก าหนดขึ้ น ส่ วนในด้ า นของการโฆษณากลับ ด้ า น (Reverse Advertising) จะเป็ นโฆษณาที่
เฉพาะเจาะจงและส่ งตรงไปยังลูกค้าแต่ละราย เช่นการทาจดหมายส่ งตรง (Direct Mail) การขายทาง
โทรศัพท์ (Telemarketing) และในอนาคตลูกค้าอาจเป็ นผูก้ าหนดโฆษณาที่พวกเขาต้องการดู และ
บริ ษ ัท ต้องได้รับ อนุ ญ าตเสี ยก่ อนจึ ง จะเสนอโฆษณาแก่ ลู ก ค้า เหล่ านั้น ได้ ส าหรั บ การส่ ง เสริ ม
การตลาดมุ ม กลับ (Reverse Promotion) จะกระท าโดยผ่านระบบอิ นเตอร์ เน็ ตเช่ นกัน เช่ น ลู ก ค้า
สามารถขอคูปองส่ วนลด โดยผ่านสื่ อกลางทางการตลาดได้ และกรณี ของช่องทางจาหน่ายมุมกลับ
(Reverse Distribution Channel) จะมี สิ น ค้าบางประเภทเช่ น เพลง หนังสื อ ภาพยนตร์ ที่ ส ามารถ
ดาวน์โหลดได้โดยตรง ลูกค้าไม่ตอ้ งเสี ยเวลาไปตามร้านเพื่อทดลองสิ นค้าต่าง ๆ
สาหรับเรื่ องของการแบ่งกลุ่มตลาดมุมกลับ (Reverse Segmentation) นั้นอินเตอร์ เน็ต
ให้โอกาสลูกค้าสามารถประมาณบุคลิกลักษณะของตนเองเพื่อจัดกลุ่มตามลักษณะที่เขาเป็ น
นอกจากนี้ ก ารตลาดมุ มกลับ จะต้องช่ วยเพิ่ ม 4C’s ให้แก่ ลู ก ค้าได้แก่ การเพิ่ ม คุ ณ ค่ า
หรื อมู ลค่ าให้กบั ลู กค้า (Customer Value) ลดค่าใช้จ่ายให้กบั ลู กค้า หรื อเสนอสิ นค้าที่ ราคาถู กลง
(Lower Costs) สร้ า งความสะดวกสบายให้ม ากยิ่งขึ้ น (Better Convenience) และสื่ อ สารกัน ได้ดี
ยิง่ ขึ้น (Better Communication)
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แนวคิดกลยุทธ์ การแข่ งขันในอนาคต :
ลูกค้ ามีส่วนร่ วมในการสร้ างคุณค่ าทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์
The Future of Competition : Co-Creating Unigue Value with Customer
Harvard Business School Press Book (FBS Press Book)
โดย C.K. Prahalad, Venkatram Ramaswamy, ค.ศ. 2003
แนวคิดนี้มองว่าแม้วา่ โอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ จะไม่มีขีดจากัดแต่ธุรกิจ
ยังคงไม่สามารถตอบสนองความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าและไม่สามารถสร้างการเติบโตของกาไรได้
อย่างยัง่ ยืน ดังนั้นธุ รกิจจึงควรให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างด้วยการผสมผสาน
กันของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเชื่อมโยงเข้าหากันในทุกกิจกรรมทุกหนทุกแห่งทัว่ โลก และจะ
เกี่ยวข้องกับบทบาทของลูกค้าจากเดิมซึ่ งเป็ นผูค้ อยรับกลายเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทในการมีส่วนร่ วมสร้าง
คุณค่าซึ่ งเกิดจากประสบการณ์ของตัวลูกค้าเอง ดังนั้นจุดเน้นของการสร้างสรรค์จะเปลี่ยนจากการ
สร้างผลิตภัณฑ์หรื อบริ การมาเป็ นประสบการณ์แวดล้อมซึ่ งลูกค้าแต่ละรายสามารถมีปฏิสัมพันธ์
และมีส่วนร่ วมในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ของตนเอง และการที่ลูกค้าแต่ละรายได้มีส่วนร่ วม
สร้างสรรค์ประสบการณ์น้ ีจะเป็ นแหล่งของการสร้างคุณค่าที่เป็ นเอกลักษณ์ของลูกค้าและธุรกิจใน
ขณะเดียวกัน
แนวความคิดด้ านการตลาดแบบลูกค้ าสั มพันธ์ ในทรรศนะ
ของ Don Peppers และ Martha Roger
การตลาดแบบลูกค้าสัมพันธ์ เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าเพื่อให้
ธุ รกิจมีความยัง่ ยืนด้วยการสร้างฐานข้อมูลของลูกค้า ซึ่ งจะช่วยให้บริ ษทั สามารถให้บริ การแก่ลูกค้า
แบบทันทีทนั ใด (Real-Time) โดยบริ ษทั สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าแต่ละรายผ่านข้อมูล
การใช้บริ การและสามารถปรับสิ่ งที่เสนอขาย และข้อมูลข่าวสารให้เข้ากับลูกค้าได้ ซึ่ ง Don Peppers
และ Martha Roger ได้ว างพื้ น ฐานของการตลาดแบบลู ก ค้า สั ม พัน ธ์ ไ ว้ใ นหนัง สื อ One to One
Future คือจะต้องกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย สร้างความแตกต่างในลูกค้าแต่ละรายในเรื่ องคุณค่าที่
ลูกค้ามีต่อบริ ษทั ประเมินผลกาไรในอนาคต และตอบโต้ลูกค้า แต่ละรายเพื่อเรี ยนรู ้ความต้องการ
ของลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่ ง แล้วจึงปรับผลิตภัณฑ์ บริ การและข้อมูลให้ตรงกับ
ลูกค้าแต่ละราย ซึ่ งการผสมผสานระหว่างความแตกต่างของลูกค้า คุณค่าของลูกค้า และความเป็ น
เฉพาะตัว (Personalization) จะทาให้บริ ษทั สร้างความได้เปรี ยบจากลูกค้าได้
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อย่างไรก็ดีการตลาดแบบลูกค้าสัมพันธ์จะทาไม่ได้ดีกบั สิ นค้าประเภทซื้ อครั้งเดียวใน
ชีวติ หรื อสิ นค้าที่ลูกค้ามีความซื้อสัตย์ต่อยีห่ อ้ น้อย หน่วยของสิ นค้ามีขนาดเล็กและมีตน้ ทุนสู งมาก
แนวความคิดด้ านการตลาดแบบลูกค้ าสั มพันธ์ ในทรรศนะ
ของ ฟิ ลิป คอตเลอร์
คอตเลอร์ และสุ วิ ท ย์ เมษิ น ทรี ย ์ ได้ก ล่ า วถึ ง จุ ด มุ่ ง หมายของการตลาดแบบลู ก ค้า
สัมพันธ์ก็เพื่อทาให้ลูกค้าซื้ อสิ นค้ามากขึ้นแม้ว่าราคาจะสู งกว่าคู่แข่งขันก็ตาม ลูกค้าจะกลายเป็ น
ลูกค้าที่มีความภักดี โดยแนะนาสิ นค้าและบริ ษทั แก่เพื่อนร่ วมงาน ครอบครัว เพื่อนฝูง ซึ่ งจะทาให้
บริ ษ ทั กลายเป็ นมาตรฐานขององค์กรหรื อครอบครัว รวมทั้งยอมรับ ที่ จะลองสิ นค้าใหม่ ๆ ของ
บริ ษทั ซึ่ งช่ วยให้บ ริ ษทั สามารถผลิ ตสิ นค้าได้ดีข้ ึ น และมี การใช้เครื่ องอานวยความสะดวกและ
บริ การอื่น ๆ ของบริ ษทั ต่อเนื่องอีกด้วย
แต่เดิ มแนวคิดด้านการตลาดมุ่งเน้นที่ตวั ผลิ ตภัณฑ์แต่แนวคิดใหม่จะเน้น การจัดการ
ลู ก ค้าสัม พันธ์ และเน้นที่ ก ารจัดการปฏิ สัม พันธ์กับ ลู ก ค้าแต่ ละราย ในยุค อุตสาหกรรม บริ ษ ทั มี
ต้น ทุ น สู ง ในการสร้ า งและรั ก ษาความสั ม พัน ธ์ ใ กล้ชิ ด กับ ลู ก ค้า แต่ ล ะรายจึ ง ท าให้ ไ ม่ ส ามารถ
ดาเนิ น การในด้านลู ก ค้า สั ม พัน ธ์ ไ ด้อย่า งจริ ง จัง แต่ ใ นยุค ใหม่ น้ ี บริ ษ ัท สามารถสร้ างและรั ก ษา
สัมพันธ์กบั ลูกค้าได้ดว้ ยต้นทุนที่ต่าลง โดยมีกระบวนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ดง้ นี้คือ
1. การค้น หาลู ก ค้า เป้ า หมาย โดยใช้ร ะบบอิ น เตอร์ เน็ ต และเว็บ ไซต์ช่ ว ยในการ
กาหนดกลุ่ มลู กค้า แยกกลุ่ มลู กค้าตามพฤติ กรรมที่ต่างกัน หลังจากนั้นนาข้อมูลลูกค้ามาประเมิน
คุณค่าลูกค้าและวิเคราะห์ความสามารถในการทากาไรของลูกค้า เพื่อแยกกลุ่มลูกค้าออกเป็ นกลุ่ม
มุ่งหวังและกลุ่มลูกค้า
2. สนองความต้องการลูกค้า ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการแปรคุณค่าลูกค้าไปสู่ ผลประโยชน์
ลูกค้าในทางปฏิบตั ิ โดยดู จากความต้องการของลูกค้า พฤติกรรมการใช้และการตอบสนองต่อการ
ติดต่อที่ผา่ น ๆ มา
3. กาหนดการเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมาย ซึ่ งต้องใช้เงินทุนในการพัฒนา ระบบข้อมูล
ซึ่ งจะต้องมี ฐานข้อมู ลตลาดเชิ งลึ กของลู กค้าแต่ล ะรายที่ เกี่ ยวกับ พฤติ กรรมการซื้ อ ข้อเรี ยกร้ อง
ความต้องการและความนิ ยมของลูกค้า ข้อมูลประชากรศาสตร์ เช่น อายุ การศึกษา รายได้ ปั จจัยเชิง
จิตวิทยา เกี่ ยวกับกิ จกรรม ความสนใจ และความคิดเห็ น รวมทั้งข้อมูลในเรื่ องของการติดต่อกับ
บริ ษทั
ในปั จจุ บนั บริ ษทั จานวนมากมองว่าข้อมู ลเกี่ ยวกับลู กค้าแต่ละรายเป็ นสิ นทรัพ ย์เชิ ง
ยุทธ์ เพื่อรักษาความได้เปรี ยบเชิ งการแข่งขัน จึงมีการพัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehousing) และ
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เหมืองข้อมูล (Data Mining) เพื่อเจาะลึกพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคแต่ละราย ดูความต้องการใหม่ ๆ และ
รู ปแบบการบริ โภค
ข้อมู ล ตลาดเชิ งลึ ก จะหาได้จากธุ รกรรม พฤติ ก รรมลู ก ค้าเช่ น การคลิ ก เพื่ อเสาะหา
ข้อมู ล ในเว็บ ไซต์ หรื อการร้ องขอโดยตรงจากลู ก ค้า ข้อมู ล เหล่ านี้ จะถู ก บู รณาการ เก็ บ เข้าคลัง
รวมทั้งมีการใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ข้ นั สู งและสถิติเข้ามาช่ วยประมวลผลเพื่อค้นหาพฤติกรรมที่มี
ความหมาย และหาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ตัว ลู ก ค้า ข้อ มู ล จะถู ก น าไปแบ่ ง ปั น ใช้ง านในทุ ก กิ จ กรรม
การตลาด เช่น การขาย การให้บริ การลูกค้า
นอกจากนี้ Arthur M. Hughes ได้กล่าวถึง 5 ปั จจัยนี้ มีผลต่อความสาเร็ จของการตลาด
แบบลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่ งได้แก่
1. บริ ษทั มีกระบวนการทางการตลาดที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
2. บริ ษทั สามารถเกาะกุมชื่อลูกค้า ที่อยู่ และพฤติกรรมการซื้ อ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้ อซ้ าของลูกค้า สามารถหาได้ ณ จุดขาย
4. บริ ษทั มีทกั ษะในการสร้างฐานข้อมูลและเหมืองข้อมูล (Data mining)
5. บริ ษทั สามารถนาเสนอโปรแกรมคืนกาไรแก่ลูกค้า
ส่ วน Prof. George Day ที่ Wharton School ได้ ท าวิ จ ัย เกี่ ย วกั บ CRM และพบว่ า มี
แนวทางในการจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ดงั นี้คือ
1. พลังขับดันทางตลาด (Market Driven) เป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาให้แต่ละองค์กรปรับมา
ใช้กลยุทธ์ CRM เพื่อเน้นความสาคัญของการบริ การลูกค้า การบริ การหลังการขาย เพื่อเพิ่มมูลค่าใช้
แก่ลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละคน
2. การปรับเปลี่ ยนทัศนคติภายในองค์กร โดยมุ่งจัดการกับระบบข้อมูล ภายในองค์กร
ให้เป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
3. แนวทางการตั้งรับด้วยการใช้กลยุทธ์ที่สามารถรักษาลูกค้าประจาให้อยูก่ บั บริ ษทั ให้
ได้นานที่สุด
นอกจากนี้ พนัก งานทุ ก ระดับ จะต้อ งมี จิ ต วิญ ญาณของการให้ บ ริ ก ารตั้ง แต่ ร ะดับ
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดไปจนถึงยามของบริ ษทั
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แนวคิดในการเสาะหาโอกาสทางการตลาดในศตวรรษที่ 21
โดยฟิ ลิป คอตเลอร์ สุ วิทย์ เมษินทรีย์ และดีพคั เจน
พลัง ขับ เคลื่ อ น 3 ประการที่ ก าหนดตลาดในปั จ จุ บ ัน ได้แ ก่ (1) คุ ณ ค่ า ของลู ก ค้า
(Customer Value) (2) ค วาม เชี่ ย วช าญ เฉ พ าะ (Core Competencies) (3) เค รื อ ข่ าย วิ ส าห กิ จ
(Collaborative network) โดยธุ รกิจจะต้องมีวธิ ีดาเนินการในแต่ละส่ วนดังนี้คือ
1. คุณค่ าของลูกค้ า (Customer Value)
ธุ รกิ จจะต้องกาหนดประโยชน์ของลูกค้า โดยอยูบ่ นพื้นฐานจากการเปลี่ยนแปลง
ในขอบเขตการรับ รู ้ ข องลู ก ค้า ระบุ ความต้องการของลู ก ค้าได้อย่างถู ก ต้อง เข้าใจสิ่ งที่ ลู กค้าคิ ด
ต้องการ ทา และวิตกกังวล สังเกตคนที่ลูกค้าชื่ นชม มีปฏิสัมพันธ์ และมีอิทธิ พลต่อลูกค้า โดยเริ่ ม
จากการประเมินห่ วงโซ่ การบริ โภคของลูกค้า ซึ่ งช่วยให้สามารถเห็นภาพรวมของห่ วงโซ่ คุณค่าได้
ชัดเจนขึ้นมีการทาความเข้าใจประสบการณ์ เรี ยนรู ้ของลูกค้า แล้วจึงพัฒนาสิ นค้าที่สอดคล้องกับ
ความต้องการในแต่ละส่ วน
2. ความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง (Core Competencies)
จะต้องมีการจัดทัพทางธุ รกิจใหม่ โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความเชี่ยวชาญเฉพาะ
และปรับขอบเขตของธุ รกิจใหม่ โดยเริ่ มจากการให้คาจากัดความต่อแนวความคิดทางธุรกิจเสี ยใหม่
ที่ชดั เจนและลึ กซึ้ ง เช่ น ดิ สนี ยม์ องว่าตนเองอยู่ในธุ รกิ จที่ทาให้คนมีความสุ ข ต่อจากนั้นจะต้องมี
การกาหนดขอบข่ายของธุ รกิจใหม่ แล้วจึงวางตาแหน่งของธุรกิจเสี ยใหม่ต่อเอกลักษณ์ของแบรนด์
3. เครื อข่ ายรัฐวิสาหกิจ (Collaborative Network)
โดยมีการขยายเครื อข่ายพันธมิตรธุ รกิจ ซึ่ งใช้ทรัพยากรร่ วมกันซึ่ งบริ ษทั ต้องบูรณา
การ (Integrated) กิ จกรรมเหล่านี้ ดว้ ยความคิดที่ถูกต้อง การขยายเครื อข่ายพันธมิตรธุ รกิ จจะอยู่ใน
รู ป ของเครื อ ข่ ายร่ วมการงาน (Collaborative Network) เข้าแทนที่ ห่ วงโซ่ แ บบเส้ น ตรงในฐานะ
โมเดลในเศรษฐกิ จดิ จิตอล และเชื่ อมโยงกับหุ ้นส่ วนธุ รกิ จด้วยการจ้างงานภายนอก (Outsourcing)
และซิ นดิ เคชั่น (Syndication) เช่ น ฝ่ ายจัดจาหน่ ายของบริ ษ ทั ไม่มี ความเข้มแข็งด้านการกระจาย
สิ นค้าก็ควรจ้างบริ ษทั ภายนอกที่ชานาญกว่าทา เป็ นการ Outsourcing และในกรณี ที่รอยเตอร์ ซ่ ึ งทา
หน้าที่รวบรวมข่าวจากหลายแหล่งและขายข่าวเหล่านั้นให้กบั บริ ษทั ต่าง ๆ หรื อเป็ นในลักษณะการ
เช่า เนื้อหาข่าวจากหลาย ๆ แห่งมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจ
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แนวโน้ มการเปลีย่ นแปลงกติกาทางการตลาดในทรรศนะ
ของ Greogory S. Carpenter
จากการที่ ภ าวะการแข่ ง ขัน ในตลาดมี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น และลู ก ค้า ต่ า งก็ มี ค วาม
ต้องการที่สลับซับซ้อน องค์กรต่าง ๆ พยายามที่จะมุ่งเน้นที่ความต้องการของตลาดเป็ นหลัก และ
เริ่ มหันมาใช้กลยุทธ์การตลาดในเชิ งรุ ก ด้วยการพบปะพูดคุยกับลูกค้า ทาการวิจยั ตลาด หาแนวคิด
ใหม่ ๆ ในการปรับปรุ งผลิ ตภัณฑ์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า และจัดโครงสร้างองค์กรใหม่
เพื่อให้การนาผลิ ตภัณฑ์เข้าสู่ ตลาดเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว โดยมีแนวคิดแบบดั้งเดิมคือ นาเสนอสิ่ งที่
ลูกค้าต้องการ ซึ่ งคู่แข่งขันก็สามารถทาได้ในลักษณะเดียวกันทาให้ธุรกิ จไม่มีความแตกต่างจากคู่
แข่งขัน
ดังนั้น ปั จจุบนั ธุ รกิจควรจะนาเสนอในสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ โดยต้องพยายามค้นหาให้ได้
ว่าลูกค้าต้องการซื้ออะไร โดยทาความเข้าใจว่าผูซ้ ้ื อทราบหรื อรู ้จกั เรื่ องราวอะไรบ้าง มีกระบวนการ
เรี ยนรู ้และการรับรู ้อย่างไร ตลอดจนเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู ้และรับรู ้ของผูซ้ ้ื อ
โดยการเข้าไปสอนหรื อให้ขอ้ มูลบางอย่างแก่ผูซ้ ้ื อ และหาวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อนาเสนอใน
สิ่ งเหล่านั้นให้กบั ลู กค้า ดังนั้น การตลาดจึงเป็ นทั้งการตอบสนองตามแรงผลักหรื อความต้องการ
ของตลาด (Market Driver) และการผลัก หรื อ สร้ า งความต้อ งการให้ เกิ ด ขึ้ นในตลาด (Market
Driving)
แนวคิดด้ านการตลาดสร้ างประสบการณ์ (Experience Marketing)
โดย Colin Shaw และ John Ivens
ธุ รกิจยุคปั จจุบนั ต่างค้นหากลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่าง ที่พูดกันมากในยุคปั จจุบนั
คือ การสร้างความแตกต่างด้วยประสบการณ์ อารมณ์ ความรู ้สึกของลูกค้า ด้วยการร่ วมมือกันของ
ทุ ก ฝ่ ายในบริ ษ ทั นับ แต่ฝ่ายผลิ ต ฝ่ ายตลาด ฝ่ ายบริ การ ฝ่ ายลู กค้าสัม พันธ์ ฝ่ ายคลังสิ นค้า โดยที่
การตลาดสร้างประสบการณ์ (Experience Marketing) จะเป็ นส่ วนประสมของผลการดาเนิ นงาน
ภายนอกของบริ ษทั กับอารมณ์ ความรู ้สึกของลู กค้าที่เป็ นผลมาจากการประเมินด้วยสัญชาติญาณ
ของตนเองด้วยการเปรี ยบเที ยบระหว่างการรับ รู ้ต่อสิ นค้าหรื อบริ การที่ ลูกค้าซื้ อไป (Customer’s
Perception) กับความคาดหวังของลูกค้าในช่วงก่อนซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ (Customer’s Expectation)
โดยลู กค้าจะประเมินอารมณ์ ความรู ้สึกเหล่านี้ จากทุก ๆ จุดติดต่อที่บริ ษทั สื่ อสารกับลูกค้า ดังนั้น
ประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) จึงมาจาก 2 ส่ วนคือ ส่ วนที่ลูกค้ารับรู ้หรื อมองเห็น
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ได้จากสิ่ งที่ ปรากฏภายนอก (Physical Element) และส่ วนที่เป็ นอารมณ์ ความรู ้ สึกจากภายในของ
ลูกค้า (Emotional Element)
แนวคิดพื้นฐานของการตลาดสร้างประสบการณ์มี 7 ประการคือ
1. การตลาดสร้ างประสบการณ์ เป็ นกิ จกรรมที่ หวังผลในระยะยาว เพื่อสร้ างความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขัน และสร้างความผูกพันกับลูกค้า
2. การสร้ างประสบการณ์ ที่ดีให้ลูกค้าเกิ ดจากการสร้างสิ่ งที่เหนื อกว่าความคาดหวัง
ของลูกค้าอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่ของสิ่ งปรากฏภายนอกและอารมณ์ความรู ้สึกภายในของลูกค้า
3. การตลาดสร้ างประสบการณ์ เกิ ดจากการสร้างความแตกต่างให้ธุรกิ จด้วยอารมณ์
ความรู ้สึก และความผูกพันระหว่างสิ นค้ากับลูกค้า ให้มีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
4. ธุ ร กิ จ ที่ น าตลาดสร้ า งประสบการณ์ ม าใช้ต้อ งสามารถสร้ างวัฒ นธรรมในการ
ให้บริ การในทุก ๆ ส่ วนงานภายในองค์กร โดยเฉพาะส่ วนงานที่ตอ้ งพบปะลูกค้า ต้องปลูกฝังให้
พนักงานรักในงานบริ การและองค์กร และมีความสุ ขในการทางาน
5. แนวคิ ด ของการตลาดสร้ า งประสบการณ์ ม าจากภายนอกคื อ ลู ก ค้า เข้า สู่ ธุ ร กิ จ
(Outside-In) ดัง นั้ นจุ ด เริ่ ม ต้น ของการสร้ า งประสบการณ์ ที่ ดี จึ ง อยู่ ที่ ก ารศึ ก ษาและวิ เคราะห์
พฤติกรรมลูกค้า เพื่อออกแบบเป็ นข้อเสนอที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
6. โปรแกรมการตลาดเพื่อสร้ างความรู ้ สึ กดี ๆ ย่อมมี ตน้ ทุ นค่ าใช้จ่ายที่ ธุรกิ จไม่ ได้
กลับคื นมาในรู ปของรายได้ทนั ที แต่มุ่งที่ยอดขายในระยะยาว และทาให้ตน้ ทุนการขายเฉลี่ยต่อ
ลูกค้าแต่ละรายมีแนวโน้มลดลงในที่สุด
7. ธุ รกิ จสามารถใช้โปรแกรมการตลาดสร้างประสบการณ์เป็ นเครื่ องมือตอกย้ าสร้าง
การรับรู ้ในตราสิ นค้า (Brand Awareness) ตลอดจนสร้างภาพพจน์ในตราสิ นค้า (Brand Image) ได้
การตลาดสร้างประสบการณ์ จะมีโอกาสสร้างผลสาเร็ จในรู ปของการรับรู ้ การจดจา
และการตัด สิ น ใจซื้ อ ได้ หากมี ก ารน าเอาแนวคิ ด ด้า นการสื่ อ สารการตลาดแบบครบวงจรมา
ประยุกต์ใช้ดว้ ย (IMC) และพยายามรักษาลูกค้าให้อยูก่ บั ตนเองตลอดไปสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกค้า สร้างโอกาสในการซื้ อซ้ า สร้างความภักดี ในตราสิ นค้า และสร้างสัมพันธภาพอันดีกบั กลุ่ม
ลู ก ค้ า ของตน ซึ่ งเป็ นการน าเอาแนวคิ ด การบริ หารลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ (Customer Relationship
Management) มาประยุกต์ใช้ ธุ รกิจที่เหมาะจะใช้กลยุทธ์ในลักษณะนี้ได้แก่ธุรกิจบริ การ ธุ รกิจผลิต
สิ นค้าผูบ้ ริ โภคที่มีการแข่งขันสู งและธุรกิจที่จาหน่ายสิ นค้าผ่านคนกลาง
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แนวคิดการตลาดแบบ Sustainable Marketing
โดย เฮอร์ มาวัน การ์ ตาจายา ( Hermawan Kartajaya )
แนวคิดนี้เน้นการคิดอย่างแตกต่างไม่ใช่เริ่ มต้นคิดแค่เรื่ อง Marketing Mix แบบเดิม ๆ
โดยเสนอโมเดลแบบ Rocket เพื่อการนาบริ ษทั ไปสู่ การพัฒนาแบบยัง่ ยืนโดยได้นาเสนอ
Marketing Model ในรู ปของ Sustainable Marketing กล่าวคือ
1. บริ ษทั ควรทาเฉพาะธุรกิจที่ตนเองถนัดจริ ง ๆ และเชี่ยวชาญจริ ง ๆ
2. การสร้ า งความยั่ง ยื น ให้ ธุ ร กิ จ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง 1. ความยั่ง ยื น (Sustainability) 2.
การตลาด (Marketing) 3. องค์กร (Enterprise) โดยการตลาดต้องทาหน้าที่ต้ งั แต่เริ่ มต้นธุ รกิ จและมี
บทบาทในทุ กส่ วนของธุ รกิ จและทั้ง 3 องค์ป ระกอบข้างต้น จะท าให้ลูก ค้าเกิ ดความพอใจ และ
พนักงานรวมทั้งผูถ้ ือหุ น้ ก็รู้สึกพอใจและมีความสุ ขเช่นเดียวกัน
เขาเสนอว่าหากต้องการจะเริ่ มธุ รกิ จใหม่ แรกสุ ดไม่จาเป็ นต้องขายความคิดให้ลูกค้า
แต่ตอ้ งนาเสนอความคิดให้กบั นักลงทุน หากเขาสนใจก็จะนาเงินมาร่ วมลงทุนธุ รกิ จก็จะขยายตัว
ดึ งดู ดคนให้มาทางานด้วย ได้บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในองค์กรแล้วจึง
เริ่ มต้นหาตลาดหาลูกค้าด้วยปั จจัยหลัก 3 ปั จจัย นี่ คือความคิดทางการตลาดที่เป็ นจริ งซึ่ งแฝงอยูใ่ น
กลไกของการระดมทุนด้วย
ในการที่ จะท าให้ องค์ก รมี ค วามมัน่ คงยัง่ ยืน จาเป็ นต้องเปลี่ ย นแปลงทั้ง หมดตั้งแต่
นโยบาย วิธีการ และวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั ในด้าน
การตลาดต้องตั้งเป้ าหมายสาหรับวันนี้ และอนาคต และต้องมองทั้ง 2 ด้านคือคู่แข่งและลูกค้าและ
เมื่อคิดจะเริ่ มต้นใหม่ควรจะคิดถึ งการวางตาแหน่ งใหม่ สนามใหม่ ก่อนการคิดถึงสิ นค้าใหม่และ
ต้องพยายามบริ หารทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดเป็ นอันดับแรก ตัวผูบ้ ริ หารเองจะต้องรู ้อยู่
ตลอดเวลาว่าธุ รกิ จตอนนี้ เป็ นอย่างไร และจะต้องเปลี่ ยนแปลงได้ตลอดเวลาและเริ่ มต้นด้วยการ
สร้างความแตกต่างมาก่อน
แนวความคิดการตลาด Lifestyle Marketing
แนวความคิดนี้ถือเป็ นแนวความคิดหนึ่งที่ใช้เป็ นคัมภีร์ยทุ ธศาสตร์ ที่สาคัญในศตวรรษ
ที่ 21 แต่แนวความคิ ดนี้ มีมานานตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 80 เพื่อใช้ในการนิ ยามกลุ่ มลู กค้าได้
ชัดเจนขึ้นกว่าการแบ่งกลุ่มลู กค้าตามหลักประชากรศาสตร์ แบบเก่า ตัวอย่างของแบรนด์ที่ใช้วิธีน้ ี
คือ Benetton
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Lifestyle Marketing นั่ น ครอบคลุ ม กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ ความสนใจ ความคิ ด
ทัศนคติ การยอมรับ ความเห็นที่หลากหลายรู ปแบบของการบริ โภค หรื อวิถีชีวติ รู ปแบบต่าง ๆ ของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งแนวคิดนี้ จะให้ผลดีเมื่อบริ ษทั ต้องการที่จะติดต่อเชื่อมโยงกับลูกค้าที่มีความเป็ นไปได้
อย่างแนบเนี ยนที่สุด โดยเป็ นแนวคิดที่พฒั นาขึ้นเพื่อสนับสนุนด้านความเชื่อ และเรื่ อง Core Value
ของลูกค้า
ลักษณะการทาตลาดแบบ Lifestyle marketing จึงเป็ นการแยกกลุ่มเป้ าหมายได้ดีกว่า
แบบเดิ ม ที่ อิงปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ โดยเป็ นการจัดกลุ่ ม คนที่ มี วิถี ชีวิต วิธีคิ ด รสนิ ย ม
ทัศนคติ ที่ แตกต่างกัน ให้ เป็ นกลุ่ ม เหมื อนในความต่ าง เช่ น นาฬิ ก า คาซิ โอ (Casio) รุ่ น G-Shock
หรื อตุ๊กตา Kitty ของ Sario จับกลุ่มวัยรุ่ นตามแนวคิดเดิ มในเรื่ องของอายุแต่ภายใต้แนวคิดใหม่น้ ี
กลุ่มเป้ าหมายกว้างขึ้นถึงคนอายุ 60-70 ปี ได้ถา้ เขานิยามตนเองได้วา่ “อายุเป็ นเพียงตัวเลข”
การท าการตลาดเพื่ อเจาะกลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบ นั จาเป็ นต้องเจาะเฉพาะกลุ่ ม จึงจะ
คุ ้ม ค่ า กับ การลงทุ น ทางการตลาด ต้อ งรู ้ จ ัก ผูบ้ ริ โ ภค และเข้าใจพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภคเป้ าหมาย
เนื่ องจากสภาพของสังคม พัฒนาการของเทคโนโลยี และการแพร่ กระจายของสื่ อ ทาให้พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคหลากหลายและซับซ้อนขึ้น เราไม่สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคตามอายุ เพศ และภูมิภาคที่อยู่
อาศัยได้ต่อไป การเข้าถึ งผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายในปั จจุ บนั ต้องมีก ารท าวิจยั พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคเชิ ง
จิตวิทยา เพื่อเข้าใจถึงพฤติกรรมที่แท้จริ งของเขา และก่อให้เกิดการแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคตาม Lifestyle
การแบ่งผูบ้ ริ โภคตาม Lifestyle จะจัดผูบ้ ริ โภคที่มี Lifestyle เหมือนกันไว้กลุ่มเดียวกัน
จากการแบ่ งกลุ่ ม ในลัก ษณะนี้ ท าให้จะได้พ บเห็ น ว่าผูบ้ ริ โภคที่ อ ยู่ในกลุ่ ม นั้น ไม่ จาเป็ นต้องอยู่
ในช่ วงอายุเดียวกัน หรื เพศเดี ยวกัน การแบ่งผูบ้ ริ โภคตาม Lifestyle จะพบได้อย่างชัดเจนในสิ นค้า
เทคโนโลยีทนั สมัย อย่างเช่ น โทรศัพท์มือถือ เช่ น โนเกี ย จะทาตลาดโทรศัพท์มือถือของตนตาม
Lifestyle ผู ้บ ริ โภค ท าให้ ไ ด้ พ บเห็ น ว่ า ผู ้บ ริ โภคที่ มี ช่ ว งอายุ ต่ า งกั น มาก คนละเพศกั น ใช้
โทรศัพท์มือถือรุ่ นเดียวกัน
แนวคิดในเรื่ องการตัดแต่ งสิ นค้ า (Customization)
โดย ฟิ ลิป คอตเลอร์
การตัดแต่ งสิ น ค้าให้ เหมาะสมกับ ความต้องการของลู ก ค้าโดยตัวลู ก ค้าเอง ซึ่ งเป็ น
สถานการณ์ ที่ลูกค้าจะเป็ นผูน้ าในด้านการออกแบบสิ นค้าของตนแทนที่จะเป็ นบริ ษทั รวมทั้งเป็ น
ผูน้ าในการวางตาแหน่งข้อเสนอด้านคุณค่า เช่น เดลคอมพิวเตอร์ ออนไลน์อนุญาตให้ลูกค้าสามารถ
ออกแบบคอมพิวเตอร์ ของตัวเองได้ การตัดแต่งสิ นค้าสามารถทาได้โดยมีระบบอินเตอร์ เน็ตเข้ามา
ช่วยทาให้สามารถตัดแต่งสิ นค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ใน 3 ลักษณะคือ
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1. ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม (adaptive) โดยบริ ษทั จะให้สินค้ามาตรฐานที่มีออฟชั่น
มากมาย และให้ลูกค้าปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของตน
2. ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยให้ดูดี (Cosmetic) โดยบริ ษทั มีการเสนอสิ นค้าทัว่ ๆ ไปอย่าง
แตกต่างให้กบั ลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน
3. ดูไม่ออกว่าปรับเปลี่ยน (Transparent) โดยบริ ษทั สามารถทาสิ นค้าที่โดดเด่นเป็ น
เอกลักษณ์ให้ลูกค้าแต่ละคนโดยไม่ตอ้ งกระตุน้ เตือนหรื อทาให้ลูกค้ารู ้หรื อร้องขอ
ซึ่ งจะเห็ นว่าการตลาดในลักษณะเดิมที่มุ่งสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product
Based Differentiation) ได้ลดความสาคัญและคุ ณค่าลง และหันมามุ่งด้วยการทาการตัดแต่งสิ นค้า
(Customizing) หรื อการทาบริ การเสริ ม ซึ่ งสามารถทาได้ง่ายและถูกกว่าการสร้างความแตกต่างด้าน
ผลิตภัณฑ์ แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกธุ รกิจที่จะทากาไรได้จากวิธีน้ ี และจะไม่สามารถทากาไรได้ใน
กรณี ที่ความต้องการของลู กค้าและคุ ณค่าตลอดช่ วงชี วิตของลู กค้าเหมือนกันหมดเช่ น กรณี ของ
น้ ามัน เกลือเม็ด เป็ นต้น นอกจากนี้ การทาวิธีน้ ี คู่แข่งสามารถเลียนแบบได้ง่าย และสุ ดท้ายลูกค้าจะ
เป็ นผูไ้ ด้ประโยชน์ และหากผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการออกแบบอย่างระมัดระวัง รวมทั้งหากลูกค้าไม่
พอใจและคืนสิ นค้าบริ ษทั ก็จะมีสินค้าที่แตกต่างจริ งแต่ไม่เป็ นที่ตอ้ งการของลูกค้า
แนวคิดด้ านการตลาด Max – e – Marketing
(โดย ชั ค มาร์ ตินและสแตน แรปป์ , คศ. 2002 )
แนวคิดนี้ มองว่าในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งเป็ นยุคของอินเตอร์ เน็ท การตลาดจะอยูใ่ น
ตอนต้นของกระบวนการและเป็ นตัวขับเคลื่อนคุณค่าขององค์กรให้ดาเนิ นต่อไปในอนาคตโดยทุก
คนในองค์ก รจะต้อ งมี ส่ วนช่ วยให้ งานการตลาดซึ่ งมี ลู ก ค้าเป็ นศู น ย์ก ลางนี้ ดาเนิ น ก้าวหน้าได้
ซอฟแวร์ทางด้านข้อมูลได้มีการนาเอา Maxi Marketing เข้าไปใช้เป็ นแนวทางหลักในการสื่ อสาร
และทางานร่ วมกับลูกค้าของตน โดยเปิ ดโลกทัศน์ของการทางานในแบบเฉพาะบุคคล และการทา
ตามความต้อ งการของลู ก ค้า ให้ ก ว้างออกไปอย่างไร้ ขี ด จากัด โดยการท างานบนเว็บ ไซต์แ ละ
อินเตอร์ เน็ท ทาให้สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริ งของลูกค้าได้อย่างทันทีและต่อเนื่ อง
ทั้งลูกค้ารายคนและลูกค้าที่เป็ นองค์กรธุรกิจ
อย่ า งไรก็ ดี แ นวคิ ด ของ Maxi Marketing มี ม าแล้ ว ตั้ง แต่ ท ศวรรษที่ 80 ใน
ศตวรรษที่ 21 แรงกดดันที่ เชื่ อมโยงเป็ นเครื อข่ายโดยผ่านระบบอินเตอร์ เน็ทมีเพิ่มมากขึ้น วงจร
ชี วิตของสิ นค้าสั้นลง และลู กค้ามี ความคาดหวังใหม่ๆ ในตัวสิ นค้า รวมทั้งมีการเชื่ อมต่อและมี
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ั น ระหว่ า งบริ ษ ัท กับ ลู ก ค้า ผู ้น าเงิ น เข้า มาลงทุ น สิ่ งที่ ม องเห็ น ในสิ นค้า และ
ประสบการณ์ ในสิ นค้า รวมทั้งคู่แข่งขัน โดยที่อินเตอร์ เน็ท จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ ยนแปลง
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พฤติกรรมทางการตลาด เนื่ องจากอินเตอร์ เน็ทมีความสามารถในการใช้ติดต่อสื่ อสารแบบฉับพลัน
และเป็ นที่แพร่ หลายทัว่ ไป และมี ตน้ ทุนในการสื่ อสารที่ต่ ามาก ทาให้กลายเป็ นเครื่ องมือสาคัญ
แบบใหม่ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมู ลของลู กค้าในแบบเรี ยลไทม์ และยังใช้รวมงานออนไลน์เข้ากับ
ฐานข้อมูลแบบออฟไลน์ที่ธุรกิ จมีอยู่ด้ งั เดิมได้ รวมทั้งมีซอฟแวร์ มากมายที่จะทาให้ขอ้ มูลที่มีอยู่
จานวนมากนั้นเกิ ดประโยชน์ได้ ซึ่ งจะช่ วยสร้างความได้เปรี ยบจากการสื่ อสารต้นทุนต่าโดยผ่าน
ทางระบบอิ น เตอร์ เน็ ท ที่ ไ ม่ มี ขี ด จากัด ในเรื่ อ งของขนาดและน้ าหนัก ที่ ส่ ง ในยุค Net Future
นอกเหนือจาก 4 P’s แล้วผูบ้ ริ หารการตลาดในยุคเศรษฐกิจเครื อข่ายยังต้องยึดหลัก 4A อีกด้วยอัน
ได้แก่
1. การระบุตวั ตนของลูกค้าที่จะเข้าถึง (Addressability)
2. การวัดคุณค่า (Accountability) โดยมีวธิ ีการในการวัดผล
3. การสรรหา (Affordability) วิธีการติดต่อลูกค้าโดยใช้ตน้ ทุนที่คุม้ ค่า
4. การเข้าถึง (Accessibility) วิธีการเข้าถึงบุคคลที่ตอ้ งการ
ปัจจัย 4A ข้างต้นจะเป็ นตัวขับเคลื่อนความสัมพันธ์ โดยเน้นภาพรวมทั้งหมดที่เกี่ยวกับ
ลู กค้า และอยู่บ นบรรทัดฐานของข้อมูล ใหม่ๆ ที่ป้ อนเข้ามาและมักจะตอบสนองแบบเรี ยลไทม์
อิ นเตอร์ เน็ ท จะเข้าไปมี ส่วนร่ วมในการระบุ ตวั ตนลู ก ค้า เก็บ ข้อมู ลพฤติก รรมออนไลน์ ในเรื่ อง
ความสนใจส่ วนบุคคล และลาดับความสาคัญที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อมูลเหล่านี้ จะมีประโยชน์ต่อการ
ส่ งเสริ ม การขายที่ จะมี ก ารปรั บ ปรุ งให้ส อดคล้องกับ เป้ าหมายแต่ ล ะคน และสามารถวัดผลได้
ในทันทีที่สินค้าหรื อข้อความทางการตลาดได้ถูกเปลี่ยนไปสู่ สภาวะการขาย
ในแง่ ของกลยุท ธ์ก ารตลาดจะเปลี่ ยนไปสู่ การตลาดแบ่ งส่ วน การตลาดเฉพาะ
อย่าง การตลาดที่ จะตอบสนองคาสัญญาของแต่ละคนได้จริ ง การขายสิ นค้าให้คนกลุ่มเดียวใน
เศรษฐกิ จยุคเครื อข่ายความสั มพันธ์มี ความสาคัญมากที่สุ ด แต่ล ะประสบการณ์ ที่ ผูบ้ ริ โภคมี ใน
สิ นค้าจะส่ งผลตรงไปยังความสัมพันธ์ในตราสิ นค้าด้วยกันทั้งสิ้ น ซึ่ งก็คือจุดที่ยอมรับในตัวสิ นค้า
และประสบการณ์ ในตัวสิ นค้ารวมกัน อันเป็ นปั จจัยพื้นฐานแรกสุ ดในการสร้ างมู ลค่าให้กบั ตัว
สิ นค้า ธุ รกิจจะต้องขับเคลื่อนความสัมพันธ์ รักษาการเจรจากับผูบ้ ริ โภค เก็บผลการขายและข้อมูล
ซึ่ งข้อมูลมีการไหล 2 ทาง และสามารถสัมผัสกับลูกค้าได้ท้ งั แบบออนไลน์และออฟไลน์ เปิ ดให้คู่
ค้าเข้ามามีส่วนร่ วม เปิ ดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ระบุตวั ตนของผูม้ ุ่งหวังและลูกค้าได้ ใช้ช่องทางการ
กระจายสิ น ค้า หลายทาง มี ก ารวัด ผลแบบเรี ย ลไทม์ มี ก ารหาข้อ มู ล จากการเรี ย กใช้งานแบบ
เรี ยลไทม์ของลู กค้าที่อยูใ่ นทุกหนทุกแห่ ง ห้องแชตแบบออนไลน์ กระดานสาธารณะ ข้อมูลการ
ติดต่อ การทารายการ และการเรี ยกใช้จากระบบเรี ยลไทม์ ซึ่ งจะช่วยให้ตรวจสอบพฤติกรรมของ
ลู กค้าได้ ระบบเทคโนโลยีการสื่ อสารจะคอยให้ขอ้ มูลข่าวสารช่ วยขับเคลื่อนความพึงพอใจและ
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ประสิ ท ธิ ภาพของการติ ดต่ อสื่ อสารกับ ลู ก ค้าเป้ าหมาย รวมทั้งสร้ างกลยุทธ์ การสื่ อสารในแบบ
โต้ตอบฉับพลันที่ ทาให้เกิ ดการเพิ่ มคุ ณค่าเข้าไปในตัวลู กค้าได้พ ร้อมๆ กับที่เพิ่มคุ ณค่าให้กบั ตัว
บริ ษทั โดยมีเป้ าหมายเพื่อต้องการให้ทุกการตัดสิ นใจทางการตลาดและการกระทาสามารถนามาใช้
สร้างและสนับสนุ นความสัมพันธ์ที่มีกบั ลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด (Max – e – Marketing)
ยอดขายและกาไรสู งสุ ด ซึ่ งจะต้องประกอบไปด้วย
1. ความสัมพันธ์ (Relationship) โดยจะมีวธิ ีการในการสร้างความสัมพันธ์
2. ประสบการณ์ (Experience) ทั้งของธุรกิจและลูกค้าที่มีต่อสิ นค้า
โดยเฉพาะในเรื่ องของประสบการณ์ในตราสิ นค้า (Brand Experience) ซึ่ งเกิดขึ้นจากการ
รวมตัวกันของความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ (P) ที่เป็ นตัวสิ นค้า คุณภาพของการติดต่อแบบฉับพลัน
ที่ลูกค้ามี (C) การติดต่อสื่ อสารของทั้ง 2 องค์ประกอบ ซึ่ งมีการติดต่อและเนื้ อหาที่หลากหลายใน
เวลาที่ ผ่ า นมา (T) รวมทั้ง ประสบการณ์ แ ละความคิ ด เห็ น ของผู ้อื่ น (Other Opinion) จะเป็ น
องค์ประกอบรวมที่มีผลกระทบต่อประสบการณ์ในสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
3. คุณค่าในอนาคต (Future Value) ซึ่ งจะมีตวั ชี้วดั ให้เห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ที่มีต่อ
ลูกค้าของบริ ษทั ฯ ที่มีอย่างแนบแน่นและยาวนาน ความสัมพันธ์น้ ีจะเป็ นตัวชี้ คุณค่าในอนาคตของ
ธุ รกิ จซึ่ งเรี ยกตัวชี้ วดั นี้ วา่ จุดคุม้ ทุนความสัมพันธ์ (Return On Relationship = ROR) ดังนั้นในยุค
ศตวรรษที่ 21 ตัวขับ เคลื่ อนคุ ณ ค่ า ของความสั ม พัน ธ์ (Relationship Value Drivers) อัน ได้แ ก่
ความเข้ า ใจในตั ว สิ นค้ า (Brand Perception) คุ ณ ภาพการน าเสนอ (Quality of offering) และ
ประสบการณ์ในตัวสิ นค้า (Brand Experience) จะส่ งผลให้เกิดคุณค่าในตัวสิ นค้า (Brand Value) ซึ่ ง
ในอดีตธุ รกิจจะไม่ได้คานึงถึงประสบการณ์ในตัวสิ นค้าเท่าใดนัก

แนวโน้ มการตลาดในศตวรรษที่ 21
จากการปลี่ยนแปลงโครงสร้างของธุรกิจที่มีมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านแนวคิดและศาสตร์ ทางการตลาดใหม่ๆของนักวิชาการด้านการตลาดก่อให้เกิดแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์ทางการตลาด
และการจัดการด้านการตลาดที่ตอ้ งมีการปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ซึ่ งพบว่ามีนกั วิชาการด้านการตลาดหลายท่านได้ช้ ีให้เห็นถึง
แนวโน้มในอนาคตของการตลาดในศตวรรษที่ 21 ไว้ดงั นี้คือ
แนวโน้ มการตลาดในศตวรรษที่ 21 ในทรรศนะของฟิ ลิป คอตเลอร์
ฟิ ลิป คอตเลอร์ กูรูทางด้านการตลาดได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับแนวโน้มของการตลาดใน
ศตวรรษที่ 21 ว่าการตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้คือ
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1. การตลาดจะเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นเฉพาะในประเทศเป็ นการมุ่งเน้นทั้งในและนอก
ประเทศ (Global and Local)
2. การจัดการทางการตลาดจะเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นที่สินค้ามาเป็ นการจัดการส่ วน
ของตลาด (Market Center)
3. การดาเนิ นการทางการตลาดจะส่ งเสริ มให้ระดับล่างมีส่วนร่ วมและมีอิสระในการ
ตัดสิ นใจ (Decentralized)
4. การดาเนิ นธุ รกิจที่เคยทาทุกอย่างเองคนเดียวจะเปลี่ยนเป็ นการหาพันธมิตรร่ วมใน
การด าเนิ น ธุ รกิ จ (Alliances) เช่ น การใช้ผูข้ ายวัต ถุ ดิ บ น้อ ยราย แต่ มี ค วามเชื่ อ ถื อ ได้ และมี ก าร
ดาเนิ นงานร่ วมกันอย่างใกล้ชิด มีความสัมพันธ์เสมือนเป็ นหุ ้นส่ วนกัน (Partner Suppliers) หรื อเดิม
คนกลางเปรี ยบเสมื อนลู ก ค้าจะกลายมาเป็ นหุ ้น ส่ วนในการจัดส่ งคุ ณ ค่ าให้ก ับ ลู ก ค้าคนสุ ดท้าย
(Channels as partners)
5. Every Employee a marketer เดิ ม การตลาดการขาย และเจ้าหน้าที่ บ ริ ก ารลู ก ค้า
เป็ นผูท้ าให้ตลาดประสบความสาเร็ จ แต่ปัจจุบนั พนักงานบริ ษทั ทุกคนต้องมุ่งลูกค้า
6. Model-based Decision making เดิ มผูบ้ ริ ห ารใช้ก ารตัดสิ นใจโดยอาศัย ดุ ล ยพิ นิ จ
การเดา หรื อใช้ขอ้ มูลเพียงเล็กน้อยจะเปลี่ยนเป็ นการตัดสิ นใจโดยอิงรู ปแบบจาลองและ ข้อเท็จจริ ง
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของตลาด
7. Reengineering เดิมแต่ละแผนกทาหน้าที่เฉพาะอย่างจะต้องมีการจัดระบบองค์การ
และการจัดการเสี ยใหม่ โดยมีทีมที่มีเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งมีความเชี่ยวชาญหลาย ๆ อย่าง
8. Relationship เดิ มมุ่งสร้ างรายการติดต่อกับ ลู ก ค้าเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ก ับ
ลู กค้าอันทาให้เกิ ดกาไรระยะยาวกับลู กค้า โดยบริ ษ ทั จะมุ่งที่ลูกค้าที่ทากาไรได้สูงสุ ด สิ นค้าที่ มี
กาไรสู งสุ ด และช่องทางที่ให้กาไรสู งสุ ด
9. บริ ษั ท ต่ า ง ๆ ให้ ค วามสนใจกั บ การสร้ า งส่ วนแบ่ ง ลู ก ค้ า (Customer Share)
มากกว่าส่ วนแบ่งตลาด (Market Share) ซึ่ งเดิมแต่ละบริ ษทั มุ่งขยายส่ วนครองตลาดแต่ปัจจุบนั มุ่งที่
การสร้างจานวนลูกค้าโดยการเสนอสิ นค้าหลาย ๆ อย่างแก่ลูกค้าที่ติดต่อด้วยโดยการฝึ กอบรมให้
พนักงานขายรู ้จกั สิ นค้าทุกอย่าง
10. Target marketing จากเดิมขายสู่ ทุกคน มาเป็ นขายเฉพาะตลาดเป้ าหมายที่ระบุได้
และให้บริ การได้ดี
11. Individualization จากการขายสิ นค้าเดียวกันให้กบั ลู กค้าทุกรายมาเป็ นขายให้กบั
ลู กค้าทุ ก คนในตลาดเป้ าหมายโดยขายให้แก่ แต่ล ะคน รวมทั้งปรับ ข่าวสารและสิ่ งเสนอขายให้
เหมาะสมกับแต่ละคน โดยลูกค้าอาจมีส่วนร่ วมออกแบบลักษณะบางอย่างของสิ นค้า
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12. Customer Database เดิมเก็บข้อมูลยอดขาย มาเป็ นการสร้างคลังข้อมูลเกี่ยวกับการ
ซื้ อของลู กค้า ความชอบ ประชากรศาสตร์ และความสามารถในการทากาไร บริ ษทั ส่ วนใหญ่จะ
สร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่ทนั สมัยขึ้น และมีประสิ ทธิ ผลมากขึ้นและนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการ
ดาเนินกลยุทธ์การตลาด
13. Integrated Marketing Communication (IMC) เดิ ม พึ่ ง เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารอย่า งเดี ย ว
เช่ น โฆษณา พนักงานขาย มาเป็ นผสมผสานเครื่ องมือหลายอย่างเพื่อสร้างภาพพจน์และตรายี่ห้อ
ทุกอย่างที่เกี่ยวกับสิ นค้าคือการสื่ อสาร ซึ่ งสามารถเกิดขึ้นได้ไม่วา่ จะมีการวางแผนไว้หรื อไม่ก็ตาม
เช่ น เสื้ อผ้าของพนักงานขาย แคตตาล็อก เครื่ องตกแต่ง ทุกสิ่ งสามารถสร้างความประทับใจให้แก่
ผูร้ ับสื่ อ ทาให้เกิดรู ปแบบของการสื่ อสารรวมด้านการตลาด (IMC) เกิดขึ้น
14. คนกลางในช่ องทางการตลาด เช่ น ธุ รกิ จค้าส่ งและค้าปลี ก จะถู กตัดออกไปจาก
ช่องทางการตลาดเป็ นจานวนมากอันเป็ นผลจากการพาณิ ชย์อีเล็กทรอนิกส์ สิ นค้าทุกอย่างสามารถ
วางจาหน่ายในตลาดโดยไม่ตอ้ งอาศัยร้านค้า ลูกค้าจะเข้าร้านค้าปลีกน้อยลง
15. แคตตาล็อกราคาที่ มีคุณภาพการพิมพ์อย่างดี ได้หายไปจากตลาด การจัดซื้ อจาก
ธุ รกิจ (Business to Business) ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการซื้อของผูบ้ ริ โภค
ผ่านช่องทางเดียวกัน
16. บริ ษทั ต่าง ๆ ล้วนมีความสามารถในการรักษาฐานลูกค้าของคนได้ดีข้ ึนด้วยการ
ค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ที่จะสามารถให้ในสิ่ งที่เกินความคาดหวังของลูกค้าและค้นหาวิธีการขายสิ นค้า
และบริ การของตนให้กลุ่มลูกค้าที่มีอยูเ่ ดิมมากขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลที่มีอยูข่ องตน
17. บริ ษ ัท ต่ า ง ๆ เรี ย กร้ องให้ฝ่ ายบัญ ชี เห็ น ประโยชน์ ข องการค านวณหาตัวเลขที่
แท้จริ งของความสามารถในการทากาไร โดยแยกตามลูกค้าแต่ละราย สิ นค้าแต่ละชนิด และช่องทาง
การจัดจาหน่ ายแต่ ละช่ องทาง เพื่ อให้เห็ นกลุ่ ม ลู ก ค้าชั้นดี ที่ มีค วามสามารถในการท ากาไรสู ง ที่
บริ ษทั จะจัดโปรแกรมและสิ่ งจูงใจทางการตลาดให้เหมาะสม
18. บริ ษทั ต่าง ๆ เปลี่ ยนความสนใจของคนจากการซื้ อขายแลกเปลี่ยนไปสู่ การสร้าง
ความภักดีในตราสิ นค้าของบริ ษทั แก่กลุ่มลูกค้าของตนเพื่อให้ลูกค้าซื้ อสิ นค้าของบริ ษทั ตลอดไป
19. บริ ษทั มีการจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อประกอบกิจกรรมบางอย่างหรื อหน้าที่
บางอย่างแทนตน (Outsourcing) จากเดิมที่ทาการผลิตทุกสิ่ งทุกอย่างจากภายในบริ ษทั เปลี่ยนเป็ น
การหันไปซื้อสิ นค้าและบริ การที่ดีกว่าและสู งกว่าทาให้บริ ษทั เหล่านั้นกลายเป็ นบริ ษทั ที่มีสินทรัพย์
เหลืออยูน่ อ้ ยมาก ส่ งผลให้อตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน (Rate of Return) สู งขึ้นอย่างมาก และ
ทาให้ธุรกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ ว และส่ วนใหญ่มกั จะอยูใ่ นรู ปของบริ ษทั เครื อข่ายกับบริ ษทั อื่น ๆ ที่
เป็ นพันธมิตรทางธุ รกิจของตน
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20. ทีมงานขายของบริ ษทั จานวนมากมีลกั ษณะเป็ นผูร้ ับสิ ทธิสัมปทานการขาย
(Franchise) แทนที่จะเป็ นพนักงานของบริ ษทั โดยที่บริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องมือการขาย
ที่ทนั สมัย และจัดเตรี ยมข้อเสนอและสัญญาตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
21. ผูซ้ ้ื อส่ วนใหญ่ชอบที่จะพบพนักงานขายทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ มากกว่าที่ทางาน
ทาให้พนักงายเดินทางน้อยลง การขายโดยบุคคลมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์มาก
ขึ้น ในรู ปของ E-commerce ซึ่ งสิ นค้าพร้อมที่จะจาหน่ายโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต
22. การโฆษณาผ่านสื่ อมวลชน เช่ น โทรทัศ น์ ลดลงอย่างมาก เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมี
รายการโทรทัศน์ให้เลือกมากขึ้น นักการตลาดในปั จจุบนั สามารถเข้าถึงตลาดเป้ าหมายของตนได้
อย่างมีประสิ ทธิ ผลมากขึ้นด้วยการโฆษณาผ่านนิตยสารออนไลน์เฉพาะอย่าง และข่าวสารของกลุ่ม
สมาชิกในเว็บไซต์ดว้ ยกัน
23. บริ ษทั หลายแห่ งไม่สามารถรักษาความได้เปรี ยบในการแข่งขัน (ยกเว้นจากการมี
สิ ท ธิ บ ัต ร ลิ ข สิ ท ธิ์ ท าเลที่ เหนื อ กว่า ข่ า วสารข้อ มู ล ที่ พ ร้ อ ม เป็ นต้น ) เนื่ อ งจากคู่ แ ข่ ง สามารถ
ลอกเลี ย นแบบได้รวดเร็ วด้วยเครื่ องมื อต่ าง ๆ เช่ น การใช้เกณฑ์ที่ ดีที่ สุ ดในการประเมิ นผลการ
ด าเนิ นงาน (Benchmarking) การเปลี่ ย นแปลงระบบและโครงส ร้ า งการท างาน (Reverse
Engineering) เป็ นต้น บริ ษ ัท ต่ า ง ๆ เชื่ อ ว่า ความได้เปรี ย บในเชิ ง การแข่ ง ขัน ของตนขึ้ น อยู่ก ับ
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ได้เร็ วขึ้น และเปลี่ยนแปลงตนเองได้เร็ วขึ้น โดยใช้ Benchmarking ทา
การประเมินตนเองเทียบกับคู่แข่ง แล้วหาวิธีดาเนิ นงานที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุ งผลผลิตให้เหนื อกว่า
คู่แข่งที่มีอยูใ่ นตลาด
นอกจากนี้ Philip Kotler ยังได้กล่าวไว้กบั European Foundation for Management
Development , 2004 ในบทสัมภาษณ์ “Master Class in Marketing” โดยได้กล่าวถึงการตลาดใน
อนาคตซึ่ งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและเห็นโอกาสในเรื่ องต่อไปนี้คือ
1. การตลาดจะมีการวัดผลกระทบของโปรแกรมทางการตลาดในรู ปของตัวเงิน
การตลาดยังขาดการพัฒนารู ปแบบที่จะแสดงให้เห็นถึงความสาเร็ จของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทาง
การตลาด ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดขององค์กรมักไม่ค่อยพอใจต่อการวัดผลการสื่ อสารโดยการอิงกับอัตรา
การรู ้จกั อัตราการรับรู ้ หรื อความชอบ ซึ่ งเกิดจากโปรแกรมทางการตลาด แต่ผบู ้ ริ หารระดับสู ง
ต้องการที่จะทราบถึงยอดขายที่ได้รับ กาไรที่ได้รับและคุณค่าของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ได้รับ แนวทาง
หนึ่งซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่ถูกต้องเช่น โคคาโคล่านักการตลาดจะต้องทาการคาดคะเน ก่อนและหลังการ
ทาแคมเปญ ผลกระทบในรู ปของตัวเงินจะต้องมีการคาดเดาไว้ก่อน ซึ่ งอย่างน้อยที่สุดก็ทาให้
นักการตลาดของโคคาโคล่าได้ให้ความสนใจในรู ปของตัวเงินประกอบด้วย
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2. การตลาดมีการพัฒนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับลูกค้าคนสาคัญอย่างครบวงจรลูกค้า
สามารถติดต่อกับบริ ษทั ได้ในหลาย ๆ รู ปแบบทั้งโดยอีเมล์, snail mail โทรศัพท์ เข้าพบโดยตรง
และอื่น ๆ ซึ่ งวิธีการเหล่านี้ไม่ได้ทาการบันทึกไว้ บริ ษทั ไม่ตอ้ งการที่จะมองลูกค้าหรื อผูท้ ี่คาดว่าจะ
เป็ นลูกค้ารอบด้าน และสิ่ งนี้คือการแข่งขันในการพัฒนาวิธีการสื่ อสารไปสู่ ผบู ้ ริ โภค
3. การตลาดคือสิ่ งที่บริ ษทั ออกแบบและผลักดันกลยุทธ์การตลาด ซึ่ งการตลาดส่ วน
ใหญ่ในปั จจุบนั ให้ความสาคัญเพียงการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ในขณะที่หน่วยงานอื่นๆ
ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทางจาหน่าย ตัวอย่างเช่น European Airline ซึ่งผูบ้ ริ หาร
ด้านการตลาดยอมรับว่าไม่ค่อยให้ความสนใจกับราคาหรื อเงื่อนไขทางด้านผลิตภัณฑ์ (เช่น อาคาร,
ผูป้ ฏิบตั ิงาน) หรื อตารางเวลาบิน แต่จะเน้นจัดการในเรื่ องของการโฆษณา และพนักงานขาย ซึ่ งทั้ง
4 P’s ไม่ได้ถูกนาเข้ามาพิจารณาร่ วมกันในการวางแผนและควบคุมการปฏิบตั ิงาน
4. จากการประสบกับคู่แข่งขันที่มีตน้ ทุนต่ากว่าและคุณภาพสู งกว่าเช่น จีนมีการพัฒ
ทางเศรษฐกิจ ธุ รกิจจะประสบกับอุปสรรคที่คู่แข่งสามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าในราคาที่ต่า
กว่า ซึ่ งเป็ นแรงผลักดันให้บริ ษทั ต่าง ๆ ต้องย้ายฐานการผลิตไปสู่ จีนรวมทั้งเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ
ของอุตสาหกรรมและการจ้างงานภายในประเทศ
5. จากความต้องการและอานาจต่อรองที่เพิ่มขึ้นของตัวแทนจาหน่ายขนาดใหญ่
(Mega-distributors) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Mega-retailers) เช่น วอลมาร์ท, Csotco, Toys R US,
Office Depo และอื่น ๆ ซึ่ งต่างก็มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่มากในตลาดค้าปลีก ซุปเปอร์มาร์ เก็ต
จานวนมากต่างเริ่ มทาการสร้างยีห่ อ้ ของตนเอง โดยมีคุณภาพเท่าเทียบกันกับยีห่ อ้ ระดับประเทศแต่
มีราคาที่ต่ากว่าซึ่ งมีผลทาให้ผลตอบแทน (margins) ของผูผ้ ลิตต่าลง บริ ษทั ที่ขายสิ นค้ายีห่ อ้
ระดับประเทศซึ่ งเคยมีอานาจเหนื อร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เริ่ มอ่อนแอและพยายามค้นหากลยุทธ์การ
แข่งขันทั้งการรุ กและการรับในการแข่งขัน
แนวโน้ มของกลยุทธ์ การตลาดในศตวรรษที่ 21
ในทรรศนะของฟิ ลิป คอตเลอร์
กลยุทธ์การตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้คือ
1. จากเดิ มที่มุ่งให้ผลประโยชน์แก่ลูกค้าในเชิ งกายภาพ (attributes) โดยเป็ นการผลิ ต
สิ นค้าเชิ งผลผลิ ต จะหันมาเน้นผลประโยชน์โดยการให้ลูกค้ามีส่ วนร่ วมและมองที่ ขอบข่ ายของ
ผลประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการ โดยการอนุ ญาตให้ลูกค้ามีโอกาสบอกความต้องการของตนและมี
ส่ วนร่ วมในการเลื อกคุ ณสมบัติของสิ นค้า การออกแบบ และการสร้างสิ นค้า ซึ่ งการพัฒนาสิ นค้า
จะต้องถามความต้องการของลูกค้าเสี ยก่อน แล้วจึงพัฒนาสิ นค้าตามที่ลูกค้าต้องการอันเป็ นการผลิต
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สิ นค้าจากพื้นฐานความต้องการของลูกค้า (Input base offering) รวมทั้งต้องพยายามหาขอบข่ายของ
ผลประโยชน์ ที่ ลู ก ค้าต้องการในมุ ม มองที่ ลึ ก ซึ้ งโดยมองในเชิ งผลลัพ ธ์ เพื่ อให้เกิ ดสิ น ค้าในเชิ ง
ผลลัพธ์ (Outcome base offering) เช่ น ลูกค้าต้องการความบันเทิงไม่ใช่ มองแค่ซีดี ดังนั้นธุ รกิ จจึง
ต้องมีความไวในการรับรู ้และสนองตอบ ซึ่ งจะทาให้ความสามารถในการทากาไรของธุรกิจสู งขึ้น
ธุ รกิ จจาเป็ นต้องอาศัยกระบวนทัศน์ใหม่ทางการตลาดที่เรี ยกว่าการตลาดแบบ “ขาย
ก่ อนผลิ ตที ห ลัง” (sense and respond) ธุ รกิ จที่ ยึดแนวการตลาดแบบนี้ จะใช้เวลาทั้งหมดกับ การ
ประคบประงมลูกค้า คอยสรรหาสิ่ งที่มีคุณค่าให้กบั ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าเกิ ดความภักดีในระยะ
ยาว และจะไม่สนใจหรื อเน้นที่การซื้ อขายเพียงครั้งสองครั้งในระยะสั้น แต่หวังผลในระยะยาวชัว่
ชี วิต ของลู ก ค้า (customer lifetime value) การตลาดในแนวนี้ มุ่ ง เน้น ที่ ก ารขยายการครอบครอง
“ส่ ว นแบ่ ง ในชี วิต ของลู ก ค้า ” (customer share) มากกว่า ต้อ งการครอบครอง “ส่ ว นแบ่ ง ตลาด”
(market share)
2. จากการเสนอขายสิ นค้าจากคุณลักษณะทางกายภาพ เป็ นการเสนอขายสิ นค้าจาก
ประสบการณ์ ข องลู ก ค้า (Experience Marketing) โดยจะต้อ งสร้ า งความแตกต่ า งในตัว สิ น ค้า
เนื่ องจากปั จจุ บนั การเลี ยนแบบทาได้ง่าย ดังนั้นแทนที่จะเน้นไปที่คุณลักษณะของสิ นค้า บริ ษ ทั
จะต้องให้ค วามส าคัญกับ ความรู ้ สึ ก ของลู กค้าแต่ล ะคนที่ มี ต่อผลิ ตภัณฑ์ เมื่ อมี การใช้ผลิ ตภัณ ฑ์
โดยเฉพาะการกระทาที่จบั ต้องไม่ได้จะสร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกค้า
3. ปรับเปลี่ยนจากการเสนอขายสิ นค้าในตลาดมวลชนมาเป็ นการเสนอขายสิ นค้าใน
ตลาดเฉพาะเนื่ องจากปั จจุบนั ระบบดิจิตอลให้การตัดแต่งผลิตภัณฑ์เฉพาะบุคคล (Customization)
สามารถทาได้ลูกค้าสามารถสั่งคุ ณลักษณะเฉพาะในผลิ ตภัณฑ์ บริ การ และประสบการณ์ เฉพาะ
ตามที่ ต้อ งการได้ และบริ ษ ัท ก็ ส ามารถผลิ ต สิ น ค้า บริ ก าร และประสบการณ์ ต อบสนองความ
ต้องการเฉพาะนั้นได้
4. ยุคดิจิตอล อินเตอร์ เน็ตอนุญาตให้ลูกค้าสามารถกาหนดราคาสิ นค้าและบริ การเอง
ได้ รวมทั้ง ได้อานวยความสะดวกในการเสนอราคา ตรวจสอบราคาก่ อ นซื้ อ และการประมู ล
ออนไลน์
5. ในด้านกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด บริ ษทั เริ่ มตระหนักว่าช่องทีวีที่มากขึ้น การใช้
รี โมทคอนโทรล และการที่คนใช้เวลาดู ทีวีน้อยลงทาให้โฆษณาทีวีได้ผลน้อยลง ผูบ้ ริ โภคหันมา
สนใจวิทยุมากขึ้นเพราะฟั งช่ วงรถติด และโฆษณาทางวารสาร นิ ตยสารเข้าถึงกลุ่มเฉพาะมากกว่า
ทีมพนักงานขายเป็ นต้นทุนทางการตลาดที่สูงที่สุดและจาเป็ นต้องปรับลดลง และกาลังทดแทนทีม
ขายด้วย เทเลมาร์ เก็ตเตอร์ และใช้เว็บไซต์ช่วยในการให้คาปรึ กษาลูกค้า ระบบตอบคาถามอัตโนมัติ
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และอีเมล์ และมีการนาการสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร หรื อ IMC มาใช้มากขึ้น โดยโฆษณา
ออนไลน์มีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว
ยุคเดิ มนักการตลาดใช้โฆษณาผลักดันไปหาผูบ้ ริ โภค แต่ยุคปั จจุบนั การโฆษณาถู ก
แทนที่ดว้ ยโมเดลแบบกระจุก (Narrowcasting) ซึ่ งจะใช้ไดเร็ คเมล์ หรื อเทเลมาร์ เกต์ติ้ง เพื่อเจาะจง
ลูกค้าที่มีศกั ยภาพและมีแนวโน้มที่จะสนใจในสิ นค้าและบริ การสู งในอนาคต อย่างไรก็ดีลูกค้ามี
สิ ทธิเลือกชมเฉพาะโฆษณาที่ตอ้ งการดูเท่านั้น
ในเรื่ องของการส่ งเสริ มการตลาดลู กค้าสามารถร้ องขอคูปองและรายการโปรโมชั่น
โดยผ่านตัวกลางทางการตลาดได้ หรื อร้องขอตัวอย่างสิ นค้าผ่านทางอินเตอร์ เน็ตได้ ในยุคดิจตอล
ได้เพิ่ ม โอกาสในการดาเนิ น กิ จกรรมการตลาดเนื่ องจากสามารถวิเคราะห์ ข้อมู ลในแนวลึ กและ
ซับซ้อนได้ และสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ งต่อหนึ่ งได้ โดยมีตวั กลางแบบใหม่คือ Mobilemediary
ตัวกลางที่ถือด้วยมือ และเครื่ องมือดิจิตอลต่าง ๆ เพื่อขยายการเข้าถึงทางการตลาด
ธุ รกิจจะต้องทิ้งการโฆษณาแบบเหวี่ยงแหอย่างเก่า (Mass marketing) แล้วหันมาสู่ การ
ทาการตลาดกับกลุ่มลู กค้าเป้ าหมายเฉพาะหรื อแม้กระทัง่ ในระดับย่อยลงมาคือการตลาดกับลูกค้า
เป็ นรายบุคคล ซึ่ งจะต้องตัดสิ นใจว่าจะเสนอสิ นค้าหรื อบริ การอะไรที่ตรงใจผูบ้ ริ โภคเหล่านั้นโดย
ต้องค้นหาความต้องการของพวกเขาด้วยการเก็บ ข้อมูลเกี่ ยวกับ ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนในแต่ละส่ วน
ตลาด (Segment) ทั้งในแง่ ข องการซื้ อขายในอดี ต ข้อมู ล ทัว่ ไปเกี่ ยวกับ ตัวเขา และข้อมู ล ในเชิ ง
พฤติกรรมของพวกเขาแต่ละคน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ดความแม่นยา ในการที่จะหาสิ นค้าและบริ การมา
คอยเสนอกับผูบ้ ริ โภคเหล่ านั้นได้อย่างถู กต้องว่าควรจะเสนออะไรให้ใคร เมื่อไหร่ ด้วยวิธีไหน
และราคาเท่าได ดังนั้นฐานข้อมูลลูกค้าจึงกลายเป็ นจักรกลที่สาคัญสาหรับการทาการตลาดแนวใหม่
นี้ บริ ษทั ที่สามารถสร้างฐานข้อมูลลูกค้าได้สมบูรณ์ก็เหมือนกับการครอบครองทรัพย์สมบัติอนั มีค่า
ที่สุด
6. ช่องทางการกระจายสิ นค้าแต่เดิมที่มีช่องทางหลายประเภทมากมาย แต่สินค้าในยุค
ดิจิตอลปั จจุบนั สามารถดาวโหลดได้จากอินเตอร์ เน็ต หรื อซื้ อผ่านอินเตอร์ เน็ตสิ นค้าก็จะจัดส่ งให้
ถึงบ้านทันที
อิ น เตอร์ เน็ ต เป็ นตัว แทนช่ อ งทางใหม่ ส าหรั บ ข้อ มู ล การสื่ อ สารสองทางและเป็ น
ช่องทางขายใหม่ โดยมีการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีประสิ ทธิภาพและน่าสนใจ
บริ ษ ัท ที่ มี ช่ องทางจาหน่ ายอยู่เดิ ม จะมี ปั ญ หาในการใช้วิธี ก ารขายออนไลน์โดยไม่
กระทบกับธุ รกิจ(Cannibalizing) ร้านค้าแบบดั้งเดิม รี เซลเลอร์หรื อเอเย่นต์ของตน
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7. ฝ่ ายการตลาดแบบเดิมต้องมีทกั ษะทางด้านการวิจยั ตลาด การโฆษณา การส่ งเสริ ม
การขาย และการบริ หารการขายทว่าในโลกใหม่ (e-world) เช่นปั จจุบนั ฝ่ ายการตลาดจาต้องอาศัย
ทักษะแบบใหม่เพิ่มมากขึ้น ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้คือ
ทักษะในการสร้างตราสิ นค้า
ทักษะในการจัดการฐานข้อมูลและ Data-minig
ทักษะในการสานสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)
ทักษะในการวิเคราะห์ความสามารถในการทากาไรต่อลูกค้าแต่ละราย
ทักษะในการประชาสัมพันธ์
ทักษะในการบริ หาร Event และ Experience Marketing. ตลอดจนทักษะเกี่ ยวกับการ
ทาการตลาดโดยอาศัย Direct mail, Telemarketing และแคตตาล็อกสิ นค้า
8. จับตลาดผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้สูงหรื อต่าไปเลย อย่าให้ความสาคัญกับคนชั้นกลาง
มากเกิ นไป ดังนั้นนักการตลาดจะเคลื่ อนย้ายจากการมุ่งเน้น Segment ขนาดใหญ่ ไปสู่ การค้นหา
Niche Market
9. บริ ษทั ที่จะประสบความสาเร็ จต้องรี บสร้างฐานข้อมูลที่ซับซ้อนของลูกค้าเพื่อดง
กลุ่มเป้ าหมายที่ดีที่สุด เพื่อหวังขายสิ นค้าให้ได้ โดยใช้ระบบตลาดขายตรง ซึ่ งจะมีบทบาทในการ
ส่ งข่าวสารไปสู่ กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่รู้จกั ที่อยู่ จากนั้นศึกษาดูวา่ ใครเป็ นผูอ้ อร์เดอร์สินค้า
10. ตราสิ นค้ายังคงมี ความสาคัญ โดยผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเที ยบตราสิ นค้าต่าง ๆ จาก
ราคา ตราสิ นค้าใดที่ผูบ้ ริ โภคไม่เลือกซื้ อจะถูกกาจัดออกไปจากช่องทางการจัดจาหน่ ายโดยเฉพาะ
Modern trade
11. บริ ษ ทั จะประสบชัยชนะในตลาดด้วยการผลิ ตสิ นค้าคุ ณ ภาพสู งในราคาต่ ากว่า
คู่แข่ง ซึ่ งต้องอยู่ที่การคานวณว่าบริ ษทั จะขายสิ นค้าให้ใคร และลูกค้าคิดอย่างไรต่อสิ นค้า รวมทั้ง
ต้องพิสูจน์ให้ได้วา่ ราคานั้นกาหนดถูกต้องตามคุณค่าที่แท้จริ งของบริ ษทั
12. การสร้างและจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้ได้ประโยชน์
13. การสร้างและจัดการตรายีห่ อ้ ให้เข้มแข้งและการสร้าง Brand equity
14. การนาเทคโนโลยียคุ ใหม่ในยุคดิจิตอลมาใช้ เช่น อินเตอร์ เน็ต การใช้คอมพิวเตอร์
ยุคใหม่ดา้ นข้อมูลข่าวสาร การสื่ อสาร เทคโนโลยีการส่ งผ่านข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับลูกค้าและคู่คา้
15. การตลาดในแนวทางที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อสังคมทั้งโลก
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แนวโน้ มการตลาดในศตวรรษที่ 21 ในทรรศนะ
ของ ไมเคิล อี พอร์ เตอร์ และ ปี เตอร์ เอฟ ดรักเกอร์
ไมเคิล อี พอร์ เตอร์ กล่ าวว่า ผูบ้ ริ หารควรเปลี่ยนมุมมองต่ออินเตอร์ เน็ตเสี ยใหม่โดย
หาทางให้อินเตอร์ เน็ ตกลายมาเป็ นส่ วนหนึ่ งหรื อ Source ของความสามารถเชิ งการแข่งขัน หรื อ
(Competitive Advantage) เป็ นส่ วนที่เป็ นส่ วนเสริ มกับส่ วนต่าง ๆ ที่องค์กรทาอยูแ่ ล้ว แทนการมอง
ว่าอิ นเตอร์ เน็ ตจะมาแทนสิ่ งที่ องค์กรทาอยู่ก่อน นอกจากนี้ อินเตอร์ เน็ตไม่ได้ลดความสาคัญของ
สิ นค้า ตราสิ นค้า ระบบการจัดจาหน่าย หรื อแม้แต่สถานที่ต้ งั เช่น ร้านค้าและคลังสิ นค้าลงเลย
เช่ น เดี ยวกัน กับ แนวคิ ด ของปี เตอร์ ดรั ก เกอร์ ที่ ม องว่าอิ น เตอร์ เน็ ต มี ผลกระทบต่ อ
วัฒนธรรมมากกว่าด้านเศรษฐกิจ และในมุมมองด้านเศรษฐกิจอินเตอร์ เน็ตเป็ นเพียงช่องทางในการ
กระจายสิ นค้าเท่านั้น เพราะการตัดสิ นใจในบางเรื่ องนั้นอินเตอร์ เน็ตไม่สามารถช่วยตัดสิ นใจได้
แนวโน้ มการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจค้ าปลีก
โดย Jagdis N. School และ Rejendra S. Sisodia
ธุ รกิ จค้าปลี กจัดเป็ นคนกลางที่น่าจะมีความสาคัญมากที่สุดในการเป็ นผูต้ ิดต่อลู กค้า
ช่วยสร้ างมูลค่าเพิ่มให้กบั สิ นค้า โดยการแบ่งสิ นค้าออกเป็ นหน่ วยย่อย ๆ เพื่อขายให้ผบู ้ ริ โภค การ
จัดสิ นค้าหลากหลายเพื่อวางจาหน่ายให้ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อสิ นค้าได้ในครั้งเดียว การสารองสิ นค้าคง
คลังแทนผูผ้ ลิต เพื่อให้มีสินค้าวางจาหน่ายตลอดเวลาที่ลูกค้าต้องการ ตลอดจนให้บริ การสนับสนุน
การขายอื่น ๆ เช่ น การจัดแสดงสิ นค้า การสาธิ ตสิ นค้า การให้สินเชื่ อแก่ผบู ้ ริ โภค การจัดส่ งสิ นค้า
แทนผูผ้ ลิตการประกอบ การซ่อมแซม รับเปลี่ยน และรับประกันสิ นค้า
ตลอดช่ วงเวลาที่ ผ่านมาหน้าที่ คา้ ปลี กมี การเปลี่ ยนแปลงอยู่เสมอตามแบบแผนการ
บริ โภคของผูบ้ ริ โภคที่ เปลี่ ยนแปลงไป เช่ น ภาคธุ รกิ จบริ การที่ขยายตัวอย่างมากในปั จจุบนั การ
อพยพย้ายไปสู่ ฐานเมื องของผูบ้ ริ โภคที่ มี ม ากขึ้ น การแพร่ หลายของบัตรเครดิ ต เป็ นต้น ปั จจัย
เหล่านี้ทาให้มีธุรกิจค้าปลี กโฉมใหม่เกิ ดขึ้นจานวนมาก เช่ น วอลมาร์ ท คาร์ ฟูร์ และทาให้ธุรกิ จค้า
ปลีกแบบดั้งเดิมลดลงอย่างมาก ธุ รกิ จค้าปลีกโฉมใหม่ มีรูปแบบการดาเนินงานที่มีลกั ษณะสาคัญ
ดังต่อไปนี้คือ
1. การลงทุ นในวิทยาการข่าวสารข้อมูลและระบบอีเล็กทรอนิ กส์ เพื่อเชื่ อมโยงกับ
ผูผ้ ลิตให้ผผู ้ ลิตรับผิดชอบควบคุมสิ นค้าคงคลัง และช่วยในเรื่ องระบบการชาระค่าสิ นค้าด้วยบริ การ
โอนเงินอัตโนมัติระหว่างธนาคาร

141
2. การลดจานวนซัพพลายเออร์ และสนับสนุนให้ซพั พลายเออร์ ที่มีอยูเ่ พูิู่มรายการ
สิ นค้าใหม่ ๆ เพื่อเติมสิ นค้าในสายผลิตภัณฑ์ให้มีความสมบูรณ์ข้ ึนซึ่ งช่วยให้ธุรกิจค้าปลีกสามารถ
ใช้ระบบขนส่ งสิ นค้าที่มีอยูไ่ ด้อย่างมีประสิ ทธิผลมากขึ้น
3. ธุ รกิจค้าปลีกจะมีอานาจต่อรองมากขึ้นในฐานะลูกค้าของผูผ้ ลิตไม่ใช่ คนกลางใน
ช่ องทางการตลาด ถื อว่าต่ างก็เป็ นหุ ้นส่ วนทางการค้าซึ่ งกันและกัน โดยมี เป้ าหมายที่ จะกระจาย
สิ นค้าให้ถึงมือผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รักษาระดับสิ นค้าคงคลังที่เหมาะสม และมีตน้ ทุน
ในระดับ ต่ า ซึ่ งหัวใจส าคัญ อยู่ที่ ก ารพัฒ นาระบบบาร์ โค๊ด ระบบการแลกเปลี่ ย นข้อมู ล ผ่านสื่ อ
อี เ ล็ ก ทรอนิ กส์ การเปลี่ ย นแปลงกระบวนการด าเนิ นงานภายในระหว่ า งธุ ร กิ จ ด้ ว ยกั น
(Reengineering) ในห่วงโซ่คุณค่า (Value chain)
ในด้านของผูผ้ ลิตระบบการจัดจาหน่ายในปัจจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ ระบบการจัด
จ าหน่ า ยแบบผสม (Hybrid Distribution System) โดยใช้ ช่ อ งทางจ าหน่ า ยหลาย ๆ รู ป แบบใน
ลักษณะของการจาหน่ ายทางตรง ทางอ้อม รวมทั้งใช้บริ การจากธุ รกิ จภายนอกให้รับผิดชอบขาย
สิ นค้าให้ (Outsourcing) เพื่อให้สามารถครอบคลุมพื้นที่การขายมาก ๆ ด้วยวิธีการที่ให้ประสิ ทธิ ผล
ของต้นทุนที่สูงที่สุด
แนวโน้มส าคัญในธุ รกิ จค้าปลี กได้แก่ รู ปแบบการขายสิ นค้าผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ ก ส์
การรวมธุ รกิจบันเทิงเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของธุรกิจค้าปลีก ขนาดของธุ รกิจจะมีอยู่ 2 ขนาด คือ ไม่ใหญ่
มากก็ เล็ ก มาก ธุ ร กิ จ จะเน้ น การบริ การมากขึ้ นโดยเฉพาะในด้ า นเครื่ องมื อ และอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ การบริ การจัดส่ งให้ลูกค้าโดยตรง การบริ การที่สอดคล้องกับกลุ่มผูส้ ู งอายุมากขึ้น มี
การเปิ ดสาขาของธุ รกิจค้าปลีกมากขึ้น และมีการเปลี่ยนรู ปแบบของศูนย์การค้า เช่น เป็ นสานักงาน
ศูนย์ประชุม สถานศึกษา รวมทั้งการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศทัว่ โลก

ความคิดเห็นเกีย่ วกับทิศทางและแนวโน้ มของการใช้ กลยุทธ์ การตลาดใน
อนาคตของธุรกิจในประเทศไทย
ผูป้ ระกอบการทั้ง 27 บริ ษทั ที่ได้ทาการสัมภาษณ์ในแนวลึก (Indepth Interview) ได้ให้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มของการใช้กลยุทธ์การตลาดในอนาคตโดยสรุ ปดังนี้คือ
1. การแข่ ง ขัน ในอนาคตจะรุ น แรงมากขึ้ น เนื่ อ งจากมี ก ารเปิ ดการค้าเสรี มี คู่ แ ข่ ง
ต่างประเทศมากขึ้น ไม่มีอุปสรรคในการแข่งขันปกป้ องธุ รกิ จ เงินทุนข้ามชาติจะถูกนาเข้ามาทุ่ม
ตลาดในประเทศ และครอบงาตลาดของคนไทย ดังนั้นนักการตลาดจึงต้องมีความสามารถ รอบรู ้
เข้ม แข็ง แม่นยาในหลัก การมี คุ ณ ภาพมีความซื้ อสัตย์นักการตลาดในอนาคตจะต้องทางานเยอะ
การตลาดจะไม่อิงทฤษฏี และต้องปรับตัวตลอดเวลา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สื่ อสาร และดาเนิ น
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ธุ รกรรมกับ ลู ก ค้าให้เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพ นักการตลาดต้องพัฒ นาอยู่ตลอดไม่ หยุดนิ่ ง มี วิสัย ทัศ น์
กว้างไกล
2. ควรนาเอาทฤษฎีใหม่ ๆ กลยุทธ์ใหม่ ๆ จากต่างประเทศเข้ามาปรับใช้กบั คนไทย
3. ในอนาคตการใช้สื่อเป็ นตัวนาในการทาตลาดจะสู งมากและมีสื่อที่มากขึ้น และสื่ อ
โดยอาศัยพรี เซ็ นเตอร์ ต่าง ๆ ซึ่ งจะทาให้สินค้าทาตลาดได้ดี ซึ่ งต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ราคาสิ นค้าจะ
เพิ่มขึ้นในขณะที่คุณภาพอาจต่าลง
4. จรรยาบรรณในการทาธุรกิจปัจจุบนั แย่ลงทุกวัน ใช้กลยุทธ์สกปรกในตลาดแทนที่
จะแข่งขันกันที่คุณภาพ
5. การใช้กลยุทธ์การตลาดในอนาคตจะมีมากขึ้น และต้องใช้อย่างแนบเนี ยนไม่ใช่
การตลาดแบบยัดเยียด (Hard Sales) จะต้องทาตัวเป็ นหุ ้นส่ วน (Partner) กับ ลู กค้า โดยใช้กลยุท ธ์
ลู ก ค้า สั ม พัน ธ์ (Customer Relationship Management) ซึ่ งจะท าให้ ไ ด้รับ ประโยชน์ ร่ ว มกัน เน้ น
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จริ งใจกับลูกค้า
6. การตลาดคือเป็ นหัวใจของทุกบริ ษทั ดังนั้นจึงควรมีการตลาดที่ดี มีการประยุกต์ใช้
เรื่ อ ย ๆ ธุ ร กิ จ จะใช้ก ารตลาดเป็ นตัว น าในการผลัก ดัน ในการขับ เคลื่ อ นธุ รกิ จ ต้อ งใช้ก ลยุท ธ์
การตลาดต่าง ๆ ผสมผสานกัน ทาสิ นค้าให้ดีสอดคล้องกับจุดแข็งทุก ๆ ส่ วนภายในองค์กร และควร
มองในเรื่ องของกลวิธี (Tactic) ให้มากขึ้น มีการมองระยะสั้น ๆ ให้ชดั เจน ทาการวิเคราะห์ท้ งั ปั จจัย
ภายนอกและภายในให้ชดั เจน
7. ผูบ้ ริ โภคมี ความต้องการเฉพาะเจาะจงมากขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้นต้องพัฒนา
กลยุทธ์ให้สามารถแข่งขันได้ และตอบสนองผูบ้ ริ โภคได้ แม้จะเป็ นผูน้ าในตลาดในอนาคตควรให้
ความส าคัญ กับ ผูบ้ ริ โภคมากขึ้ น และควรมี ค วามคิ ดสร้ างสรรค์สิ นค้าใหม่ ๆ ที่ เป็ นนวตกรรม
(Innovation) และอานวยความสะดวกแก่ผูบ้ ริ โภค (Convenience) ดังนั้นจึงจาเป็ นจะต้องทาความ
เข้าใจพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคให้ชดั เจน ผูท้ ี่ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ดีกว่าจะเป็ นผูช้ นะ
ต้องใช้คนเป็ นตัวนาและมองประโยชน์ของผูใ้ ช้งานมากขึ้ น โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ปรับปรุ ง
ผลิตภัณฑ์และราคาให้เหมาะสมกับความต้องการผูบ้ ริ โภค
8. การตลาดจะแยกเป็ นส่ ว นตลาดย่อ ย ๆ มากขึ้ น (Segment) บริ ษ ัท จ าเป็ นต้อ ง
ปรั บ ตัว ตาม องค์ ก รของบางบริ ษ ัท จะแยกส่ ว นตลาดที่ ชัด เจนมากขึ้ น เน้ น กลุ่ ม เป้ า หมายที่
เฉพาะเจาะจงตามความชานาญที่มีอยู่ จะมีการรวมกลุ่มธุ รกิจมากขึ้น เพื่อระดมทุนขยายกิจการ และ
จะมีการร่ วมมือกัน (Synergy) กับธุ รกิจอื่นมากขึ้น
9. การตลาดเป็ นเรื่ องของศิลป์ จะต้องนาไปประยุกต์ใช้ก ับหลาย ๆ เรื่ อง ถ้าเข้าใจ
หลักการและรู ้จกั ใช้ก็จะเกิ ดประโยชน์ การใช้ความรู ้การตลาดต้องอิงทฤษฏีและต้องวางแผน วาง
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นโยบาย กาหนดกลยุทธ์ให้ชดั เจน ไม่ใช่ใช้ประโยชน์อย่างเดียว และต้องทางานได้ทุกคน ที่มาของ
ศาสตร์ ไ ด้จ ากต ารา การท างานในสถานการณ์ ต ลาดจริ ง การลองผิ ด ลองถู ก การเรี ย นรู ้ จ าก
ประสบการณ์ และใช้ค วามรู ้ ข องต่ างประเทศบางส่ วนในอนาคตจะมี แนวคิ ด การตลาดใหม่ ๆ
เกิ ดขึ้นเรื่ อย ๆ ทฤษฏี ต่าง ๆ มีแปลก ๆ แต่ก็ยงั คงอิงกับทฤษฏี เก่า ผูป้ ระกอบการจะต้องสามารถ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและจับหลาย ๆ ทฤษฏีมารวมกัน แล้วจริ ง ๆ จะต้องอิงกับศาสตร์ ตวั อื่น ๆ
ด้วยนอกเหนือจากการตลาด
10. การตลาดจะต้อ งอิ ง กับ เทคโนโลยี ต้อ งเป็ นเทคโนโลยีใ นชี วิต ประจ าวัน ที่ มี
ประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค แนวโน้มจะเน้นในเรื่ องของความแตกต่าง การให้บริ การที่สร้างความมัน่ ใจ
ให้ผูบ้ ริ โภคในการใช้สินค้าของบริ ษทั การบริ หารความต้องการ ต้นทุน ที่ตอบสนองผูบ้ ริ โภคให้
คิดว่าคู่แข่ง การแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
11. กลยุ ท ธ์ ค วรมี ก ารปรั บ ปรุ ง ตลอดเวลา เพราะธุ ร กิ จ มี ก ารแข่ ง ขัน จะต้อ งมี ก าร
เคลื่ อนไหวเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา ต้องเปิ ดรับสิ่ งใหม่ ๆ และรู ้จกั เปลี่ยนแปลงตัวเองต้องปรับตัว
ให้เร็ วทันโลกปั จจุบนั อย่ายึดติดกับอดีต ใครปรับตัวได้เร็ วก็จะได้เปรี ยบในการแข่งขัน กลยุทธ์เดิม
ๆ อาจจะใช้ไม่ได้ผล ต้องหากลยุทธ์ใหม่ ๆ เข้ามาแข่งขันมากขึ้น เพราะความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ไม่หยุดนิ่ง ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหนือความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค
12. กลยุทธ์ควรมุ่งเน้นที่ตวั ผลิตภัณฑ์ และดูโอกาสทางการตลาดกฎระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล ความร่ วมมือกับรัฐบาล เพื่อปรับ ปรุ งให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค
13. กลยุทธ์การตลาดต่อไปจะเน้นเรื่ องภาพลักษณ์ มากกว่าราคาสิ นค้าเนื่ องจากการ
แข่ งขัน ในอนาคตจะแข่งขันกับ ที่ ภาพลักษณ์ และจะขายสิ่ งที่ ม องไม่ เห็ นมากกว่าสิ่ งที่ ม องเห็ น
ไม่เช่นนั้นคนจะไม่ซ้ื อ ต่อไปจะเน้นเรื่ องการสร้างความเชื่อสร้างกระแสชื่นชมในยี่หอ้ และสิ่ งที่เรา
Offer หรื อเป็ นผูช้ ้ ี นาในตลาดการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) จะเป็ นตัวสาคัญที่ทาให้สินค้าขาย
ได้โดยเชื่ อ มโยงกับ Product Price และ Place การตลาดจะดู ไ ด้แต่ ภ าพกว้าง ๆ เท่ านั้น ส่ วนใน
รายละเอียดลูกเล่นต้องปรับตลอดเวลา การตลาดอาจไม่เป็ นไปตามเหตุและผล เนื่องจากการตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ภาพรวมดูได้แต่ภาพย่อยต้องปรับตามสถานการณ์
14. แนวโน้มการใช้กลยุทธ์ในอนาคตจะมีมากขึ้น แต่หลักการของ 4P’s ยังคงเป็ นหลัก
สาคัญที่ตอ้ งคานึ งถึง ต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แยกแยะเข้ากลุ่มเป้ าหมายย่อย ๆ มากขึ้น กลยุทธ์
ส่ งเสริ มการตลาดก็ตอ้ งปรับให้สอดคล้องกันกับผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จะมีมากขึ้นเพราะจะเป็ นตัวชี้ขาดในการสร้างความนิยม และการแข่งขันกับสิ นค้าทดแทนที่จะมีข้ ึน
ในอนาคต
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แนวโน้ มทางการตลาดในอนาคตในทรรศนะของนักวิชาการด้ านการตลาดของ
ไทย
กิตติ สิ ริพลั ลภได้ชื่อว่าเป็ นกูรูทางด้านการตลาดและเป็ นวิทยากรที่ได้รับการยอมรับ
มากที่สุดคนหนึ่ งของเมืองไทย ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับแนวโน้มทางการตลาดในอนาคต โดยได้พูด
ถึง Marketing Breakthrough ซึ่ งเป็ นที่กล่าวขวัญกันมากในหมู่นักการตลาดในยุคนี้ เพราเชื่ อว่าใน
ภาวะที่มีการแข่งขันที่รุนแรงและรวดเร็ ว กลยุทธ์ที่สาคัญอย่างหนึ่ ง คือ นักการตลาดต้องแข่งกัน
นาเสนอสิ่ งใหม่ ๆ ออกสู่ ตลาด ดังนั้น นัก การตลาดต้องติ ดตามปั จจัยสาคัญทางการตลาดอย่าง
ใกล้ชิด ปั จจัยที่สาคัญ ๆ คือความเปลี่ยนแปลงทางด้านผูบ้ ริ โภค คู่แข่งขัน เทคโนโลยีและนโยบาย
การค้าของภาครัฐ ทั้งในและต่างประเทศ เพราะปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้กระทบโดยตรงต่อการตัดสิ นใจ
ทางการตลาด แนวโน้มที่สาคัญ ๆ ที่นกั การตลาดจะต้องเผชิญในอนาคตมีดงั นี้
1. สิ นค้ าทีม่ ีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง
นัก การตลาดจะต้องตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ไ ด้ 100% แต่ เดิ ม
ผูบ้ ริ โภคอาจจะจ่ายเงิ น ซื้ อสิ นค้าบางอย่างด้วยความที่ ไม่ ได้พ อใจ 100% แต่แนวโน้ม ที่ ก าลังจะ
เกิ ดขึ้น คื อผูบ้ ริ โภคพยายามหาสิ นค้าหรื อบริ การที่ ตอบสนองความต้องการของเขาให้ไ ด้ 100%
ขนาดของตลาดจะเล็กลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ นค้า ที่เกี่ ยวข้องกับ “รสนิ ยม” นักการตลาดจะต้อง
เตรี ยมพร้ อมในการท าการตลาดกับ กลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคที่ มี จานวนน้อยลง แต่ มี ค วามต้องการมากขึ้ น
เนื่ องจากในหลาย ๆ ปี ที่ผ่านมานักการตลาดแข่งกันตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้มาก
ขึ้นเรื่ อย ๆ จนทาให้ ผูบ้ ริ โภคเกิดความเคยชินกับ “ผลประโยชน์” ที่นกั การตลาดแข่งกันเสนอให้
2. วงจรชีวติ ของสิ นค้ าจะสั้ นลง
เนื่ องจากคู่แข่งขันพยายามเสนอสิ นค้าใหม่ ออกสู่ ตลาดตลอดเวลาและสิ นค้าที่
นาเสนอจะมี ลกั ษณะแตกต่างจากสิ นค้าเดิ ม จะมีคุณสมบัติหรื อคุ ณประโยชน์ที่ดีกว่า สิ นค้าเดิ ม
ดังนั้นเพื่อเรี ยกความสนใจจากผูบ้ ริ โภค เพื่อให้สู้กบั คู่แข่งขันได้ นักการตลาดจะต้องนาสิ นค้าใหม่
ที่มีคุณสมบัติเหนื อกว่าออกสู่ ตลาด และต้องพัฒนาอยูเ่ รื่ อย ๆ เพื่อให้แข่งขันได้ ทาให้สินค้ามีวงจร
ชี วิตที่ ส้ ัน ลง นัก การตลาดจึ งต้องสร้ างยอดขายจากสิ น ค้าที่ มี อยู่ในแต่ ล ะรุ่ น ให้ไ ด้อย่างรวดเร็ ว
เพื่อให้ได้กาไรในระยะเวลาอันสั้นจะรอเก็บเกี่ ยวเหมือนเดิ มไม่ได้อีกต่อไป นักการตลาดจึงต้อง
คานวณ “จุดคุม้ ทุน” และ “ระยะเวลาคืนทุน” ให้แม่นยาเพื่อให้ระยะเวลาคืนทุนทันต่อการเสื่ อมไป
ของสิ นค้า
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3. สิ นค้ าบางกลุ่มมีอตั ราการเติบโตอย่างรวดเร็ว
สิ นค้ากลุ่มสุ ขภาพ กลุ่ มอานวยความสะดวก กลุ่มท่องเที่ยว และกลุ่มเทคโนโลยี
จะมีอตั ราการเติบโตอย่างรวดเร็ ว เพราะแนวโน้มของผูบ้ ริ โภคจะให้ความสาคัญกับสุ ขภาพ (Health
Conscious) เนื่ องจากมี ค วามรู ้ ด้านดู แลสุ ข ภาพมากขึ้ น การที่ เศรษฐกิ จมี แนวโน้ม ดี ข้ ึ น ผูค้ นจะ
แสวงหาเครื่ องอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น รถยนต์ เครื่ องใช้ในบ้าน ขณะเดียวกันก็จะใช้ชีวิตให้
มีคุณค่ามากขึ้นด้วยการท่องเที่ยว และสาหรับคนรุ่ นใหม่สินค้าเทคโนโลยี เป็ นกลุ่มที่เขาคุน้ เคยและ
ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ ว เพื่อให้ทนั กับกระแสความเปลี่ยนแปลงทัว่ โลก
4. การสร้ างตรายีห่ ้ อเป็ นสิ่ งสาคัญ
เป็ นที่แน่ ชดั แล้วว่าตรายี่ห้อเป็ นทรัพย์สมบัติที่ดีของบริ ษทั หรื อที่เรี ยกว่า “Brand
Equity” ดังนั้น นักการตลาดต้องให้ความสนใจกับการสร้างตรายีห่ ้อให้มีความแข็งแกร่ งเพื่อใช้เป็ น
ประโยชน์ในการเพิ่มคุ ณ ค่าให้กบั สิ นค้าและเป็ นประโยชน์ในการทา Brand Extension คือการนา
ตรายี่ห้อที่ แข็งแกร่ งในสิ นค้าชนิ ดหนึ่ งไปใช้กบั สิ นค้าชนิ ดอื่น โดยหวังผลให้ผูบ้ ริ โภคที่ชื่นชอบตรา
ยีห่ อ้ นั้นซื้อสิ นค้าชนิ ดใหม่ดว้ ย การลงทุนสร้างตรายีห่ ้อต้องทาอย่างถูกหลักการและเอาจริ งเอาจัง
5. สิ นค้ าสาหรับเพศที่ 3, 4
เพศที่ 3, และ 4 (เกย์ และทอม) เป็ นเพศที่มีจานวนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ (ใน
อินเตอร์ เน็ ตมีอยู่ราว 15%) ซึ่ งเป็ นจานวนที่ มีขนาดตลาดใหญ่พอสมควร ในกลุ่ มนี้ มีสินค้าหลาย
ชนิ ดที่เป็ นสิ นค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น เสื้ อผ้า ของใช้เบ็ดเตล็ด เป็ นต้น การออกแบบสิ นค้าต้องคานึ งถึง
บุ ค ลิ ก ภาพและรสนิ ยมของคนในกลุ่ ม นี้ ด้วย รวมถึ ง วิธี ก ารสื่ อสารจะต้องเลื อกวิธีก ารนาเสนอ
(Execution) และสื่ อ (Media) ที่เหมาะสมกับกลุ่ม
6. การตลาดระดับโลก
โลกแคบลงด้วยเทคโนโลยี ดังนั้นนักการตลาดจะต้องทาการตลาดในระดับโลก
(Global Marketing) หรื ออย่างน้อยระดับภูมิภาค (Regional Marketing) การผลิตสิ นค้าที่มองเฉพาะ
ในประเทศอาจเป็ นตลาดที่ แ คบเกิ น ไป สิ น ค้าไทยเป็ นที่ ต้องการของคนทั่วโลกด้วยเหตุ ผ ล 2
ประการ คือ 1. มีคนไทยกระจายอยูต่ ามประเทศต่าง ๆ 2. คนต่างชาติเริ่ มยอมรับในสิ นค้าไทยมาก
ขึ้น สิ นค้าพวกอาหารเครื่ องนุ่งห่ ม สิ นค้าที่เป็ นเอกลักษณ์ของไทย อุปกรณ์ชิ้นส่ วนต่าง ๆ และอื่น ๆ
อีกมากมาย สามารถขายได้ทวั่ โลก ซึ่ งสามารถสร้างยอดขายและกาไรได้มากขึ้น การตลาดระดับนี้
ต้อ งค านึ ง ถึ ง “Global Marketing” (Think Globally but Act Locally) คื อ ส่ ว นผสมทางการตลาด
(Marketing Mix) ต้องปรับให้เข้ากับความต้องการและรสนิยมของผูบ้ ริ โภคในแต่ละท้องถิ่น
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7. การตลาดเฉพาะจุด
เนื่ องจากลู กค้าอยูอ่ ย่างกระจัดกระจาย และมีลกั ษณะเฉพาะกลุ่มมากขึ้น กลยุทธ์
การตลาดที่ เหมาะสมกับ แต่ ล ะกลุ่ ม แต่ ล ะพื้ น ที่ ค วรมี ล ัก ษณะแตกต่ า งกัน คื อ ต้อ งท า Area
Marketing นักการตลาดต้องตรวจสอบยอดขายในแต่ละพื้นที่ สิ นค้าชนิดเดียวกันแต่ต่างพื้นที่กนั คู่
แข่งขันอาจไม่ใช่ รายเดี ยวกัน การตอบโต้คู่แข่งขันหรื อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าไม่
สามารถทาเป็ นสู ตรสาเร็ จแล้วใช้กบั ทุกพื้นที่ได้
8. อิเล็กทรอนิกส์ กบั การตลาด
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เข้ามามี บ ทบาททางการตลาดเพ ูิ ู่ ม ขึ้ น เรื่ อย ๆ นัก การจะต้อ ง
ติดตามความเคลื่อนไหวของอิเล็กทรอนิกส์อย่างใกล้ชิด การค้าพัฒนาจาก E.M.U Commerce ทาให้
กลยุทธ์การตลาดต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ ว โทรศัพท์เคลื่ อนที่เป็ นอีเล็กทรอนิ กส์ ชนิ ดหนึ่ งมีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และส่ งผลให้นกั การตลาดต้องปรับกลยุทธ์ในการนามาใช้เป็ นเครื่ องมือ
ทางการตลาด ทีวีกาลังจะเป็ นระบบดิจิตอลทั้งหมด โทรศัพท์ที่ใช้ในที่ทางานหรื อที่บา้ นโชว์เบอร์
ได้ซ่ ึงทาให้สามารถส่ งข้อมูลข่าวสารหรื อโฆษณาไปยังผูบ้ ริ โภคได้โดยตรงเหล่านี้เป็ นตัวอย่าง ที่ทา
ให้กลยุทธ์การตลาดต้องเปลี่ยนตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยน
9. การบริหารความสั มพันธ์ กบั ลูกค้ า
CRM ยัง คงเป็ นกลยุ ท ธ์ ห ลัก ที่ ส าคัญ ในการตลาด และจะถู ก น ามาใช้ อ ย่ า ง
แพร่ หลายในเร็ ว ๆ นี้ เพราะโปรแกรมราคาถูกลงเรื่ อย ๆ ประกอบกับนักธุ รกิจเริ่ มมีความรู ้จกั CRM
มากขึ้นและเป็ นที่ประจักษ์แล้วว่า ในการได้ลูกค้าใหม่แต่ละรายมีตน้ ทุนที่สูงกว่าต้นทุนในการเก็บ
รักษาลู กค้าเก่ า สิ่ งสาคัญในการทา CRM คือการระบุ ขอ้ มูลของลู กค้า และการจัดกลุ่ มลู กค้าตาม
ข้อมูลที่มีอยู่ เพราะเป็ นการจัดการเบื้องต้นที่เป็ นปั ญหาของธุ รกิจแบบไทย ๆ ที่ไม่เคยจัดเก็บข้อมูล
ของลูกค้ามาก่อน
10. การตรวจสอบทางการตลาด
เป็ นสิ่ ง ที่ จ าเป็ นที่ ต้อ งให้ ค วามส าคัญ เพราะปั จจัย ทางการตลาดเปลี่ ย นแปลง
รวดเร็ วมาก การตรวจสอบจะทาให้สามารถปรับกลยุท ธ์การตลาดได้ทนั กับการเปลี่ยนแปลง การ
ตรวจสอบที่ ตอ้ งให้ความส าคัญมาก ๆ คือการตรวจสอบลู กค้า คู่แข่งขันและกลยุทธ์การตลาดที่
บริ ษทั นาเสนอเพื่อจะได้ทราบว่ากลยุทธ์น้ นั ใช้ได้ผลหรื อไม่ เพื่อจะได้ปรับกลยุทธ์ได้ทนั ท่วงที
11. พันธมิตรทางการตลาด
เนื่ องจากขนาดของจานวนลู กค้าเล็กลง การแข่งขันสู งขึ้ น ต้นทุ นทางการตลาด
สู งขึ้น การหาพันธมิตรทางการตลาดเป็ นเรื่ องที่จาเป็ น เช่น การทาโปรโมชัน่ ร่ วมกัน ทาให้นกั การ
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ตลาดใช้ค่าใช้จ่ายทางการตลาดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เงินเท่ากันแต่ถา้ ต่างคนต่างทา ผลได้ที่แต่ละ
บริ ษทั ได้รับอาจไม่คุม้ ค่า
12. การวิจัยเชิ งคุณภาพ
ข้อมู ล ที่ ได้จากการวิจยั เชิ งปริ ม าณอาจไม่ พ อต่ อการตัดสิ นใจทางการตลาดอี ก
ต่อไป การวิจยั เชิ งคุณภาพจะได้ขอ้ มูลเชิงลึกของผูบ้ ริ โภค (Consumer Inside) ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์
ต่อการตัดสิ นใจได้แม่นยากว่าในเชิ งสถิติตวั เลข เพราวิถีชีวิตทัศนคติ และพฤติกรรมต่าง ๆ ข้อมูล
เชิงคุณภาพอธิ บายถึงผูบ้ ริ โภคได้ดีกว่า
สรุ ป นักการตลาดต้องให้ความสนใจกับ ปั จจัยทางการตลาดที่ เปลี่ ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ ว และต้องพร้อมที่จะปรับกลยุทธ์ แม้วา่ กลยุทธ์น้ นั ครั้งหนึ่ งตนเองเป็ นผูค้ ิด อย่างยึดติด
หรื อเพ้อฝันกับความสาเร็ จในอดีตจนลืมนึกถึงสิ่ งที่จะต้องทาในอนาคต

ความเกีย่ วข้ องของศาสตร์ ทางการตลาดกับศาสตร์ สาขาอื่น
Think Vine. Com ได้กล่ าวไว้ว่า การตลาดมีท้ งั ความเป็ นวิทยาศาสตร์ (Science) และ
ความเป็ นศิลป์ (Arts) ผสมผสานกัน โดยขึ้นอยูก่ บั ลักษณะงานทางการตลาดในแต่ละส่ วน ดังนั้นใน
การวิเคราะห์ ค วามเกี่ ย วข้องของศาสตร์ ท างการตลาดกับ ศาสตร์ อื่น ๆ จึง ขอแยกวิเคราะห์ ใน 2
ประเด็นคือ ความเกี่ ยวข้องของศาสตร์ ทางการตลาดกับศาสตร์ สาขาอื่นในกลุ่มที่เป็ นวิทยาศาสตร์
(Science) กับความเกี่ ยวข้องของศาสตร์ ทางการตลาดกับศาสตร์ สาขาอื่นในกลุ่มที่เป็ นศิลป์ (Arts)
ซึ่งนักวิชาการด้านการตลาดได้เสนอแนวคิดไว้ดงั นี้
ศาสตร์ ท างการตลาดตามแนวคิ ด ของ Neil H. Borden ซึ่ งได้ ใ ห้ แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ
ส่ วนผสมทางการตลาดไว้ในหนังสื อ กาพืดการตลาด (Marketing Classic) ซึ่ งเรี ยบเรี ยงโดยวรัญ
ปกร วัฒนา และบุษบา สนสุ ทธิ ในปี 2545 ได้กล่าวถึงการตลาดไว้วา่
การตลาดเป็ นศาสตร์ หรื อไม่ดูจะเป็ นเรื่ องยาก ถ้าศาสตร์ เป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ่ งที่วา่ ด้วย
สู ตรผสมที่ เป็ นระบบและการจัดการข้อเท็จจริ งเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายเช่ นนี้ แนวคิดส่ วนผสมทาง
การตลาดก็ มี บ างส่ วนที่ อ าจเรี ย กได้ว่าเป็ นวิท ยาศาสตร์ ห รื อ ศาสตร์ ข องการตลาด ถ้า เราคิ ด ว่า
การตลาดสัมพันธ์กบั การสังเกตการจัดหมวดหมู่ขอ้ เท็จจริ ง และการสร้างกฎเกณฑ์เพื่อให้นักการ
ตลาดได้ใช้เป็ นแนวทางในการท านายผลดังนี้ เราก็ ไม่ อาจเรี ยกว่าเป็ นการสร้ างศาสตร์ แขนงใด
แขนงหนึ่ งขึ้นมา แนวคิดทางการตลาด จึงเป็ นเพียงโครงร่ างของข้อเท็จจริ งที่ได้รวบรวมขึ้น และ
เป็ นแนวทางเพื่อการตัดสิ นใจสร้างส่ วนผสมทางการตลาด
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หลายสิ บ ปี ที่ ผ่านมานักการตลาดอเมริ กนั ได้พ ฒ
ั นาวิธีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อรวบรวม
ข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ได้สร้างเครื่ องมือที่จะค้นหาข้อเท็จจริ ง ทั้งที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกวงจรธุรกิจ
ด้วยข้อเท็จจริ งและทักษะที่ได้พฒั นาตลอดระยะเวลาของการสังเกตและประสบการณ์ ทาให้นกั การ
ตลาดมีความสามารถในการใช้ศิลปะของการออกแบบส่ วนผสมทางการตลาดได้ดีกว่ากรณี เดิม ๆ ที่
ไม่เคยใช้เทคนิ คในการรวบรวมข้อเท็จจริ งเหมือนเมื่อหลายปี ที่ผา่ นมา นอกจากนี้นกั การตลาดยังได้
พัฒนาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการออกแบบทดสอบที่ใช้วดั ผลส่ วนผสมทางการตลาด ทั้งหมด
หรื อ บางส่ วนดัง นั้น นัก การตลาดได้เรี ย นรู ้ แ ล้วว่า ท าอย่า งไรให้ ส มมติ ฐ านของศิ ล ปิ นที่ ผ สม
ส่ วนผสมได้รับการตรวจสอบอย่างเป็ นรู ปธรรม
ด้วยการพัฒ นาอย่างต่ อเนื่ อ งของการรวบรวมข้อเท็จจริ งทางการตลาดและท าการ
ทดลองต่อไป รวมทั้งการเก็บรวบรวมกรณี ศึกษาต่าง ๆ ที่ผา่ นมาอย่างระมัดระวัง อาจทาให้หวังได้
ว่า จะมี สู ตรส าเร็ จของกฎทางการตลาดที่ ส ามารถนิ ย ามออกมาอย่างชัดเจนและเป็ นประโยชน์
จนกว่าจะถึ งวันนั้นการตลาดและการสร้างส่ วนผสมทางการตลาดก็ยงั คงจัดอยู่ในอาณาจักรแห่ ง
ศิลป์
จากแนวคิ ด ข้างต้น ได้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ ค วามเกี่ ย วข้อ งของศาสตร์ ท าง
การตลาดกับศาสตร์ สาขาอื่นโดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ดงั นี้คือ
1. ความเกีย่ วของศาสตร์ ทางการตลาดกับศาสตร์ ทางด้ านวิทยาศาสตร์
ในวงการตลาดมักเรี ยกศาสตร์ ในส่ วนนี้ ว่าเป็ น Marketing Science ซึ่ งมีหลายสถาบัน
ให้คาจากัดความและให้แนวคิดเกี่ยวกับ Marketing Science ไว้ดงั นี้คือ
Think Vine ได้ก ล่ า วถึ ง Marketing Science ไว้ใ น www.thinkvine.com โดยกล่ า วว่ า
Marketing Science ได้แสดงให้เห็ นถึ งวิธีการหลากหลายรู ปแบบซึ่ งเชื่ อมโยงเข้ากับการวิเคราะห์
ทางการตลาด (Marketing Analysis) ทฤษฏี ทางเศรษฐศาส ตร์ (Economic theory) การวิ จ ั ย
ด าเนิ น งาน (Operation Research) และเทคนิ ค ทางสถิ ติ (Statistical techniques) เพื่ อ น าไปสู่ ก าร
แก้ ปั ญ หาของธุ ร กิ จ เพื่ อ ค้น หาโอกาสทางการตลาด ซึ่ งเทคนิ ค ต่ า ง ๆ นั้ นได้แ ก่ โ มเดลทาง
ค ณิ ต ศ าส ต ร์ (Mathematical Model) Multivariate Analysis, Psychometric Approaches, Choice
Modeling, econometric, game theory, Simulation, demand forecasting เป็ นต้ น เทคนิ คดั ง กล่ า ว
สามารถน าไปประยุก ต์ใช้ในเรื่ องของ การสร้ างความพอใจ และความภัก ดี ในผลิ ตภัณ ฑ์ การ
ก าหนดจุ ด สมดุ ล ของส่ วนประสมผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Mix Optimization) การควบกิ จ การ
(Acquisition Modeling) การกาหนดจุดสมดุลของช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Channel Optimization)
การวัด ประสิ ท ธิ ผ ลของการโฆษณา (Advertising Effectiveness) การคาดคะเนความต้อ งการ
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(Demand Estimation) การตั ด สิ นใจในเรื่ องราคา (Pricing Decisions) การตั ด สิ น ใจในเรื่ อง
ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ (New Product Decisions) การโฆษณา (Advertising) การจัดการสายผลิตภัณฑ์ การ
พยากรณ์ การกาหนดกลยุทธ์การแข่งขัน การตลาดบริ การ การแบ่งส่ วนตลาด การตัดสิ นใจกลยุทธ์
การตลาด การจัดการที มขาย โมเดลการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค พฤติกรรมการซื้ อ ผลกระทบของการ
พาณิ ชย์ธุรกิจที่มีต่อตลาด การวิจยั ตลาด ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ ลิตและผูค้ า้ ปลีก
INFORMS เป็ นองค์ ก รที่ เกิ ด จากการรวมตัว ของ Operations Research Society of
America และ The Institute of Management Science และเป็ นสมาคมที่ ใหญ่ ที่ สุ ดซึ่ งเน้น ในเรื่ อ ง
ของ Operations Research และ Management Science ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลใน www.jstor.org โดยได้ทา
การจัดกลุ่มการตลาดไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของ Management Science ซึ่ งศาสตร์ ในกลุ่มนี้นอกเหนือจาก
การตลาดแล้วยังประกอบไปด้วยศาสตร์ในเรื่ องของ
- บัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)
- กลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy)
- การวิเคราะห์การตัดสิ นใจ (Decision Analysis)
- การผลิตและการจัดจาหน่าย (Manufacturing and distribution)
- โปรแกรมและเครื อข่ายทางคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Programming and
Network)
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงานขององค์กร (Organization performance)
- Public Sector Application
- R&D / Innovation
- Stochastic Models and Simulation
- Strategy and design
- Supply chain Management
Shelby D. Hunt ได้ ก ล่ าวถึ ง Marketing Science ไว้ ใ น ห นั ง สื อของเขาที่ ชื่ อ ว่ า
Marketing Theory, the philosophy of Marketing Science ซึ่ งเผยแพ ร่ ใน ปี 1983 โดยก ล่ าวถึ ง
การตลาดในแง่ของวิทยาศาสตร์ เนื่ องจากมีวิธีการทางด้านวิทยาศาสตร์ หลากหลายรู ปแบบที่ถูก
นามาใช้เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และวางแผนการตลาดอันได้แก่
- Marketing Research
- Foreasting
- Motivation Reserch
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-

Operation Research
Markov processes
System Analysis
The behavior Sciences
Mathematical Models
Multidimensional Scaling ได้แก่ Break Even Analysis, Boysian Decision theory,
Risk Analysis, Feasibiling Study etc.
Psychographics
Conjoint Analysis
Structural equation models
Multiattribute Models
Consumer panel
Questionnaires
Pupillometers
Likert Scales
Multiple Regression
Multidimensional Scaling
Surveys
Random sampling
Multiple classification analysis
Chemistry test tubes
Thermocouples
Spectrometers
Cyclotrons

นอกจากนี้ ยังมี นัก วิช าการอื่ น ๆ อี ก หลายท่ านที่ ส นับ สนุ น ว่าการตลาดมี ค วามเป็ น
ศาสตร์ ได้แก่ Barlels, Hutchinson, Banmol Buzzell Taylor และ Halbert
ดัง นั้น จึ ง พอสรุ ป ได้ว่าการตลาดมี ค วามเป็ นวิท ยาศาสตร์ และเกี่ ย วข้อ งกับ ศาสตร์
ทางด้านวิทยาศาสตร์ อนั ได้แก่
1. Statistical Technique
2. Mathematical Model and Networks
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Operation Research
The Behavior Science
Research
Chemistry
Accounting and Finance
Information System
Manufacturing
R&D / Innovation

2. ความเกี่ยวข้ องของศาสตร์ ทางการตลาดกับศาสตร์ สาขาอื่น ๆ
จากที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่าการตลาดมีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่าง ๆ หลายแขนง ซึ่ ง
สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลต่อไปนี้คือ
ศาสตร์ ทางด้ านเศรษฐศาสตร์ (Kotler 1984, p.95)
Kotler กล่าวว่า ตลาดต้องการอานาจซื้ อเช่นเดียวกับประชากรซึ่ งอานาจซื้ อโดยรวมจะ
เป็ นฟั งก์ชน่ั ของ รายได้ปัจจุบนั ราคา การออม และความพอเพียงของสิ นเชื่อ นักการตลาดควรให้
ความใส่ ใจกับปั จจัยทั้ง 4 ส่ วนในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์อนั ได้แก่
1. อัต ราการเติ บ โตที่ ล ดลงของ Real Income ของประชากร เนื่ อ งจากจะท าให้
ประชากรมี ค วามระมัดระวังในการซื้ อมากขึ้น เพื่อประหยัดเงิน นอกจากนั้นยังควรพิจารณาถึ ง
ความแตกต่างของรายได้ในแต่ละพื้นที่เพื่อประเมินพื้นที่ที่มีโอกาสทางการตลาดมากที่สุด
2. ความกดดันในด้านของอัตราเงินเฟ้ อซึ่ งจะมีผลทางอ้อมต่อการเพิ่มขึ้ นของราคา
สิ นค้าต่าง ๆ นอกจากนี้ ยงั มีผลกระทบต่อสิ นค้าเกษตร รวมทั้งน้ ามัน ธุ รกิจขาดความสามารถในการ
แข่งขัน เกิ ดความไม่ ส มดุ ลของดุ ล การค้าต่างประเทศ ท าให้อตั ราดอกเบี้ ยเพิ่ ม สู งขึ้ น และท าให้
ผูบ้ ริ โภคหาแนวทางที่จะประหยัดเงิน ออมเงิน
3. การออมที่ต่าและมีภาระหนี้สินที่สูง ซึ่ งจะมีผลต่อการใช้จ่ายเงินของผูบ้ ริ โภค และ
นาไปสู่ การขอสิ นเชื่อที่เพิ่มมากขึ้น
4. การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการใช้จ่ายเงินของผูบ้ ริ โภค ตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งจะต้องทาการศึกษาและสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และผลกระทบที่จะเกิดกับงานทางด้าน
การตลาด
นอกจากนี้ เศรษฐศาสตร์ ยงั เข้าไปเกี่ยวข้องในระดับของการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
เช่น ในเรื่ องของ กาหนดราคาจะดูในเรื่ องกฎของอุปสงค์ Law of demand ที่กล่าวว่าปริ มาณการซื้ อ

152
ของผูบ้ ริ โภคจะมากขึ้น เมื่อราคาต่อหน่ วยของผลิตภัณฑ์ลดลงและในการกาหนดราคาจะต้องนา
ปั จจัยทางด้านความยืดหยุน่ ของอุปสงค์ตามราคา (Price elasticity of demand) เข้ามาพิจารณาด้วย
ศาสตร์ ทางด้ านรัฐศาสตร์ (Kotler 1984, P.85)
Kotler กล่าวว่าธุ รกิ จจะต้องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลในการ
วางแผนการตลาด โดยจะต้องมี การปรึ กษานักกฎหมายเกี่ ยวกับประเด็นความเป็ นไปได้ในเรื่ อง
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ข้อเท็จจริ งที่จะต้องระบุในโฆษณา และอื่นๆ
ศาสตร์ ทางด้ านประชากรศาสตร์ (Kotler 1984, P.87)
Kotler กล่ า วว่ า สิ่ งแวดล้อ มอัน ดับ แรกที่ นัก การตลาดจะต้อ งให้ ค วามสนใจคื อ
ประชากรเพราะประชาชนเป็ นผูส้ ร้างตลาด นักการตลาดจะต้องให้ความสนใจต่อขนาดประชากร
ของโลก การกระจายของประชากรทางภู มิศ าสตร์ ความหนาแน่ นของประชากร แนวโน้ม การ
เคลื่ อ นไหวของประชากร การกระจายของอายุป ระชากร อัต ราการเกิ ด การแต่ ง งาน การตาย
รวมทั้งเชื้อชาติ จริ ยธรรม และโครงสร้างทางศาสนา
ศาสตร์ ทางด้ านนิติศาสตร์ ((www.ocpb.go.th : สคบ. Kotler 1984, P.102-103)
การตัดสิ นใจทางการตลาดถู กกระทบอย่างมากจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ทางด้านการเมื องและกฎหมายรวมทั้งกลุ่มร้องเรี ยนต่าง ๆ ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อธุ รกิ จและคนใน
สังคม กฎหมายมักจะกาหนดขึ้นเพื่อป้ องกันการแข่งขันอันไม่เป็ นธรรม รวมทั้งให้ความคุ ม้ ครอง
แก่ผบู ้ ริ โภคจากกลยุทธ์ของธุ รกิจที่ไม่ยุติธรรม เช่น การกล่าวหลอกลวงในโฆษณา ในหี บห่ อบรรจุ
ภัณฑ์ และการล่อลวงด้วยราคา นอกจากนี้ยงั ช่วยคุม้ ครองคนในสังคมจากพฤติกรรมของธุรกิจที่ไม่
ถู ก ควบคุ ม เช่ น บี บ ให้ธุ รกิ จจะต้องรั บ ภาระต้นทุ นในเรื่ องของต้นทุ นทางสังคม ซึ่ งเกิ ดขึ้น จาก
กระบวนการผลิ ตและตัวผลิ ตภัณฑ์ ดังนั้นนักการตลาดจึงจาเป็ นที่จะต้องมีความรู ้อย่างดีเกี่ ยวกับ
กฎหมายหลัก ๆ ที่ให้ความคุม้ ครองในเรื่ องของการแข่งขัน คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และคุม้ ครองกลุ่มคน
ในสังคม โดยในประเทศไทยมีตวั อย่างเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่คุม้ ครองแก่ผบู ้ ริ โภคดังนี้คือ
ตัวอย่ างกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครองผู้บริโภคและงานทางการตลาดของอุตสาหกรรมต่ างๆ
ของประเทศไทย
1. พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522
2. พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541
3. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
ประกาศ ระเบียบ คาสั่ ง
1. ประกาศ ระเบียบและคาสั่งคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
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2. ประกาศ ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
3. ประกาศ ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
4. ประกาศ ระเบียบคณะกรรมการว่าว่าด้วยสัญญา
พระราชบัญญัติอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489
2. พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิ ชย์ พ.ศ. 2505
3.พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้ อสัตว์ พ.ศ.2535
4. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
5. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525
6. พระราชบัญญัติเครื่ องสาอาง พ.ศ. 2535
7. พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530
8. พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535
9. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยราคาสิ นค้าและบริ การ พ.ศ. 2542
10. พระราชบัญญัติน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521
11. พระราชบัญญัติประกันชีวติ พ.ศ. 2535
12. พระราชบัญญัติวชิ าชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537
13. พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495
14. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
15. พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484
16. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
17. พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
18. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
19. พระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ. 2534
20. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
21. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
22. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
23. พระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.2525
24. พระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช 2478
25. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522
26. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
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27. พระราชบัญญัติควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน พ.ศ. 2504
28. พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พ.ศ. 2473
ศาสตร์ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม (Environmental Science) (Kotler 1984, P.97)
Kotler ได้กล่าวไว้ว่าตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 การเติบโตของภาคเอกชนอันสื บเนื่องจาก
กิ จกรรมอุตสาหกรรมมีผลทาให้ปัจจัยทางด้านกายภาพถูกทาลาย หากเปรี ยบเทียบการขับเคลื่อน
ของโลกก็เหมือนกับการขับเรื อที่ กาลังจะขาดน้ ามันหากล้มเหลวในการรักษาวัตถุดิบและการนา
วัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ ทรัพยากรธรรมชาติบนโลกกาลังจะถู กใช้หมดไป มาตรฐานความเป็ นอยู่
ของประชากรบนโลกแย่ลงอันเป็ นผลมาจากมลภาวะทางด้านน้ า อากาศ พื้นผิวโลก ซึ่ งเกิดจากการ
ท าลายของอุ ต สาหกรรมโรงงานต่ า ง ๆ องค์ก รต่ า ง ๆ ก าลัง เรี ย กร้ อ งให้ ช่ ว ยกัน รณรงค์รั ก ษา
สิ่ งแวดล้อม ดังนั้นจึงเห็นได้อย่างชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อการตลาด
ซึ่งเป็ นสิ่ งที่นกั การตลาดควรตระหนักถึงโอกาสและอุปสรรคที่มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มของการ
เปลี่ ยนแปลงทางด้านสิ่ งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องของการขาดแคลนวัตถุ ดิบที่ มาจากแหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติอนั มีอยูอ่ ย่างจากัด การเพิ่มขึ้นของต้นทุนด้านพลังงาน การเกิดมลภาวะเป็ นพิษ
ที่ เพิ่ ม มากขึ้ น บนโลก การแทรกแซงของรั ฐบาลที่ เกี่ ย วข้องกับ การจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ
นักการตลาดจาเป็ นจะต้องให้ความสนใจกับสิ่ งแวดล้อมทางภายภาพในแง่ความต้องการใช้รวมทั้ง
หลี กเลี่ ยงการทาลายและช่ วยกันหาแนวทางปฏิ บตั ิในการแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมแทนที่จะต้องใช้
กฎระเบียบออกมาบังคับโดยตรง
ศาสตร์ ทางด้ านสั งคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ (Kotler 1984,
P.106-135)
Kotler ได้กล่ าวไว้ว่าสังคมที่มนุ ษย์อยู่ร่วมกันนี้ เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมของคนใน
สังคมในเรื่ องของความเชื่อ ค่านิยม และบรรทัดฐาน ซึ่ งแทรกซึ มอยูใ่ นกลุ่มคนในสังคมโดยไม่รู้ตวั
และมี ผลกระทบต่อคนแต่ละคน ต่อชาติและต่อโลก รวมทั้งต่อการตลาดซึ่ งนักการตลาดควรให้
ความสนใจ ปั จจัยทางด้านสังคมซึ่ งได้แก่ ค่านิ ยม วัฒนธรรม กลุ่มย่อย ความสัมพันธ์ของคนใน
สังคมที่ มี ต่อตนเอง ต่อคนอื่ น ต่ อองค์กรต่าง ๆ ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ และต่ อโลก เรื่ องของ
ศาสนา ความเชื่ อ การดาเนิ นชี วิต อาชีพการงาน การยอมรับในเทคโนโลยีใหม่ ๆ สิ ทธ์มนุษยชนใน
การรั บ รู ้ ข ้อเท็จจริ ง การย้ายถิ่ น ความต้องการที่ ห ลากหลาย ขนมธรรมเนี ยมประเพณี เชื้ อชาติ
วัฒนธรรม ชั้นสังคม กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาทและสถานภาพ ปั จจัยทางเศรษฐกิจ พฤติกรรม
ในแต่ละช่วงอายุ พฤติกรรมในการรับรู ้ เรี ยนรู ้ กระบวนการในการตัดสิ นใจซื้ อ พฤติกรรมการซื้ อ
กระบวนการซื้ อ พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ
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ในการแยกความแตกต่ างของคนออกเป็ นกลุ่ ม ๆ จะช่ วยให้นัก การตลาดสามารถ
กาหนดกลุ่มเป้ าหมาย และแบ่งส่ วนตลาดได้ชดั เจนมากขึ้นรวมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
ศาสตร์ ทางด้ านบัญชีและการเงิน (Kotler 1984 , P.81-82)
Kotler ได้กล่าวถึ งผูท้ ี่มีบทบาทเกี่ ยวข้องและมีผลกระทบต่อธุ รกิ จซึ่ งธุ รกิ จจะต้องทา
การวิเคราะห์ซ่ ึ งได้แก่ตวั กลางทางการเงิน (Financial Interanecliaries) อันได้แก่ธนาคาร บริ ษทั ผูใ้ ห้
สิ นเชื่ อ บริ ษทั ประกันภัย และอื่น ๆ ซึ่ งให้ความช่วยเหลือในด้านการเงิน การประกันความเสี่ ยงใน
การซื้ อหรื อขายสิ นค้า การให้เงินกู้ ผลการดาเนินงานของบริ ษทั สามารถได้รับผลกระทบจากต้นทุน
สิ นเชื่ อที่ เพิ่ ม ขึ้ น หรื อการจากัดการให้เครดิ ต ซึ่ งธุ รกิ จจะต้องสร้ างความสัม พัน ธ์ที่ ดีก ับ องค์ก ร
ภายนอกดังกล่าวข้างต้น
นอกจากนั้นยังกล่าวถึงความเกี่ยวข้องกับองค์กรด้านการเงินซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการระดม
เงิ นทุ นของบริ ษทั ได้แก่ ธนาคาร บริ ษทั เงินทุ น นายหน้าค้าหุ ้นรวมทั้งผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งจะต้องสร้าง
ภาพพจน์ ที่ ดี ต่ อ องค์ก รเหล่ า นี้ โดยการน าเสนอรายงานประจาปี (Annual Report) ตอบค าถาม
เกี่ยวกับการเงิน
ในแง่ของการวางแผนกลยุทธ์ราคานั้นราคาจะเป็ นตัวที่สร้างรายได้ (Revenue) และมี
ความเกี่ ย วข้อ งกับ ต้น ทุ น โดยมี ข้ ัน ตอนในการก าหนดกลยุท ธ์ ราคา โดยเริ่ ม จากการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการตั้งราคา การวิเคราะห์ความต้องการของผูบ้ ริ โภค (Demand) การประมาณการ
ต้นทุ น การวิเคราะห์ กลยุทธ์ราคาของคู่แข่ง แล้วจึงเลือกราคาที่เหมาะสม ซึ่ งในขั้นตอนของการ
ประมาณการต้น ทุ น ผัน แปร ต้น ทุ น รวม ต้น ทุ น เฉลี่ ย และในการก าหนดราคาที่ เหมาะสมนั้น
สามารถทาได้หลายวิธีการเช่น การบวกราคาจากต้นทุน (Cost-plus pricing) การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน
(Break-Even Analysis), Going-rate pricing, Sealed bid pricing, ราคาตาม FOB ตาม Zone เป็ นต้น
ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าในการกาหนดราคานั้นจะเข้าไปเกี่ ยวข้องกับศาสตร์ ทางด้านบัญชี และการเงินเป็ น
อย่างมาก
ศาสตร์ ทางด้ านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(www.wikipedia.com , ชัค มาร์ ตินและสแตน แรปป์ )
ในยุคปั จจุบนั ถื อว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสาคัญต่อการดาเนิ นธุ รกิ จเป็ นอย่าง
มาก โดยที่ องค์ประกอบของระบบจะเกี่ ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การปรับแต่ง
ข้อมูล การจัดหมวดหมู่ขอ้ มูล โดยมีอุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟแวร์ คน ระบบการสื่ อสาร ข้อมูล
จะผ่ า นเข้า สู่ ก ระบวนการน าข้อ มู ล ป้ อ นเข้า สู่ ร ะบบเพื่ อ ประมวลผลข้อ มู ล ให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของ
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สารสนเทศ เก็บรักษาข้อมูลและนาเสนอข้อมูลให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการใช้ประโยชน์ ซึ่ งขอบเขตของศาสตร์
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะแตกต่างจากวิท ยาศาสตร์ ศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิศ วกรรม
คอมพิวเตอร์ ที่จะเน้นหนักในเรื่ องของทฤษฎี และคณิ ตศาสตร์ มากกว่า ในขณะที่ศาสตร์ ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศจะมุ่งเน้นหลักการในเชิงพาณิ ชย์และบริ หารธุ รกิจ และเน้นหนักในเรื่ องของ
การพัฒนาซอฟแวร์ และการจัดระบบคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับเป้ าหมายของธุ รกิ จ ช่ วยใน
เรื่ องการตัดสิ นใจ และช่วยในการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขัน โดยทาหน้าที่เก็บรวบรวมและรักษา
ข้อมูลเกี่ ยวกับการขาย ยอดการสั่งซื้ อ การลงทุน การจ่ายค่าแรงและข้อมูลทางบัญชีต่างๆ ซึ่ งจะ
นาเสนอในรู ปแบบของงบการเงิน และรายงานเสนอแก่ผบู ้ ริ หาร เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าระหว่างทา การซ่ อมบารุ ง ห่ วงโซ่ อุปทาน รวมทั้งรายงานด้านการผลิ ต บุคคล การเก็บ
รักษาข้อมูลด้านการตลาด รายละเอียดลูกค้า ประวัติการซื้ อของลูกค้า การวิจยั ตลาด การโฆษณา
การวางแผนการขายและความยืดหยุน่ ของการโฆษณา การวิเคราะห์คู่แข่ง วิเคราะห์อุตสาหกรรม
เพื่อนาไปใช้ในการวางแผน ประเมินผลการดาเนินงาน และการตัดสิ นใจของธุรกิจ
ส่ วนความก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์น้ นั ชัค มาร์ ตินและแสตน แรปป์ ได้กล่าวไว้
ในหนังสื อ Max – e –Marketing ว่าซอฟแวร์ ท างด้านข้อมูลได้นาเอา Maxi Marketing อันเป็ น
แนวคิดที่ใช้ประโยชน์สูงสุ ดจากระบบคอมพิวเตอร์ เข้าไปใช้เป็ นแนวทางหลักในการสื่ อสารและ
ทางานร่ วมกับลูกค้า โดยเปิ ดโลกทัศน์ของการทางานในแบบเฉพาะบุคคล และการทาตามความ
ต้องการของลูกค้าให้กว้างออกไปอย่างไร้ขีดจากัดโดยการทางานบนเว็บไซต์ และอินเตอร์ เน็ททา
ให้สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริ งของลูกค้าได้อย่างทันทีและต่อเนื่องทั้งลูกค้ารายบุคคล
และลูกค้าที่เป็ นองค์กรธุ รกิจ อันเป็ นที่มาของการตลาดอิเล็คทรอนิ กส์ (E – marketing) การตลาด
เฉพาะบุ ค คล (Personalized marketing) การตลาดได้รับ อนุ ญ าต (Permission marketing) การ
พาณิ ชย์อิเล็คทรอนิ กส์ (E – commerce) การพาณิ ชย์อิเล็คทรอนิ กส์ ระหว่างธุ รกิ จกับธุ รกิ จ ( B 2
B ) ระหว่างธุ รกิ จกับลู กค้า ( B 2 C) ระหว่างลูกค้ากับลู กค้า ( C 2 C ) รวมทั้งระบบการจัดการ
ด้านลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เป็ นต้น

บทที่ 5
การประยุกต์ ใช้ ศาสตร์ การตลาดของธุรกิจในประเทศไทย
การศึกษาวิจยั ในเรื่ องของการประยุกต์ใช้ศาสตร์ การตลาดของธุ รกิจในประเทศไทยนี้
มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ กษาสถานการณ์ ข องศาสตร์ ท างการตลาดในปั จจุบ นั ในแง่ ก ารประยุกต์ใช้
ศาสตร์ ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในเชิ งทฤษฏี และแนวคิด
ทางการตลาด รวมทั้งแหล่งที่มาของศาสตร์ทางการตลาดที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั โดยในการศึกษาวิจยั
จะแยกศึกษาเป็ น 2 กรณี คือ
1. การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการไทย
2. การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการต่างประเทศ
โดยได้ขอ้ สรุ ปของการวิจยั ดังนี้คือ
1. การประยุกต์ ใช้ ศาสตร์ ทางการตลาดของผู้ประกอบการไทย
การศึกษาวิจยั ในส่ วนของการประยุกต์ใช้ศาสตร์ การตลาดของผูป้ ระกอบการไทยนี้
ได้ท าการศึ ก ษาวิ จ ัย ในลัก ษณะของการวิจ ัย เชิ ง ส ารวจ (Exploratory Research) โดยใช้วิ ธี ก าร
สัม ภาษณ์ ในแนวลึ ก (In-depth Interview) กับ ผูบ้ ริ ห ารที่ เกี่ ย วข้องกับ งานทางด้านการตลาดของ
บริ ษทั ต่าง ๆ ซึ่ งทาการคัดเลือกบริ ษทั โดยใช้ดุลยพินิจรวมทั้งสิ้ น 27 บริ ษทั ได้แก่
1. บริ ษทั มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
2. บริ ษทั ศรี ไทยฟูดส์แอนด์เบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
3. บริ ษทั สหพัฒนบูล จากัด (มหาชน)
4. บริ ษทั เฮงเค็ลไทย (1999) จากัด
5. บริ ษทั ไทยน้ าทิพย์ จากัด
6. บริ ษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จากัด (มหาชน)
7. บริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จากัด
8. บริ ษทั วังทองกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
9. บริ ษทั โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
10. บริ ษทั สามารถ ไอ-โมบาย จากัด (มหาชน)
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

บริ ษทั กันยงอีเลคทริ ก จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สามารถ เทเลคอม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั จัสมิน สมาร์ทช็อป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บูติค นิวซิ ต้ ี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน)
โรงพยาบาลวิภาวดี
โรงพยาบาลนนทเวช
Four Seasons Hotel
โรงแรมเซ็นทรัลแอนด์รีสอร์ท
บริ ษทั อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อาร์ .เอส โปรโมชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากัด
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดียกรุ๊ ป จากัด
บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ชูโอ เซนโกะ จากัด
บริ ษทั แมนเนเจอร์มีเดียกรุ ป จากัด

บริ ษทั ที่ทาการสุ่ มตัวอย่างทั้ง 27 บริ ษทั ข้างต้น เป็ นบริ ษทั ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ รวม 7 ประเภทที่มีความหลากหลายได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และของใช้ในครัวเรื อน
กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้ าง/ที่ อยู่อาศัย/เฟอร์ นิเจอร์ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์
สื่ อสาร กลุ่ มอุ ตสาหกรรมเสื้ อผ้าเครื่ องนุ่ งห่ ม กลุ่ มอุตสาหกรรมธุ รกิ จบริ การ กลุ่ มอุตสาหกรรม
บันเทิง และกลุ่มอุตสาหกรรมธุ รกิจโฆษณาและสื่ อสิ่ งพิมพ์ (รายละเอียดดังตารางที่ 5.1)

159
ตาราง 5.1 ตัวอย่ างจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
ประเภทอุตสาหกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จานวนตัวอย่าง (ราย)

อาหาร/ของใช้ในครัวเรื อน
ก่อสร้าง/ที่อยูอ่ าศัย/เฟอร์ นิเจอร์
เครื่ องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์สื่อสาร
เสื้ อผ้า/เครื่ องนุ่งห่ม
ธุ รกิจบริ การ
ธุ รกิจบันเทิง
ธุ รกิจโฆษณา/สิ่ งพิมพ์
รวม

6
3
5
2
4
3
4
27

การศึกษาวิจัยได้ แบ่ งประเด็นทีท่ าการศึกษาออกเป็ น 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั
ตอนที่ 2 ระดับการให้ความสาคัญต่องานการตลาดของบริ ษทั
ตอนที่ 3 ขอบเขตงานทางการตลาดและวิธีดาเนินงานในแต่ละส่ วนของงานการตลาด
ตอนที่ 4 ลักษณะและวิธีการดาเนินงานทางด้านการตลาดของบริ ษทั ในด้านการวางแผนทาง
การตลาด การแก้ปัญหาทางการตลาด และการกาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
(Marketing Mix)
ตอนที่ 5 คุณสมบัติของพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานทางการตลาด
( อนึ่ง ในส่ วนของการวิจัยในประเด็นเรื่ อง ความคิดเห็นของผู้ประกอบการไทยทีม่ ีต่อ
ทิศทางและแนวโน้ มของศาสตร์ ทางการตลาด ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของงานวิจัยในส่ วนนีน้ ้ันได้ นาเสนอ
ผลการวิจัยไว้ในบทที่ 5 แล้ว )
โดยผลสรุ ปของการวิจัยมีรายละเอียดดังต่ อไปนี้ คือ
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษทั
1.1 สั ดส่ วนการลงทุนและทุนจดทะเบียน
บริ ษ ทั ที่ ท าการสุ่ ม ตัวอย่างมานั้น เป็ นบริ ษ ัท ที่ ล งทุ น โดยคนไทย 100 % จานวน 16
บริ ษทั คิดเป็ น 59.3 % อีก 10 บริ ษทั หรื อ 37.0% เป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนระหว่างคนไทยกับชาวต่างประ
ชาติ และมีเพียง 1 รายที่เป็ นการลงทุนโดยชาวต่างชาติ 100% (รายละเอียดดังตารางที่ 5.2)
ขนาดของบริ ษ ทั ที่ ท าการสุ่ ม ตัวอย่าง แบ่ งตามเกณฑ์ของทุ น จดทะเบี ย นพบว่าเป็ น
บริ ษ ัท ที่ มี ทุ น จดทะเบี ย นไม่ เกิ น 300 ล้านบาทรวมทั้ง สิ้ น 15 บริ ษ ัท คิ ด เป็ น 55.56% ส่ วนอี ก 5
บริ ษทั หรื อ ประมาณ 33.33% เป็ นบริ ษทั ที่มีทุนจดทะเบียนอยูร่ ะหว่าง 301-900 ล้านบาท และอีก 3
บริ ษทั หรื อประมาณ 11.11% เป็ นบริ ษทั ที่มีขนาดใหญ่โดยมีทุนจดทะเบียนมากกว่า 900 ล้านบาท
ถึง 2,000 ล้านบาท (รายละเอียดดังตารางที่ 5.3)
ตารางที่ 5.2 สั ดส่ วนการลงทุนของบริษัท
สั ดส่ วนการลงทุน

จานวนตัวอย่าง (ราย)

%

1. ลงทุนโดยคนไทย 100%
2. ลงทุนร่ วมกันระหว่างคนไทยและชาวต่างประเทศ
3. ลงทุนโดยคนต่างประเทศ 100%
รวม

16
10
1
27

59.30
37.00
3.70
100.00

ตารางที่ 5.3 ทุนจดทะเบียนของบริษัท
ทุนจดทะเบียน
1.
2.
3.
4.
5.

ไม่เกิน 100 ล้านบาท
101-300 ล้านบาท
301-600 ล้านบาท
601-900 ล้านบาท
มากกว่า 900 ล้านบาท
รวม

จานวนตัวอย่าง (ราย)

%

3
12
5
4
3
27

11.11
44.44
18.52
14.81
11.11
100.00
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1.2 จานวนพนักงานทั้งบริษัท
จานวนพนักงานรวมของบริ ษทั ที่ทาการสุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะมีจานวนพนักงานรวม
ทั้งสิ้ น มากกว่า 1,200 คน จานวน 12 บริ ษทั หรื อคิดเป็ น 44.45% ของจานวนตัวอย่าง และมีบริ ษทั
อีกประมาณ 6 บริ ษทั คิดเป็ น 22.22% ที่มีจานวนพนักงานรวมอยูร่ ะหว่าง 101-400 คน ส่ วนบริ ษทั
ที่เหลือมี 7 บริ ษทั หรื อคิดเป็ น 25.92% ที่มีจานวนพนักงานรวมอยูร่ ะหว่าง 401-1,200 คน และอีก
2 บริ ษทั ซึ่งคิดเป็ น 7.41% มีพนักงานรวมทั้งบริ ษทั ไม่เกิน 100 คนตามลาดับ (รายละเอียดดังตาราง
ที่ 5.4)
ตารางที่ 5.4 จานวนพนักงานรวมของบริษัท
จานวนพนักงานรวม
1. ไม่เกิน 100 คน
2. 101-400 คน
3. 401-800 คน
4. 801-1,200 คน
5. มากกว่า 1,200 คน
รวม

จานวนตัวอย่าง (ราย)
2
6
4
3
12
27

%
7.41
22.22
14.81
11.11
44.45
100.00

1.3 จานวนพนักงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานด้ านการตลาด
หากพิจารณาเฉพาะจานวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาดของแต่ละบริ ษทั
จะพบว่าบริ ษทั ส่ วนใหญ่ รวม 17 บริ ษ ทั หรื อ ประมาณ 63.0% ของกลุ่ ม ตัวอย่างซึ่ งมีท้ งั บริ ษ ทั
ขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 100 ล้านบาท จนถึงบริ ษทั ที่มีทุนจดทะเบียน 601-900 ล้านบาท
บริ ษทั ในกลุ่มนี้ มีพนักงานที่เกี่ ยวข้องกับงานด้านการตลาดอยู่ไม่เกิ น 100 คน สาหรับบริ ษทั อีก 6
บริ ษทั คิดเป็ น 22.2% มีพนักงานที่เกี่ยวกับงานด้านการตลาดอยูร่ ะหว่าง 101-400 คน ส่ วนที่เหลือ
อีก 4 บริ ษทั หรื อ 14.8% มีพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการตลาดอยูร่ ะหว่าง 401 คนจนถึง
มากกว่า 1,200 คน เป็ นที่น่าสังเกตว่าจานวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาดไม่ได้ข้ ึนอยู่
กับขนาดของกิจการแต่อย่างใด รวมทั้งไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ประเภทของอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรม
อีกด้วย (รายละเอียดดังตารางที่ 5.5, 5.6 , 5.7 และ 5.8 )
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ตารางที่ 5.5 จานวนพนักงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานทางด้ านการตลาดของบริษัท
จานวนพนักงานด้ านการตลาด
1. ไม่เกิน 100 คน
2. 101-400 คน
3.401-800 คน
4. 801-1,200 คน
5. มากกว่า 1,200 คน
รวม

จานวนตัวอย่าง (ราย)
17
6
1
2
1
27

%
62.96
22.22
3.70
7.41
3.70
100.00

ตารางที่ 5.6 จานวนพนักงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานทางด้ านการตลาดจาแนกตามทุนจด
ทะเบียน

ทุนจดทะเบียน
1. ไม่เกิน 100 ล้านบาท
2. 101-300 ล้านบาท
3. 301-600 ล้านบาท
4. 601-900 ล้านบาท
5. มากกว่า 900 ล้านบาท
รวม

จานวนพนักงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานการตลาด (คน)
ไม่ เกิน
101100
400
401-800 801-1,200 มากกว่า 1,200 รวม
3
3
9
1
1
1
12
4
1
5
1
2
1
4
2
1
3
17
6
1
2
1
27

163
ตารางที่ 5.7 จานวนพนักงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานทางด้ านการตลาดจาแนกตามจานวนพนักงานรวม
จานวนพนักงาน
รวม

ไม่ เกิน100
คน
2
ไม่ เกิน100คน
5
101-400 คน
3
401-800 คน
3
801-1200 คน
4
มากกว่า 1200 คน
17
รวม

จานวนพนักงานการตลาด
101-400 คน 401-800 คน 801-1200 คน มากกว่า
1200 คน
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
4
1
2
1
6
1
2
1

รวม

2
6
4
3
12

ตารางที่ 5.8 จานวนพนักงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับงานด้ านการตลาดจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

ประเภทอุตสาหกรรม
1. อาหาร/ของใช้ในครัวเรื อน
2. ก่อสร้าง/ที่อยู/่ เฟอร์นิเจอร์
3. เครื่ องให้ไฟฟ้า/อุปกรณ์สื่อสาร
4. เสื้ อผ้า/เครื่ องนุ่งห่ม
5. ธุ รกิจบันบริ หาร
6. ธุ รกิจบันเทิง
7. ธุ รกิจโฆษณา /สิ่ งพิมพ์
รวม

ไม่ เกิน
100 คน
4
1
3
1
3
2
3
17

101-400
คน
0
2
1
1
1
3
1
6

จานวนพนักงาน (คน)
401-800 801-1,200
คน
คน
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
2

มากกว่า
1,200 คน
0
0
1
0
0
0
0
1

รวม
6
3
5
2
4
3
4
27
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1.4 โครงสร้ างองค์ กรและการแบ่ งหน่ วยงานภายในบริษัท
จากการสัมภาษณ์ ผูป้ ระกอบการด้วยคาถามปลายเปิ ดเกี่ ยวกับโครงสร้างองค์กรและ
การแบ่งหน่ วยงานภายในบริ ษทั พบว่าบริ ษทั ส่ วนใหญ่จะมีการจัดแบ่งหน่ วยงานตามลักษณะงาน
ลักษณะธุ รกิจ จัดแบ่งเป็ นหน่วยธุ รกิจ (SBU) กลุ่มธุรกิจ โดยมีการแบ่งหน่วยงานดังนี้ คือ
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาด
2. หน่วยงานด้านการผลิต
3. หน่วยงานด้านบัญชีและการเงิน
4. หน่วยงานด้านบุคคลและทรัพยากรมนุษย์
5. หน่วยงานด้านการวิจยั และพัฒนา
6. หน่วยงานธุ รการ
7. หน่วยงานด้านจัดซื้อ
8. หน่วยงานด้านการวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
9. หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. หน่วยงานด้านกฎหมาย
รายละเอียดการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรมีดงั นี้ คือ
1. งานด้ านการตลาด
พบว่าบางบริ ษ ัท เน้น ในเรื่ อ งของตัวผลิ ต ภัณ ฑ์ และการเข้า ถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้าเรื่ อ งของ
ช่องทางการตลาด ระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การดูแลบัญชีลูกค้า รวมทั้งดูแลใน
เรื่ องลู ก ค้าสั ม พันธ์ การรั กษาลู ก ค้าเดิ ม การแสวงหาลู กค้าใหม่ ซึ่ งรายละเอี ยดงานในส่ วนนี้ จะ
กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
2. งานด้ านการผลิต
หน่วยงานด้านการผลิต ได้แก่ ฝ่ ายการผลิต ฝ่ ายประสานงานการผลิต ฝ่ ายโรงงาน ฝ่ าย
การผลิตแบ่งตามลักษณะการให้บริ การ ฝ่ าย Logistic บางบริ ษทั ไม่ได้ทาการผลิตสิ นค้าเองโดยตรง
และจะจ้างโรงงานภายนอกเป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้าให้ ในขณะที่บางบริ ษทั ถือว่าการผลิตมีความสาคัญมาก
ที่ สุดทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั ประเภทธุ รกิ จ บางบริ ษทั มี การนาเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ แล้วให้โรงงาน
ภายในประเทศปรับปรุ งในด้านหี บห่อและตราสิ นค้าให้
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3. งานด้ านบัญชีและการเงิน
สาหรับบริ ษทั ที่มีปัญหาด้านการเงินจะเห็นว่าฝ่ ายบัญชี และการเงินมีความสาคัญมาก
ที่สุด ในขณะที่ บางบริ ษทั ถื อว่าการเงินมีความสาคัญโดยเฉพาะธุ รกิ จที่ตอ้ งใช้เงินทุนมาก ๆ ต้อง
บริ หารเงินทุน หาเงินทุน และใช้เงินทุนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ส่ วนข้อมูลด้านการเงิ นที่ฝ่ายการตลาดใช้พิจารณาจะเป็ นในเรื่ องของการประเมินผล
งาน การดูลูกหนี้ และการให้เครดิตลูกค้า
4. งานด้ านทรัพยากรบุคคล
บางบริ ษทั มีการกาหนดเป้ าหมายผลงาน มีการประเมินผล และพัฒนาพนักงาน การจัด
ฝึ กอบรม บางบริ ษทั ที่มีบริ ษทั แม่งานในส่ วนนี้ บริ ษทั แม่มกั เป็ นผูด้ ูแลเอง บางบริ ษทั ให้ความสาคัญ
ต่ อทรั พ ยากรบุ ค คลของบริ ษ ทั มากโดยมี น โยบายดู แลพนัก งานให้เที ย บเท่ ากับ ลู ก ค้า ดู แลเรื่ อง
ผลตอบแทน การให้ความรู ้
5. งานด้ านการวิจัยและพัฒนา
บริ ษทั ดาเนิ นงานในส่ วนนี้ เพื่อคิดค้นพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ๆ หาจุดขายใหม่ ๆ บาง
บริ ษทั มี การทาวิจยั เพื่อปรับปรุ งตัวผลิตภัณฑ์ บางบริ ษทั ดาเนิ นการโดยบริ ษทั แม่ในต่างประเทศ
วิธีการทาการวิจยั และพัฒนาจะทาโดยการสารวจตลาด กาหนดแนวคิดในตัวผลิตภัณฑ์ แล้วจึงทา
การปรับปรุ งตัวผลิตภัณฑ์โดยการออกแบบประเมินความเป็ นไปได้ เรี ยกประชุมลูกค้า ตัวแทนขาย
เพื่อร่ วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์จริ งและวางขายในตลาด
6. งานด้ านธุรการ
บริ ษทั ส่ วนใหญ่กล่าวถึงงานในส่ วนนี้ไม่มากนัก หน้าที่โดยทัว่ ไปจะเป็ นงาน
สนับสนุนฝ่ ายอื่น ๆ เช่น การซ่อมแซม การปรับปรุ งความสวยงามของส่ วนต่าง ๆ ระบบน้ าประปา
ไฟฟ้า โทรศัพท์ เป็ นต้น บางบริ ษทั ไม่มีแผนกนี้โดยตรง แต่จะรวมอยูก่ บั ฝ่ ายต่าง ๆ หรื อไม่ก็ทางาน
ในส่ วนนี้กนั เอง
7. งานด้ านการจัดซื้อและ Logistic
มีท้ งั การจัดซื้ ออุปกรณ์สานักงาน จัดซื้ อวัตถุดิบจากผูจ้ าหน่ายปั จจัยการผลิต หรื อจาก
โรงงานผลิตโดยตรง และในกรณี ที่เป็ นธุ รกิ จประเภทซื้ อมากขายไป บางบริ ษทั ก็จะให้ฝ่ายจัดซื้ อ
เป็ นผูร้ ั บผิดชอบสั่งซื้ อสิ นค้าส าเร็ จรู ปจากโรงงานเพื่อนามาจาหน่ าย ซึ่ งจะต้องคอยควบคุ มให้มี
สิ นค้าคงเหลื อ (Stock) น้อยที่สุ ด ดู รายละเอียดสิ นค้า คุ ณสมบัติ คุ ณภาพของสิ นค้า โดยจะมีการ
ประสานงานกับฝ่ ายขาย และในบางบริ ษทั ฝ่ ายจัดซื้อจะรวมอยูก่ บั ฝ่ ายการตลาด
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8. งานด้ านการพัฒนาธุรกิจ
บางบริ ษทั จะรวมอยูก่ บั ฝ่ ายการตลาด บางบริ ษทั ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญกับฝ่ ายนี้มาก
และดูแลงานในส่ วนนี้อย่างใกล้ชิด
9. งานด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูป้ ระกอบการเห็นว่างานในส่ วนนี้มีความสาคัญ เนื่องจากในยุคของการแข่งขันทาง
ธุ รกิจ ใครที่มีขอ้ มูลดีกว่าย่อมได้เปรี ยบ ข้อมูลที่ดีและเร็ ว จะตัดสิ นใจได้ชดั เจน
นอกเหนือจากข้อมูลที่ฝ่ายการตลาดนามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงแล้ว ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีขอ้ มูลทางด้านบัญชีการเงิน และข้อมูลงานภายในของหน่วยงานต่าง ๆ
ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย
บางบริ ษทั มีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยในการบริ หารงานขาย บางบริ ษทั มีอุปกรณ์
อานวยความสะดวกให้กบั พนักงานขาย โดยมีคอมพิวเตอร์ พกพาให้กบั พนักงานขายทุกคนในการ
บันทึกคาสั่งซื้ อด้วยระบบ Online เมื่อรับคาสั่งซื้ อด้วยคอมพิวเตอร์ พกพาแล้ว คาสั่งซื้ อรายการนั้น
จะถูกส่ งตรงมายังบริ ษทั ทันที ทาให้เกิดความสะดวกรวดเร็ ว
งานด้านระบบสารสนเทศทางการตลาดนี้มกั ไม่ได้อยูใ่ นความรับผิดชอบของฝ่ ายตลาด
โดยตรง แต่ฝ่ายการตลาดสามารถเรี ยกใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลภายในบริ ษทั ได้ตามต้องการ ซึ่ งจะ
ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่องานทางการตลาดเป็ นอย่างมาก ซึ่ งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อที่
3.1
1.5 โครงสร้ างองค์ กรและการแบ่ งหน่ วยงานด้ านการตลาดภายในบริ ษัท (รายละเอียด
ดังตารางที่ 5.9 )
หน่ วยงานด้านการตลาดจะจัดแบ่งหน่ วยงานตามลักษณะงานที่แตกต่างกันไปได้แก่
จัดแบ่งหน่ วยงานการตลาดกลุ่ มผลิ ตภัณฑ์ ตามประเภทของช่ องทางการจัดจาหน่ าย จัดเป็ นฝ่ าย
การตลาด ฝ่ ายการตลาดและขาย ฝ่ ายขายและจัดจาหน่าย ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และส่ งเสริ มการตลาด
ฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ และฝ่ ายบริ การหลังการขาย
จากการสัมภาษณ์ ผูป้ ระกอบการรวม 27 บริ ษทั ในเรื่ องของการจัดโครงสร้างองค์กร
และการแบ่ งหน่ วยงานด้านการตลาดภายในบริ ษ ทั พบว่า รู ป แบบนี้ นิยมจัดแบ่ งหน่ วยงานด้าน
การตลาดในปั จจุบนั มากที่สุดได้แก่การจัดแบ่งหน่วยงานการตลาดตามลักษณะการดาเนินงาน เช่น
การแบ่งหน่ วยงานการตลาดตามกลุ่ มผลิตภัณฑ์ ตามประเภทของช่ องทางจาหน่ าย แบ่งตามกลุ่ ม
ลูกค้า แบ่งตามโครงการ และแบ่งตามลักษณะการให้บริ การ ซึ่ งมีบริ ษทั ที่จดั โครงสร้างหน่ วยงาน
ด้านการตลาดในลักษณะนี้ รวม 18 บริ ษทั คิดเป็ น 66.67 % ของกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนอีก 7 บริ ษทั หรื อ
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คิ ด เป็ น 25.93 % จัด แบ่ ง หน่ ว ยงานเป็ นฝ่ ายการตลาดและอี ก 2 บริ ษ ัท คิ ด เป็ น 7.41 % จัด แบ่ ง
หน่วยงานเป็ นฝ่ ายขายและตลาด
นอกเหนื อจากงานด้านการตลาดแล้วยังมีการแบ่งเป็ นหน่ วยงานที่รับผิดชอบในด้าน
งานขายโดยเฉพาะ ซึ่ งมีจานวนถึง 12 บริ ษทั คิดเป็ น 44.44 % ของกลุ่มตัวอย่าง งานด้านวิจยั พัฒนา
และวางแผน จานวน 11 บริ ษทั คิดเป็ น 40.74 % งานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่ อสารการตลาด
จานวน 6 บริ ษ ัท คิ ด เป็ น 22.22 % งานด้า นวางแผนและพัฒ นาธุ รกิ จ จ านวน 3 บริ ษ ัท คิ ด เป็ น
11.11 % นอกนั้น เป็ นงานด้านโฆษณา ลู ก ค้าสัม พันธ์ ธุ รการงานขายและประสานงานราชการ
ตามลาดับ
การแบ่งหน่ วยงานด้านการตลาดตามกลุ่มผลิตภัณฑ์จะมีผจู ้ ดั การผลิตภัณฑ์ (Brand or
Product Manager) คอยดูแลงานด้านการตลาดของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ ส่ วนการแบ่งหน่วยงานตาม
ประเภทของช่องทางจาหน่ายจะจาแนกตามกลุ่มลูกค้ารายสาคัญหรื อช่องทางจาหน่ายที่สาคัญ (Key
Account)
ตารางที่ 5.9 โครงสร้ างองค์ กรของงานด้ านการตลาด
ฝ่ าย/หน่ วยงาน
1. การตลาด
2. การตลาดแบ่งตามลักษณะการดาเนินงาน เช่น ตาม
กลุ่มผลิตภัณฑ์/ช่องทาง/กลุ่มลูกค้า/โครงการ/หน้าที่/
บริ การ
3. ขายและตลาด
4. ขาย
5. ประชาสัมพันธ์/สื่ อสารการตลาด
6. ธุรการงานขาย
7. วิจยั และพัฒนา/วางแผน
8. ลูกค้าสัมพันธ์
9. วางแผนและพัฒนาธุ รกิจ
10. ประสานงานราชการ
11. โฆษณา
จานวนตัวอย่างรวม

จานวนคาตอบ (ราย)

%

7

25.93

18
2
12
6
1
11
2
3
1
2
27

66.67
7.41
44.44
22.22
3.70
40.74
7.41
11.11
3.70
7.41
100.00
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นอกจากนี้ยงั พบว่าฝ่ ายการตลาดของบางบริ ษทั จะดูแลด้านงานขายด้วยและบางบริ ษทั
ฝ่ ายขายก็จะดู แลงานทางด้านการตลาดด้วย ในขณะที่บ างบริ ษทั งานทางด้านการตลาดจะอยู่ใน
ความดูแลของคณะกรรมการการตลาด ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ประเภทธุรกิจ
สาหรับงานด้านการขายนั้นจะแบ่งแยกตามประเภทของช่ องทางการจัดจาหน่ ายเป็ น
ช่องทางสมัยใหม่ (Modern Trade) และช่องทางแบบเก่า (Traditional Trade) บางบริ ษทั จะให้บริ ษทั
ในเครื อเป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบการขาย บางบริ ษัท ฝ่ ายจัด ซื้ อเป็ นผู ้จ ัด หาสิ นค้า ฝ่ ายขายก็ จ ะต้อ ง
ประสานงานกับฝ่ ายจัดซื้ อ

ตอนที่ 2 ระดับการให้ ความสาคัญต่ องานด้ านการตลาดของผู้บริหารระดับสู งของ
บริษทั
จากการสัมภาษณ์ผูป้ ระกอบการแต่ละบริ ษทั พบว่าโดยส่ วนใหญ่นโยบายของผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งของทุกบริ ษทั ให้ความสาคัญต่องานด้านการตลาดในระดับมากที่สุด และมากกว่างานด้าน
อื่น ๆ ของบริ ษทั ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.59
ส่ วนงานด้านอื่ นที่ ผูบ้ ริ หารระดับ สู งเห็ นว่ามีค วามส าคัญ อยู่ในเกณฑ์มากรองลงมา
ได้แก่ งานด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศโดยมีคะแนนเฉลี่ ย 4.00 รวมทั้งงานด้านบัญชี และการเงิ น
และการจัดซื้ อโดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.78
สาหรั บงานที่ ผูบ้ ริ หารระดับสู งเห็ นว่ามีความสาคัญค่อนข้างมากได้แก่ งานด้านการ
ผลิต การให้บริ การ งานด้านทรัพยากรบุคคลโดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.52 และงานด้านการพัฒนาธุ รกิ จ
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 3.44 ตามลาดับ
งานซึ่ งผูบ้ ริ การระดับสู งเห็นความสาคัญอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลางได้แก่ งานด้านการวิจยั
และพัฒนา งานทางด้าน Logistic และงานทางด้านธุ รการ โดยมีคะแนน เฉลี่ย 3.33 3.00 และ 2.78
ตามลาดับ (รายละเอียดดังตารางที่ 5.10 )
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ตารางที่ 5.10 การให้ ความสาคัญต่ องานในแต่ ละฝ่ ายของผู้บริหารระดับสู ง

หน่ วยงาน / ฝ่ าย
1. การผลิต/การให้บริ การ
2. บัญชีและการเงิน
3. การตลาด
4. ทรัพยากรบุคคล
5. วิจยั และพัฒนา
6. ธุรการ
7. จัดซื้อ
8. พัฒนาธุ รกิจ
9. เทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ขาย*
11. Logistic*
หมายเหตุ

ระดับการให้ ความสาคัญต่ องานในแต่ ละฝ่ าย
จานวน
ค่ าเฉลี่
มาก
ปาน
น้อย ไม่มี
ตัวอย่า
อันดับ
ย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด ฝ่ ายนี้
ง
5
4
3
2
1
0
12
7
1
2
0
0
27
3.52
4
3
15
9
0
0
0
27
3.78
3
17
9
1
0
0
0
27
4.59
1
4
11
9
2
1
0
27
3.52
4
8
8
6
0
0
5
27
3.33
6
1
5
12
7
1
1
27
2.78
7
6
11
9
0
1
0
27
3.78
3
3
16
3
2
1
2
27
3.44
5
4
19
4
0
0
0
27
4.00
2
3
0
0
0
0
0
2
5.00
na
0
0
1
0
0
0
1
3.00
na
* หมายถึงได้รับคาตอบเพียงบางบริ ษทั เท่านั้น

กาหนดระดับความสาคัญ ดังนี้ คือ
มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.0 มาก
ค่อนข้างมาก คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.0 ปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

4.01 - 4.5
2.51 - 3.5
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ระดับการให้ ความสาคัญต่ องานด้ านการตลาดของผู้บริหารระดับสู งของบริษัท
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม (รายละเอียดดังตารางที่ 5.11 )
หากพิจารณาการให้ความสาคัญต่องานในแต่ละฝ่ ายของผูบ้ ริ หารระดับสู งโดยจาแนก
ตามกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ ท าการวิ จ ัย พบว่ า ในอุ ต สาหกรรมอาหาร/ของใช้ ใ นครั ว เรื่ อน
อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ สื่อสาร อุตสาหกรรมเสื้ อผ้าเครื่ องนุ่ งห่ ม อุตสาหกรรม
บัน เทิ ง และอุ ต สาหกรรมโฆษณา/สิ่ ง พิ ม พ์ อุ ต สาหกรรมข้า งต้น ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ งานด้า น
การตลาดในระดับมากที่สุดมากกว่างานในด้านอื่นๆ ในขณะที่อุตสาหกรรมก่อสร้าง / ที่อยู่อาศัย
จะให้ ค วามส าคัญ ต่ อ งานด้า นการผลิ ต ในระดับ มากที่ สุ ด เช่ น เดี ย วกับ ธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ เน้ น ให้
ความส าคัญ ต่ องานด้านการผลิ ตซึ่ งหมายถึ งรู ป แบบของการให้บ ริ ก ารต่ างๆในระดับ มากที่ สุ ด
มากกว่างานด้านอื่นๆ ผลการวิจยั สามารถสรุ ปการให้ความสาคัญต่องานในแต่ละฝ่ ายโดยจาแนก
ตามประเภทอุตสาหกรรมได้ดงั นี้ คือ
1. อุตสาหกรรมอาหารและของใช้ในครัวเรื อน ผู ้บริ หารระดับสู งให้ความสาคัญต่อ
งานด้านการตลาดในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาก
ส่ วนงานด้านบัญชี การเงิน และจัดซื้ อมีความสาคัญในระดับค่อนข้างมาก
2. อุตสาหกรรมก่อสร้างและที่อยู่อาศัย ผูบ้ ริ หารระดับสู งให้ความสาคัญต่องานด้าน
การผลิตในระดับมากที่สุด โดยที่งานด้านทรัพยากรบุคคล การวิจยั และพัฒนา การจัดซื้ อ และการ
พัฒนาธุ รกิจมีความสาคัญในระดับมาก ส่ วนงานด้านการตลาดมีความสาคัญมากรองลงมา
3. อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์สื่อสาร ผูบ้ ริ หารระดับสู งให้ความสาคัญ
ต่องานด้านการตลาดในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่งานด้านการจัดซื้ อ และการพัฒนาธุ รกิจใน
ระดับมาก โดยที่งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสาคัญในระดับค่อนข้างมาก
4. อุตสาหกรรมเสื้ อผ้าและเครื่ องนุ่ งห่ ม ผูบ้ ริ หารระดับสู งให้ความสาคัญต่องานด้าน
การตลาดและงานด้านการวิจยั และพัฒนามากกว่างานด้านอื่นๆโดยมีความสาคัญในระดับมาก
และให้ความสาคัญต่องานด้านทรัพยากรบุคคล การพัฒนาธุ รกิ จ และเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับมากรองลงมา
5. อุ ตสาหกรรมบริ ก าร ผูบ้ ริ หารระดับ สู งให้ค วามส าคัญ ต่ องานด้านการปรับ ปรุ ง
พัฒนารู ปแบบการให้บริ การในระดับมากที่สุด รองลงมาให้ ความสาคัญต่องานด้านการตลาดใน
ระดับมากที่สุด โดยที่งานด้านการวิจยั และพัฒนา และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสาคัญใน
ระดับมาก
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ตารางที่ 5.11 การให้ ความสาคัญ ต่ องานในแต่ ละฝ่ ายของผู้บริ หารระดับ สู งจาแนกตามประเภท
อุตสาหกรรม

หน่วยงาน

การผลิต
บัญชีและการเงิน
การตลาด
ทรัพยากรบุคคล
วิจยั และพัฒนา
ธุรการ
จัดซื้ อ
พัฒนาธุ รกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขาย*
Logistic*

ระดับคะแนนเฉลี่ยของการให้ความสาคัญต่องานในแต่ละฝ่ ายจาแนกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม
อาหาร/ ก่อสร้าง/ เครื่ องใช้ไฟฟ้
เสื้ อผ้า
บริ การ บันเทิง โฆษณา
ของใช้
า
ใน ที่อยูอ่ าศัย
อุปกรณ์
เครื่ องนุ่งห่ม
สิ่ งพิมพ์
ครัวเรื อ
สื่ อสาร
น
6 ราย
3 ราย
5 ราย
2 ราย
4 ราย 3 ราย
4 ราย
2.33
4.67
2.00
2.00
5.00
4.67
4.50
3.67
3.67
3.00
3.50
3.75
4.00
4.00
4.83
4.00
4.60
4.50
4.75
4.67
4.75
3.17
4.33
2.60
4.00
4.25
4.33
3.50
2.67
4.33
2.00
4.50
4.50
4.00
3.00
2.17
3.00
2.60
3.50
2.25
3.00
3.25
3.67
4.33
4.40
3.50
2.75
4.33
3.50
2.50
4.33
4.00
4.00
3.50
4.00
2.75
4.00
3.67
3.60
4.00
4.50
4.00
4.25
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ : * หมายถึง ได้รับคาตอบเพียงบางบริ ษทั เท่านั้น
กาหนดระดับความสาคัญ ดังนี้ คือ
มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.0 มาก
ค่อนข้างมาก คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.0 ปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

4.01 - 4.5
2.51 - 3.5
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6. อุตสาหกรรมบันเทิง ผูบ้ ริ หารระดับสู งให้ความสาคัญต่องานด้านการตลาดและด้าน
การผลิ ตในระดับ มากที่ สุดพอๆกัน รองลงมาได้แก่ งานด้านการจัดซื้ อ และทรัพยากรบุคคล มี
ความสาคัญในระดับมาก โดยที่ งานด้านบัญชี และการเงิ น การวิจยั และพัฒนา การพัฒนาธุ รกิ จ
และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสาคัญในระดับมากรองลงมา
7. อุ ต สาหกรรมโฆษณา / สิ่ ง พิ ม พ์ ผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ งานด้า น
การตลาดในระดับ มากที่ สุ ด รองลงมาให้ ค วามส าคัญ ในระดับ มากต่ อ งานด้า นการผลิ ต ด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชีและการเงิน ตามลาดับ

ตอนที่ 3 ขอบเขตงานด้ านการตลาดและวิธีดาเนินงานในแต่ ละส่ วนงานด้ านการตลาด
3.1 รู ปแบบการดาเนินงานด้ านการตลาดในแต่ ละส่ วนงานของบริษัท
จากการสั ม ภาษณ์ ผู ้ป ระกอบการทั้ง 27 บริ ษ ทั เกี่ ย วกับ รู ป แบบการดาเนิ น งานด้า น
การตลาดในปั จจุบนั ของงานด้านการตลาดในแต่ละส่ วนงานว่ามีการดาเนิ นงานเองหรื อให้วิธีจา้ ง
องค์กรภายนอกพบว่าในส่ วนงานที่ทุกบริ ษทั ดาเนินงานด้วนตนเองได้แก่ งานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
คือ
1. การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
2. การวางแผนกลยุทธ์ราคาสิ นค้า
3. การส่ งเสริ มการขายลดแลกแจกแถม
4. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้านการตลาด
5. การจัดทางบประมาณทางการตลาด
6. การพยากรณ์ยอดขาย
7. การบริ การหลังการขาย
8. การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของกลยุทธ์การตลาด
9. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด
อย่างไรก็ดี งานดังกล่าวข้างต้นนอกจากการที่ทุกบริ ษทั มีการดาเนินงานด้วยตนเองแล้ว
บางบริ ษทั ยังทาการจ้างองค์กรภายนอกให้ร่วมดาเนินงานอีกด้วยได้แก่ งานด้านการวางแผนกลยุทธ์
ตลาด การวางแผนกลยุท ธ์ราคาสิ นค้า การส่ งเสริ ม การขายลดแลกแจกแถม การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานทางการตลาด การบริ การหลังการขาย การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของกลยุทธ์การตลาด
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ตารางที่ 5.12 รู ปแบบการดาเนินงานในปัจจุบันของงานทางการตลาดในแต่ ละส่ วนงานของบริษัท
รู ปแบบการดาเนินงาน
มี-ดาเนินงานเอง
จ้างองค์กรภายนอก
ขอบเขตงาน
จานวน
% ตาม
จานวน % ตามจานวน
ไม่มี
จานวน
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
1. การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
0
27
100.00%
2
7.41%
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
2
24
88.89%
10
37.04%
3. การวางแผนกลยุทธ์ราคาสิ นค้า
0
27
100.00%
2
7.41%
4. การบริ หารช่องทางจาหน่าย
1
25
92.59%
14
51.85%
5. การขายสิ นค้า
0
25
92.59%
12
44.44%
6. การพัฒนาพนักงานขาย
0
24
88.89%
20
74.07%
7. การวิจยั ตลาดและคู่แข่งขัน
0
26
96.30%
18
66.67%
8. การวิจยั ผูบ้ ริ โภค
0
25
92.59%
15
55.56%
9. ลูกค้าสัมพันธ์
1
26
96.30%
5
18.52%
10. การโฆษณา
2
17
62.96%
21
77.78%
11. การประชาสัมพันธ์
1
22
81.48%
15
55.56%
12. การส่ งเสริ มการขาย ลด แลก แจก แถม
0
27
100.00%
5
18.52%
13. การตลาดขายตรง Direct Marketing
5
22
81.48%
0
0.00%
14. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด
0
22
81.48%
15
55.56%
15. การสร้างตลาดใหม่
0
26
96.30%
2
7.41%
16. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานทางการตลาด
0
27
100.00%
1
3.70%
17. การจัดทางบประมาณทางการตลาด
0
27
100.00%
0
0.00%
18. การพยากรณ์ยอดขาย
0
27
100.00%
0
0.00%
19. บริ การหลังการขาย
0
27
100.00%
1
3.70%
20. การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของกลยุทธ์การตลาด 0
27
100.00%
3
11.11%
21. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด
0
27
100.00%
2
7.41%
27
27
100.00%
27
100.00%
จานวนตัวอย่างรวม
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และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด ซึ่ งมีบริ ษทั ที่ดาเนิ นงานในลักษณะนี้ ไม่เกิน 10.0%
ของจานวนตัวอย่างทั้งหมด ยกเว้น กรณี ของการส่ งเสริ มการขายลดแลกแจกแถม ที่มีถึง 5 บริ ษทั
หรื อ 18.52% และการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของกลยุทธ์การตลาด ที่มี 3 บริ ษทั หรื อ 11.11 % ของ
กลุ่มตัวอย่างที่ดาเนินงานโดยจ้างองค์กรภายนอกให้ช่วยดาเนินการให้ (รายละเอียดดังตารางที่ 5.12)
อนึ่ ง ส าหรั บ การด าเนิ น งานทางการตลาดในส่ วนอื่ น ๆ พบว่า แต่ ล ะบริ ษ ัท มี ก าร
ดาเนินงานทางด้านการตลาดด้วยตนเองแตกต่างกันไปดังนี้ คือ
มี 26 บริ ษ ทั หรื อ 96.30% ที่ มี ก ารดาเนิ นงานเองเกี่ ย วกับ การวิจยั ตลาดและคู่แข่ งขัน
ลูกค้าสัมพันธ์ และการสร้างตลาดใหม่
มี 25 บริ ษทั หรื อ 92.59% ที่มีการดาเนิ นงานเองเกี่ ยวกับการบริ หารช่ องทางการตลาด
การขายสิ นค้า การวิจยั ผูบ้ ริ โภค
มี 24 บริ ษ ัท หรื อ 88.89% ที่ มี ก ารด าเนิ น งานเองเกี่ ย วกับ การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ การ
พัฒนาพนักงานขาย
มี 22 บริ ษทั หรื อ 81.48% ที่มีการดาเนิ นงานเองเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การตลาด
ทางตรง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด
สาหรับการดาเนิ นงานในด้านการตลาดทางตรง การจัดทางบประมาณทางการตลาด
และการพยากรณ์การขายนั้นพบว่าไม่มีการจ้างองค์กรภายนอกช่วยดาเนินงานแต่อย่างใด
ส่ วนการดาเนิ นงานในลัก ษณะที่ ดาเนิ น งานด้วยตนเองควบคู่ ไปกับ การจ้างองค์ก ร
ภายนอกให้ช่วยดาเนิ นงานโดยมี สัดส่ วนการจ้ างองค์ กรภายนอกเรี ยงตามลาดับตามลักษณะงาน
ดังนี้ คือ
1. การโฆษณา จานวน 21 บริ ษทั คิดเป็ น 77.78% ของกลุ่มตัวอย่าง
2. การพัฒนาพนักงานขาย จานวน 20 บริ ษทั คิดเป็ น 74.07% ของกลุ่มตัวอย่าง
3. การวิจยั ตลาดและคู่แข่ง จานวน 18 บริ ษทั คิดเป็ น 66.67% ของกลุ่มตัวอย่าง
4. การวิจยั ผูบ้ ริ โภค การประชาสัมพันธ์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
ตลาดจานวน 15 บริ ษทั คิดเป็ น 55.56% ของกลุ่มตัวอย่าง
5. การบริ หารช่องทางจาหน่าย จานวน 14 บริ ษทั คิดเป็ น 51.85% ของกลุ่มตัวอย่าง
6. การขายสิ นค้า จานวน 12 บริ ษทั คิดเป็ น 44.44% ของกลุ่มตัวอย่าง
7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จานวน 10 บริ ษทั คิดเป็ น 37.04% ของกลุ่มตัวอย่าง
8. ลูกค้าสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย ลด แลก แจก แถม จานวน 5 บริ ษทั คิดเป็ น
18.52% ของกลุ่มตัวอย่าง
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9. มีเพียง 1 - 3 บริ ษทั คิดเป็ น 3.70 – 11.11 % ของกลุ่มตัวอย่างที่จา้ งองค์กรภายนอก
ให้ช่วยดาเนิ นงานในด้านการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การวางแผนกลยุทธ์ราคาสิ นค้า การสร้าง
ตลาดใหม่ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานทางการตลาด การบริ การหลังการขาย การวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อนของกลยุทธ์การตลาด และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด
วิธีดาเนินงานในแต่ ละส่ วนงานด้ านการตลาดทีท่ าการสุ่ มตัวอย่าง
ผูป้ ระกอบการรวม 27 บริ ษทั ที่ทาการสุ่ มตัวอย่างมีวิธีการดาเนิ นงานด้านการตลาดใน
แต่ละส่ วนงานโดยรวมดังนี้
1. การวางแผนกลยุทธ์ การตลาด
ผูป้ ระกอบการทุกบริ ษทั มีการดาเนินงานในส่ วนนี้ ดว้ ยตนเอง และมีส่วนน้อยเพียง 2
บริ ษทั คิดเป็ น 7.41 % ที่มีการจ้างองค์ภายนอกด้วย ในกรณี ที่ดาเนินการเองจะดาเนินการเองทั้งใน
ระดับ การวางแผนระดับ กลยุท ธ์ แ ละแผนปฏิ บ ัติ ก าร/กลวิ ธี โ ดยการดู ต าแหน่ ง ทางการตลาด
(Positioning) กลุ่มเป้ าหมาย และประชุมกันในระดับผูบ้ ริ หาร และถ้าในกรณี ที่เป็ นบริ ษทั ข้ามชาติก็
จะรับนโยบายจากบริ ษทั แม่ โดยสาขาในประเทศไทยจะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบการวางแผนเพื่อให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย รวมทั้งมีการแบ่งงานกันทาระหว่างบริ ษทั แม่ และบริ ษทั สาขาในประเทศ
ไทย
งานด้านการวางแผน ได้แก่ การวางแผนกลยุท ธ์ (Strategic Plan) การวิเคราะห์
ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จของบริ ษทั (Key Success) ซึ่ งทาได้โดยการสารวจตลาดและวิจยั ตลาด การ
วิเคราะห์ความต้องการของผูบ้ ริ โภค วิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม การหากลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย การ
พัฒนาธุ รกิจ การตรวจสอบประเมินผล การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุน การพยากรณ์ความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค (Demand Forecast) การพยากรณ์ยอดขาย (Sale Forecast) การกาหนดกลยุทธ์
การวางแผนการตลาด การวางแผนการขาย การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ในเรื่ องของการออกแบบ
ผลิ ตภัณ ฑ์ การก าหนด Product Road Map การหาแนวคิ ดของผลิ ตภัณ ฑ์ใหม่ ๆ ด้วยการท าวิจยั
ตลาด การกาหนดราคาสิ นค้า การให้เครดิต เป็ นต้น
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่
มีผูป้ ระกอบการ 24 บริ ษทั คิดเป็ น 88.89% ที่ ดาเนิ นการเองในส่ วนนี้ ในกรณี ที่
ดาเนิ นการเองฝ่ ายการตลาดจะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ทาการวิเคราะห์ในแต่ละส่ วนตลาด (Segmentation)
ว่ามีความต้องการอะไร ขนาดของตลาดใหญ่พอหรื อไม่ และทาการเสนอแนวคิด (Ideaใหม่ๆ) โดย
ทางานร่ วมกับฝ่ ายวิจยั และพัฒนา ฝ่ ายผลิต ผูจ้ าหน่ายปั จจัยการผลิต (Supplier) คู่คา้ บริ ษทั แม่ (ใน
กรณี ของบริ ษทั ข้ามชาติ) รวมทั้งการประชุมร่ วมกันในระดับบริ หาร และบางครั้งก็มีการจ้างองค์กร
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ภายนอกมาดาเนิ น งานร่ วมกัน ในเรื่ องของการออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ โดยมี ถึ ง 37.04 % ของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ให้องค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่ วมดัวย งานด้านการวิจยั และพัฒนา จะทาหน้าที่พฒั นา
ผลิตภัณฑ์โดยได้แนวคิดจากผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์ ฝ่ ายการตลาด และการพัฒนาทางเทคโนโลยี โดย
การร่ วมมือประสานงานกับฝ่ ายการตลาด และฝ่ ายผลิต
3. การวางแผนกลยุทธ์ ราคาผลิตภัณฑ์
ผูป้ ระกอบการทุ ก บริ ษ ัท ด าเนิ น การเรื่ อ งนี้ ด้ว ยตนเอง โดยจะท าการประเมิ น จาก
ตาแหน่ งของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) ดูเปรี ยบเทียบกับราคาคู่แข่ง วิเคราะห์ตน้ ทุน และดู
จากนโยบายบริ ษทั แม่ประกอบโดยที่บางอุตสาหกรรมจะมีการกาหนดมาตรฐานไว้ เ ช่
น
อุตสาหกรรมโฆษณา อย่างไรก็ดี ยังคงมีผปู ้ ระกอบการ 2 บริ ษทั คิดเป็ น 7.41% ที่มีการจ้างองค์กร
ภายนอกเข้ามาร่ วมดาเนินการด้วย
4. การบริหารช่ องทางจาหน่ าย และการขายสิ นค้ า
พบว่าผูป้ ระกอบการทาการบริ หารช่ องทางการจาหน่ ายและขายสิ นค้าเอง ควบคู่กบั
การใช้องค์กรภายนอก โดยมีการใช้องค์กรภายนอกถึง 14 บริ ษทั คิดเป็ น 51.85% ในลักษณะของ
ตัวแทนจาหน่ าย (Dealer, Distributor, Agent) การให้สัมปทานในบางพื้นที่ ให้บริ ษทั ในเครื อเป็ นผู ้
จัดจาหน่ าย ขายผ่านบริ ษทั คู่คา้ เป็ นต้น ส่ วนในกรณี ทาเองจะเป็ นลักษณะของการติดต่อกับลูกค้า
โดยตรงในกรณี ของลู กค้ารายใหญ่ ๆ ขายผ่านอินเตอร์ เน็ท ขายในระบบสมาชิ ก และรอลูกค้ามา
ติดต่อเอง เช่น ธุ รกิจบริ การเป็ นต้น
งานด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย จะมี การการประเมิ น ความเหมาะสมของช่ องทาง
จาหน่าย การครอบคลุมของช่องทางจาหน่าย การดูแลช่องทางจาหน่ายพิเศษ การตกแต่งร้านค้า
สาหรับงานด้านการขายและการจัดจาหน่ าย (Merchandising) จะจัดการด้านพนักงาน
ขาย การช่ วยฝึ กอบรมเทคนิ คการขาย การจัดหาสิ นค้ามาขาย ดูแลการสั่งสิ นค้า ดูแลการขาย ดูแล
ลูกค้า ดูแลการกระจายสิ นค้า ให้คาปรึ กษาแนะนาร้านค้า การติดต่อกับช่องทางจาหน่ายเพื่อดูอตั รา
การครอบคลุมตลาด ครอบคลุมช่องทางจาหน่าย (Store Share) ทาวิจยั เช็คร้านค้า การสารวจคู่แข่ง
5. การพัฒนาพนักงานขาย
กลุ่ ม ตัว อย่ า งถึ ง 74.07 % หรื อจ านวน 24 บริ ษั ท มี ก ารจ้า งองค์ ก รภายนอกช่ ว ย
ดาเนินการพัฒนาพนักงานขาย ในหลายวิธีได้แก่ การจ้างวิทยากรมาอบรมภายในบริ ษทั หรื อ ส่ งไป
ฝึ กอบรมภายนอก มีการจัดอบรมสัมมนาครั้งใหญ่ปีละครั้ง ส่ งไปดูงานนอกสถานที่ อบรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ส่ วนกรณี ดาเนินการเองมักทาร่ วมกับฝ่ ายบุคคล และฝ่ ายผลิต
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6. การวิจัยตลาดและคู่แข่ งขัน
พบว่ากลุ่ ม ตัวอย่างถึ ง 18 บริ ษ ัท คิ ดเป็ น 66.67% มี ก ารจ้างองค์ก รภายนอกให้ช่ วย
ดาเนิ น งานด้านการวิจยั ตลาดและมัก เป็ นงานวิจยั ชิ้ น ใหญ่ เช่ น การท าการประชุ ม กลุ่ ม (Group
Discussion) หรื อมีการฝากคาถามเล็ก ๆ พ่วงกับงานวิจยั ชิ้นอื่น (Omnibus Survey) รวมทั้งมีการซื้ อ
ข้อมูลการวิจยั สาเร็ จรู ปจากบริ ษทั ที่ทาวิจยั บริ ษทั ที่ผูป้ ระกอบการเอ่ยถึงบ่อยได้แก่บริ ษทั เอซี เนล
สัน นอกนั้นยังมีบริ ษทั อื่น ๆอาทิ ดีมาร์ ซี เอสเอ็น รวมทั้งบริ ษทั โฆษณา และอาจารย์ที่ให้บริ การ
ด้านการวิจยั
การทาวิจยั โดยจ้างองค์กรภายนอกนั้น พบว่าบางบริ ษทั ก็มีความไม่เชื่อมัน่ ในเรื่ องของ
ความแม่นยาและความลับของข้อมูล ส่ วนการดาเนิ นการวิจยั ตลาดและคู่แข่งขันด้วยตนเองนั้นทา
โดยการคุยกับคู่คา้ ผูซ้ ้ื อ ลูกค้า การสังเกตข่าวผ่านสื่ อ ได้ขอ้ มูลจากบริ ษทั ในเครื อ การสารวจตลาด
ในเรื่ องราคา ข้อมูลจากตัวแทนขาย การไปเยี่ยมคู่แข่ง คุยกับคนในวงการเดียวกัน หรื อการทาวิจยั
โดยการออกแบบสอบถามกับกลุ่มลูกค้าโดยตรง หรื อดูจากข้อมูลเอกสาร ในกรณี ที่เป็ นงานวิจยั เล็ก
ๆ จะให้พนักงานขายทาการสารวจทาแบบสอบถามฝากพนักงานขายไปเก็บข้อมูลลูกค้ายี่ปั๊ว หรื อ
ให้คอยแจ้งความเคลื่อนไหวคู่แข่ง รวมทั้งใช้การสังเกตจากตัวสิ นค้าที่ขายได้เทียบกับคู่แข่งเพื่อหา
ส่ วนแบ่งตลาด นอกจากนี้ ยัง ใช้ วิ ธี ก ารส่ งข้อ มู ล ให้ บ ริ ษัท วิ จ ัย กลางเป็ นตัว แทนวิ เคราะห์
อุตสาหกรรม และการแข่งขันเพื่อประเมินส่ วนแบ่ งตลาดของตนเอง รวมทั้งยังมีการทา Product
Test, Retail Audit เทียบกับคู่แข่ง,Store Audit โดยให้พนักงานขายไปดูเพื่อเช็คราคาคู่แข่ง
7. การวิจัยผู้บริโภค
พบว่า 92.59 % ของกลุ่มตัวอย่างหรื อ 25 บริ ษทั มีการทาวิจยั ผูบ้ ริ โภคด้วยตัวเอง และมี
ถึง 15 บริ ษทั คิดเป็ น 55.56% ที่มีการจ้างองค์กรภายนอกช่วยทาวิจยั ผูบ้ ริ โภคในกรณี ที่เป็ นงานใหญ่
ซึ่ งจะมีการเลือกบริ ษทั ที่มีผลงานเป็ นที่น่าเชื่อถือ และมีระบบการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเนื่องจาก
กลัวความลับรั่วไหลและความไม่ซื่อสัตย์ นอกจากนี้บางบริ ษทั ก็มีการจ้างบริ ษทั ในเครื อช่วยทาวิจยั
ให้
ในกรณี ที่บริ ษทั ทาการวิจยั ผูบ้ ริ โภคด้วยตนเองจะใช้วิธีการดู จากเอกสาร การอิงผูซ้ ้ื อที่
เป็ นคู่คา้ คุ ยกับลู กค้า ให้เจ้าหน้าที่บริ ษทั เป็ นผูด้ าเนิ นการวิจยั ทาโดยใช้การสังเกต และไปสารวจ
ตลาดเพื่อให้เห็นสถานการณ์จริ ง รวมทั้งมีการประชุ มเพื่อหาข้อสรุ ป ดูจากตัวเลขสถิติ การทาการ
ประชุ ม กลุ่ ม (Focus Group) การวิ จ ัย ผู ้บ ริ โภคในเรื่ องความต้อ งการสิ นค้า พฤติ ก รรมของ
กลุ่มเป้ าหมาย แบบสอบถามเรื่ องการใช้บริ การ การวัดความพึงพอใจ หาข้อมูลคู่แข่งโดยไปเยี่ยม
คู่แข่ง ดูการทาประชาสัมพันธ์ การจัดงาน จัดกิจกรรม
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การวิจ ัย ผู ้บ ริ โ ภคจะท าวิจ ัย ในเรื่ อ งความต้อ งการสิ น ค้า และวิ จ ัย พฤติ ก รรมของ
กลุ่มเป้ าหมาย
8. ลูกค้ าสั มพันธ์
งานในส่ วนนี้ ผปู ้ ระกอบการ 26 บริ ษทั คิดเป็ น 96.30% มีการดาเนินงานเอง และมี
บางส่ วนที่จา้ งองค์กรภายนอกช่ วยดาเนิ นการให้คิดเป็ น 18.52% ของจานวนตัวอย่าง วิธีการมักทา
ในรู ปของวารสาร การ์ ดอวยพร ให้พนักงานขายติดต่ออยู่เรื่ อย ๆ มีการจัดอบรมช่องทางจาหน่ าย
เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับการขาย ภาษี การลงทุน การเมือง รวมทั้งการจัดกิจกรรมรับรองลูกค้า เช่น พา
ไปเที่ยว จัดงานเลี้ยงขอบคุณให้รางวัล โดยมีการจ้างบริ ษทั จัดงานทาหน้าที่จดั กิจกรรมให้ กิจกรรม
ส่ วนใหญ่ยงั คงเน้นความสัมพันธ์ในระดับคู่คา้ ซึ่ งเป็ นลูกค้ารายใหญ่ (Key Account) ส่ วนในระดับ
ผูบ้ ริ โภคยังท าไม่ ม ากนัก แต่ ก็ มี ก ารจัดกิ จกรรมลู ก ค้าสั ม พัน ธ์ กิ จกรรม เช่ น แฟนคลับ การส่ ง
จดหมายข่าว จัดทัศนศึกษา แผ่นพับ ส่ งทางไปรษณี ย ์ จัดระบบสมาชิ ก ส่ งจดหมาย (Direct Mail)
การ์ ดอวยพรวัดเกิ ด การจัดฝึ กอบรมแนะนาตัวสิ นค้า มีศูนย์บริ การข้อมูล (Call Center) จดหมาย
เตือน จดหมายขอบคุ ณ รวมทั้งการส่ ง E-mail ผ่าน website การไปเยี่ยมเยีย นลู ก ค้า การรับเรื่ อง
ร้องเรี ยน การจัดระบบฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Database)
9. การโฆษณา
ในส่ วนงานด้านการโฆษณา พบว่าผูป้ ระกอบการถึง 21 บริ ษทั คิดเป็ น 77.78% มีการ
จ้างองค์กรภายนอกช่วยดาเนิ นการด้านโฆษณาให้ และมี 17 บริ ษทั หรื อ 62.96% ที่ดาเนิ นการด้าน
โฆษณาเอง ในกรณี ที่ เป็ นงานเล็ ก ๆ ในกรณี ที่ มี ห น่ ว ยงานภายในบริ ษ ัท หรื อ บริ ษ ัท ในเครื อ
ดาเนิ นงานด้านนี้ รวมทั้งกรณี ที่มีสื่อโฆษณาเป็ นของตนเองอยู่แล้ว เช่ น สื่ อทีวี หรื อสิ่ งพิมพ์ กรณี
ของการทาเองโดยผ่านสื่ อของคู่คา้ เช่นห้างสรรพสิ นค้าและกรณี ที่มีความสามารถในการซื้ อสื่ อเอง
ได้
ในกรณี ที่จา้ งองค์กรภายนอกดาเนินงานให้มกั เป็ นในกรณี ของงานใหม่ ๆ การโฆษณา
ผ่านสื่ อโดยฝ่ ายการตลาดจะเป็ นผูใ้ ห้แนวคิ ด (Concept) และช่ วยเตรี ย มอุ ป กรณ์ ต่าง ๆ แล้วจ้าง
บริ ษทั โฆษณาเป็ นผูด้ าเนินการ
10. การประชาสั มพันธ์
พบว่าผูป้ ระกอบการจานวน 22 บริ ษ ทั หรื อคิ ด เป็ น 81.48% ของกลุ่ มตัวอย่าง มีก าร
ดาเนิ นงานด้านการประชาสัมพันธ์ ด้วยตัวเองในลักษณะของการประชาสัมพันธ์ภายในองค์ก ร
ประชาสัมพันธ์ผา่ นทาง Website หนังสื อวารสาร ทาร่ วมกันทั้งกลุ่มบริ ษทั ในเครื อดาเนินการ
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อย่างไรก็ดี ยังคงพบว่ามีผปู ้ ระกอบการถึง 15 บริ ษทั คิดเป็ น 55.56% ของกลุ่มตัวอย่าง
มีการให้องค์กรภายนอกดาเนินการให้ โดยจะเป็ นการประชาสัมพันธ์งานใหญ่ ๆ และในกรณี ของ
การประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อ
11. การส่ งเสริมการขายลดแลกแจกแถม
ผูป้ ระกอบการทุ กบริ ษทั ดาเนิ นงานในส่ วนนี้ เองและมีอีก 18.52% ของกลุ่มตัวอย่าง
หรื อ 5 บริ ษทั ที่จา้ งองค์กรภายนอกช่วยดาเนิ นงานให้กลยุทธ์ที่ใช้มีท้ งั กลยุทธ์ผลัก (Push Strategy)
และกลยุทธ์ดึง (Pull Strategy) ในกรณี ที่ดาเนิ นการเองเช่ น การลดราคา ของแถม การจัดกิ จกรรม
พิเศษ ชิ้ นส่ วนแลกของ การแจกทุนการศึกษา อุปกรณ์ กีฬา ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมผ่านสถาบันโรงเรี ยน
การทากิจกรรมร่ วมกับบัตรเครดิ ต ร่ วมกับธุ รกิ จอื่น เช่ น วารสาร การให้สิทธิ พิเศษ การเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ (Value Added) การทา Tradeshow การแจกรางวัล การปรับราคา เป็ นต้น
สาหรับในระดับตัวแทนขายก็จะมีกิจกรรมกาหนดเป้ าการขายเพื่อไปทัวร์ ต่างประเทศ
พาพนักงานไปดูงานต่างประเทศ เป็ นต้น
ส่ วนกรณี ที่ให้องค์กรภายนอกทา เช่น การทาการส่ งเสริ มการตลาด ณ จุดขาย (Point of
Purchase) การจัดกิ จกรรมตามต่างจังหวัดซึ่ งจะมี Organizer ช่ วยดาเนิ นงาน รวมทั้งการแจกสิ นค้า
ตัวอย่าง
12. การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
พบว่ามีผูป้ ระกอบการจานวน 22 บริ ษทั คิดเป็ น 81.48% ที่มีการดาเนิ นงานในส่ วนนี้
ด้วยตนเอง และพบว่าไม่มีการจ้างองค์กรภายนอกดาเนินงานแต่อย่างใด ลักษณะการดาเนินงานจะ
เป็ นการเข้าถึงตัวกลุ่มลูกค้าโดยตรง โดยมีการจัดร้านค้าหน้าโรงงาน การส่ งจดหมาย (Direct Mail)
ไปยังลูกค้าเก่า ๆ การจัดแสดงสิ นค้าภายในบริ ษทั หรื อภายในสถานที่ที่บริ ษทั ตั้งอยู่ การให้พนักงาน
ขายไปติดต่อลูกค้าหรื อสถาบันโดยตรงด้วยตนเอง การส่ งแคตตาล็อก และข่าวสารไปยังลูกค้าทาง
ไปรษณี ย ์ ทาง Website และ e-mail รวมทั้งการจัดระบบสมาชิก
สาหรับงานด้านการวางแผนและจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของบริ ษทั จะเกี่ยวข้อง
กับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร เชื่อมโยงกับสื่ อ และไม่ผา่ นสื่ อ
การจัดท าเอกสารการตลาด การจัดแคมเปญการส่ งเสริ ม การตลาด การประสานงานกับ ตัวแทน
โฆษณา การจัดกิ จกรรมต่าง ๆ ทางการตลาด การส่ งเสริ มการตลาดร่ วมกับคู่คา้ (Joint Promotion)
การหาสื่ อใหม่ ๆ การดูแลด้านสื่ อ
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13. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด
ผูป้ ระกอบการรวม 22 บริ ษทั คิดเป็ น 81.48 % ที่มีการดาเนิ นงานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการตลาดด้วยตนเอง ส่ วนการจ้างองค์กรภายนอกช่ วยดาเนิ นงานให้พบว่ามีถึง 15
บริ ษทั คิดเป็ น 55.56 %
ในกรณี ที่ ดาเนิ นการเองนั้น บางบริ ษ ทั มี การพัฒ นาระบบเอง พัฒ นาซอฟต์แวร์ เอง
และมีการปรับปรุ งระบบอย่างสม่าเสมอ โดยมีโปรแกรมเมอร์ดูแลระบบ มีการพัฒนาเว็บไซต์ของ
ตนเอง รวมทั้งมีระบบอีเมลล์ (E-mail) เพื่อใช้ในการติดต่อส่ งข้อมูลข่าวสารให้กบั ลูกค้า คู่คา้ และ
ผูเ้ กี่ยวข้องต่าง ๆ มีระบบคาสั่งซื้อเชื่อมโยงกับการสั่งสิ นค้า มีศูนย์คอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับลูกค้า สิ นค้า
คงคลัง บัญชี มีการเขียนโปรแกรมเอง รวมทั้งซื้ อโปรแกรมสาเร็ จรู ปมาใช้งาน การจัดเก็บข้อมูล
คู่แข่ง วางแผนการขาย ระบบศูนย์ขอ้ มูล (Call Center) ระบบฐานข้อมูลลูกค้า (Database) และ B2C
ส่ วนในกรณี ที่จา้ งองค์กรภายนอกจะเป็ นในลักษณะของการจ้างเขียนโปรแกรมเฉพาะ
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบางบริ ษทั จะรวมอยู่กบั ฝ่ ายบัญชี ในขณะที่บาง
บริ ษทั ที่มีบริ ษทั แม่ในต่างประเทศบริ ษทั แม่จะเป็ นผูด้ ูแลเครื อข่ายรวม โดยที่บริ ษทั ลูกสามารถใช้
เครื อข่ายร่ วมกับ บริ ษ ทั แม่ ซ่ ึ งอยู่ในต่ างประเทศ และสามารถเชื่ อมโยงข้อมู ลข่ าวสารได้ท ว่ั โลก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ บางบริ ษทั มีการจัดระบบข้อมูลออนไลน์ ระบบวงจรปิ ดเชื่อมโยงกับ
ทุกหน่วยงาน โดยมีโปรแกรมเมอร์ คอยช่วยดูแลระบบ
งานด้านระบบสารสนเทศทางการตลาดนี้มกั ไม่ได้อยูใ่ นความรับผิดชอบของฝ่ ายตลาด
โดยตรง แต่ฝ่ายการตลาดสามารถเรี ยกใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลภายในบริ ษทั ได้ตามต้องการ ซึ่ งจะ
ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่องานทางการตลาดเป็ นอย่างมาก ผูป้ ระกอบการเห็นว่างานในส่ วนนี้ มี
ความสาคัญ เนื่ องจากในยุคของการแข่งขันทางธุ รกิ จ ใครที่มีขอ้ มูลดีกว่าย่อมได้เปรี ยบ ข้อมูลที่ดี
และเร็ ว จะตัด สิ น ใจได้ชัด เจน จะใช้ข ้อ มู ล ในเรื่ องของการขาย ผูบ้ ริ โภค อัต ราก าไร การช าระ
หนี้ สิน ค่าใช้จ่ายในแต่ละลูกค้า อัตราการทากาไรต่อลูกค้า การควบคุมรายงานสิ นค้าคงคลัง (Stock
Report) รายงานผลประกอบการ การท าวิจยั เก็ บ ข้อมู ล ฐานข้อมู ล ลู ก ค้า สถิ ติย อ้ นหลัง ในเรื่ อ ง
ประวัติการขายทุกรายการที่ขายได้ท้ งั ในแง่ลูกค้า ร้านค้า พื้นที่ขายรายภาค รายจังหวัด รายประเภท
ร้านค้า/ช่องทางจาหน่าย รายประเภทสิ นค้า การวิเคราะห์การซื้ อขายของลูกค้าเพื่อดูพฤติกรรมการ
ซื้ อ วิธีการชาระเงิ น วิเคราะห์ลูกค้ารายจังหวัด ในแต่ละส่ วนตลาด (Segment) และวิเคราะห์ลูกค้า
แต่ล ะรายเพื่ อดู การขยายตัวยอดขาย รวมทั้งวิเคราะห์ ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น และบางบริ ษ ทั ก็ ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศนี้ ในด้านของลูกค้าสัมพันธ์ การรับคาสั่งซื้ อสิ นค้าและการขายสิ นค้าผ่าน
อินเตอร์ เน็ต การทา Direct Marketing ผ่านอินเตอร์ เน็ตกับกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะเจาะจง และในบาง
ประเภทธุ รกิจจะใช้ในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์
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14. การสร้ างตลาดใหม่
พบว่าผูป้ ระกอบการ 26 บริ ษทั คิดเป็ น 96.30 % ใช้วธิ ีดาเนินการด้วยตนเอง และมีเพียง
2 บริ ษทั ซึ่ งคิดเป็ น 7.41 % ที่ให้องค์กรภายนอกช่ วยดาเนิ นการให้ การดาเนิ นงานในด้านการสร้าง
ตลาดใหม่จะทาโดยการปรับปรุ งตัวสิ นค้า พัฒนาสิ นค้าใหม่ขายในตลาดเดิม รวมทั้งพัฒนาสิ นค้า
ใหม่ ข ายในตลาดใหม่ โดยจะมี ก ารท าวิจยั ส ารวจตลาด ศึ ก ษาความเป็ นไปได้ สั ม ภาษณ์ ผูซ้ ้ื อ
ประเมินจากสถานการณ์ วิเคราะห์เศรษฐกิจ อาศัยข้อมูลข่าวสาร เอกสารและทดลองใช้กลยุทธ์
15. การประเมินผลการปฏิบัติงานทางการตลาด
ผูป้ ระกอบการทุ กบริ ษทั มีการดาเนิ นงานในส่ วนนี้ ดว้ ยตนเอง ในการประเมินผลทา
โดยการอิงยอดขาย ค่าใช้จ่าย ผลกาไร มีการทา Retail Audit เพื่อดูการครอบคลุม (Coverage) เทียบ
กับ คู่แข่ ง มี ก ารท าวิจยั เข้าเยี่ย มร้ านค้า มี ก ารนาเอา KPI มาใช้ในการประเมิ นผลทุ ก จุดและเป็ น
รายบุคคล มี การประเมินผลกิ จกรรม ลูกค้า วัดผลของแคมเปญแต่ละครั้งโดยเช็คจากการตอบรับ
ของยอดขาย ประเมิ น ยอดขายรายร้ านค้าโดยวัด จากผลก าไรต่ อ Model หรื อก าไรตามช่ องทาง
จาหน่ายแต่ละประเภท ประเมินส่ วนแบ่งตลาด การขยายตัวของตลาดเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้
ประเมินผลการทา Promotion ดูแนวโน้มของลูกค้าของธุ รกิจเทียบกับทั้งอุตสาหกรรม ประเมินการ
รับรู ้ของผูบ้ ริ โภค
การประเมินผลจะมีการประเมิ นทุกเดือน ทุกระดับ ทุกรายการ เพื่อประเมินยอดขาย
เที ยบกับเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ บางบริ ษทั ก็จะประเมินทุก 3 เดื อนอีกครั้งหนึ่ งเพื่อใช้ในการปรับ
แผนกลยุทธ์ ส่ วนบางบริ ษทั จะประเมินผลปี ละครั้ง
ในส่ วนของการให้องค์กรภายนอกช่วยดาเนินงานจะเป็ นในลักษณะของการซื้ อข้อมูล
สาเร็ จรู ปจากบริ ษทั ทาวิจยั มาใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานทางการตลาด ซึ่ งพบว่ามี
เพียง 1 บริ ษทั คิดเป็ น 3.70% ของกลุ่มตัวอย่าง
16. การจัดทางบประมาณทางการตลาด
ทุ กบริ ษ ทั มี การดาเนิ นงานในส่ วนนี้ ด้วยตนเอง การดาเนิ นงานจะท าปี ละครั้ งเป็ นส่ วน
ใหญ่ บางบริ ษทั ท าปี ละ 2 ครั้ ง มี การปรับแผนเป็ นระยะ ๆ หรื อประเมิ นทุ ก 6 เดื อน บางบริ ษ ทั มีการ
จัดทางบประมาณเป็ นรายปี รายไตรมาส และรายเดือน โดยจะมีการปรับงบประมาณอยูเ่ สมอ ๆ
17. การพยากรณ์ยอดขาย
พบว่าทุกบริ ษทั มีการพยากรณ์ ยอดขายด้วยตนเองทั้งสิ้ น โดยมีวิธีการพยากรณ์ได้แก่
การดูแนวโน้มของยอดขาย การดูพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การดูจากยอดขายในอดีตโดยใช้ขอ้ มูลเดิ ม
เป็ นฐานหรื อดู จากยอดขายในอดี ตของสิ นค้าในกลุ่ มที่ใกล้เคียงกัน คุ ณสมบัติคล้าย ๆ กัน การดู
โปรแกรมการตลาด การดู คู่แข่งขัน กาลังการผลิ ตของคู่แข่ง กิ จกรรมการตลาดของคู่ แข่ง ความ
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แข็งแกร่ งของคู่แข่ง การเคลื่ อนไหวของคู่แข่ง การให้พนักงานขายช่ วยทาการประเมินโดยอาศัย
ประสบการณ์ การอ้างอิงตัวเลขโดยขอจดจากจุดขาย การคาดเป้ายอดขายหลังจากขายไปแล้ว 10 วัน
ว่าจะได้ตามเป้ าหมายหรื อไม่ การพยากรณ์ยอดขายรายผลิตภัณฑ์แต่ละตัว การวิเคราะห์นโยบาย
ของรัฐบาล การวิเคราะห์ GDP ซึ่ งสัมพันธ์กบั การขยายตัวของสิ นค้า ดูการขยายตัวอุตสาหกรรมที่
เกี่ ยวข้อง ดูขอ้ มูลทางด้านเศรษฐกิ จ นโยบายรัฐบาล การลงทุนของต่างชาติ และปั จจัยทางด้านมห
ภาคที่ เกี่ ย วข้องอื่ น ๆ ในการพยากรณ์ จะท าการรวบรวมหาข้อมู ล เพื่ อวิเคราะห์ ภาวะตลาด การ
แข่งขันทางด้านราคา ตัวผลิตภัณฑ์ รวมทั้งประเมินผลกระทบของกิจกรรม การส่ งเสริ มการตลาดที่
มีผลต่อยอดขาย การพยากรณ์ จะคานึ งถึ งกิ จกรรมการตลาดและงบประมาณที่ใช้ กาหนดเวลาใน
การวางตลาดผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์เดิม ต้นทุนและรายจ่ายที่เพิม่ ขึ้น การขายในอดีต กาไรที่ได้รับ
ในแต่ละช่ วงเวลา กลยุทธ์ราคา ยอดสิ นค้าคงเหลือในช่ องทางจาหน่ าย ผลประกอบการเดิม การ
ขยายตัวของตลาด ส่ วนแบ่ งตลาด แนวโน้ม ใหม่ ๆ โครงการใหม่ ๆ จุดเด่ น ของผลิ ตภัณ ฑ์ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค รวมทั้งนโยบายของบริ ษทั ว่าต้องการเติบโตมากน้อยเพียงไร
อนึ่งพนักงานขายก็มีบทบาทที่ช่วยในการพยากรณ์ได้ โดยทาการแจ้งสถานการณ์ภาวะ
ตลาดปั จจุบนั ให้ทางบริ ษทั ทราบว่าลูกค้าชอบไม่ชอบสิ นค้าใดรุ่ นไหน ดูสินค้าของบริ ษทั เทียบกับ
คู่แข่ง โดยดู ตวั อย่างสิ นค้าของคู่แข่ง วิเคราะห์ยอดขายตามโมเดล สอบถามจากผูใ้ ช้สินค้าโดยตรง
ว่าใช้สินค้าคู่แข่งแล้วพอใจหรื อไม่ โดยการทาวิจยั หรื อขอข้อมูลจากคู่คา้ และช่องทางจาหน่าย
การพยากรณ์จะทาเป็ นรายโครงการ รายสิ นค้าและเชื่อมโยงเป็ นภาพรวมของทั้งบริ ษทั
หรื อทาการพยากรณ์เป็ นรายร้านค้าโดยพิจารณาจากข้อมูลตัวเลขในอดีตเป็ นรายเดือน ราย 6 เดือน
รายปี และปรับเป้าหมายเป็ นระยะ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้ าหมายรวมของบริ ษทั
การใช้เทคนิ ค การพยากรณ์ เชิ ง ปริ ม าณเช่ น ดัช นี ฤ ดู ก าล (Seasonal Index) ค่ า เฉลี่ ย
เคลื่อนที่ (Moving Average) โดยใช้ขอ้ มูลจากอดีตและดูหลายมิติ (Dimension) การพยากรณ์ในรู ป
ของ Exponential และ Probability รวมทั้งการดูแนวโน้ม (Trend)
อย่างไรก็ดีผูป้ ระกอบการมักจะพิจารณาผลของการพยากรณ์ เชิ งปริ มาณประกอบกับ
กิ จกรรมการตลาดต่าง ๆ ที่ ใช้กระตุน้ ผูบ้ ริ โภคที่ จะทาในอนาคต การวิเคราะห์คาสั่งซื้ อล่ วงหน้า
(Order) การขยายตัวของตลาด สิ นค้าคงคลัง และความสามารถในการผลิตรวมทั้งการใช้ดุลยพินิจ
ประกอบ
18. บริการหลังการขาย
พบว่าทุ ก บริ ษ ัท ด าเนิ น การเองในส่ วนนี้ ในลัก ษณะของสายด่ วนผูบ้ ริ โภค การให้
เปลี่ยนสิ นค้า รับคืนสิ นค้าที่เลื่อมคุณภาพจากร้านค้า หรื อการคิดให้เป็ นเปอร์ เซ็นต์ของเสี ย การเชิญ
ลูกค้ามาที่สานักงานบริ ษทั เพื่อฝึ กอบรม หรื อการไปเยี่ยมเยียนลูกค้า การเข้าไปช่วยลูกค้าแก้ปัญหา
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ณ จุดใช้งานสิ นค้า การรับซ่ อมสิ นค้า การจัดเตรี ยมอะไหล่ การทาจดหมายเตือน การโทรศัพท์หรื อ
ส่ งจดหมายไปเยี่ยมเยือนลูกค้า การดูแลในระบบสมาชิก การจัดส่ งของขวัญ การคุยติดต่อกับลูกค้า
อย่างต่อเนื่ องสม่าเสมอซึ่ งจะช่วยให้ทราบอัตราการเติบโตของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ทาให้สามารถ
ปรับ เปลี่ ยนกลยุทธ์ ได้ทนั อย่างไรก็ดีงานในด้านนี้ พ บว่ามี ผูป้ ระกอบการเพียง 1 บริ ษ ทั คิดเป็ น
3.70 % ที่มีการให้องค์กรภายนอกร่ วมดาเนินการ
19. การวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อนของกลยุทธ์ การตลาด
ทุกบริ ษทั ดาเนินการเองในส่ วนนี้ และยังมีผปู ้ ระกอบการอีก 3 บริ ษทั คิดเป็ น 11.11 %
ที่ให้องค์กรภายนอกร่ วมดาเนิ นการด้วย ในการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของกลยุทธ์การตลาดของ
บริ ษ ัท จะท าโดยการประเมิ น ตนเองเที ย บกับ คู่ แข่ ง โดยใช้ก ารวิเคราะห์ SWOT Analysis ซึ่ งจะ
วิเคราะห์เป็ นภาพรวมและรายผลิตภัณฑ์ ประเมินต้นทุนให้คุม้ กับกาไรที่ตอ้ งการ ประเมินภาวะการ
แข่งขันในปั จจุบนั ในเรื่ องคู่แข่ง ราคา ยี่ห้อ และตาแหน่ งทางการตลาด (Market Positioning) การ
ประเมินผลภายหลังโฆษณา การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนจะทาเป็ นระยะเมื่อคู่แข่งมีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อดู ว่ายอดขายของคู่แข่งเป็ นอย่างไร ยอดขายสิ นค้า ยอดเหลื อคืนเป็ นอย่างไรสรุ ปทุกไตรมาส
บางบริ ษั ท วิ เคราะห์ โ ดยใช้ Five Force Analysis ประกอบ และบางบริ ษัท ผู ้บ ริ หารก็ จ ะใช้
ประสบการณ์ในการวิเคราะห์
20. การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางการตลาด
ทุกบริ ษทั ดาเนิ นงานในส่ วนนี้ ดว้ ยตนเอง โดยทาการวิเคราะห์ปัจจัยในเรื่ องของภาวะ
เศรษฐกิ จ กฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง คู่ แข่ งขัน สิ น ค้าทดแทน สังคม เทคโนโลยี พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค
แนวโน้ม วิถี ก ารดาเนิ น ชี วิตของผูบ้ ริ โภค (Lift style) นโยบายรัฐบาลและระบบราชการ อัตรา
ดอกเบี้ย อัตราภาษีนาเข้า ตลาดเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ราคาวัตถุดิบ ราคาน้ ามัน ค่าขนส่ ง ความเสี่ ยง
ในตลาดต่างประเทศ แนวโน้มของตลาด การขยายตัวของตลาด ปั จจัยฤดูกาล ความต้องการของ
ผู ้บ ริ โภค ประชากรศาสตร์ ประเมิ น รายได้ แ ละความสามารถในการท าก าไร รวมทั้ง การ
เปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆที่ เกี่ ยวข้อง วิธี การในการวิเคราะห์ มี ท้ งั การวิเคราะห์ โดย
ผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์ การจ้างที่ปรึ กษาจากภายนอก การสร้างฐานข้อมูลลู กค้าเป็ น Database
เพื่ อ วิ เคราะห์ ก ลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ า หมาย บางบริ ษ ัท มี ก ารจ้า งวิท ยากรภายนอกมาจัด อบรมหรื อ ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ ย วกับ การคาดการณ์ ส ภาวะแวดล้อมทางการตลาด เทคนิ คที่ ใช้ในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการตลาดได้แก่ SWOT Analysis , Five Force Analysis นอกจากนี้ ยงั พบว่ามี
ผูป้ ระกอบการ 2 บริ ษทั คิดเป็ น 7.41% ของกลุ่มตัวอย่างที่ให้องค์กรภายนอกร่ วมดาเนินการในงาน
ส่ วนนี้
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สรุ ปการใช้ทฤษฏีและแนวคิดทางการตลาดในการดาเนินงานแต่ละส่ วนงานการตลาด
จากการวิเคราะห์วธิ ี ดาเนินงานในแต่ละส่ วนงานด้านการตลาดข้างต้นพบว่าผูป้ ระกอบการ
ได้มีการนาแนวคิดและทฤษฏีดา้ นการตลาดมาประยุกต์ใช้อนั ได้แก่แนวคิดและทฤษฏีต่อไปนี้คือ
1. การวางแผนกลยุทธ์การตลาด (Strategic Plan)
2. กลุ่มเป้ าหมาย (Target Group)
3. ตาแหน่งทางการตลาด (Market Positioning) และตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product
Positioning)
4. การแบ่งส่ วนตลาด (Segmentation)
5. ความต้องการของผูบ้ ริ โภค (Demand)
6. ขนาดตลาด (Market Size)
7. การวิจยั ตลาด (Marketing Research)
8. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behaviour)
9. ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship)
10. กลยุทธ์ผลักและดึง (Push and Pull Strategy)
11. การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
12. Competitive Strategy
13. Sales Forecast
14. SWOT Analysis
15. Five Forces Analysis
3.2 ขอบเขตงานทางการตลาดในปัจจุบันและระดับการให้ ความสาคัญต่ องานในส่ วนต่ าง ๆ ที่
อยู่ในความรับผิดชอบ (รายละเอียดดังตารางที่ 5.13 )
จากการสัมภาษณ์ ผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับขอบเขตงานทางการตลาดที่ดาเนิ นการอยูใ่ น
ปัจจุบนั และการให้ความสาคัญต่องานในแต่ละส่ วน พบว่าผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญต่องานต่าง ๆ ใน
ระดับ ปานกลางขึ้ น ไปจนถึ งให้ ค วามส าคัญ ในระดับ มากที่ สุ ดตามขอบเขตของงานแต่ ล ะส่ วน
ดังนี้คือ
งานที่ผบู ้ ริ หารให้ความสาคัญในระดับมากที่สุดได้แก่งานในด้านการวางแผนกลยุทธ์
การตลาดด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.52
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งานที่ผบู ้ ริ หารให้ความสาคัญในระดับมากได้แก่งานในด้านต่างๆเรี ยงตามลาดับคือ
1. การขายสิ นค้า
ด้วยคะแนนเฉลี่ย
4.44
2. การพยากรณ์ยอดขาย
ด้วยคะแนนเฉลี่ย
4.11
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยคะแนนเฉลี่ย
4.0
ตารางที่ 5.13 ขอบเขตงานทางการตลาดในปัจจุบันและระดับการให้ ความสาคัญต่ องานในส่ วนต่ างๆ
ระดับการให้ ความสาคัญ
อันดับ
ขอบเขตงาน
มาก
ปาน
น้อย รวม ค่าเฉลี่ย
ที่
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1. การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
14
13
0
0
0
27
4.52
1
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
7
17
2
0
1
27
4.07
4
3. การวางแผนกลยุทธ์ราคาสิ นค้า
2
14
9
2
0
27
3.59
10
4. การบริ หารช่องทางจาหน่าย
3
20
3
0
1
27
3.89
7
5. การขายสิ นค้า
13
13
1
0
0
27
4.44
2
6. การพัฒนาพนักงานขาย
5
18
4
0
0
27
4.04
5
7. การวิจยั ตลาดและคู่แข่งขัน
4
16
7
0
0
27
3.89
7
8. การวิจยั ผูบ้ ริ โภค
10
11
2
4
0
27
4.00
6
9. ลูกค้าสัมพันธ์
3
16
7
1
0
27
3.78
9
10. การโฆษณา
1
11
13
2
0
27
3.41
14
11. การประชาสัมพันธ์
0
17
8
2
0
27
3.56
11
12. การส่ งเสริ มการขาย ลด แลก แจก แถม
2
13
8
4
0
27
3.48
13
13. การตลาดทางตรง Direct Marketing
2
12
5
4
4
27
3.15
15
14. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด
2
18
7
0
0
27
3.81
8
16. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานทางการตลาด
4
19
4
0
0
27
4.00
6
17. การจัดทางบประมาณทางการตลาด
4
14
9
0
0
27
3.81
8
18. การพยากรณ์ยอดขาย
5
20
2
0
0
27
4.11
3
19. บริ การหลังการขาย
2
12
11
2
0
27
3.52
12
20. การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของกลยุทธ์
4
19
4
0
0
27
4.00
6
การตลาด
21. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด
3
18
6
0
0
27
3.89
7
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หมายเหตุ :

ระดับคะแนนความสาคัญ
คะแนน 4.5 - 5.0 =มากที่สุด
คะแนน3.51 - 4.0 =ค่อนข้างมาก
คะแนน1.51 - 2.50=น้อย

คะแนน 4.1 - 4.50 =มาก
คะแนน 2.51 - 3.50 =ปานกลาง
คะแนน1.0-1.50
=น้อยที่สุด

4. การพัฒนาพนักงานขาย ด้วยคะแนนเฉลี่ย
4.04
5. การวิจยั ผูบ้ ริ โภค การประเมินผลการปฏิบตั ิงานทางการตลาด และการวิเคราะห์จุด
แข็งจุดอ่อนของกลยุทธ์การการตลาด
ด้วยคะแนนเฉลี่ย
4.00
งานที่ผบู ้ ริ หารให้ความสาคัญในระดับค่อนข้างมากได้แก่งานในด้าน
1. การบริ ห ารช่ อ งทางจ าหน่ า ย การวิ จ ัย ตลาดและคู่ แ ข่ ง ขัน และการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการตลาด
ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.89
2. ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการตลาด การสร้ า งตลาดใหม่ การจัด ท า
งบประมาณทางการตลาด
ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.81
3. ลูกค้าสัมพันธ์ การวางแผนกลยุทธ์ราคาสิ นค้า การประชาสัมพันธ์และการบริ การ
หลังการขาย ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.78, 3.59, 3.56 และ 3.52 ตามลาดับ
งานที่ผบู ้ ริ หารให้ความสาคัญในระดับปานกลางได้แก่งานในด้านการส่ งเสริ มการขาย
ลดแลกแจกแถม การโฆษณา และการตลาดทางตรง ด้ว ยคะแนนเฉลี่ ย 3.48, 3.41 และ 3.15
ตามลาดับ
ขอบเขตงานทางการตลาดในปั จจุ บันและระดับการให้ ความสาคัญต่ องานในส่ วนต่ าง ๆ ที่อยู่
ในความรับผิดชอบจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม (รายละเอียดดังตารางที่ 5.14)
เมื่อพิจารณาขอบเขตงานทางการตลาดในปั จจุบนั และระดับการให้ความสาคัญต่องาน
ในส่ วนต่างๆที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารระดับสู ง จากผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมได้ให้ความสาคัญต่องานต่างๆดังนี้
1. อุตสาหกรรมอาหารและของใช้ในครัวเรื อน ผูบ้ ริ หารระดับสู งให้ความสาคัญใน
ระดับมากที่สุดต่องานด้านการวางแผนกลยุทธ์การตลาด รองลงมาให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด
ต่องานด้านการขายสิ นค้า และสาคัญมากที่สุดใกล้เคียงกันต่องานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การ
บริ หารช่ องทางจาหน่ าย การวิจยั ผูบ้ ริ โภค การส่ งเสริ ม การขาย ลด แลก แจก แถม การจัดท า
งบประมาณทางการตลาด และการพยากรณ์ยอดขาย ณ.ระดับความสาคัญพอๆกัน
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ตารางที่ 5.14 ขอบเขตงานทางการตลาดในปัจจุบันและระดับการให้ ความสาคัญต่ องาน
ในส่ วนต่ าง ๆ จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
ค่าเฉลีย่ ระดับการให้ ความสาคัญต่องานในส่วนต่างๆของฝ่ ายการตลาดจาแนกตามกลุม่ อุตสาหกรรม
ขอบเขตงาน
1. การวางแผนกลยุทธ์ การตลาด
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3. การวางแผนกลยุทธ์ ราคาสินค้ า
4. การบริ หารช่องทางจาหน่าย
5. การขายสินค้ า
6. การพัฒนาพนักงานขาย
7. การวิจยั ตลาดและคู่แข่งขัน
8. การวิจยั ผู้บริ โภค
9. ลูกค้ าสัมพันธ์
10. การโฆษณา
11. การประชาสัมพันธ์
12. การส่งเสริ มการขาย ลด แลก แจก แถม
13. การตลาดขายตรง Direct Marketing
14. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด
15. การสร้ างตลาดใหม่
16. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานทางการตลาด
17. การจัดทางบประมาณทางการตลาด
18. การพยากรณ์ยอดขาย
19. บริ การหลังการขาย
20. การวิเคราะห์จดุ แข็งจุดอ่อนของกลยุทธ์ การตลาด
21. การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทางการตลาด

หมายเหตุ :

อาหาร/ของใช้

ก่อสร้ าง/

ในครัวเรื อน

ที่อยูอ่ าศัย อุปกรณ์สอื่ สาร เครื่ องนุ่งห่ม

6 ราย
4.67
4.17
4.00
4.17
4.50
3.83
3.83
4.17
3.67
3.50
3.33
4.17
2.00
3.67
3.83
3.67
4.17
4.17
3.33
4.00
3.83

3 ราย
4.67
4.67
3.67
4.33
4.67
4.00
4.00
4.33
4.33
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.33
4.33
4.00
4.00
4.33
4.00

ระดับคะแนนความสาคัญ
คะแนน 4.5 - 5.0 =มากที่สุด
คะแนน3.51 - 4.0 =ค่อนข้างมาก
คะแนน1.51 - 2.50=น้อย

เครื่ องใช้ ไฟฟ้า

5 ราย
4.40
3.60
3.80
3.80
4.60
4.20
3.60
2.40
3.60
3.20
3.20
3.40
3.60
3.40
4.00
3.80
4.00
4.20
3.80
3.60
3.40

เสื ้อผ้ า

2 ราย
4.50
4.50
3.00
4.00
4.00
4.50
3.50
5.00
2.50
3.50
4.00
3.00
2.00
4.00
4.00
4.00
3.50
4.00
3.50
4.00
4.00

บริ การ

บันเทิง

โฆษณา
สิง่ พิมพ์

4 ราย
4.50
4.00
4.00
4.00
4.50
4.25
3.75
4.50
3.75
3.00
3.50
3.25
4.00
4.25
3.50
4.50
3.50
4.25
3.50
4.00
4.25

คะแนน 4.1 - 4.50 =มาก
คะแนน 2.51 - 3.50 =ปานกลาง
คะแนน1.0-1.50
=น้อยที่สุด

3 ราย
4.33
4.00
3.00
3.67
4.00
3.67
4.67
4.67
4.00
3.67
4.00
3.67
2.67
3.67
3.33
4.00
3.33
4.00
2.67
4.33
4.33

4 ราย
4.50
4.00
3.00
3.25
4.50
4.00
4.00
4.00
4.25
3.25
3.50
3.25
3.75
4.00
4.00
4.00
3.50
4.00
3.75
4.00
3.75
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สาหรับงานที่ผบู ้ ริ หารระดับสู งให้ความสาคัญในระดับค่อนข้างมากได้แก่งานด้าน
การวางแผนกลยุทธ์ราคา และการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของกลยุทธ์การตลาด รวมทั้งงานด้าน
การพัฒ นาพนัก งานขาย การวิจยั ตลาดและคู่ แ ข่ ง ขัน การสร้ างตลาดใหม่ และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการตลาด รองลงมาได้แก่งานด้านลูกค้าสัมพันธ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการตลาด และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานทางการตลาด
ส่ วนงานที่ผบู ้ ริ หารระดับสู งให้ความสาคัญในระดับปานกลางได้แก่งานด้านการโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ การให้บริ การหลังการขาย และให้ความสาคัญน้อยต่องานด้านการขายตรง
2. อุตสาหกรรมก่อสร้างและที่อยูอ่ าศัย ผูบ้ ริ หารระดับสู งให้ความสาคัญในระดับ
มากที่ สุดต่องานด้านการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ และการขายสิ นค้า
รองลงมาให้ความสาคัญในระดับมากต่องานด้านการบริ หารช่ องทางจาหน่ าย การวิจยั ผูบ้ ริ โภค
งานด้านลูกค้าสัมพันธ์ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานทางการตลาด การจัดทางบประมาณทางการ
ตลาด และการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของกลยุทธ์การตลาด
ส าหรั บ งานอื่ น ๆผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง ให้ ค วามส าคัญ ในระดับ ค่ อ นข้า งมากและให้
ความสาคัญปานกลางต่องานด้านการส่ งเสริ มการขาย ลด แลก แจก แถม
3. อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสาร ผูบ้ ริ หารระดับสู งให้ความสาคัญ
ในระดับมากที่สุดต่องานด้านการขายสิ นค้า รองลงมาให้ความสาคัญในระดับมากต่องานด้านการ
วางแผนกลยุทธ์การตลาด รวมทั้งการพัฒนาพนักงานขาย และการพยากรณ์ยอดขายตามลาดับ
สาหรับงานที่ผบู ้ ริ หารระดับสู งให้ความสาคัญในระดับค่อนข้างมากได้แก่งานด้านการ
สร้างตลาดใหม่ การจัดทางบประมาณทางการตลาด รองลงมาได้แก่งานด้านการวางแผนกลยุทธ์
ราคา การบริ หารช่ องทางจาหน่ าย การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานทางการตลาด การบริ การหลัง
การขาย และงานอื่นๆตามลาดับ โดยงานที่ให้ความสาคัญในระดับปานกลางถึงน้อยได้แก่งานด้าน
การส่ งเสริ มการขาย ลด แลก แจก แถม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และให้ความสาคัญในระดับน้อยต่อ
งานด้านการวิจยั ผูบ้ ริ โภค
4. อุตสาหกรรมเสื้ อผ้าและเครื่ องนุ่งห่ม ผูบ้ ริ หารระดับสู งให้ความสาคัญในระดับ
มากที่สุดต่องานด้านการวิจยั ผูบ้ ริ โภค ให้ความสาคัญในระดับมากต่องานด้านการวางแผนกลยุทธ์
การตลาด รวมทั้งการพัฒนาสิ นค้าใหม่ และการพัฒนาพนักงานขาย สาหรับงานด้านอื่นๆผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งให้ความสาคัญในระดับค่อนข้างมาก
ส่ วนงานที่ผบู ้ ริ หารระดับสู งให้ความสาคัญในระดับปานกลางได้แก่ งานด้านการวางแผน
กลยุทธ์ราคา การโฆษณา งานด้านการส่ งเสริ มการขาย ลด แลก แจก แถม การจัดทางบประมาณ
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ทางการตลาด และการบริ การหลังการขาย โดยมีงานซึ่ งมีความสาคัญในระดับน้อยได้แก่งานด้าน
ลูกค้าสัมพันธ์ และงานด้านการตลาดขายตรง
5. อุตสาหกรรมบริ การ ผูบ้ ริ หารระดับสู งให้ความสาคัญในระดับมากต่องานด้าน
การวางแผนกลยุทธ์การตลาด การขายสิ นค้า การวิจยั ผูบ้ ริ โภค และการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ทางการตลาด รองลงมาให้ความสาคัญในระดับมากต่องานด้านการพัฒนาพนักงานขาย ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด การพยากรณ์ ยอดขาย และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด
สาหรับงานที่ผบู ้ ริ หารระดับสู งให้ความสาคัญในระดับค่อนข้างมากได้แก่งานด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การวางแผนกลยุทธ์ราคา การบริ หารช่องทางจาหน่าย การตลาดขายตรง
และการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนทางการตลาด รองลงมาได้แก่งานในด้านการวิจยั ตลาดและคู่แข่ง
ขัน และงานด้านลูกค้าสัมพันธ์
ส่ วนงานที่ผบู ้ ริ หารระดับสู งให้ความสาคัญในระดับปานกลางได้แก่งานด้านการ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ งานด้านการส่ งเสริ มการขาย ลด แลก แจก แถม การสร้างตลาดใหม่
การจัดทางบประมาณทางการตลาด และการบริ การหลังการขาย
6. อุตสาหกรรมบันเทิง ผูบ้ ริ หารระดับสู งให้ความสาคัญในระดับมากที่สุดต่องาน
ด้านการวิจยั ตลาดและคู่แข่งขัน และการวิจยั ผูบ้ ริ โภค รองลงมาให้ความสาคัญในระดับมากต่อ
งานด้านการวางแผนกลยุท ธ์ ก ารตลาด การวิเคราะห์ จุดแข็งจุ ดอ่ อนทางการตลาด รวมทั้งการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด
สาหรับงานที่ผบู ้ ริ หารระดับสู งให้ความสาคัญในระดับค่อนข้างมากได้แก่งานด้าน
การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ การขายสิ น ค้า งานด้านลู ก ค้า สั ม พัน ธ์ การประชาสั ม พัน ธ์ การ
ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานทางการตลาด และการพยากรณ์ ยอดขาย รองลงมาได้แก่งานด้านการ
บริ หารช่องทางจาหน่าย การพัฒนาพนักงานขาย การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย ลด แลก แจก
แถม และงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด
ส่ วนงานที่ผบู ้ ริ หารระดับสู งให้ความสาคัญในระดับปานกลางได้แก่งานด้านการ
วางแผนกลยุทธ์ราคา การสร้างตลาดใหม่ การจัดทางบประมาณทางการตลาด รองลงมาได้แก่งาน
ด้านการตลาดทางตรง และการบริ การหลังการขาย ซึ่ งมีความสาคัญน้อยกว่างานอื่นๆ
7. อุตสาหกรรมโฆษณาและสิ่ งพิมพ์ ผูบ้ ริ หารระดับสู งให้ความสาคัญในระดับมาก
ต่องานด้านการวางแผนกลยุทธ์การตลาด และการขายสิ นค้า รองลงมาได้แก่งานด้านลูกค้าสัมพันธ์
สาหรับงานที่ผบู ้ ริ หารระดับสู งให้ความสาคัญในระดับค่อนข้างมากได้แก่งานด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาพนักงานขาย การวิจยั ตลาดและคู่แข่งขัน การวิจยั ผูบ้ ริ โภค
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด การสร้างตลาดใหม่ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานทาง
การตลาด การพยากรณ์ ยอดขาย และการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนทางการตลาด รองลงมาได้แก่
งานในด้า นการตลาดขายตรง การบริ ก ารหลังการขาย และการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อ มทาง
การตลาด
ส่ วนงานที่ผบู ้ ริ หารระดับสู งให้ความสาคัญในระดับปานกลางได้แก่งานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ การจัดทางบประมาณทางการตลาด รองลงมาได้แก่งานด้านการบริ หารช่ องทาง
จาหน่าย การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย ลด แลก แจก แถม รวมทั้งงานด้านการวางแผนกลยุทธ์
ราคา

ตอนที่ 4 ลักษณะและวิธีการดาเนินงานทางด้ านการตลาดของบริษทั
4.1 ลัก ษณะและวิธี ก ารด าเนิ น งานในด้ านการวางแผนและการแก้ ปั ญ หาทางการตลาด
(รายละเอียดดังตารางที่ 5.15)
จากการสอบถามผูป้ ระกอบการรวม 27 บริ ษ ทั ถึ งการวิเคราะห์ ปัจจัยต่าง ๆ เพื่ อใช้
ประกอบในการวางแผนการตลาดและการแก้ ปั ญหาทางการตลาดรวม 30 ปั จจัย พบว่ า
ผูป้ ระกอบการให้ความสาคัญต่อการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ อยูใ่ นระดับปานกลางจนถึงมาก ดังนี้คือ
ปั จจัยที่ผปู ้ ระกอบการให้ความสาคัญและทาการวิเคราะห์ในระดับมากได้แก่ปัจจัยเรื่ อง
การกาหนดตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ดว้ ยคะแนนเฉลี่ย 2.93 รองลงมาได้แก่ การวิเคราะห์หน่วยธุรกิจ
ของบริ ษทั (Business Portfolio) และแนวโน้มของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดว้ ยคะแนนเฉลี่ย 2.85 การ
วิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค/ลูกค้า การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของ
ผลิ ตภัณฑ์ดว้ ยคะแนนเฉลี่ย 2.74 การวิเคราะห์อุปสรรคทางการตลาดด้วยคะแนนเฉลี่ ย 2.70 การ
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของกลยุทธ์ราคา และแนวโน้มการสื่ อสารการตลาดด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.67
การวิเคราะห์การขยายตัวของตลาด การแบ่งส่ วนตลาด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.63 การวิเคราะห์โอกาส
ทางการตลาด จุดแข็งจุดอ่อนในด้านการจัดจาหน่ ายด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.59 และการวิเคราะห์ใน
เรื่ องของส่ วนแบ่งการตลาดด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.56 ตามลาดับ
สาหรับกลุ่ มของปั จจัยที่ผูป้ ระกอบการให้ความสาคัญและท าการวิเคราะห์ในระดับ
ค่ อนข้า งมากได้แ ก่ ปั จ จัย ในด้า น การวิเคราะห์ ภ าวะอุ ต สาหกรรม ด้ว ยคะแนนเฉลี่ ย 2.48 การ
วิเคราะห์เทคโนโลยีในการผลิต การขยายตัวของจานวนคู่แข่ง วงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ และจุดแข็งจุด
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ตารางที่ 5.15 ลักษณะและวิธีการดาเนินงานในด้ านการวางแผนและการแก้ ปัญหา
ทางการตลาด
การดาเนินงาน
เรื่ องทีพ่ จิ ารณา/วิเคราะห์
รวม
ค่ าเฉลีย่
ปาน
ไม่ทา น้อย
มาก
กลาง
1. การขยายตัวของตลาด
2. ส่วนแบ่งตลาด
3. ขนาดตลาด
4. การแบ่งส่วนตลาด
5. ภาวะอุตสาหกรรม
6. เทคโนโลยีในการผลิต
7. การขยายตัวของกาลังการผลิต
8. การขยายตัวของจานวนคู่แข่ง
9. คู่แข่งรายใหม่ที่เข้าสู่ตลาด
10. ภาวะการแข่งขันในตลาด
11. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
12. ปัจจัยด้านการเมือง/รัฐบาล/กฎหมาย
13. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
14. ผูจ้ าหน่ายปัจจัยการผลิต
15. ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
16. พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค/ลูกค้า
17. กลุ่มเป้ าหมาย/ลูกค้า
18. Business Portfolio
19. การกาหนดตาแหน่งของผลิตภัณฑ์
20. วงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์
21. แนวโน้มของช่องทางจาหน่าย
22. แนวโน้มของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
23. แนวโน้มของการสื่ อสารการตลาด
24. จุดแข็งจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์
25. จุดแข็งจุดอ่อนของกลยุทธ์ราคา
26. จุดแข็งจุดอ่อนของช่องทางจาหน่าย
27. จุดแข็งจุดอ่อนทางการส่งเสริ มการตลาด
28. โอกาสทางการตลาด
29. อุปสรรคทางการตลาด
30. สิ นค้าทดแทน

0
0
0
0
0
0
6
0
2
0
0
0
1
4
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
5

2
4
4
1
1
3
5
4
4
1
5
6
3
1
1
1
3
0
0
2
4
1
0
0
2
4
2
4
2
6

6
4
8
8
12
9
2
7
11
4
11
9
10
9
4
5
1
4
2
11
9
2
6
7
5
3
8
3
4
9

หมายเหตุ : ระดับคะแนนความสาคัญของการดาเนินงาน
2.51 - 3.0 =
มาก
2.1 – 2.50
1.50 – 2.0 =
ปานกลาง

19
19
15
18
14
15
14
16
10
22
11
12
13
13
22
21
23
23
25
14
13
24
20
20
20
20
16
20
21
7

=

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

2.63
2.56
2.41
2.63
2.48
2.44
1.89
2.44
2.07
2.78
2.22
2.22
2.30
2.15
2.78
2.74
2.74
2.85
2.93
2.44
2.26
2.85
2.67
2.74
2.67
2.59
2.44
2.59
2.70
1.67

ค่อนข้างมาก

อันดับ
ที่
7
9
12
7
10
11
18
11
17
3
15
15
13
16
3
4
4
2
1
11
14
2
6
4
6
8
11
8
5
19
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อ่อนของการส่ งเสริ มการตลาดด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.44 การวิเคราะห์ขนาดตลาดด้วยคะแนนเฉลี่ ย
2.41 การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีดว้ ยคะแนนเฉลี่ย 2.30 การวิเคราะห์แนวโน้มของช่ อง
ทางการจาหน่ายด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.26 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การเมือง รัฐบาล กฎหมาย
ด้ว ยคะแนนเฉลี่ ย 2.22 การวิ เคราะห์ ผูจ้ าหน่ า ยปั จ จัย การผลิ ต ด้ว ยคะแนนเฉลี่ ย 2.15 และการ
วิเคราะห์คู่แข่งรายใหม่ที่เข้าสู่ ตลาดด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.07
ส่ วนกลุ่มปั จจัยที่ผปู ้ ระกอบการให้ความสาคัญและทาการวิเคราะห์ในระดับปาน
กลางได้แก่ ปั จจัยในด้าน การขยายตัวของกาลังการผลิตด้วยคะแนนเฉลี่ย 1.89 และการวิเคราะห์
สิ นค้าทดแทนด้วยคะแนนเฉลี่ย 1.67 ตามลาดับ
วิธีการดาเนินงานในการวิเคราะห์ ปัจจัยทางการตลาด
จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการด้วยคาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับวิธีดาเนินงานในการ
วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เพื่อการวางแผนและแก้ปัญหาทางการตลาดพบว่าผูป้ ระกอบการทั้ง 27 บริ ษทั
มีวธิ ี ดาเนินการวิเคราะห์แต่ละปั จจัยโดยสรุ ปดังนี้คือ
4.1.1 การวิเคราะห์ การขยายตัวของตลาด ส่ วนแบ่ งตลาด และขนาดตลาด
ผูป้ ระกอบการใช้วธิ ี การวิจยั ใช้ดุลยพินิจใช้การประชุมร่ วมกันเสนอแนะ การได้ขอ้ มูล
จากคู่คา้ เช่น ช่องทางการจาหน่าย ตัวแทนขาย การดูกาลังการผลิตของคู่แข่ง ข้อมูลจากสถาบันวิจยั
ต่าง ๆ ข้อมูลข่าวสารที่ได้จากเอกสารสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ ดูจากร้านค้า และผูบ้ ริ โภค บางบริ ษทั ใช้วธิ ี การ
แลกเปลี่ ยนข้อมูลกับคู่แข่ง การซื้ อข้อมูลอุตสาหกรรมจากบริ ษทั วิจยั ที่มีความชานาญเช่น เอซี เนล
สัน การดูขอ้ มูลจากเว็บไซต์ อินเทอร์ เน็ต รวมทั้งได้จากการสังเกต ข้อมูลจากช่ องทางจาหน่ าย ดู
จากยอดขายจริ งในตลาดในทุกช่องทางจาหน่าย วิเคราะห์ยอดขายตามทาเล ตามประเภทสิ นค้า โดย
การลงสารวจพื้นที่จริ งแล้วดูท้ งั ของตนเองเปรี ยบเทียบกับคู่แข่ง ประเมินยอดขายของตนเองเทียบ
กับตลาดรวม วัดจากการครอบคลุ ม (Coverage) และส่ วนแบ่ งในร้านค้า (Store Share) ข้อมูลจาก
ฝ่ ายขายหรื อพนักงานขายของบริ ษทั ที่ได้คุยกับพนักงานขายของคู่แข่ง การได้ขอ้ มูลภายในวงการ
เดียวกันจากความสัมพันธ์ของผูบ้ ริ หาร หนังสื อวิเคราะห์ตลาดทัว่ โลก ประเมินจากภาวะเศรษฐกิ จ
ดัชนี เศรษฐกิจ ข่าวสารเอกสารประชาสัมพันธ์ของคู่แข่ง การประชุ มพนักงานขาย ข้อมูลและสถิติ
ต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดูจากสถิติยอดขาย จานวนลูกค้าและสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข่ าวสารการรั บ สมัค รงานของธุ รกิ จที่ เกี่ ย วข้อ ง การให้พ นัก งานขายช่ วยเก็ บ ข้อมู ล ดู แ นวโน้ม
ภายในประเทศและทัว่ โลก วิเคราะห์จากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง ข้อมูลผ่านสื่ อต่าง ๆ วิเคราะห์โดยใช้
ฐานข้อมู ล ของตนเองอิ ง กับ ตัวเลขสถิ ติข องหน่ วยงานราชการ บางบริ ษ ัท มี ก ารประเมิ น ทุ ก วัน
ประเมิ น ตนเองเที ย บกับ คู่ แข่ ง รายใหญ่ ใ นตาแหน่ ง ตลาดเดี ย วกัน วิเคราะห์ จุดแข็งจุ ดอ่ อนของ
สภาพแวดล้อมทางการตลาด และประเมินศักยภาพในอนาคตที่จะขยายตัวออกไป ข้อมูลที่ได้จะทา
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การตรวจสอบกับข้อมูลภายในที่มีวา่ เชื่อถือได้หรื อไม่รวมทั้งดูขอ้ มูลหลาย ๆ แหล่งเปรี ยบเทียบกัน
แล้วจึงหาข้อสรุ ป
4.1.2 การวิเคราะห์ การแบ่ งส่ วนตลาด
ผู ป้ ระกอบการจะใช้ วิธี ก ารประชุ ม ร่ ว มกัน วิเคราะห์ ต ามรายสิ น ค้า พิ จ ารณาจาก
ยอดขายของตนเองเทียบกับคู่แข่ง วิเคราะห์จากข้อมูลภายในว่าส่ วนตลาดใดขายดีไม่ดี ดูจากข้อมูล
เอกสาร การให้ขอ้ มูลของพนักงานขาย การใช้ดุลพินิจ และประสบการณ์ การทาวิจยั ข้อมูลจากคู่คา้
ลู ก ค้า คู่แข่ งและกิ จกรรมของคู่แข่ ง การซื้ อข้อมู ล จากบริ ษ ทั วิจยั ที่ ชานาญ รวมทั้งได้ขอ้ มู ล จาก
วารสารสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ เว็บไซต์และอินเทอร์ เน็ตของคู่แข่ง มีการวิเคราะห์ความต้องการของแต่ละ
ส่ วนตลาดโดยให้พนัก งานขายท า ลงส ารวจพื้นที่จริ ง สอบถามจากลู กค้าโดยตรง ใช้ขอ้ มู ลจาก
ตลาดหลัก ทรั พ ย์บ ้าง ดู แ นวโน้ม เรื่ อ งการด าเนิ น ชี วิต ของผูบ้ ริ โภค รสนิ ย ม แนวโน้ม ของ
ต่างประเทศ วิเคราะห์อุตสาหกรรมที่เกี่ ยวข้อง การสังเกต การเยี่ยมชมงานแสดงสิ นค้าต่าง ๆ การ
วิเคราะห์จากขนาดตลาดแล้วเลือกส่ วนตลาด วิเคราะห์จากฐานข้อมูลลูกค้า คู่แข่งขัน และส่ วนแบ่ง
ตลาด ประเมินจากตัวผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั อิงกับกลุ่มเป้ าหมาย และตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
ข้อมูลที่ได้จะทาการตรวจสอบกับฐานข้อมูลภายในว่าเชื่อถือได้หรื อไม่ แล้วจึงหาข้อสรุ ป
4.1.3 การวิเคราะห์ ภาวะอุตสาหกรรม
ผูป้ ระกอบการจะใช้วิธี ก ารหาข้อ มู ล จากเอกสารสิ่ ง พิ ม พ์ ข่ าวสารประชาสั ม พัน ธ์
ข่าวสาร รายงานจากสมาคมต่าง ๆ เอกสารรายงานประจาปี เว็บไซต์คู่แข่ง การแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
ระหว่างสมาคมต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง และการแลกเปลี่ ยนข้อมูลภายในวงการเดี ยวกัน การสอบถาม
ข้อมูลจากคู่คา้ เช่น ช่องทางจาหน่าย การรายงานของพนักงานขาย การซื้ อข้อมูลจากบริ ษทั วิจยั เช่น
เอซี นิ ล สั น และเอ็ม ดี อาร์ การส ารวจในพื้ น ที่ จริ ง การประเมิ น จากยอดขายจริ งในตลาดในทุ ก
ช่ อ งทาง ดู จากผลงานวิจยั ของสถาบัน วิจยั ต่ าง ๆ ที่ ท าไว้แล้วดู จากข้อ มู ล และสถิ ติต่ าง ๆ ของ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง การพูดคุยกับลูกค้า การใช้ดุลยพินิจ ประสบการณ์
4.1.4 การวิเคราะห์ เทคโนโลยีในการผลิต และปัจจัยทางด้ านเทคโนโลยี
ผูป้ ระกอบการจะใช้วิธีการไปดูงานไปเยี่ยมเยียนผูจ้ าหน่ ายปั จจัยการผลิต การคุยกับ
โรงงานผูผ้ ลิตปั จจัยการผลิตต่าง ๆ หรื อบริ ษทั แม่จากต่างประเทศเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล บางครั้งผูจ้ าหน่าย
ปั จจัยการผลิตจะนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเสนอ มีการหาข้อมูลจากวารสารต่างประเทศ ไปดูงานทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ดู จากผลงานวิจยั ของสถาบันต่าง ๆ หรื อเกิ ดจากการคิดร่ วมกันในที่
ประชุม การดูงานนิทรรศการและการจัดแสดงสิ นค้าต่าง ๆ ข้อมูลข่าวสารจากสมาคมต่าง ๆ ที่ส่งมา
ให้ และสังเกตจากโรงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ดูจากสิ นค้าคู่แข่ง การนาเข้าเครื่ องจักรของผู ้
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จาหน่ ายปั จจัย การผลิ ต ดู จากข้อมู ล สถิ ติต่าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับ การปรับ เปลี่ ย นเทคโนโลยี จาก
คาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ จากการบอกกล่าวของลูกค้า ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ต่าง ๆ
4.1.5 การวิเคราะห์ การขยายตัวของกาลังการผลิต
ผูป้ ระกอบการจะทาการวิเคราะห์โดยดูจากคู่แข่งขันโดยการตรวจสอบยอดขายและ
วัตถุ ดิบที่เข้า การดู แนวโน้มของยอดขาย ผูจ้ าหน่ ายปั จจัยการผลิ ต ประเมินความสามารถในการ
ผลิตของตนเอง วิเคราะห์จากความต้องการของผูบ้ ริ โภค ข้อมูลจากสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง เช่ น
สภาอุ ตสาหกรรม การวิจยั เพื่ อส ารวจความต้องการของลู ก ค้า ข้อมู ล จากภายในวงการเดี ยวกัน
ข้อมู ล จากเอกสารสิ่ งพิ ม พ์ต่าง ๆ ข้อมูล จากคู่แข่งขัน วิเคราะห์ กาลังการผลิ ตของคู่ แข่ งและการ
ขยายตัวของกาลังการผลิตคู่แข่ง ในพื้นที่เดียวกัน การพูดคุยกับคู่แข่งขัน
4.1.6 การวิเคราะห์ การขยายตัวของคู่แข่ งและคู่แข่ งรายใหม่ ทเี่ ข้ าสู่ ตลาด
ผูป้ ระกอบการจะวิเคราะห์จากข้อจากัดในการลงทุนและกฎระเบียบของภาครัฐบาล
เช่ น ในเรื่ องของภาษี ข้อมู ลเอกสารสิ่ งพิมพ์ของคู่แข่งขัน การพูดคุ ยในวงการเดี ยวกัน การบอก
กล่าวของลูกค้า และคู่คา้ เช่นช่องทางจาหน่าย การรายงานของพนักงานขาย การทดสอบสิ นค้าของ
คู่แข่ง การประเมินอุปสรรคในการเข้าสู่ อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่ การได้ขอ้ มูลจากผูจ้ าหน่าย
ปั จจัยการผลิ ต การสารวจพื้นที่ จริ ง ข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ ต เว็บไซต์ของคู่แข่ง การซื้ อข้อมูลจาก
บริ ษทั วิจยั เอกสารวิจยั ของสถาบันวิจยั ต่าง ๆ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์คู่แข่ง และความสัมพันธ์ที่มี
กับตัวแทนจาหน่ าย ดู การปรับตัวของคู่แข่ง วิเคราะห์ความเข้มแข็งของตัวแทนจาหน่ ายของคู่แข่ง
การประกาศตัวของคู่แข่ง วิเคราะห์กาลังการผลิตและส่ วนแบ่งตลาดของคู่แข่ง
4.1.7 การวิเคราะห์ ภาวะการแข่ งขันในตลาด
ผูป้ ระกอบการดาเนิ นการโดยใช้การสารวจตลาดบ่อยมาก การรายงานของพนักงานขาย
การดูกิจกรรมในร้านค้า กิจกรรมการตลาดและการใช้จ่ายเงินของคู่แข่ง โดยการซื้ อข้อมูลจากบริ ษทั
วิจยั หรื อบริ ษทั ขายสื่ อ ดูการเคลื่อนไหวของคู่แข่งในตลาดจริ ง ดูส่วนแบ่งตลาดของตนเองเทียบกับ
ขนาดตลาดว่าเปลี่ ยนแปลงหรื อไม่ การบอกกล่ าวของร้ านค้า ตัวแทนจาหน่ าย คู่ ค ้า ลู ก ค้า การ
สารวจคู่แข่ ง การหาข้อมู ลคู่ แข่งจากเอกสาร สิ่ งพิม พ์ต่าง ๆ การพูดคุ ยกับ ร้ านค้า การสัมภาษณ์
พนักงานของคู่แข่ง การวิเคราะห์โครงสร้าง นโยบาย และการบริ หารงานของบริ ษทั คู่แข่ง ประเมิน
ความสามารถในการแข่งขันของคู่แข่ง ดูกลยุทธ์คู่แข่งขันทุกวัน วิเคราะห์จากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง ดู
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
4.1.8 การวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านเศรษฐกิจ
ผูป้ ระกอบการมีการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านน้ ามัน อัตราดอกเบี้ย สัดส่ วนการบริ โภค
การจ่ายเงิ นของผูบ้ ริ โภค ค่า GDP สถิ ติทางด้านประชากรศาสตร์ รายได้ประชากร กาลังซื้ อ เพื่ อ
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วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า ข้อมูลการลงทุนของรัฐบาล การส่ งเสริ มการลงทุน ดัชนีช้ ีภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆ
โดยติ ด ตามจากข้อ มู ล ข่ า วสาร สิ่ ง พิ ม พ์ ตัว เลขสถิ ติ ต่ า ง ๆ ของภาครั ฐ บาล เอกสารวิ จ ัย ของ
ภาคเอกชน สถาบัน การเงิ น การสั ม ภาษณ์ นั ก เศรษฐศาสตร์ ซึ่ งผู ้ป ระกอบการเห็ น ว่ า การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจและงานด้านการตลาด
4.1.9 การวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านการเมือง/รัฐบาล/กฎหมาย
ผูป้ ระกอบการคอยติ ดตามและวิเคราะห์ ปั จจัย ด้านนี้ โดยมี บุ ค ลากรหรื อหน่ วยงาน
ภายในบริ ษทั ดูแลโดยตรง เพื่อคอยติดตามและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ ของภาครัฐบาล ที่ จะจะมี ผลกระทบต่ อธุ รกิ จ การหาข้อมู ลจะท าโดยติ ดตามจากเอกสาร
สิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ จากที่ปรึ กษาธุ รกิ จ ข้อมูลจากระดับบริ หาร ข่าวสารสมาคมการค้าต่าง ๆ เว็บไซต์
และการเรี ยกประชุมกับหน่วยงานราชการ
4.1.10 การวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านผู้จาหน่ ายปัจจัยการการผลิต
ผูป้ ระกอบการสามารถหาข้อมูลได้จากเอกสารสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ ข้อมูลจาก
ผู ้
จาหน่ายปั จจัยการผลิตเอง ความคุน้ เคยกับผูจ้ าหน่ายปัจจัยการผลิตรายเดิม การคุยการสัมภาษณ์ การ
ให้ทดลองทางาน ดูการใช้เทคโนโลของยีผจู ้ าหน่ายปั จจัยการผลิต การประเมินความสามารถของผู ้
จาหน่ ายปั จจัยการผลิ ต ดู ผ ลประโยชน์ ที่ จะได้รับ เช่ น ส่ วนลด ความสม่ าเสมอของวัตถุ ดิบ การ
ต่ อ รองราคา ก าหนดช าระเงิ น คุ ณ ภาพสิ น ค้า การวิเคราะห์ ต้น ทุ น ผลงานที่ ผ่า นมา รวมทั้ง ดู ผู ้
จาหน่ายปั จจัยการผลิตของคู่แข่ง
4.1.11 การวิเคราะห์ ความต้ องการของผู้บริโภค
ผูป้ ระกอบการมีการทาวิจยั ด้วยตนเองและมีการจ้างบริ ษทั ทาวิจยั การได้ขอ้ มูลจากคู่คา้
ในเรื่ องของยอดขายรายผลิตภัณฑ์ การสารวจความคิดเห็ นของร้านค้า ความคิดเห็ นจากฝ่ ายขาย/
พนักงานขาย การเยีย่ มเยียนตลาด สารวจตลาด การคุยกับลูกค้า การซื้ อข้อมูลจากบริ ษทั ที่ทาการวิจยั
การสังเกต การเดา การดูจากยอดขายแต่ละสิ นค้า การวิเคราะห์จากข้อมูลเอกสารวารสารสิ่ งตีพิมพ์
ข้อมูลจากเว็บไซต์ อินเตอร์ เน็ต การวิเคราะห์คู่แข่ง วิเคราะห์สินค้าที่สัมพันธ์กบั สิ นค้าที่ซ้ื อไปแล้ว
การดู ปั จจัย ฤดู ก าล เทศกาล ดู ผ ลการวิ จ ัย ของสถาบัน วิ จ ัย ต่ า ง ๆ ที่ ท าไว้แ ล้ ว ประเมิ น จาก
ความสามารถในการขาย ดู จากตัวผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ใช้วิธีการ
ประชุ ม ร่ ว มกับ ฝ่ ายต่ า ง ๆ การท าการประชุ ม กลุ่ ม (Focus Group), Auditoria Research และซื้ อ
เครื่ องมือเพื่อใช้วดั ประเมินความต้องการ รวมทั้งใช้ประสบการณ์ในอดีต และการดูประวัติลูกค้าใน
เรื่ องของการเงิน ธนาคาร และเครดิต
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4.1.12 การวิเคราะห์ พฤติกรรมของผู้บริโภค/ลูกค้ า
ผูป้ ระกอบการใช้การทาวิจยั พฤติกรรมของลูกค้าด้วยตนเองเป็ นระยะ ๆ การทดสอบ
พฤติ ก รรมโดยใช้วิธี ท ดลองจัด จุ ด ขายและดู พ ฤติ ก รรม การรั บ ฟั ง ข้อ มู ล จากร้ านค้า ฝ่ ายขาย
พนักงานขาย การดูจากสภาพตลาด การซื้ อข้อมูลจากบริ ษทั วิจยั และจ้างทาวิจยั ใช้การสังเกต การ
คุยกับลู กค้า การวิเคราะห์ตามพื้นที่ การดูขอ้ มูลจากเอกสารสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ อินเทอร์ เน็ต เว็บไซต์
การทา Focus Group การวิจยั แบบสังเกต ใช้โทรทัศน์วงจรปิ ดดูพฤติกรรมลูกค้าในการใช้บริ การ
ต่าง ๆ ศึกษาประวัติลูกค้าในเรื่ องของการเงิน ธนาคาร และเครดิต
4.1.13 การวิเคราะห์ กลุ่มเป้ าหมายและลูกค้ า
ผู ้ป ระกอบการมี ก ารด าเนิ น งานโดยใช้ ก ารวิ จ ัย การท า Focus Group ท าวิ จ ัย จาก
ฐานข้อมูลประวัติลูกค้า ทาเนียบรายชื่อลูกค้า สัญชาติ ประเภทธุ รกิจ พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า การดู
จากช่องทางจาหน่าย และตัวผลิตภัณฑ์บริ การที่สอดคล้องกับผูบ้ ริ โภค บางบริ ษทั ใช้วิธีการประชุม
ร่ วมกับฝ่ ายต่าง ๆ การสารวจตลาด Auditorial Research ซื้อเครื่ องมือที่ใช้สาหรับประเมินความ
ต้องการของกลุ่ ม ลู ก ค้า นอกจากนี้ ยังวิเคราะห์ ก ลุ่ ม เป้ าหมายโดยใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ประสบการณ์ ดู
แนวโน้มของผูบ้ ริ โภค ดูจากข้อมูลเอกสารสิ่ งพิมพ์ต่างๆ มีการซื้ อข้อมูลจากบริ ษทั วิจยั รวมทั้งจ้าง
บริ ษทั วิจยั ให้ทาวิจยั ให้ การวิเคราะห์การขยายตัวของตลาดในแต่ละส่ วนตลาด การใช้ฐานข้อมูล
ลู ก ค้า ที่ มี อ ยู่เดิ ม และซื้ อ ฐานข้อ มู ล ลู ก ค้า จากธุ ร กิ จ อื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ ง เช่ น บัต รเครดิ ต วิ เคราะห์
คุ ณสมบัติของกลุ่มลู กค้า เช่ น รายได้ รสนิ ยม วิถีการดาเนิ นชี วิต อายุ ประสบการณ์ วิเคราะห์จาก
ยอดขายที่ ไ ด้แ ละสนใจเฉพาะในกลุ่ ม ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรวดเร็ ว ได้ข้อ มู ล จากเว็บ ไซต์และ
อินเทอร์เน็ต ดูการตอบรับจากลูกค้าประจาและลูกค้าใหม่ วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเพื่อเลือกช่องทางที่จะ
เข้าถึง และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
4.1.14 การวิเคราะห์ Business Portfolio
ผูป้ ระกอบการจะพิจารณาแต่ละกลุ่มธุ รกิจ (Business Portfolio) หรื อแต่ละกลุ่มสิ นค้า
โดยประเมิ นจากผลประกอบการ ภาวะตลาด ยอดขาย จุดคุ ม้ ทุน อัตราการหมุ นเวียนของสิ นค้า
ความเร็ วของการขายสิ น ค้า โดยเที ย บของตนเองกับ ของคู่ แ ข่ ง ทั้ง อุ ต สาหกรรมหรื อ รายพื้ น ที่
วิเคราะห์ ค วามสามารถในการท าก าไร แนวโน้มในตลาด ดู ย อดขายและก าไรของสิ นค้าแต่ ล ะ
รายการแต่ละส่ วนตลาด แต่ละกลุ่มความต้องการ ดูตวั เลขทางบัญชี ดูความเกี่ ยวโยงกันของแต่ละ
หน่วยธุ รกิจที่สนับสนุ นซึ่ งกันและกัน วิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด การขยายตัวของตลาดในแต่ละส่ วน
ตลาด การยึดครองตลาดในแต่ละส่ วนตลาด การวิเคราะห์ Business Portfolio จะทาโดยการประเมิน
จากข้อมูลภายในที่มีการจัดทาทุกวัน รวมทั้งการทาวิจยั ผูบ้ ริ โภค ดูขอ้ มูลวิจยั เทียบกับคู่แข่ง
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4.1.15 การกาหนดตาแหน่ งของผลิตภัณฑ์
ผูป้ ระกอบการจะทาการวิเคราะห์จากการทาวิจยั ตลาด เพื่อกาหนดจุดยืนของสิ นค้า มี
การท าวิจยั คู่ แข่ง วิเคราะห์ ราคาสิ นค้า ซื้ อสิ นค้าคู่แข่ งมาวิเคราะห์ การสารวจตลาด การประชุ ม
ร่ วมกันกับฝ่ ายต่าง ๆ การประเมินคู่แข่งจากประสบการณ์และการสังเกต วิเคราะห์ในเรื่ องวัตถุดิบ
ราคา และชนิ ดสิ นค้าให้ส อดคล้องกับ คู่แข่ งและผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ ยงั ใช้วิธี ก ารซื้ อข้อมู ลจาก
บริ ษทั ที่ทาวิจยั เพื่อวิเคราะห์ยอดขาย การแบ่งส่ วนตลาดและการดาเนิ นชี วิต (Lifestyle) ของกลุ่ ม
ลูกค้า มีการประเมินตนเองเทียบกับคู่แข่งโดยประเมินจากราคาสิ นค้าเดิมและราคาใหม่ ประเมิน
มู ลค่าจากยี่ห้อ ภาพพจน์ การจัดร้ านค้า (display) การสร้ างสื่ อ ระดับความนิ ยม รวมทั้งการสร้าง
Map Positioning การวิเคราะห์จากพฤติกรรมการซื้ อและใช้สินค้า/บริ การของลูกค้า วิเคราะห์จาก
แนวคิดของตัวผลิตภัณฑ์ (Product Concept) ที่กาหนดไว้ต้ งั แต่ตอนแรก การใช้ดุลยพินิจ การคุยกับ
คู่คา้ การรับฟั งความคิดเห็นของลูกค้า บางบริ ษทั จะขึ้นอยูก่ บั นโยบายของบริ ษทั แม่ บางบริ ษทั หา
ข้อมูลจากทางเว็บไซต์และเอกสารสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4.1.16 การวิเคราะห์ วงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์
ผูป้ ระกอบการใช้วิธีการประชุมร่ วมกันกับฝ่ ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การดูอายุการใช้งาน
มาตรฐานของผลิ ต ภัณ ฑ์ วิเคราะห์ โดยอาศัย ประสบการณ์ แ ละการใช้ดุ ล ยพิ นิ จ วิเคราะห์ ก าร
เคลื่ อ นไหวของยอดขายที่ ผ่า นมาและบางครั้ งต้อ งปรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละวางตลาดใหม่ อ ยู่เสมอ
(Relaunching) เพื่อให้อยู่ในตลาดได้อย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งมีการประเมินตนเองเทียบกับคู่แข่งขัน
ดูการขยายตัวของยอดขายถ้าลดลงต้องวิเคราะห์ปัญหา ดูแนวโน้มของตัวผลิตภัณฑ์ของตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ ดูการขยายตัวของตลาด ขนาดตลาด ส่ วนแบ่งตลาด ลักษณะตลาด บาง
บริ ษ ทั มี ก ารท าทุ กวันโดยดู ยอดขายสิ นค้า ณ จุดขาย ดู ความเร็ วของการขาย การสังเกตและเดา
พฤติกรรมของลูกค้า การประชุ มพนักงานขาย การดูการครอบคลุมตลาด (Market Coverage) และ
ส่ วนแบ่งตลาดในแต่ละช่องทางจาหน่าย (Instore Share) การวิเคราะห์อตั ราการซื้ อซ้ า การดูกระแส
ความนิยมของผูบ้ ริ โภค
นอกจากนี้ บางบริ ษทั ยังใช้วิธีการวิจยั ตลาด การดูขอ้ มูลเอกสารสิ่ งพิมพ์และข้อมูลจาก
หน่วยงานราชการต่างๆ สิ่ งต่าง ๆ
4.1.17 การวิเคราะห์ แนวโน้ มของช่ องทางจาหน่ าย
ผูป้ ระกอบการจะใช้วิธีการประชุ มร่ วมกันกับช่ องทางจาหน่ ายหรื อการพูดคุยกับคู่คา้
และช่ อ งทางจ าหน่ า ย รวมทั้ง ติ ด ตามข่ า วสารข้อ มู ล จากเอกสารสิ่ ง พิ ม พ์ ต่ า งๆ เว็บ ไซต์ แ ละ
อินเทอร์เน็ต บางครั้งฝ่ ายขายจะมีการพัฒนากลยุทธ์ช่องทางจาหน่ายเอง นอกจากนี้ยงั มีการประเมิน
ยอดขายในแต่ละช่องทาง การประเมินประสิ ทธิภาพการขายของตัวแทนจาหน่ายว่าสามารถกระจาย
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สิ น ค้า ได้ดี เพี ย งใด ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ห รื อไม่ การวิเคราะห์ พ ฤติ ก รรมการซื้ อ ของลู ก ค้าว่าจะ
สามารถเข้า ถึ ง ได้อ ย่า งไร ประเมิ น ความสามารถในการต่ อ รองกับ ช่ อ งทางจ าหน่ า ย ดู ค วาม
เคลื่ อนไหวของช่ องทางจาหน่ายใหม่ ๆ ช่ องทางจาหน่ ายที่เป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภค การขยายสาขา
ของช่องทางจาหน่าย การจูงใจของช่องทางจาหน่ายแต่ละประเภท การรายงานของพนักงานขายใน
เรื่ องร้ านค้าช่ องทางใหม่ ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในพื้นที่ รวมทั้งการดู ธุรกิ จอื่นที่สัมพันธ์กนั การเคลื่อนย้าย
ช่องทางจาหน่ายของผูป้ ระกอบการรายใหญ่ ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ขอ้ มูลคู่แข่งขันในเรื่ องช่องทาง
จาหน่ายบางครั้งจะใช้วธิ ี การซื้ อข้อมูลมาวิเคราะห์และการดูตวั อย่างจากต่างประเทศ
4.1.18 การวิเคราะห์ แนวโน้ มของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผูป้ ระกอบการจะประเมินจากกระแสความนิ ยมของผูบ้ ริ โภค วิเคราะห์ความต้องการ
ของลูกค้าด้วยการทาวิจยั หรื อรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า การวิเคราะห์การดาเนินชีวิต (Lifestyle)
และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค การวิเคราะห์ในแต่ละส่ วนตลาด ดูแนวโน้มตลาด แนวโน้มกาไร เพื่อ
นามาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ รวมทั้งใช้วิธีการสังเกตความต้องการของลูกค้า การดูแนวโน้มของตลาด
ต่างประเทศ แนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการผลิ ต บางบริ ษทั มีการสารวจตลาดประเมินคู่แข่ง
เปรี ยบเที ยบหรื อเที ยบทั้งอุ ตสาหกรรม ทั้งคู่แข่งทางตรงและทางอ้อม ในการหาข้อมูลจะติดตาม
ข่าวสารจากเอกสารสิ่ งพิมพ์ท้ งั ในและต่างประเทศข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ การซื้ อข้อมูลจาก
บริ ษทั ทาวิจยั การใช้ดุลยพินิจ ประสบการณ์
4.1.19 แนวโน้ มของการสื่ อสารการตลาด
ผูป้ ระกอบการมีการดาเนินงานโดยประชุ มร่ วมกับบริ ษทั ตัวแทนโฆษณา รวมทั้งการ
ไปดูงาน การเข้าร่ วมสัมมนา ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ข้อมูลเอกสารสิ่ งพิมพ์ ข่าวสารจากคู่คา้
คู่แข่ง บริ ษทั โฆษณา เจ้าของสื่ อต่าง ๆ เอกสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดูวิธีการและกลยุทธ์
ต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ดูจากสื่ อต่าง ๆ วิเคราะห์งบประมาณการ
ทาการส่ งเสริ มการตลาดของคู่แข่งเปรี ยบเทียบกับของตนเอง ข้อมูลการใช้สื่อของคู่แข่ง การซื้ อ
ข้อมูลจากบริ ษทั ที่ทาวิจ ัย รวมทั้งใช้วิธีการคาดการณ์ ข้อมูลข่าวสารจากตัวแทนโฆษณาในด้าน
ข่าวสารใหม่ ๆ สื่ อใหม่ ๆ การใช้วธิ ีการสังเกต การใช้ดุลยพินิจ การดูความเคลื่อนไหวของสื่ อ ความ
ต้องการของลูกค้าและอุตสาหกรรมอื่น ๆ การวิเคราะห์จากตัวสิ นค้า การหาข้อมูลจากเว็บไซต์ ดู
การขยายตัวของสื่ อ ผลการวิจยั เกี่ ยวกับสื่ อ การดูจากผลของยอดขายและตลาดปั จจุบนั การสังเกต
กิจกรรมของคู่แข่งและเปรี ยบเทียบกับความสามารถของบริ ษทั การประเมินความคุ ม้ กับค่าใช้จ่าย
การทาความเข้าใจพฤติกรรมของสื่ อและผูบ้ ริ โภค
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4.1.20 การวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์
ผูป้ ระกอบการจะใช้วิธีการท าวิจยั คู่ แข่ งขันโดยการท า Focus Group การให้ฝ่ายขาย
สารวจตลาด เก็บข้อมูลเปรี ยบเทียบในแต่ละผลิตภัณฑ์เช่ น ดูในเรื่ องลักษณะการใช้งานของสิ นค้า
ซื้ อสิ น ค้าจริ ง ๆ ของคู่ แข่ ง ขัน มาท าการวิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บรวมทั้ง การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และการ
ประชุ มร่ วมกันกับฝ่ ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประชุมตัวแทนขาย ผูร้ ่ วมงานในเครื อ และข้อมูลจาก
รายงานการประชุม บางบริ ษทั จะวิเคราะห์โดยดูจากยอดขาย เปรี ยบเทียบกับคู่แข่งจากอดีตที่ผา่ นมา
ดูวา่ การขยายตัวเป็ นอย่างไร มีการคุยกับลูกค้า คู่คา้ และคู่แข่งขัน พิจารณาอัตราการซื้อซ้ าของลูกค้า
พิจารณาข้อมูลจากเอกสาร วารสาร สื่ อสิ่ งพิมพ์ของคู่แข่งขันมาดูเปรี ยบเทียบ บางบริ ษทั มีการซื้ อ
ข้อมูลจากบริ ษทั ที่ทาวิจยั
4.1.21 การวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อนของกลยุทธ์ ราคา
ผูป้ ระกอบการจะทาเก็บข้อมูลเกี่ ยวกับราคาสิ นค้าที่ขายในตลาดโดยการสารวจตลาด
การทาวิจยั ตลาด การสังเกต และการใช้ดุลยพินิจ รวมทั้งการพิจารณายอดขาย ราคาขายเปรี ยบเทียบ
กับคู่แข่ง การคุยกับลู กค้า คู่คา้ และคู่แข่ง การเช็คราคากับคู่แข่งเป็ นระยะ ๆ การพิจารณาอัตราการ
ซื้ อซ้ าของลู ก ค้า การเช็ ค ราคาสิ น ค้าทุ ก รายการที่ ออกใหม่ เที ย บกับ ที่ มี อยู่ใ นตลาด การประชุ ม
ตัวแทน ผูร้ ่ วมงานในเครื อ พนักงานขาย ข้อมู ลจากรายงานการประชุ ม ดู พ ฤติ กรรมการซื้ อของ
ลู ก ค้าในด้านการต่ อรองราคา การวิเคราะห์ โครงสร้ างราคา และผลประโยชน์ที่ ให้ร้านค้า การ
วิเคราะห์ลูกค้า ดูความต้องการของลูกค้า ต้นทุน กาไร จากโรงงานจนถึงผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้ายเทียบ
ราคากับคู่แข่งทาการหาข้อมูลจากเอกสารสิ่ งพิมพ์ต่างๆ การซื้ อข้อมูลจากบริ ษทั ที่ทาวิจยั
4.1.22 การวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อนของช่ องทางจาหน่ าย
ผูป้ ระกอบการใช้วิธีการดูพฒั นาการของช่ องทาง พัฒนาการของลูกค้า การพูดคุยกับ
ช่ องทางจาหน่ ายแต่ ล ะช่ องทาง พู ดคุ ยกับ คู่ค ้า คู่ แข่ ง และลู ก ค้า การวิเคราะห์ ย อดขายในแต่ ล ะ
ประเภทร้านค้า ยอดขายในแต่ละผลิตภัณฑ์ ยอดขายในแต่ละส่ วนตลาด การพิจารณายอดขายของ
แต่ละช่ องทางเปรี ยบเที ยบกับอดี ตที่ผ่านมา การขยายตัวของยอดขาย การวิจยั ตลาด การดูตนเอง
เทียบกับคู่แข่งขันในแต่ละช่องทาง การใช้ดุลยพินิจ ประสบการณ์ การพิจารณาจากเอกสารสิ่ งพิมพ์
ประเมินอัตราการซื้ อซ้ าของลูกค้า การซื้ อข้อมูลจากบริ ษทั ที่ทาวิจยั วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่เข้าในแต่
ละช่องทาง การทาวิจยั สารวจความพึงพอใจที่มีต่อพนักงานขาย ร้านค้า การประชุมตัวแทนขาย การ
ดู ข ้อ มู ล จากรายงานการประชุ ม การพู ด คุ ย กับ ผู ้ร่ ว มงานในเครื อ ทดสอบความเข้า ใจและ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานของพนักงานขาย การสารวจตลาด ช่องทาง ทาเล พื้นที่ที่วางสิ นค้า
โกดังสิ นค้า ส่ วนแบ่งตลาดในช่ องทางจาหน่ ายแต่ละประเภท (Store Share) การเจริ ญเติบโตของ
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ยอดขายในแต่ ล ะช่ องทางจาหน่ า ย การประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของช่ อ งทางจ าหน่ ายแต่ ล ะ
ช่องทางและพนักงานขาย การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงช่องทางจาหน่ายของคู่แข่งรายใหญ่ๆ
4.1.23 การวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อนของการส่ งเสริมการตลาด
ผูป้ ระกอบการใช้วิธีการสารวจความพึงพอใจของลูกค้า วิเคราะห์ขอ้ มูลการขายของ
ร้าน แต่ละร้านในแต่ละรอบเวลา ประเมินยอดขายก่อนและหลังทากิจกรรมการส่ งเสริ มการตลาด
เปรี ยบเทียบกับค่าใช้จ่าย และเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งจากอดีตที่ผา่ นมา ดูการขยายตัวของยอดขาย การ
พูดคุ ยกับ ลู ก ค้า คู่ค ้า คู่ แข่งขัน ประเมินอัตราการซื้ อซ้ าของลู กค้า ดู ผลของกิ จกรรมการส่ งเสริ ม
การตลาด ผลของยอดขายที่เพิ่มขึ้น พฤติกรรมการซื้ อของลูกค้าแต่ละคน วิเคราะห์กิจกรรมส่ งเสริ ม
การตลาดของคู่ แข่ งเปรี ย บเที ย บ โดยการเก็ บ ข้อมู ล ของคู่ แ ข่ ง มาดู เปรี ย บเที ย บ วิเคราะห์ ความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค วิจยั สื่ อ ประเมินผลของกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด ดู กระแสการตอบรับจาก
สื่ อ การวิเคราะห์จากข้อมูลเอกสารสิ่ งพิมพ์ การทาวิจยั การใช้ดุลยพินิจ การซื้ อข้อมูลจากบริ ษทั ที่
ทาวิจยั และสื่ อสิ่ งพิมพ์ การสารวจตลาด การวิจยั สอบถามความพึงพอใจ การประชุ มตัวแทนขาย
ข้อมูลจากรายงานการประชุม และผูร้ ่ วมงานในเครื อ
4.1.24 การวิเคราะห์ โอกาสและอุปสรรคทางการตลาด
ผูป้ ระกอบการดาเนิ นการโดยดู การเคลื่ อนไหวของตลาด จากการสังเกต จากข้อมู ล
เอกสารต่าง ๆ จากข้อมูลผูซ้ ้ื อ จากผลการวิจยั บทสัมภาษณ์บุคคลสาคัญ ข่าวสารบ้านเมืองต่าง ๆ
การคุยกับลูกค้า คู่คา้ คู่แข่งขัน ประเมินเปรี ยบเทียบตนเองกับคู่แข่งขัน อัตราการซื้ อซ้ าของลูกค้า ดู
จากยอดขายในอดีต การสารวจตลาด ดูกลยุทธ์คู่แข่ง การเปลี่ยนแปลงราคา และกิจกรรมการตลาด
ของคู่แข่ง ดู แนวโน้มของอุ ตสาหกรรมเดี ยวกัน แนวโน้มตลาด ขนาดตลาด ส่ วนแบ่งตลาด การ
ขยายตัวของตลาด เทคโนโลยีใหม่ ๆ สิ นค้าใหม่ ๆ ชี วิตความเป็ นอยู่ (Lifestyle) ของผูบ้ ริ โภค
สิ่ งแวดล้อม กฎระเบียบ งบประมาณของรัฐบาล วิเคราะห์ธุรกิจใหม่ ๆ โดยดูความเป็ นไปได้ในการ
ลงทุน ดูจุดอ่อนภายในบริ ษทั ดู ขอ้ มูลคู่แข่งขันสิ นค้าที่ขายจริ งในตลาด ใช้การประชุม การทาวิจยั
Focus Group การหาข้อมูลคู่แข่งขันจากเอกสารสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ จากเว็บไซต์ อินเทอร์ เน็ต การสารวจ
พื้นที่จริ ง การใช้ประสบการณ์ และดุลยพินิจ รวมทั้งการซื้อข้อมูลจากบริ ษทั ที่ทาการวิจยั
4.1.25 การวิเคราะห์ สินค้ าทดแทน
ผูป้ ระกอบการจะท าการพิ จารณาจากความต้องการของผูซ้ ้ื อ การใช้ดุล ยพิ นิ จ การ
สังเกต และประสบการณ์ ตามกระแสความนิ ยมของผูบ้ ริ โภค ดูจากยอดขายเปรี ยบเทีย บกับคู่แข่ง
ขันจากอดี ตที่ ผ่านมาดู การขยายตัวของยอดขาย การคุยกับลูกค้า คู่คา้ คู่แข่งขัน การดูจากเอกสาร
สิ่ งพิ ม พ์ต่าง ๆ การดู จากภาวะตลาด การเปรี ยบเที ยบราคากับ สิ น ค้าทดแทน การดู ข ้อ มู ล คู่ แข่ ง
เปรี ยบเทียบวิธีการปรับผลิตภัณฑ์ให้ยากต่อการลอกเลียนแบบ
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สรุ ปการใช้ทฤษฏีและแนวคิดทางการตลาดในการดาเนินงานวางแผนและแก้ปัญหาทางการตลาด
จากการวิเคราะห์ลกั ษณะและวิธีดาเนินงานเพื่อการวางแผนและแก้ปัญหาทางการตลาด
ข้างต้นพบว่าผูป้ ระกอบการได้มีการนาเอาแนวคิดและทฤษฏีทางด้านการตลาดมาประยุกต์ใช้อนั
ได้แก่ แนวคิดและทฤษฏีต่อไปนี้คือ
1. การกาหนดตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)
2. การวิเคราะห์เครื อข่ายธุ รกิจ (Business Portfolio)
3. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค(Consumer Behaviour)
4. กลุ่มเป้ าหมาย (Target Group)
5. การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส อุปสรรคทางการตลาด (SWOT Analysis)
6. การแบ่งส่ วนตลาด (Segmentation)
7. ส่ วนแบ่งการตลาด (Market Share)
8. วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle)
9. ขนาดตลาด (Market Size)
10. วิเคราะห์ปัจจัยมหภาค (Macro Environment)
11. การวิเคราะห์คู่แข่งขัน (Competitor)
การใช้ทฤษฏีและแนวคิดทางการตลาดข้างต้นในการดาเนินงานด้านการวางแผนและ
การแก้ปัญหาทางการตลาดนั้นพบว่าผูป้ ระกอบการได้ทาการวิเคราะห์ตวั แปรและปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในหลายด้านหลายตัวแปร ซึ่ งการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เห็นได้อย่างชัดเจนว่า
ผูป้ ระกอบการมีความจาเป็ นที่จะต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรและปัจจัยต่าง ๆ โดย
อาศัยวิธีการในการเสาะแสวงหาข้อมูลในหลากหลายรู ปแบบเป็ นอย่างมาก ในประเด็นนี้ จึงเห็นได้
อย่างชัดเจนถึงความจาเป็ นของระบบข้อมูลข่าวสารทางการตลาดที่เข้ามาเกี่ยวข้องต่องานทางด้าน
การวางแผนและการแก้ปัญหาทางการตลาดเป็ นอย่างมาก รวมทั้งผูป้ ระกอบการจะต้องมี
ความสามารถในเชิงวิเคราะห์ตวั แปรต่าง ๆ ทางการตลาดเป็ นอย่างมากอีกด้วย
4.2 วิธีดาเนินงานเกีย่ วกับการกาหนดกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์
จากการสั ม ภาษณ์ ผู ้ป ระกอบการรวม 27 บริ ษั ท ด้ ว ยค าถามปลายเปิ ด พบว่ า
ผูป้ ระกอบการมีวิธีการดาเนิ นงานเกี่ ยวกับกลยุทธ์ผลิ ตภัณฑ์โดยใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกัน บาง
บริ ษ ัท มี วิ ธี ก ารที่ ค ล้า ยกัน ในขณะที่ บ างบริ ษ ัท มี วิธี ก ารที่ แ ตกต่ า งออกไป ซึ่ งสามารถสรุ ป วิธี
ดาเนินงานเกี่ยวกับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ได้ดงั นี้คือ
4.2.1 วิธีดาเนินงานเพื่อหาแนวคิดเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ ใหม่
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พบว่าผูป้ ระกอบการมีวธิ ีดาเนินการดังนี้คือ
1. การดู แนวโน้มของตลาดโลกเป็ นหลัก การไปดูงานต่างประเทศแล้วนามาปรับใช้
ภายในประเทศ การวิเคราะห์สินค้าในกลุ่ มผลิตภัณฑ์เดียวกันที่ขายอยู่ในต่างประเทศ เพื่อดูความ
เป็ นไปได้ที่ จะน ามาจาหน่ ายในประเทศไทยให้ส อดคล้องกับ กลุ่ ม เป้ าหมาย ดู เทคโนโลยีของ
ต่างประเทศ คู่แข่งในต่างประเทศพูดคุยกับผูจ้ าหน่ายปัจจัยการผลิตของต่างประเทศ
2. การดูสินค้าของคู่แข่งที่มีขายอยูใ่ นปัจจุบนั โดยการสารวจตลาดการซื้ อสิ นค้าคู่แข่ง
มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งสิ นค้าของตนเอง
3. การดูแนวโน้มของสิ นค้าอื่นหรื อธุ รกิ จอื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ ยวข้อง
กันเพื่อที่จะปรับผลิตภัณฑ์ตามแนวโน้มของสิ นค้าหรื อธุ รกิจดังกล่าวที่สัมพันธ์กนั
4. การคิดขึ้นเอง และขึ้นอยู่กบั นโยบายของผูบ้ ริ หาร รวมทั้งใช้การสังเกต การใช้ดุลย
พินิจ
5. การวิเคราะห์จากข้อมู ลยอดขายในอดี ตของสิ นค้าแต่ละรุ่ น สิ นค้าเดิ มที่มี อยู่ โดย
อาศัยประสบการณ์ที่มีอยูใ่ นการประเมิน
6. การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตามที่ผจู ้ าหน่ายปั จจัยการผลิตหรื อคู่คา้ เสนอแนะมา
7. การหาข้อ มู ล ข่ าวสารจากเอกสาร เว็บ ไซต์ต่า ง ๆ ด้วยการท าวิจ ัย เอกสาร (Desk
Research)
8. การได้ขอ้ มูลความคิดเห็นจากลูกค้าในเรื่ องความต้องการสิ นค้า
9. การได้ข ้อมู ล จากการพูดคุ ยกับ คนในวงการเดี ยวกัน เช่ น ช่ องทางจาหน่ าย คู่ค ้า ผู ้
จาหน่ายปั จจัยการผลิต การวิจยั ช่องทางจาหน่าย ตัวแทนจาหน่าย
10. วิเคราะห์ จากข้อมู ล การขาย ส่ ว นแบ่ ง ตลาด วิเคราะห์ จุด แข็ง จุ ด อ่ อ นของ 4P’s
วิเคราะห์ SWOT Analysis จากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องเช่ น รายได้ ภาวะเศรษฐกิ จ คู่แข่งในแต่ละ
พื้นที่ แต่ละช่ องทางจาหน่ าย เงินทุน โอกาสทางการตลาด ความพร้อมของธุ รกิ จเอง ความชานาญ
กาลังการผลิต วัตถุประสงค์ วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการลงทุน วงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์
11. การวิเคราะห์ผูบ้ ริ โภคในเรื่ องของความต้องการ และการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์
โดยทาการวิจยั สารวจพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค บางบริ ษทั ทาวิจยั เอง บางบริ ษทั ซื้ อข้อมูลจากบริ ษทั ที่
เชื่ อถื อได้เช่น เอซี นิลสันและ TNS เพื่อดูแนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภครวมทั้งพฤติกรรมความ
เป็ นอยู่ การดาเนิ น ชี วิต การโยกย้ายถิ่ น ที่ อยู่ รายได้ โดยเฉพาะกลุ่ ม คนรุ่ น ใหม่ เพื่ อเอามาปรั บ
แนวคิดในการพัฒนาสิ นค้า เช่ น สิ นค้าต้องธรรมชาติ ห่ วงใยสิ่ งแวดล้อม การดูแนวโน้มตลาดใน
อนาคต เพื่อหาโอกาสทางการตลาด นอกจากนี้ ยงั มีการวิเคราะห์ความต้องการของผูบ้ ริ โภคในแต่
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ละส่ วนตลาด (Segmentation) แต่ละกลุ่มเป้ าหมาย แล้วดูวา่ มีสินค้าในตลาดหรื อไม่ หรื อยังไม่เคยมี
ใครทามาก่อน ขนาดตลาดใหญ่พอหรื อไม่
ตารางที่ 5.16 วิธีดาเนินการเพื่อหาแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ใหม่
จานวน จานวน
%
ฝ่ าย/หน่ วยงาน
คาตอบ ตัวอย่าง คาตอบ
(ราย)
1. ดูแนวโน้มตลาดโลก/การดูงานต่างประเทศ
8
27
8.33
2. วิเคราะห์คู่แข่ง/สิ นค้าคู่แข่ง/ซื้อมาดู/กลยุทธ์คู่แข่ง
6
27
6.25
3. การดูแนวโน้มของสิ นค้าหรื ออุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
1
27
1.04
27
8.33
4. การคิดเอง/นโยบายผูบ้ ริ หาร/ประสบการณ์, สังเกต, ดุลพินิจ
8
5. การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เดิม / ยอดขาย
2
27
2.08
6. ข้อมูลจากคู่คา้ ผูจ้ าหน่ายปั จจัยการผลิตเสนอมา
3
27
3.13
7. ศึกษาข้อมูลเอกสารงานวิจยั ต่างๆ / เว็บไซด์ / ซื้อข้อมูล
5
27
5.21
8. ข้อมูลจากลูกค้า
7
27
7.29
9. ข้อมูลจากการคุยกับคู่คา้ ผูจ้ าหน่ายปั จจัยการผลิตคนในวงการ
4
27
4.17
10.การวิเคราะห์ตลาด ส่ วนแบ่งตลาด โอกาสและแนวโน้มทางการ
17
27
17.71
ตลาด ความพร้อมของธุ รกิจ SWOT Analysis วิเคราะห์ส่วนตลาด
11.การวิจยั /วิเคราะห์ผบู ้ ริ โภค/ดูแนวโน้มผูบ้ ริ โภค/ความต้องการ
13
27
13.54
12.การวิเคราะห์ตลาด / สารวจตลาดคร่ าวๆ
5
27
5.21
13.การทดสอบผลิตภัณฑ์ / ทดสอบตลาด
6
27
6.25
14.การวิเคราะห์จากแนวโน้มช่องทางจาหน่าย
3
27
3.13
15. การประชุมผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
8
27
8.33
27
100
รวม
95

%
ตัวอย่าง
29.6
22.2
3.7
29.6
7.4
11.1
18.5
25.9
14.8
63.0
48.1
18.5
22.2
11.1
29.6

12. จากการศึกษาตลาด ทาการสารวจตลาดคร่ าว ๆ ซึ่ งจะได้ขอ้ มูลด้านภาวะตลาด และ
ผูบ้ ริ โภค
13. ท าการทดสอบผลิ ตภัณฑ์ (Product test) ในกลุ่ มคนรู ้จกั เพื่อประเมิ นความพอใจ
แล้วจึงทาการทดสอบผลิตภัณฑ์เทียบกับคู่แข่ง (Blind test)
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14. การวิเคราะห์ แนวโน้มของช่ องทางจาหน่ าย แล้วปรับผลิ ตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ
ช่องทางจาหน่ายแต่ละประเภท
15. การประชุมร่ วมกันระหว่างผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
แนวทางข้างต้นทั้ง 15 แนวทางจัดเป็ นแนวทางที่ผปู ้ ระกอบการใช้พิจารณาเพื่อทาการ
วิเคราะห์หาช่องทางและแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่ งผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ใช้หลาย ๆ
แนวทางประกอบกัน (รายละเอียดดังในตารางที่ 5.16 ) โดยผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ระกอบการจะให้
ความสาคัญต่อแนวทางต่างๆดังต่อนี้คือ
63% ของกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อการวิเคราะห์ตลาด ส่ วนแบ่งตลาด โอกาส
และแนวโน้มทางการตลาด ความพร้อมของธุรกิจ SWOT Analysis และการวิเคราะห์ส่วนตลาด
48.1% ของกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อการวิจยั ผูบ้ ริ โภค การวิเคราะห์ผบู ้ ริ โภคและ
ดูแนวโน้มความต้องการของผูบ้ ริ โภค
29.6% ของกลุ่มตัวอย่างจะดู แนวโน้มของตลาดโลก การไปดูงานต่างประเทศ การ
ประชุมผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อร่ วมกันค้นหาแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่เองโดยอาศัยประสบการณ์ การ
สังเกต และการใช้ดุลยพินิจ รวมทั้งขึ้นอยูก่ บั นโยบายของผูบ้ ริ หาร
สาหรับแนวทางอื่นๆพบว่ามีความสาคัญรองลงมา
หลังจากที่ผปู ้ ระกอบการสามารถหาแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ในขั้นต้นได้แล้ว ก็
จะเข้าสู่ กระบวนการของการปรับจากแนวคิดให้เป็ นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจาหน่ ายได้จริ งในตลาด
ต่อไป
4.2.2 วิธีการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ จนสามารถวางตลาดได้ จริง
ภายหลังจากผูป้ ระกอบการได้แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ข้ นั ต้นแล้ว ก็จะเข้าสู่
กระบวนการในการพัฒนาจากแนวคิดให้เป็ นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจาหน่ายได้จริ งในตลาด โดยแทบ
ทุกบริ ษทั จะใช้วธิ ี การประชุมร่ วมกันกับฝ่ ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ ายการผลิต ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา
ฝ่ ายขาย ผูบ้ ริ หาร สอบถาม ความสามารถในการการผลิตของโรงงาน และบางบริ ษทั มีการประชุ ม
ร่ วมกับ ลู ก ค้า คู่ ค ้า ช่ องทางจาหน่ าย ตัวแทนจาหน่ าย เพื่ อหาข้อสรุ ป ของแนวคิ ดในการพัฒ นา
ผลิ ตภัณ ฑ์ในขั้นสุ ดท้าย และเพื่ อความแน่ ใจบางบริ ษทั ก็มี การท าวิจยั แนวคิ ด (Concept Testing)
เพื่อให้มน่ั ใจว่าแนวคิดที่กาหนดไว้น้ นั สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค หลังจากนั้นจึงทา
การผลิ ตสิ นค้าทดลอง แล้วลองนาสิ นค้านั้นไปทดสอบกับ กลุ่ ม เป้ าหมาย (Product Test) ซึ่ งบาง
บริ ษ ัท ก็ จะท าในลัก ษณะ Internal Test เฉพาะพนัก งานขายในบริ ษ ัท เองแต่ บ างบริ ษ ัท ก็ ท าการ
ทดสอบกับกลุ่มเป้ าหมายจริ ง ๆ ในช่องทางจาหน่ายจริ งหรื อในสถานที่ที่ใช้งานจริ ง หรื อในสถานที่
ที่มีความมิดชิ ดครั้งละ 1 ราย โดยทาการทดสอบเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างเดียวหรื อ
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อาจจะทดสอบในเชิ ง เปรี ย บเที ย บกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ ข องคู่ แ ข่ ง ด้วย (Blind Test) บางครั้ งก็ จ ะท าใน
ลักษณะของ Focus Group แล้วสอบถามความคิดเห็ นของกลุ่มเป้ าหมายที่เชิ ญมาทดลองว่าพอใจ
หรื อไม่ หากยังไม่ พ อใจก็ จะมี การปรั บ ส่ วนต่าง ๆ ของผลิ ตภัณ ฑ์แล้วทดสอบใหม่ จนกว่ากลุ่ ม
ทดลองจะพอใจ รวมทั้งประชุ มสรุ ปในเรื่ องของราคาขาย และกลยุทธ์ 4P’s ความสามารถในการทา
กาไร ความเป็ นไปได้ในการลงทุน (Feasibility Study) หลังจากนั้นทาการผลิตสิ นค้าจริ งแล้วจึงนา
ออกขายสู่ ตลาดตามช่องทางจาหน่ายที่สาคัญเพื่อทาการทดสอบตลาด (Market Testing) ในขั้นตอน
ของการทดสอบตลาดนี้บริ ษทั ส่ วนใหญ่ไม่ได้ดาเนินการในส่ วนนี้เนื่องจากเห็นว่ามีตน้ ทุนที่สูงมาก
เมื่อแน่ใจในตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็จะวางจาหน่ายจริ งในช่องทางจาหน่ายเลย
อย่างไรก็ดีผปู ้ ระกอบการบางบริ ษทั ให้ความสาคัญในเรื่ องของลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิ บตั ร
อย่างมาก เนื่ องจากในขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ีใครสามารถจดลิขสิ ทธิ์ ในเรื่ องของสู ตรใน
เรื่ องของลักษณะหี บห่อยีห่ อ้ ได้ก่อนก็จะมีความได้เปรี ยบ
4.2.3 วิธีการในการกาหนดส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix)
ผูป้ ระกอบการโดยรวมมีวธิ ีการในการกาหนดส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณ
ปั จจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ
1. ดูจากวิสัยทัศน์
2. ดูจากงบประมาณ
3. วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด คู่แข่งที่อยูใ่ นตลาด เทคโนโลยี แนวโน้มของตลา
4. ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. ประเมินจากตัวเลขการขาย เน้นสิ นค้าที่ขายดี ขายไม่ดีตอ้ งแก้ปัญหาหรื อตัดทิ้ง
6. ไป ดูความสามารถในการทากาไรของแต่ละสิ นค้า
7. วิเคราะห์จากการแบ่งส่ วนตลาด ประกอบกับจุดแข็งของธุรกิจว่าสามารถเข้าได้ใน
8. ทุกส่ วนตลาดหรื อไม่ ขนาดของแต่ละส่ วนตลาดใหญ่พอหรื อไม่ กระแสของผู ้
บริ โภคเป็ นอย่างไร
9. ต้องพยายามสร้างความแตกต่างให้เห็นว่าเหนือกว่าคู่แข่งขัน
10. ขึ้นกับลักษณะธุ รกิจและอุตสาหกรรม
11. ดูจากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย แล้วจึงปรับผลิตภัณฑ์ให้
12. สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วน
13. ดูจากจุดแข็งของบริ ษทั ประสบการณ์ที่มีและความสามารถในการเชื่อมโยงกับ
14. ธุ รกิจอื่น ความสามารถของกาลังการผลิต
15. วิเคราะห์ช่องทางจาหน่ายแต่ละจุดที่กลุ่มผูบ้ ริ โภคต่างกัน ดูทาเลเพื่อลดปริ มาณ
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16. สิ นค้าคงเหลือ และวางสิ นค้าให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
17. วิเคราะห์จากตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Positioning)
4.2.4 วิธีการในการสร้ างตราผลิตภัณฑ์
ผูป้ ระกอบการโดยรวมมีวธิ ีการในการสร้างตราผลิตภัณฑ์ดงั นี้คือ
1. ใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการส่ งเสริ มการตลาด ตอกย้ายีห่ อ้
2. เน้นการรักษาภาพลักษณ์ ตามตาแหน่งผลิตภัณฑ์ที่วางไว้
3. ใช้ความเป็ นยีห่ อ้ เก่าแก่ เป็ นที่รู้จกั มานาน
4. ใช้การสื่ อสารการตลาดครบวงจร (IMC) โดยดูจากงบประมาณว่าจะใช้สื่ออะไร
5. วิธีอย่างไรให้เหมาะสม และประหยัดงบประมาณ
6. อิงความเป็ นยีห่ อ้ ต่างประเทศ คุณภาพสู ง น่าเชื่อถือ
7. อิงชื่อเสี ยงของบริ ษทั ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม
8. สร้างความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ รักษาคุณภาพของสิ นค้าและบริ การ
9. ความมีประสบการณ์มานานในตลาด
10. การตกแต่งร้านค้า จัดแสดงสิ นค้าหน้าร้านให้ดูน่าเชื่อถือ
11. การส่ งเสริ มการตลาดร่ วมกับผูจ้ าหน่ายปัจจัยการผลิต บริ ษทั ในเครื อ การจัดกิจ
12. กรรมทางการตลาด (event marketing) ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเป็ นประจา
13. การเข้าถึงลูกค้า สร้างความเข้าใจกับลูกค้า แก้ปัญหาให้ลูกค้า มีความรับผิดชอบ
14. ต่อสิ นค้าและลูกค้า
15. อิงกับยีห่ อ้ ของคู่คา้ ที่เด่น ๆ อิงกับชื่อสถานที่ต้ งั ที่คุน้ เคยกับผูบ้ ริ โภค
16. อบรมพนักงานขายให้บริ การหลังการขายที่ดี
17. ให้ความรู ้แก่ผบู ้ ริ โภค
18. เพิ่มอัตราการรู ้จกั ของผูบ้ ริ โภคให้มากขึ้น
19. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า
20. การขายที่ต่อเนื่องจะสร้างให้ยหี่ อ้ เป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภค
21. ใช้การทาวิจยั เพื่อประเมินการยอมรับของลูกค้า
4.2.5 วิธีการในการประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์
ผูป้ ระกอบการโดยรวมมีวธิ ีดาเนินการดังนี้คือ
1.วิเคราะห์ตนเองเทียบกับคู่แข่ง โดยซื้ อสิ นค้าคู่แข่งมาดูวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับของ
ตนเอง วิเคราะห์เป็ นรายสิ นค้าในประเภทเดียวกัน โดยใช้ดุลยพินิจ หรื อทาวิจยั ด้วยวิธี Blind Test
รวมทั้งการซื้ อสิ นค้าตัวอย่างจากต่ างประเทศมาดู ประเมิ น การลอกเลี ย นแบบ เทคนิ ค การผลิ ต
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กระบวนการผลิ ต การออกแบบ ท าโดยการวิเคราะห์ ตวั ผลิ ตภัณฑ์โดยตรง Product Analysis ซึ่ ง
พบว่าแทบทุกบริ ษทั จะใช้วธิ ี น้ ีเป็ นหลักในการประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์
2. การรั บ ฟั งความคิ ดเห็ น และข้อ เสนอแนะของลู ก ค้า การบอกกล่ าวของลู ก ค้าค า
วิจารณ์ ของลู กค้า ท าการวิจยั ผูบ้ ริ โภค สารวจความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ โภค สอบถามลู กค้าเพื่อดู ว่า
สิ นค้าประสบความสาเร็ จหรื อไม่ ซึ่ งมีผูป้ ระกอบการเกื อบครึ่ งหนึ่ งของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิธีน้ ี ใน
การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์
3. ใช้บริ ษทั ภายนอกที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นมืออาชีพจากต่างประเทศมาทาการประเมินตัว
ผลิตภัณฑ์
4. การสารวจความคิดเห็นของช่องทางจาหน่าย คู่คา้
5. การซื้ อข้อมูลจากบริ ษทั ที่ทาวิจยั เช่น เอซีนิลสัน
6. การรายงานปั ญหาของพนักงานขายเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์
7. ประเมินจากยอดขาย รายได้วา่ เป็ นไปตามเป้าหมายหรื อไม่
8. ใช้การสังเกต ณ จุดขาย
9. การสารวจตลาด
4.2.6 วิธีการในการประเมินการยอมรับของผู้บริโภคทีม่ ีต่อผลิตภัณฑ์
ผูป้ ระกอบการมี วิธี ก ารในการประเมิ น การยอมรั บ ของผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์
ดังนี้คือ
1. การดูจากยอดขาย ถ้าสิ นค้าขายดีอย่างต่อเนื่ องแสดงว่าผูบ้ ริ โภคยอมรับ บางบริ ษทั
จะเช็ คละเอียดโดยเช็ คจากยอดขายว่าสิ นค้าขายจริ งถึงผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้ายหรื อไม่ มีการสั่งซื้ อซ้ า
ของตัวแทนจาหน่ ายหรื อไม่ ยอดขายเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดหรื อไม่ บริ ษทั ส่ วนใหญ่จะใช้
วิธีน้ ี และมีบางบริ ษทั ที่มีการซื้อข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย
2. การท าวิ จ ัย เพื่ อ ประเมิ น การยอมรั บ ของผูบ้ ริ โ ภคโดยบางบริ ษ ัท มี ก ารท าตั้ง แต่
ขั้นตอนของการกาหนด Product concept และ Product Test เพื่อให้แน่ ใจว่าผูบ้ ริ โภคยอมรับในตัว
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บางบริ ษั ท มี ก ารท าในลั ก ษณะ Focus Group ท าการวิ จ ัย ภายหลั ง ที่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
ออกจาหน่ายแล้วระยะหนึ่ง ทาวิจยั พฤติกรรมและความพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
การรับฟังคาวิจารณ์ของลูกค้า การพูดคุยกับลูกค้า ซึ่งบริ ษทั ส่ วนใหญ่มกั ใช้วธิ ีน้ ีเช่นกัน
3. การจ้างบริ ษ ทั ภายนอกท าวิจยั ทั้งในเรื่ องของสิ นค้าและภาพพจน์เปรี ยบเทียบกับ
คู่แข่งขัน
4. การสารวจตลาด การสังเกต ณ จุดที่ใช้สินค้า
5. การคุยกับคู่คา้ เป็ นประจา
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6. วิเคราะห์จากภาพที่ออกมาจากสื่ อ แง่มุมข่าวที่นาเสนอคาวิจารณ์
7. การจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากฝ่ ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. วัดจากส่ วนแบ่งตลาด โดยการซื้ อข้อมูลจากบริ ษทั ที่ทาวิจยั
9. การดูจากดัชนีช้ ีวดั ความนิยมของผูบ้ ริ โภค เช่น Reach, Rating
10. การรายงานปั ญหาของพนักงานขายเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์
11.วิเคราะห์ จ ากภาวะการขยายตัว ของเศรษฐกิ จ ที่ ส อดคล้อ งกับ การขยายตัว ของ
ยอดขายและส่ วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น ถ้าเพิ่มขึ้นสอดคล้องกันแสดงว่าลูกค้ายอมรับ
4.2.7 การนาทฤษฎีทางการตลาดมาประยุกต์ ใช้ ในการกาหนดกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์
ผูป้ ระกอบการทุ ก บริ ษ ัท ยอมรั บ ว่ามี ก ารน าทฤษฎี ก ารตลาดมาประยุก ต์ใ ช้ในการ
ก าหนดกลยุ ท ธ์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ แต่ มี ก ารปรั บ ให้ เข้า กับ สถานการณ์ และตามความเหมาะสม ตาม
ความสาคัญ ซึ่ งมี การปรับอยู่ตลอดเวลา และใช้ทฤษฎี ค่อนข้างมาก แต่ก็ตอ้ งอาศัยประสบการณ์
ประกอบด้วย ทฤษฎี ที่ ใช้มี ท้ งั 4P’s กลุ่ ม เป้ า หมาย (Target Group) ตาแหน่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product
Positioning) อุปสงค์อุปทาน (Demand/Supply) รวมทั้งดูอิทธิ พลของเทศกาล จักรราศี ทฤษฎีราคา
และคุณภาพ SWOT Analysis เป็ นต้น
4.2.8 ผู้ทมี่ ีส่วนร่ วมในการกาหนดกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์
จากการสั ม ภาษณ์ ผูป้ ระกอบการทุ ก บริ ษ ัท พบว่าบุ ค คลส าคัญ ที่ มี ส่ วนร่ วมในการ
ก าหนดกลยุท ธ์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ เป็ นหลัก ได้แ ก่ บุ ค ลากรในฝ่ ายตลาด ซึ่ งมี ท้ งั ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
(Marketing Manager) ผูจ้ ดั การผลิ ต ภัณ ฑ์ (Brand/Product Manager) ฝ่ ายขายรวมทั้ง ฝ่ ายอื่ น ๆ ที่
เกี่ ยวข้องได้แก่ ฝ่ ายผลิ ต ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาออกแบบผลิ ตภัณฑ์ บริ ษทั ตัวแทนโฆษณา ที่ปรึ กษา
เจ้าของตราผลิตภัณฑ์ ฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง บริ ษทั ตัวแทนจาหน่าย ฝ่ ายวางแผน
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ข้างต้นจะร่ วมกันเสนอความคิดเห็นในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ในกรณี ที่ มี บ ริ ษ ทั แม่ ในต่ างประเทศ บริ ษ ทั แม่ จะมี ก ารสอบถามจากหน่ วยงานใน
เมืองไทยว่ามีความคิดเห็นอย่างไร และบริ ษทั แม่จะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ
4.3 วิธีดาเนินงานเกีย่ วกับการกาหนดกลยุทธ์ ราคา
จากการสัมภาษณ์ผูป้ ระกอบการ 27 บริ ษทั ในลักษณะคาถามปลายเปิ ดและสัมภาษณ์
ในแนวลึ กเกี่ ยวกับการกาหนดกลยุทธ์ราคา พบว่าผูป้ ระกอบการแทบทุ กบริ ษ ทั จะพิ จารณาจาก
ต้นทุนแลคู่แข่งขัน การวิเคราะห์ผบู ้ ริ โภค อานาจซื้ อ สถานการณ์ตลาดและราคาตลาด ตาแหน่งของ
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ผลิตภัณฑ์เป็ นหลัก (ตารางที่ 5.14) โดยมีรายละเอียดของการดาเนินงานเกี่ยวกับการกาหนดกลยุทธ์
ราคาดังนี้คือ
4.3.1 ปัจจัยทีใ่ ช้ พจิ ารณาประกอบในการกาหนดกลยุทธ์ ราคา
พบว่าผูป้ ระกอบโดยรวมการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ
1. การหาข้อมูลคู่แข่ง เปรี ยบเทียบกับราคาคู่แข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศราคา
ตลาดกลาง ราคาขายปลีกมาตรฐาน โดยวิเคราะห์จากราคาคู่แข่ง ณ จุดขาย ราคาคู่แข่งผ่านตัวแทน
จาหน่าย และราคาคู่แข่งในตลาดทัว่ ไป โดยให้พนักงานขายทาการสารวจ แต่ในกรณี ที่เป็ นสิ นค้าพ
รี เมียมจะไม่ค่อยดูราคาคู่แข่งมากนัก บางบริ ษทั มีการดูผนู ้ าในตลาดเป็ นหลักรวมทั้งการคุยร่ วมกัน
กับคู่แข่งเพื่อกาหนดราคาร่ วมกัน
ตารางที่ 5.17 ปัจจัยในการพิจารณาประกอบในการกาหนดกลยุทธ์ ราคา
ปัจจัยทีพ่ จิ ารณา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การหาข้อมูลคู่แข่ง/ราคาคู่แข่ง/ราคาตลาด
การวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย/ผูบ้ ริ โภค/อานาจซื้ อ
การวิเคราะห์ตน้ ทุน/ค่าใช้จ่าย/กาไรที่ตอ้ งการ
การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด/ภาวะตลาด/การแข่งขัน
การวิเคราะห์ตาแหน่งผลิตภัณฑ์/คุณภาพสิ นค้า/ภาพพจน์
การวิเคราะห์ความสามารถในการขายสิ นค้า
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เช่นดอกเบี้ย เศรษฐกิจ
นโยบายบริ ษทั
รวม

จานวน
คาตอบ
23
13
23
7
11
3
1
1
82

จานวน
ตัวอย่าง
27
27
27
27
27
27
27
27
27

%
คาตอบ
28.0
15.9
28.0
8.5
13.4
3.7
1.2
1.2
100

%
ตัวอย่าง
85.2
48.1
85.2
25.9
40.7
11.1
3.7
3.7

2. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค อานาจซื้ อและความสามารถใน
การซื้อของผูบ้ ริ โภค การวิเคราะห์การยอมรับของผูบ้ ริ โภค ความต้องการที่เต็มใจจ่าย รวมทั้งปั จจัย
ด้านประชากรศาสตร์ เช่นสัญชาติ อาชีพ
3. การวิเคราะห์ตน้ ทุน ต้นทุนตาม positioning กาไรมาตรฐานของแต่ละสิ นค้า กาไร
ที่ตอ้ งการ งบประมาณในการสนับสนุ นการขาย กิ จกรรมการตลาดเช่ นแคมเปญลดราคา การให้
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ส่ วนลด ค่าใช้จ่ายในการจัดจาหน่ าย เปอร์ เซ็นต์ที่ให้ร้านค้า ต้นทุนการผลิต ความสามารถในการ
ผลิตที่สามารถลดต้นทุนได้ และต้นทุนอื่น ๆ
4. วิเคราะห์สถานการณ์ การตลาด ความรุ นแรงของการแข่งขัน ภาวะตลาดส่ วนแบ่ง
ตลาดในปัจจุบนั ความเป็ นเจ้าตลาด
5. การวิเคราะห์จากตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ ตาแหน่งทางการตลาด คุณภาพของสิ นค้า
คุ ณ สมบัติของสิ นค้าที่ จะขาย มู ลค่ าเพิ่ม ในตัวสิ นค้าที่คุ ้มกับราคา การสร้ างความแตกต่ างในตัว
สิ นค้า ภาพพจน์ของยีห่ อ้ ผลิตภัณฑ์ การปรับผลิตภัณฑ์และวางจาหน่ายใหม่ (Relaunching)
6. วิเคราะห์ความสามารถในการขายสิ นค้า สต็อกสิ นค้าถ้ามีมากอาจต้องปรับลดราคา
7. ปั จ จัย ภายนอกเช่ น อัต ราดอกเบี้ ย Demand และ Supply ภาวะเศรษฐกิ จ ปั จ จัย
แวดล้อมต่าง ๆ ฤดูกาล ช่วงเวลา
8. นโยบายบริ ษทั
แนวทางข้างต้นทั้ง 8 แนวทางจัดเป็ นแนวทางที่ผปู ้ ระกอบการใช้พิจารณาประกอบใน
การกาหนดกลยุทธ์ราคา ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่จะใช้หลายแนวทางประกอบกัน ( ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 5.17 ) อย่างไรก็ดีพบว่าผูป้ ระกอบการได้ให้ความสาคัญกับแนวทางต่างๆดังต่อไปนี้คือ
85.2% ของกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการหาข้อมูลคู่แข่งขัน ราคาของคู่แข่งขัน
และราคาตลาด รวมทั้งการให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์ตน้ ทุน ค่าใช้จ่ายและกาไรที่ตอ้ งการใน
สัดส่ วนพอๆกัน
48.1% ของกลุ่ มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย การวิเคราะห์
ผูบ้ ริ โภค และอานาจซื้ อ
40.7% ของกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์ตาแหน่ งผลิ ตภัณฑ์ คุณภาพ
สิ นค้า และภาพพจน์ของสิ นค้า
25.9% ของกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์สถานการณ์ การตลาด ภาวะ
ตลาด และภาวะการแข่งขัน
สาหรับแนวทางอื่นๆพบว่ามีความสาคัญรองลงมา
ส่ วนขั้นตอนและวิธีการในการกาหนดกลยุทธ์ราคา ผูป้ ระกอบการจะวิเคราะห์และ
คานวณจากต้นทุนและบวกกาไรเบื้องต้น พิจารณาประกอบกับค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนิ นงาน จุดคุม้ ทุน และสามารถกาหนดราคาขายเบื้องต้น ขณะเดียวกันต้องประเมินเปรี ยบเทียบ
กับราคาขายของคู่แข่งขัน แล้วจึงปรับราคาให้มีความเหมาะสม ซึ่ งต้องเป็ นราคาที่มีความสามารถ
ในการแข่งขันได้และบางครั้งอาจต้องมีการลดกาไรเพื่อให้ขายได้
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การแสวงหาข้อมูลเพื่อนามาใช้ประกอบในการกาหนดกลยุทธ์ราคาผูป้ ระกอบการจะ
ได้จากการสารวจตลาด โดยให้พนักงานขายทาการสารวจการทาวิจยั และได้จากบริ ษทั คู่สัญญาเป็ น
ต้น
4.3.2 กลยุทธ์ ราคาทีใ่ ช้ อยู่ในปัจจุบัน
ผูป้ ระกอบการมีการใช้กลยุทธ์ดงั นี้คือ
1. การอิงราคาตลาดเทียบกับคู่แข่ง
2. ต้นทุนบวกกาไร (Margin)
3. ราคาใกล้เคียงคู่แข่ง แต่ให้ประโยชน์ในตัวสิ นค้ามากกว่า
4. การกาหนดราคาในระดับพรี เมียม
5. ปรับตามสถานการณ์ตลาด
6. ประเมินจากลูกค้าแล้วกาหนดราคาเป็ น Price mark down
7. ราคาถูกกว่าคู่แข่ง
8. อิงตามยอดขายและปรับสู งตาม
4.3.3 วิธีการในการประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของกลยุทธ์ ราคา
ผูป้ ระกอบการโดยรวมมีวธิ ีดาเนินการดังนี้คือ
1. ประเมินจากยอดขายในแต่ละช่ วงราคาเทียบกับคู่แข่ง ดูจากยอดขายรวมว่าเป็ นไป
ตามเป้ าหมายหรื อ ไม่ ทั้ง ในช่ วงที่ ท าการส่ ง เสริ ม การขายและไม่ ท าการส่ ง เสริ ม การขาย โดย
เปรี ยบเทียบกับยอดขายของคู่แข่ง
2. ประเมินจากการยอมรับของลูกค้าในตลาดโดยการพูดคุ ยกับลู กค้าหรื อการทาวิจยั
ตลาด เพื่ อประเมิ น การยอมรั บ ของลู ก ค้าที่ มี ต่ อสิ น ค้าของบริ ษ ัท เที ยบกับ คู่ แข่ ง การสัง เกตจาก
พฤติกรรมลูกค้า การประเมินผลกระทบจากการขึ้นราคาสิ นค้า
3. การคุ ยกับช่ องทางจาหน่ าย ตัวแทนขายแจ้งให้ทราบ หรื อประเมินจากยอดสั่งซื้ อ
ของตัวแทนจาหน่าย
4. การรายงานของพนักงานขายเกี่ยวกับคาร้องเรี ยนของลูกค้า
5. ประเมินจากกาไรต่อหน่วยที่ร้านค้าได้รับเทียบกับคู่แข่ง อัตราการหมุนเวียนของ
สิ นค้าของบริ ษทั เทียบกับคู่แข่ง
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4.3.4 วิธีการประเมินการยอมรับของผู้บริโภคทีม่ ีต่อราคาผลิตภัณฑ์
ผูป้ ระกอบการโดยรวมใช้วธิ ีการดังนี้คือ
1. การสารวจคู่แข่งวิเคราะห์คู่แข่งที่ราคาสู งกว่าและยอดขายดีในเชิงเปรี ยบเทียบ
2. ประเมินจากยอดขายโดยรวมว่าเป็ นไปตามเป้าหมายหรื อไม่ มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร
3. ทดสอบโดยการเปลี่ยนแปลงราคาแล้วมีผลทาให้ยอดขายลดลงแสดงว่าลูกค้า
ยอมรับในราคาเดิมมากกว่าราคาที่เปลี่ยนแปลงใหม่
4. ทาการทดสอบราคาก่อนขายจริ งด้วยการทาวิจยั ทดสอบทัศนคติ ตั้งแต่การทา
ความเข้าใจในแนวคิดของผลิตภัณฑ์ ประเมินความต้องการซื้ อ ลองให้ทดสอบผลิตภัณฑ์ แล้วถาม
ความคิดเห็นด้านราคา หลังจากนั้นจึงเลือกราคาที่เหมาะสม
5. ทาการวิจยั ในรู ปของกลุ่มสนทนา (Group Discussion) ในกลุ่มผูบ้ ริ โภคและช่อง
ทางจาหน่าย เพื่อประเมินการยอมรับในราคาสิ นค้าของบริ ษทั เทียบกับคู่แข่ง การทาวิจยั ผูบ้ ริ โภค
6. วัดจากส่ วนแบ่งตลาดถ้ายังสู งอยูแ่ สดงว่าผูบ้ ริ โภคยังคงยอมรับ
7. การพูดคุยกับลูกค้า การรับฟังคาวิจารณ์ของลูกค้า การรายงานของตัวแทน
จาหน่าย พนักงานขาย
8. วัดจากคาสัง่ ซื้อของตัวแทนจาหน่าย ความเร็ วของยอดขาย
9. ประเมินจากการวัดความนิยมของผูบ้ ริ โภค (Rating)
10. ใช้ประสบการณ์ในอดีต ดุลยพินิจ
4.3.5 การนาทฤษฎีทางการตลาดมาประยุกต์ ใช้ ในการกาหนดกลยุทธ์ ราคา
จากการสัมภาษณ์ ผูป้ ระกอบการด้วยคาถามปลายเปิ ดในประเด็นเรื่ องการนาทฤษฎี
ทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ราคา พบว่าผูป้ ระกอบการครึ่ งหนึ่ งมีการกาหนด
กลยุท ธ์ ราคาโดยอิ ง ทฤษฎี อ ยู่ม าก ส่ วนอี ก ครึ่ งหนึ่ ง ไม่ ค่ อยใช้ท ฤษฏี แต่ ข้ ึ น กับ สถานการณ์ ท าง
การตลาด และความเหมาะสมเป็ นหลัก
ในกรณี ที่มีการนาทฤษฎีทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ราคานั้นจะ
ใช้ในลักษณะของต้นทุนบวกกาไร (Cost Plus) ดูปริ มาณเทียบกับราคา มีสูตรในการคิดราคาขาย ใช้
ทฤษฎีอุปสงค์อุปทาน กาหนดโดยอิงทฤษฎีราคากับคุณภาพ วิเคราะห์จากการศึกษาความเป็ นไปได้
ในการลงทุน (Feasibility Study)
ส่ วนในกรณี ที่ผูป้ ระกอบการไม่ค่อยได้นาทฤษฎีทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ในการ
กาหนดกลยุทธ์ราคานั้น ส่ วนใหญ่จะอิงกับสถานการณ์ ทางการตลาดราคาคู่แข่งขัน กาไรขั้นต้น
และแบ่งเป็ นแต่ละส่ วนตลาด อาศัยประสบการณ์ ดูความเหมาะสมจากต้นทุนและกาไรที่คาดไว้
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กาหนดขึ้ นตามที่ ช่ องทางจาหน่ ายตั้งไว้ หรื อฝ่ ายบัญชี เป็ นผูก้ าหนด รวมทั้งการดู ปัจจัยทางด้าน
ฤดูกาลประกอบ
4.3.6 ผู้ทมี่ ีส่วนร่ วมในการกาหนดกลยุทธ์ ราคา
จากการสัมภาษณ์ ผูป้ ระกอบการในประเด็นของผู ้ที่มีส่วนร่ วมในการกาหนดกลยุทธ์
ราคา พบว่าผูท้ ี่มีส่วนร่ วมได้แก่
1. ผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์
2. ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
3. ผูบ้ ริ หารระดับสู ง คณะกรรมการ
4. ฝ่ ายขาย
5. ฝ่ ายการผลิต จะเป็ นผูก้ าหนดต้นทุนการผลิตและประเมินความสามารถในการ
ผลิต
6. ฝ่ ายการเงิน
7. พนักงานขาย
8. บริ ษทั คู่คา้
9. ตัวแทนจาหน่าย
10. ฝ่ ายวิเคราะห์งบประมาณ
4.4 วิธีดาเนินงานเกี่ยวกับการกาหนดกลยุทธ์ ช่องทางการจัดจาหน่ ายและการกระจาย
สิ นค้ า
จากการสัมภาษณ์ ผปู ้ ระกอบการรวม 27 บริ ษทั ด้วยคาถามปลายเปิ ดและการสัมภาษณ์
ในแนวลึกเกี่ยวกับการกาหนดกลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่าย ได้ขอ้ สรุ ปดังนี้คือ
4.4.1 รู ปแบบช่ องทางการจัดจาหน่ ายทีใ่ ช้ อยู่ในปัจจุบัน
พบว่าผูป้ ระกอบการมีรูปแบบของช่ องทางการจัดจาหน่ ายในรู ปแบบต่าง ๆ กันโดย
สรุ ปดังนี้คือ
1. ขายโดยแยกตามประเภทของช่องทางจาหน่ายในลักษณะดังนี้คือ
1.1 ช่องทางประเภทโมเดิร์นเทรดส่ วนใหญ่ผปู ้ ระกอบการมักจะขายเอง
1.2 ขายผ่านตัวแทนจาหน่ายโดยการขายขาดและใช้การส่ งเสริ มการขายช่วยเร่ ง
ในการระบายสิ นค้าและบางบริ ษทั จะมีตวั แทนจาหน่ายเฉพาะแต่เพียงผูเ้ ดียว
1.3 ขายผ่านช่องทางค้าส่ ง
1.4 กระจายสิ นค้าเองในทุกช่องทางจาหน่าย
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1.5 ขายตรงให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้แก่การขายตามเทศกาลต่างๆ ขายให้กลุ่มสถาบัน
เปิ ดเป็ นเคาน์เตอร์ ขายสิ นค้าหรื อบริ ก ารโดยตรง มี ร้านค้าเป็ นของตนเองเพื่ อการกระจายสิ นค้า
ติดต่อลูกค้าโดยตรง การขายโดยพนักงานขาย
2. ขายโดยแบ่งตามประเภทลูกค้าได้แก่
2.1 ลูกค้าประเภทช่องทางจาหน่าย
2.2 ลูกค้าประเภทสถาบัน
2.3 ลูกค้าประเภทตลาดสด
2.4 ลูกค้าประเภทตัวแทนจาหน่าย
2.5 ลูกค้าต่างจังหวัด
3. การจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น ออกบูธแนะนาสิ นค้า ตามงานแสดงสิ นค้าต่าง ๆ
4. การขายในระบบเฟรนไชส์
5. การขายผ่านเว็บไซต์
6. Direct Marketing
7. การขายด้วยระบบสมาชิก
4.4.2 วิธีการจัดระบบการเก็บรักษาสิ นค้ าและการกระจายสิ นค้ า
ผูป้ ระกอบการต่ างก็ มี วิธีก ารจัดระบบการเก็ บ รัก ษาสิ นค้าและการกระจายสิ น ค้าที่
แตกต่างกันไปดังนี้คือ
1. มีศูนย์กลางที่กรุ งเทพมหานคร แล้วจึงกระจายไปยังช่องทางจาหน่ายจุดต่าง ๆ
2. มีศูนย์กลางที่โรงงานและส่ งไปยังทุกจุดของประเทศโดยดาเนิ นการเองทั้งหมดหรื อ
กระจายสิ นค้าไปยังตัวแทนจาหน่ายต่าง ๆ
3. มี ตวั แทนจาหน่ าย (ในแต่ ละจังหวัด) รับสิ นค้าแล้วกระจายไปยังช่ องทางจาหน่ าย
ต่างๆ
4. มีศูนย์กลางที่โรงงาน แล้วส่ งสิ นค้าไปยังจุดพักสิ นค้าของบริ ษทั (Depo) หลังจากนั้น
จึงจะกระจายสิ นค้าไปยังตัวแทนจาหน่ายในแต่ละท้องถิ่นซึ่ งต้องมีพ้ืนที่เก็บรักษาสิ นค้ าได้
5. ส่ งสิ นค้าเข้าไปยังจุดพักสิ นค้าของช่องทางจาหน่ายโดยตรง
6. มีการเช่าโกดังเก็บรักษาสิ นค้าแล้วจึงกระจายสิ นค้าไปยังช่องทางค้าส่ งและค้าปลีก
7. จากโรงงานจะขนส่ งสิ นค้าไปยังโกดังของตัวแทนจาหน่ ายแล้วตัวแทนจาหน่ ายจะส่ ง
สิ นค้าให้กบั ร้านขายปลีก
8. จากโรงงานส่ งตรงไปให้ร้านขายปลีกเองในกรณี ที่สามารถทาได้
9. จากโรงงานส่ งไปยังลูกค้าโดยตรง
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10. จากโรงงานส่ งตรงไปยังช่องทางจาหน่ายของบริ ษทั เอง
สาหรับวิธีการขนส่ งนั้นจะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของผลิตภัณฑ์และความรวดเร็ วที่ตอ้ งการ
จึงมีวธิ ี การขนส่ งโดยใช้รถบรรทุกและบางอุตสาหกรรมมีการใช้เครื่ องบินเพื่อความรวดเร็ ว
4.4.3 ปั จ จั ยที่ ใช้ พิ จ ารณาประกอบในการก าหนดกลยุ ท ธ์ ช่ องทางจ าหน่ ายและการ
กระจายสิ นค้ า
พบว่าผูป้ ระกอบการมีวธิ ีดาเนินการดังนี้คือ
1. วิเคราะห์ ผูบ้ ริ โภคในเรื่ องพฤติ ก รรมการซื้ อว่าผูบ้ ริ โภคชอบซื้ อที่ ไ หน เน้น ให้
ผูบ้ ริ โภคสะดวกซื้ อจะทดลองในทุ ก ช่ อ งทางที่ เข้าถึ ง ผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ มี ก ารประเมิ น ความ
ต้องการของลูกค้า วิเคราะห์ประเภทลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดูการขยายตัวของจานวนลูกค้าในแต่
ละช่องทาง ดูแนวโน้มของตลาดว่าคนนิยมช่องทางประเภทไหน ซึ่ งจะประเมินได้จากยอดขายของ
ช่องทางแต่ละประเภท
2. วิเคราะห์ผลตอบแทนจากยอดขาย (Return on Sale) ที่ได้รับจากแต่ละช่ องทางว่า
คุม้ หรื อไม่
3. วิเคราะห์ขนาดของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับแต่ละช่องทาง
4. ใช้การลองผิดลองถูก
5. ดูจากภาวะตลาด สถานการณ์ตลาด
6. ดูการกระจัดกระจายของลูกค้า
7. ดูลกั ษณะสิ นค้าแต่ละประเภทที่เหมาะสมกับแต่ละช่องทาง
8. ดูการประหยัดต้นทุนในการกระจายสิ นค้าในบางพื้นที่
9. ดูความชานาญของผูจ้ ดั จาหน่าย
10. ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของอุตสาหกรรมและลักษณะของธุรกิจ
11. ขึ้นอยูก่ บั นโยบายของบริ ษทั ในเรื่ องการขาย
12. การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคของแต่ละช่องทางจาหน่ายดู
ความสัมพันธ์ของสิ นค้ากับแต่ละช่องทาง โอกาสการเติบโตของแต่ละช่องทาง
13. พิจารณาด้านเทคโนโลยีประกอบเช่นอินเตอร์ เน็ต
14. วิเคราะห์ความสัมพันธ์กบั ช่องทางจาหน่ ายในปั จจุบนั และกิ จกรรมพิเศษที่จะจัด
ขึ้นเพื่อช่วยในการกระจายสิ นค้า เช่น การร่ วมงานแสดงสิ นค้า
15. ประเมินจากความสามารถที่มีของบริ ษทั ที่สอดคล้องกับช่องทางจาหน่ายแต่ละ
ประเภท แล้วเน้นเฉพาะช่องทางที่สาคัญ
16. ดูความสาคัญของลูกค้าแต่ละรายและเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีความสาคัญ
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4.4.4 วิธีการวิเคราะห์ ความสามารถในการแข่ งขันจุดแข็งจุดอ่ อนของช่ องทางจาหน่ าย
และการกระจายสิ นค้ า
ผูป้ ระกอบการมีวธิ ี ดาเนินการดังนี้คือ
1. คุยกับช่องทางจาหน่าย ลูกค้าเสนอแนะ
2. ประเมินจากยอดขายของช่องทางจาหน่ ายแต่ละประเภทเปรี ยบเทียบกับค่าใช้จ่าย
และผลกาไร ปริ มาณการขาย ยอดคาสั่งซื้ อของแต่ละช่องทางสัดส่ วนยอดขายในแต่ละช่องทาง การ
ขยายตัวของยอดขายในแต่ละช่องทาง ความนิยมของผูบ้ ริ โภคในแต่ละช่องทาง ทาเล การหมุนเวียน
ของลู กค้า และสั ดส่ วนของลู ก ค้าที่ ซ้ื อสิ น ค้าของบริ ษ ทั รู ป แบบการค้า ความถนัดของช่ องทาง
จาหน่ายแต่ละประเภท
3. ประเมิ นความสามารถในการกระจายสิ น ค้าถึ งมื อผูบ้ ริ โภค การเข้าถึ งและการ
ครอบคลุมพื้นที่ขายในแต่ละช่องทาง
4. ประเมินเปรี ยบเทียบยอดขายที่ทาได้กบั เป้าหมายที่กาหนดไว้
5. ดูการขยายตัวของลูกค้ารายใหม่ ๆ
6. ดูอานาจต่อรองระหว่างบริ ษทั กับช่องทางจาหน่าย
7. ประเมินผลงานของพนักงานขาย โดยการทาวิจยั ผูบ้ ริ โภค หรื อประเมินจากอัตรา
การไปเยีย่ มเยือนลูกค้า
8. ประเมินเทียบกับคู่แข่งขัน ในเรื่ องของยอดขาย ทีมงาน
9. การวิเคราะห์ประเภทของลูกค้า
10. วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ
11. ดูแนวโน้มวิธีการจัดจาหน่ายของตลาดโลก
4.4.5 วิธี ก ารในการวิเคราะห์ ค วามสามารถของช่ องทางจ าหน่ ายในการเข้ าถึงกลุ่ ม
ผู้บริโภค
ผูป้ ระกอบการมีวธิ ี ดาเนินการดังนี้คือ
1. ดูจากข้อมูลเอกสารการทาวิจยั ที่เคยทาไว้แล้ว หรื อซื้ อข้อมูลผลการวิจยั จากบริ ษทั
ที่เชื่อถือได้ที่ทาวิจยั เกี่ยวกับการครอบคลุมพื้นที่ขายของช่องทางจาหน่ายแต่ละประเภท ความถนัด
ของช่ องจาหน่ ายแต่ละประเภท ยอดขายของแต่ละช่องทางเป็ นต้น รวมทั้งการทาวิจยั ของโดยการ
สารวจพื้นที่ขายจริ งเพื่อดูการคลอบคลุมพื้นที่ช่องทางจาหน่ายแต่ละประเภท
2. การทาวิจยั เพื่อประเมินความสามารถในการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคของช่ องทางจาหน่ าย
แต่ ล ะประเภท การครอบคลุ ม พื้ น ที่ ข ายของช่ องทางจาหน่ ายแต่ ล ะประเภท (Coverage) ซึ่ งบาง
บริ ษ ทั มี ก ารจัดท าแผนที่ การกระจายของช่ องทางจาหน่ ายทั่วประเทศ เพื่ อดู ว่าบริ ษ ทั มี ช่ องทาง
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จาหน่ายครอบคลุมเพียงใด เข้าได้ไม่ได้เท่าไร ที่เข้าไม่ได้เพราะสาเหตุใด เช่ นพื้นที่ร้านค้ามีไม่มาก
หรื อไม่พอใจในผลประโยชน์ที่ให้ประเมินความสามารถในการขายของแต่ละช่องทาง การเติบโต
ของแต่ละช่องทาง นโยบายของแต่ละช่องทางจาหน่ ายในเรื่ องของสิ นค้าที่ให้ความสาคัญ และการ
ให้พ้ืนที่ขาย
3. ประเมินจากยอดขาย ปริ มาณขาย กาไรขาดทุน อัตราการหมุนเวียนของสิ นค้าและ
สต็อกสิ นค้าของร้านค้าแต่ละประเภท สัดส่ วนของยอดขายสิ นค้าของบริ ษทั เทียบกับยอดขายสิ นค้า
ทั้งหมดของช่องทางแต่ละประเภท แต่ละช่องทาง รวมทั้งการเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายที่ได้กาหนด
ไว้
4. การพู ดคุ ย กับ ลู ก ค้า การร้ องเรี ยนของลู ก ค้า เกี่ ยวกับ พนัก งานขายและช่ องทาง
จาหน่าย รวมทั้งการทาวิจยั เพื่อสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า สารวจพฤติกรรมการซื้ อของลูกค้า
5. ได้ขอ้ มูลจากคู่คา้
6. การทาวิจยั เพื่อประเมินผลงานของพนักงานขาย
4.4.6 การนาทฤษฏีทางการตลาดมาประยุกต์ ใช้ ในการกาหนดกลยุทธ์ ช่องทางจาหน่ าย
และการกระจายสิ นค้ า
จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการรวม 27 บริ ษทั เกี่ยวกับการนาทฤษฎีทางการตลาด มา
ประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ช่องทางจาหน่ายและการกระจายสิ นค้าผูป้ ระกอบการมีความเห็น
ว่ามีการนาเอาทฤษฏี ทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ แต่ก็มีหลายรายที่ไม่ค่อยได้ใช้ทฤษฏีมากนัก แต่
จะอาศัย ประสบการณ์ ม ากกว่า โดยจะมี ก ารวิเคราะห์ แนวโน้ม ช่ องทางจาหน่ ายใหม่ ๆ มี ก าร
ประเมิ นความสามารถของตัวแทนจาหน่ ายเพื่อให้มีค วามพร้ อม และความถนัดที่ส อดคล้องกับ
สิ นค้า สอดคล้องกับลักษณะของธุ รกิจ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เป็ นหลัก ซึ่ งจะเป็ นใน
ลักษณะของการนาทฤษฏี มาประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ช่องทางจาหน่ ายและการกระจาย
สิ นค้า
4.4.7 ผู้มีส่วนร่ วมในการกาหนด กลยุทธ์ ช่องทางจาหน่ ายและการกระจายสิ นค้ า
จากการสัมภาษณ์ ผูป้ ระกอบการเกี่ ยวกับผูม้ ีส่วนร่ วมในการกาหนดกลยุทธ์ช่องทาง
จาหน่ายและการกระจายสิ นค้า พบว่าโดยส่ วนใหญ่แล้วจะประกอบไปด้วย 3 ฝ่ ายต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ าย
การตลาด ผูบ้ ริ หารระดับสู ง/เจ้าของ และฝ่ ายขายร่ วมกันในการกาหนดกลยุทธ์ นอกจากนี้ ก็จะเป็ น
ผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์ ฝ่ ายผลิตและเทคนิค เจ้าของสิ นค้า ลูกค้าซึ่ งได้แก่ตวั แทนจาหน่าย และบริ ษทั แม่
ในกรณี ของบริ ษทั ข้ามชาติ
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4.5 วิธีดาเนินงานเกีย่ วกับการกาหนดกลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด
จากการสัมภาษณ์ ผูป้ ระกอบการทั้ง 27 บริ ษทั ได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับการกาหนดกลยุทธ์
การส่ งเสริ มการตลาดดังนี้คือ
4.5.1 วิธีการส่ งเสริมการตลาดทีใ่ ช้ อยู่ในปัจจุบัน
จากกลยุทธ์ส่งเสริ มการตลาดที่ทาการสอบถามผูป้ ระกอบการรวม 13 วิธีหลัก ๆ โดย
สัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการรวม 27 บริ ษทั พบว่า ผูป้ ระกอบการที่ทาการสุ่ มตัวอย่างเกือบทั้งหมดรวม
ตารางที่ 5.18 กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาดทีผ่ ้ปู ระกอบการใช้ อยู่ในปัจจุบัน
กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด
จานวน
1. การโฆษณา
22
2. การประชาสัมพันธ์/ให้ข่าว
25
3. การตลาดทางตรง
17
4. การขายโดยใช้พนักงานขาย
25
5. การส่ งเสริ มการขาย ลด แลก แจก แถม
26
6. การสาธิตสิ นค้า
23
7. การจัดนิทรรศการ
21
8. การชิงโชคชิงรางวัล
12
9. การจัดแสดงสิ นค้า
21
10. การเป็ นสปอนเซอร์
24
11. Even Marketing
23
12. ระบบเงินผ่อน
1
13. จัดสัมมนา
1
รวม
27

%
81.5
92.6
63.0
92.6
96.3
85.2
77.8
44.4
77.8
88.9
85.2
3.7
3.7
100

26 บริ ษทั คิดเป็ น 96.30 % ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้กลยุทธ์การส่ งเสริ มการขาย ลดแลกแจกแถมมาก
ที่สุด รองลงมาได้แก่ กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย การประชาสัมพันธ์ การให้ข่าว รวม 25
บริ ษทั คิดเป็ น 92.6 % ใช้วธิ ีการเป็ นสปอนเซอร์ 24 บริ ษทั คิดเป็ น 88.9 % ส่ วนอีก 23 บริ ษทั คิดเป็ น
85.2 % ใช้วิธี ก ารสาธิ ตสิ นค้า การจัดกิ จกรรมพิเศษทางการตลาด (Event Marketing) และอีก 22
บริ ษทั คิดเป็ น 81.5 % ใช้วิธีการโฆษณา สาหรับผูป้ ระกอบการที่ใช้กลยุทธ์การจัดนิ ทรรศการและ
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การแสดงสิ นค้า พบว่ามีจานวน 21 บริ ษทั คิดเป็ น 77.8 % นอกจากนี้ ยงั พบว่ามีผูป้ ระกอบการเกิ น
ครึ่ งของกลุ่ ม ตัว อย่ า งรวม 17 บริ ษัท คิ ด เป็ น 63.0 % ที่ ใ ช้ วิ ธี ก ารตลาดทางตรงในขณะที่ มี
ผูป้ ระกอบการ 12 บริ ษ ทั คิ ดเป็ น 44.4 % ใช้วิธี การชิ งโชคชิ งรางวัลและมี ผูป้ ระกอบการเพี ยง 1
บริ ษทั ที่เลือกใช้วธิ ี การจัดสัมมนาและใช้ระบบเงินผ่อน (รายละเอียดดังตารางที่ 5.18)
4.5.2 ปัจจัยทีใ่ ช้ พจิ ารณาประกอบในการกาหนดกลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด
(Promotion Strategy) และส่ วนประสมการส่ งเสริมการตลาด (Promotion Mix)
ในการกาหนดกลยุท ธ์การส่ งเสริ มการตลาดและส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด
พบว่า ผูป้ ระกอบการที่ทาการสุ่ มตัวอย่างรวม 27 บริ ษทั มีปัจจัยที่ใช้พิจารณาโดยสรุ ปดังนี้คือ
1. ดูวเิ คราะห์กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดของคู่แข่ง
2. ดูจากกิจกรรมการส่ งเสริ มการตลาดที่ประสบความสาเร็ จในอดีต
3. ดูงบประมาณที่มีและดูความคุม้ ของเงินที่ใช้กบั ประโยชน์ที่จะได้รับ
4. ดูช่วงเวลาของกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดว่ากินเวลานานแค่ไหน
5. วิเคราะห์ผบู ้ ริ โภคว่ามีอะไรกระตุน้ ให้ซ้ื อ ลูกค้ามีความต้องการอะไรจากแคมเปญ
โปรโมชัน่ แล้วกาหนดให้สอดคล้อง บางครั้งมีการทาวิจยั ลูกค้าในเรื่ องของการรับสื่ อ วิจยั ประเภท
ของสื่ อที่ เข้ า ถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้า กิ จ กรรมที่ เข้า ถึ ง กลุ่ ม ผู ้บ ริ โภค สื่ อและกิ จ กรรมที่ เหมาะสมกั บ
กลุ่มเป้ าหมาย ประเภทของลูกค้าว่าเป็ นลูกค้าประจาหรื อไม่รวมทั้งดูปริ มาณการซื้ อสิ นค้าในแต่ละ
ครั้ง
6. วิเคราะห์ประสิ ทธิผลของและความคุม้ ค่าของกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดแต่ละวิธี
เช่นกิจกรรมพิเศษทางการตลาด ( Event Marketing ) จะสาคัญในการสร้างยีห่ อ้ ผลิตภัณฑ์ การสาธิ ต
จะช่ วยให้เกิ ดการรู ้ จกั ผลิ ตภัณ ฑ์ (Awareness) การส่ งเสริ มการขาย (Sale Promotion) ต้องท าตาม
ช่วงเวลา ตามเทศกาล และใช้เพื่อแก้ปัญหา ในขณะที่การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) ต้องทา
เต็มที่เพราะเสี ยเงินน้อย
7. วิเคราะห์ ก ฎหมาย ระเบี ย บข้อ บัง คับ ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กกิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม
การตลาดแต่ละประเภท รวมทั้งนโยบาย เทคโนโลยี
8. ดูช่วงฤดูกาล เทศกาลที่มีผลกระทบ จังหวะเวลาที่เหมาะสม
9. ดูความเข้มแข็งของยี่ห้อผลิตภัณฑ์ ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ แล้วเลือกกิ จกรรมให้
เหมาะสม เช่น ถ้าต้องการสร้างภาพพจน์ก็จะใช้วธิ ีสาธิต แจก แถมของตัวอย่าง
10. ดูตาแหน่ งของผลิตภัณฑ์วา่ เข้มแข็งเพียงใด รวมทั้งนโยบายบริ ษทั ถ้าต้องการให้
อยูใ่ นตาแหน่งสิ นค้าพรี เมียมก็ตอ้ งกาหนดกลยุทธ์ดี ๆ โดยพิจารณาจากราคาสิ นค้า
11. ดูส่วนแบ่งการตลาดและการแบ่งส่ วนตลาดในแต่ละช่องทางที่จะเข้าไป
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12. ดูสภาพการแข่งขัน
13. วิเคราะห์ ก ารท ากิ จกรรมส่ ง เสริ ม การตลาดร่ วมกับ คู่ ค ้า (Co-Promotion) หรื อ มี
สปอนเซอร์ ร่วม
14. ดู ค วามสอดคล้องกับ แผนการตลาด วัตถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมายทางการตลาด
โดยรวมในลักษณะแคมเปญใหญ่ ซึ่ งต้องผสมผสานหลายวิธีการเข้าด้วยกัน
15. ดู จ ากคุ ณ ภาพของสิ นค้า ความแตกต่ า งของตัว สิ นค้า เมื่ อ เที ย บกับ คู่ แ ข่ ง ขัน
ความสาคัญของสิ นค้า ลักษณะสิ นค้า โดยดูตามความเหมาะสมของสิ นค้าแต่ละรายการ เช่น ถ้าเป็ น
สิ นค้าใหม่ก็ตอ้ งมีการส่ งเสริ มการตลาดเพื่อกระตุน้ ความสนใจ
16. ดูจากวัตถุประสงค์ของการส่ งเสริ มการตลาดเป็ นหลัก
17. ดูความคุม้ ค่าที่ลูกค้าจะได้รับจากกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
18. ดูตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และจัดกิ จกรรมที่ต่างกันไปเป็ นในลักษณะ
Local Marketing
19. ประเมิ น จากยอดขายที่ ไ ม่ ถึ ง เป้ า จ าเป็ นต้อ งมี กิ จ กรรมการตลาดกระตุ ้น เพื่ อ
แก้ปัญหา
20. ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของธุรกิจ
21. มีการใช้กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ทุกรู ปแบบ
4.5.3 วิธีในการกาหนดและจัดการกับงบประมาณในการทาการส่ งเสริ มการตลาด
ในการกาหนดและจัดการกับงบประมาณในการส่ งเสริ มการตลาดผูป้ ระกอบการทั้ง 27
บริ ษทั มีวธิ ี การที่แตกต่างกันโดยสรุ ปดังนี้คือ
1. คิดเป็ นสัดส่ วนกับยอดขายแล้วจึงกระจายงบประมาณแยกตามแต่ละผลิ ตภัณฑ์
และมีการปรับงบประมาณเป็ นช่วง ๆ เช่น พิจารณาเป็ นรายไตรมาส หรื อตามความเหมาะสม
2. ดูจากค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการตลาดของบริ ษทั ในอดีต กาไรขาดทุนของแต่ละ
ตลาดในอดีต ผลของการขายในแต่ละตลาด
3. ดู จากประสิ ทธิ ผลของการส่ งเสริ มการตลาดในอดี ตเมื่อเทียบกับงบประมาณว่า
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายเพียงใด และจัดโปรแกรมการตลาดให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
4. ดูตามสถานการณ์การตลาด ภาวะการแข่งขัน กิจกรรมของคู่แข่งขันกลยุทธ์ที่จะใช้
ตอบโต้ช่วงฤดูกาล เทศกาล
5. ดูความแข็งแกร่ งของยีห่ อ้ ผลิตภัณฑ์ ถ้าแข็งแกร่ งแล้วก็จะไม่ใช้มาก
6. ดูโอกาสที่จะประสบความสาเร็ จ
7. ดูจากผลการทางานในอดีตของตัวแทนจาหน่าย
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8. การต่อรองกับผูบ้ ริ หาร และหุน้ ส่ วน คู่คา้
9. ดูความสาคัญของสิ นค้าแต่ละรายการ ความจาเป็ นของแต่ละผลิตภัณฑ์
10. ดูความต้องการของลูกค้า
11. ดูการลงทุนในระยะยาว ในผลิตภัณฑ์แต่ละตัว โดยประเมินจากผลตอบแทนการ
ลงทุ น ปริ มาณขายที่ ได้ เป้ าหมายที่ กาหนด ยอดขายที่คาดหวังไว้ มู ลค่าโครงการ แผนกิ จกรรม
การตลาดที่กาหนดในแต่ละช่วงเวลา
12. ดูการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายของกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาด สื่ อต่าง ๆ โดยซื้ อข้อมูล
การวิจยั สื่ อจากบริ ษทั ที่ทาวิจยั
13. ประเมินจากฐานของกลุ่มเป้าหมาย ถ้ากว้างก็ตอ้ งใช้งบประมาณมาก
14. ขึ้ นอยู่ ก ับ ลั ก ษณะธุ ร กิ จ เช่ น ถ้า ขายตรงต้อ งเน้ น ค่ า ตอบแทนพนั ก งานขาย
(Commission) เป็ นสัดส่ วนที่มาก
15. ขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจถ้าขยายตัวงานก็จะเพิ่ม
4.5.4 วิธีการในการประเมินประสิ ทธิผลของกลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด (Promotion
Effectiveness)
ผู ป้ ระกอบการทั้ง 27 บริ ษ ัท มี วิธี ก ารในการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของกลยุท ธ์ ก าร
ส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกันไปโดยสรุ ปเป็ นดังนี้คือ
1. การทาวิจยั ภายหลังโฆษณา แต่สาหรับการส่ งเสริ มการตลาดวิธีอื่น ๆ อาจไม่วดั
หรื อวัดเพียงบางครั้ง
2. วัดจากอัตราการเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภค (Rating)
3. การท าวิจ ัย ผู ้บ ริ โ ภคเพื่ อ ประเมิ น การยอมรั บ ในภาพพจน์ ข องสิ น ค้า และตรา
ผลิตภัณฑ์ การทาการประชุมกลุ่ม (Focus Group) ประเมินอัตราการรู ้จกั ที่เพิ่มขึ้น ประเมินจากการรู ้
ข่าวจากสื่ อ ประเมินจากการตอบรับโดยใช้คูปองตัดจากสื่ อ การวิจยั กลุ่มเป้าหมาย
4. วัดจากคาวิจารณ์ของลูกค้า การรายงานของพนักงานขาย ความคิดเห็นของตัวแทน
จาหน่าย คู่คา้ การสังเกต ณ จุดขาย คุยกับกลุ่มคนที่เห็นแคมเปญของบริ ษทั รวมทั้งการถูกกล่าวถึง
ในที่สาธารณชนทัว่ ไป (Talk of the Town)
5. การวัดยอดขายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย หรื อเพิ่มขึ้นตามเป้ าหมายที่กาหนด
ไว้ แล้ววิเคราะห์ ปัญหาที่เกิ ดขึ้ น รวมทั้งการวิเคราะห์ยอดขายในแต่ละผลิ ตภัณฑ์ ในแต่ละส่ วน
ตลาดที่เพิ่มขึ้นแต่การวัดจากยอดขายในกรณี ของการขายขาดจะวัดไม่ค่อยได้เพราะการขายขาดอาจ
มีสินค้าคงเหลืออยูท่ ี่ช่องทางจาหน่าย
6. วัดจากส่ วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้น
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7. วัดจากยอดขายก่อนทากิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดเปรี ยบเทียบกับหลังทากิ จกรรม
ส่ งเสริ มการตลาด โดยทาการวิจยั เปรี ยบเทียบ การทาสถานการณ์จาลอง (Simulation) ที่ร้านค้า การ
ทดสอบตลาด (Market Testing) ที่ ร้ านค้าบางร้ าน การจัด หน้าร้ าน (Display) แล้ว จึ ง ท าจริ ง ทั่ว
ประเทศ
8. ผลสาเร็ จของกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดจะประเมินโดยอิงจากกาไรที่เพิ่มขึ้นตาม
ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด และภายหลังจากถอนกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดออกแล้ว
ยอดขายไม่ควรจะลดลง ยอดขายตามปกติควรเพิ่มขึ้นหลังทากิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
9. วัดโดยประเมินแต่ละรายลู กค้าที่มีกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดเปรี ยบเทียบกับใน
อดีตแล้วดูวา่ กิจกรรมลักษณะใดประสบความสาเร็ จมากกว่ากัน
4.5.5 การนาทฤษฏีทางการตลาดมาประยุกต์ ใช้ ในการกาหนดกลยุทธ์ การส่ งเสริม
การตลาด
จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการรวม 27 บริ ษทั ได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับการนาทฤษฎี
ทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด โดยพบว่าผูป้ ระกอบการ
จานวน 12 บริ ษทั คิดเป็ น 44.5% ของกลุ่มตัวอย่างยืนยันว่ามีการนาเอาทฤษฏีทางการตลาดมาใช้ใน
เชิงประยุกต์เพื่อกาหนดกลยุทธ์การส่ งเสิ รมการตลาด และอีก 9 บริ ษทั คิดเป็ น 33.3 % จะเน้นการใช้
ทฤษฏีเป็ นอย่างมาก ส่ วนอีก 6 บริ ษทั คิดเป็ น 22.2 % ไม่ค่อยได้ใช้ทฤษฏีแต่จะพิจารณากลยุทธ์ตาม
ความเหมาะสมตามสถานการณ์และใช้ดุลยพินิจ (รายละเอียดดังตารางที่ 5.19 )
ตารางที่ 5.19 การนาทฤษฏีทางการตลาดมาประยุกต์ ใช้ ในการกาหนดกลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด
การใช้ ทฤษฏีการตลาด
จานวน
%
1. ใช้ทฤษฏี
9
33.3
2. ใช้ทฤษฏีแบบประยุกต์
12
44.5
3. คานึงถึงสถานการณ์ความเหมาะสมและใช้ดุลยพินิจ
3
11.1
4. ไม่ค่อยใช้
2
7.4
5. ใช้ทฤษฏีประกอบกับการใช้ดุลยพินิจ
1
3.7
รวม
27
100
4.5.6 ผู้ทมี่ ีส่วนร่ วมในการกาหนดกลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด
จากการสั ม ภาษณ์ ผู ป้ ระกอบการเกี่ ย วกับ ผู ้มี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดกลยุท ธ์ ก าร
ส่ งเสริ มการตลาด พบว่า 3 ฝ่ ายหลัก ๆ ที่มีส่วนร่ วมในการกาหนดกลยุทธ์ได้แก่ ฝ่ ายการตลาดซึ่ งมี
จานวนถึง 21 บริ ษทั คิดเป็ น 77.8 % ของจานวนตัวอย่าง รองลงมาได้แก่เจ้าของ ผูบ้ ริ การระดับสู ง

223
และฝ่ ายขายในสัดส่ วนที่ใกล้เคี ยงกันคือ 17 และ 16 บริ ษทั ตามลาดับคิดเป็ น 63.0 % และ 59.3 %
นอกนั้น ก็ จะเป็ นผูจ้ ดั การผลิ ต ภัณ ฑ์ บริ ษ ัท ตัวแทนขาย คู่ ค ้า ฝ่ ายผลิ ต และเทคนิ ค ฝ่ ายโฆษณา
ประชาสั ม พัน ธ์ และส่ ง เสริ ม การตลาด ฝ่ ายจัด จ าหน่ า ย รวมทั้ง ตัว แทนโฆษณา ตามล าดับ
(รายละเอียดดังตารางที่ 5.20 )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตารางที่ 5.20 ผู้ทมี่ ีส่วนร่ วมในการกาหนดกลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด
ผู้ทมี่ ีส่วนร่ วม
จานวน
ฝ่ ายการตลาด
21
ผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์
4
เจ้าของ/ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
17
ฝ่ ายขาย
16
ฝ่ ายผลิตและเทคนิค
3
บริ ษทั ตัวแทนจาหน่าย/คู่คา้
5
ฝ่ ายโฆษณา/ประชาสัมพันธ์/ส่ งเสริ มการตลาด
3
ฝ่ ายจัดจาหน่าย
1
ตัวแทนโฆษณา
1
รวม
27

%
77.8
14.8
63.0
59.3
11.1
18.5
11.1
3.7
3.7
100

สรุ ปการใช้ ทฤษฏีและแนวคิดทางการตลาดในการดาเนินงานเกีย่ วกับการกาหนดกลยุทธ์ ส่วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix)
จากการวิเคราะห์วธิ ี ดาเนินเกี่ยวกับการกาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด (Marketing
Mix) ข้างต้นพบว่าผูป้ ระกอบการได้มีการนาแนวคิดและทฤษฏีดา้ นการตลาดมาประยุกต์ใช้อนั
ได้แก่ แนวคิดและทฤษฏีต่อไปนี้คือ
1. การกาหนดส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย
และการส่ งเสริ มการตลาด (Marketing Mix )
2. กาหนดกลุ่มเป้ าหมาย (Tarket Group)
3. ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)
4. อุปสงค์อุปทาน (Demand/Supply)
5. SWOT Analysis
6. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค(Consumer Behaviour)
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7.
8.
9.
10.
11.

คู่แข่งขัน (Competitors)
Feasibility Study
การสร้างตราผลิตภัณฑ์ (Brand Building)
การสร้างความแตกต่างในตัวสิ นค้า (Product Differentiation)
การสื่ อสารการตลาดครบวงจร (IMC)

การใช้ทฤษฏีและแนวคิดทางการตลาดข้างต้นในการดาเนินงานเกี่ยวกับการกาหนดกล
ยุทธ์ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) นั้นพบว่าผูป้ ระกอบการได้ทาการวิเคราะห์ตวั แปรและ
ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในหลายด้าน เช่นเดียวกับการดาเนินงานด้านการวางแผนและการแก้ปัญหา
ทางการตลาด ซึ่ งการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ผูป้ ระกอบการมีความจาเป็ นที่จะต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรและปั จจัยต่าง ๆ โดยอาศัยวิธีการในการเสาะแสวงหาข้อมูลในหลากหลาย
รู ปแบบเป็ นอย่างมาก ในประเด็นนี้ จึงเห็นได้อย่างชัดเจนถึงความจาเป็ นของระบบข้อมูลข่าวสาร
ทางการตลาดที่เข้ามาเกี่ยวข้องต่องานด้านการกาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเป็ นอย่าง
มาก รวมทั้งผูป้ ระกอบการจะต้องมีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ตวั แปรต่าง ๆ ทางการตลาดเป็ น
อย่างมากอีกด้วย

ตอนที่ 5 คุณสมบัติของพนักงานทีม่ หี น้ าทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานด้ านการตลาด
จากการสัม ภาษณ์ ผูป้ ระกอบการรวม 27 บริ ษ ทั เกี่ ยวกับ เกณฑ์ที่ ใช้ในการพิ จารณา
คัดเลือกพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาด ระดับการศึกษาและวุฒิการศึกษาของพนักงานที่
มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาด รวมทั้งปั ญหาของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาด
ในปั จจุบนั ได้ขอ้ สรุ ปดังนี้คือ
5.1 ระดับการศึกษาของพนักงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานด้ านการตลาดของบริษัทในปัจจุบัน
พบว่ามี ผูป้ ระกอบการถึ ง 10 บริ ษ ทั คิ ดเป็ น 37.0 % ของจานวนตัวอย่างไม่ มี ก ารรั บ
พนักงานในระดับต่ ากว่าปริ ญญาตรี และเมื่อให้คะแนนความสาคัญตามจานวนพนักงานที่จาแนก
ตามระดับการศึกษาของแต่ละบริ ษทั เรี ยงตามอันดับ พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วพนักงานที่ทางานเกี่ยวข้อง
กับงานด้านการตลาดจะมี ระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มากที่สุดเป็ นอันดับ 1 ด้วยค่าเฉลี่ ย
2.70 รองลงมาจะมีการศึกษาในระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี ดว้ ยค่าเฉลี่ย 1.56 และต่ากว่าปริ ญญาตรี ดว้ ย
ค่าเฉลี่ย 1.30 ตามลาดับ (รายละเอียดดังตารางที่ 5.21)
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ตารางที่ 5.21 ระดับการศึกษาของพนักงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานด้ านการตลาด
จานวนตัวอย่างจาแนกตามอันดับ
ระดับการศึกษา
1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
2. ปริ ญญาตรี
3. สู งกว่าปริ ญญาตรี

อันดับ 1

อันดับ 2

อันดับ 3

7
19
1

4
8
14

6
0
11

หมายเหตุ คะแนนความสาคัญ อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
ไม่มีพนักงาน

ไม่ มี
พนักงาน
10
1

รวม

ค่ าเฉลีย่
อันดับ

27
27
27

1.30
2.70
1.56

=3
=2
=1
=0

5.2 เกณฑ์ ที่ ใช้ พิ จ ารณาในการคั ด เลื อ กพนั ก งานที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นการตลาดใน
ปัจจุบัน
จากการสัมภาษณ์ ผูป้ ระกอบการทั้ง 27 บริ ษทั ในเรื่ องของเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
คัด เลื อ กพนัก งานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ งานด้านการตลาด โดยแบ่ งระดับ พนัก งานที่ เกี่ ย วกับ งานด้า น
การตลาดออกเป็ น 3 ระดับได้แก่ พนักงานในระดับผูบ้ ริ หาร พนักงานระดับกลาง และพนักงาน
ระดับ ล่ าง ผูป้ ระกอบการได้แสดงความคิ ดเห็ น ในเรื่ องของเกณฑ์ที่ ใช้ในการพิ จารณาคัดเลื อก
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาด โดยมีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณารวม 19 เกณฑ์ได้ขอ้ สรุ ปดังนี้คือ
5.2.1 เกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานด้ านการตลาดในระดับผู้
บริหาร
เกณฑ์ที่ผูป้ ระกอบการทุกบริ ษทั ให้ความสาคัญในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานด้าน
การตลาดในระดับผูบ้ ริ หารได้แก่ เกณฑ์ดงั ต่อไปนี้คือ (รายละเอียดดังตารางที่ 5.22 )
1. ความเป็ นผูม้ ีวสิ ัยทัศน์
2. กล้าแสดงความคิดเห็น
3. มีความคิดสร้างสรรค์
4. มีมนุษย์สัมพันธ์
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5. มีความสามารถในการวิเคราะห์และนาเสนอ
6. มีความสามารถในการสื่ อสาร
7. มีบุคลิกภาพที่ดี
8. มีจริ ยธรรมและมีความซื่อสัตย์
9. มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
10. มีความรับผิดชอบ
11. มีความรู ้ดา้ นการตลาด
ส่ วนเกณฑ์ที่ผปู ้ ระกอบการโดยรวมให้ความสาคัญรองลงมาตามลาดับได้แก่เกณฑ์ดงั ต่อไปนี้คือ
1. ความอดทน มีประสบการณ์ และความพร้อมในการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่
2. มีความรู ้ดา้ นภาษาที่ดีในภาษาต่างประเทศเช่น ภาษาอังกฤษ
3. วุฒิการศึกษา
สาหรั บ ความรู ้ ท างด้านเทคโนโลยีส านัก งาน และสถาบันการศึก ษาที่จบไม่ค่ อยให้
ความสาคัญมากนัก
ตารางที่ 5.22 เกณฑ์ ทใี่ ช้ พจิ ารณาในการคัดเลือกพนักงานระดับผู้บริหารที่
เกีย่ วข้ องกับงานการตลาดในปัจจุบัน
เกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการคัดเลือก

จานวนคาตอบ

1. มีความรู ้ดา้ นภาษาดีในภาษา.
2. มีความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์
3. มีความรู ้ทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น โทรสารเครื่ องถ่าย
เอกสาร
4. มีความอดทน
5. เป็ นผูม้ ีวสิ ัยทัศน์
6. กล้าแสดงความคิดเห็น
7. มีความคิดสร้างสรรค์
8. มีมนุษยสัมพันธ์
9. มีความสามารถในการวิเคราะห์และนาเสนอ
10. มีความสามารถในการสื่ อสาร

24
26

% จากจานวน
ตัวอย่าง
88.9
96.3

14

51.9

26
27
27
27
27
27
27

96.3
100
100
100
100
100
100
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เกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการคัดเลือก
11. บุคลิกภาพ
12. ความมีประสบการณ์
13. สถาบันการศึกษาที่จบ
14. วุฒิการศึกษา/สาขาที่จบ
15. มีจริ ยธรรมและมีความชื่อสัตย์
16. มีความเป็ นผูน้ าเชื่อมัน่ ในตนเอง
17. มีความรับผิดชอบ
18. มีความรู ้ทางด้านการตลาด
19. มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่
จานวนตัวอย่างรวม

จานวนคาตอบ
27
26
9
21
27
27
27
27
26
27

% จากจานวน
ตัวอย่าง
100
96.3
33.3
77.8
100
100
100
100
96.3
100

5.2.2 เกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานด้ านการตลาดในระดับพนักงานระดับกลาง
ผูป้ ระกอบการทุกบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานตาม
เกณฑ์ต่อไปนี้มากที่สุด ได้แก่ (รายละเอียดดังตารางที่ 5.23)
1. ความรู ้ทางด้านคอมพิวเตอร์
2. มีความอดทน
3. กล้าแสดงความคิดเห็น
4. มีความคิดสร้างสรรค์
5. มีมนุษย์สัมพันธ์
6. มีความสามารถในการสื่ อสาร
7. มีบุคลิกภาพที่ดี
8. มีจริ ยธรรมและความซื่อสัตย์
9. มีความรับผิดชอบ
สาหรับเกณฑ์พิจารณาอื่น ๆ ที่ผปู ้ ระกอบการให้ความสาคัญรองลงมาเรี ยงตามลาดับได้แก่
1. มีความเป็ นผูน้ าเชื่อมัน่ ในตนเอง มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่
2. มี ค วามรู ้ ท างเทคโนโลยีส านัก งานใหม่ ๆ มี ค วามสามารถในการวิเคราะห์ แ ละ
นาเสนอ
3. มีประสบการณ์ มีความรู ้ดา้ นการตลาด
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4. เป็ นผูม้ ีวสิ ัยทัศน์
5. มีความรู ้ดา้ นภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษา สาขาที่จบ
ส่ ว นสถานบัน ที่ จ บนั้น พบว่า มี ผู ้ป ระกอบการเพี ย ง 8 บริ ษ ัท คิ ด เป็ น 29.63% ของ
จานวนตัวอย่างทั้งหมดที่ให้ความสาคัญต่อเกณฑ์ดงั กล่าวนี้
ตารางที่ 5.23 เกณฑ์ ทใี่ ช้ พจิ ารณาในการคัดเลือกพนักงานระดับกลางทีเ่ กีย่ ว
ข้ องกับงานการตลาดในปัจจุบัน
% จากจานวน
จานวนคาตอบ
เกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการคัดเลือก
ตัวอย่าง
1. มีความรู ้ดา้ นภาษาดีในภาษา
19
70.4
2. มีความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์
27
100
3. มีความรู ้ทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น โทรสารเครื่ องถ่าย
25
92.6
เอกสาร
4. มีความอดทน
27
100
5. เป็ นผูม้ ีวสิ ัยทัศน์
20
74.1
6. กล้าแสดงความคิดเห็น
27
100
7. มีความคิดสร้างสรรค์
27
100
8. มีมนุษยสัมพันธ์
27
100
9. มีความสามารถในการวิเคราะห์และนาเสนอ
25
92.6
10. มีความสามารถในการสื่ อสาร
27
100
11. บุคลิกภาพ
27
100
12. ความมีประสบการณ์
24
88.9
13. สถาบันการศึกษาที่จบ
8
29.6
14. วุฒิการศึกษา/สาขาที่จบ
19
70.4
15. มีจริ ยธรรมและมีความชื่อสัตย์
27
100
16. มีความเป็ นผูน้ าเชื่อมัน่ ในตนเอง
26
96.3
17. มีความรับผิดชอบ
27
100
18. มีความรู ้ทางด้านการตลาด
24
88.9
19. มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่
26
96.3
จานวนตัวอย่างรวม
27
100

229
5.2.3 เกณฑ์ ที่ใช้ ในการพิจารณาคั ดเลื อกพนั กงานด้ านการตลาดในระดับ พนั กงาน
ระดับล่าง
พบว่าผูป้ ระกอบการให้ความส าคัญต่ อเกณฑ์ในการพิจารณาน้อยกว่าการพิจารณา
คัดเลือกพนักงานในระดับผูบ้ ริ หารและพนักงานระดับกลางโดยที่เกณฑ์ซ่ ึ งผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่
ให้ความสาคัญเรี ยงตามลาดับมีดงั นี้คือ (รายละเอียดดังตารางที่ 5.24)
ตารางที่ 5.24 เกณฑ์ ทใี่ ช้ พจิ ารณาในการคัดเลือกพนักงานระดับล่างทีเ่ กีย่ วข้ อง
กับงานการตลาดในปัจจุบัน
% จากจานวน
จานวนคาตอบ
เกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการคัดเลือก
ตัวอย่าง
1. มีความรู ้ดา้ นภาษาดีในภาษา
9
33.3
2. มีความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์
19
70.4
3. มีความรู ้ทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น โทรสารเครื่ องถ่ายเอกสาร
19
70.4
4. มีความอดทน
26
96.3
5. เป็ นผูม้ ีวสิ ัยทัศน์
10
37.1
6. กล้าแสดงความคิดเห็น
19
70.4
7. มีความคิดสร้างสรรค์
20
74.1
8. มีมนุษยสัมพันธ์
26
96.3
9. มีความสามารถในการวิเคราะห์และนาเสนอ
14
51.6
10. มีความสามารถในการสื่ อสาร
23
85.2
11. บุคลิกภาพ
21
77.8
12. ความมีประสบการณ์
13
48.2
13. สถาบันการศึกษาที่จบ
4
14.8
14. วุฒิการศึกษา/สาขาที่จบ
17
63.0
15. มีจริ ยธรรมและมีความชื่อสัตย์
25
92.6
16. มีความเป็ นผูน้ าเชื่อมัน่ ในตนเอง
17
63.0
17. มีความรับผิดชอบ
26
96.3
18. มีความรู ้ทางด้านการตลาด
19
70.4
19. มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่
22
81.5
จานวนตัวอยางรวม
27
100
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1. ความอดทน ความมีมนุษยสัมพันธ์ และมีความรับผิดชอบ (26 บริ ษทั 96.3%)
22. ความมีจริ ยธรรมและมีความซื้อสัตย์ (25 บริ ษทั 92.6%)
23. ความสามารถในการสื่ อสาร (23 บริ ษทั 85.2%)
24. มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ (22 บริ ษทั 81.48%)
25. มีบุคลิกภาพดี (21 บริ ษทั 77.8%)
26. มีความคิดสร้างสรรค์ (20 บริ ษทั 74.1%)
27. มีความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสานักงาน ความรู ้ดา้ นการตลาด และกล้า
แสดงความคิดเห็น (19 บริ ษทั 70.4%)
28. มีความเป็ นผูน้ า เชื่อมัน่ ในตนเอง และวุฒิการศึกษา/สาขาที่จบ (17 บริ ษทั 63.0%)
29. มีความสามารถในการวิเคราะห์และนาเสนอ (14 บริ ษทั 51.6%)
30. มีประสบการณ์ (13 บริ ษทั 48.2%)
31. เป็ นผูม้ ีวสิ ัยทัศน์ (10 บริ ษทั 37.1%)
32. มีความรู ้ทางด้านภาษาต่างประเทศเช่น ภาษาอังกฤษ (9 บริ ษทั 33.3%)
33. สถาบันการศึกษาที่จบ (4 บริ ษทั 14.8%)
5.3 ความสอดคล้ องของวุฒิการศึกษาของพนักงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับงานการตลาดกับลักษณะ
งานทีท่ าอยู่ในปัจจุบัน
จากการสัมภาษณ์ ผูป้ ระกอบการทั้ง 27 บริ ษทั พบว่าโดยส่ วนใหญ่ วุฒิการศึกษาของ
พนักงานมีความสอดคล้องกับลักษณะงานที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั อยูใ่ นระดับปานกลางถึงค่อนข้างมาก
ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.41 (รายละเอียดดังตารางที่ 5.25)
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ตารางที่ 5.25 ความสอดคล้ องของวุฒิการศึกษาของพนักงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับงานการตลาดกับ
ลักษณะงานที่ทาอยู่ในปัจจุบัน
ระดับความสอดคล้อง
จานวน
%
1. มากที่สุด
3
11.11
2. มาก
9
33.33
3. ปานกลาง
11
40.74
4. น้อย
4
14.81
5. น้อยที่สุด
0
0.00
รวม
27
100
หมายเหตุ : คะแนนระดับความสอดคล้อง
มากที่สุด = 5
มาก = 4
ปานกลาง = 3
น้อย = 2
น้อยที่สุด = 1
โดยมีค่าเฉลี่ยของความสอดคล้อง = 3.41
5.4 แนวโน้ มความต้ องการบุคลากรสาขาการตลาดในอนาคต
พบว่าผูป้ ระกอบการรวม 24 บริ ษทั คิดเป็ น 88.9 % ของจานวนตัวอย่างมีความต้องการ
บุคลากรด้านการตลาดเพิ่มขึ้นในอนาคต ระดับการศึกษาของพนักงานซึ่ งเป็ นที่ตอ้ งการมากที่สุด
ได้แก่ ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จากจานวนผูป้ ระกอบการ 22 บริ ษทั คิดเป็ น 57.9%
ส่ วนผูป้ ระกอบการอีก 13 บริ ษทั คิดเป็ น 34.2% ต้องการพนักงานที่สาเร็ จการศึกษาในระดับสู งกว่า
ปริ ญญาตรี และที่เหลื อ 3 บริ ษทั คิดเป็ น 7.9% มีความต้องการพนักงานที่จบการศึกษาในระดับต่ า
กว่าปริ ญญาตรี (รายละเอียดดังตารางที่ 5.26 และ ตารางที่ 5.27)
ตารางที่ 5.26 แนวโน้ มความต้ องการบุคลากรในอนาคต
แนวโน้ ม
1. ต้องการ
2. ไม่ตอ้ งการ
รวม

จานวน
24
3
27

%
88.9
11.1
100
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ตารางที่ 5.27 ระดับการศึกษาทีต่ ้ องการ
วุฒิการศึกษา
1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
2. ปริ ญญาตรี
3. สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จานวน
3
22
13
38

%
7.9
57.9
34.2
100

5.5 ปัญหาของพนักงานด้ านการตลาดทีม่ ีผลกระทบต่ อการปฏิบัติงานด้ านการ
ตลาด
ผู ้ป ระกอบการทั้ง 27 บริ ษ ัท ให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ ปั ญ หาทางด้า นคุ ณ สมบัติ ข อง
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาดซึ่ งปฏิบตั ิงานอยูใ่ นปั จจุบนั พบว่าปั ญหาที่พบมากที่สุด 6
อันดับแรกคือ (รายละเอียดดังตารางที่ 5.28)
1. พนักงานไม่มีความอดทน เกี่ยงงาน ไม่มีความตั้งใจในการทางาน ขาดความ
กระตือรื อร้น ไม่ทุ่มเทให้กบั งาน ทางานโดยไม่มีเป้าหมาย เปลี่ยนงานบ่อย โดยมีผปู ้ ระกอบการ
รวม 11 บริ ษทั คิดเป็ น 40.7 % ของกลุ่มตัวอย่างที่พบปัญหานี้
2. ขาดความสามารถในการคิดริ เริ่ ม คิดสร้างสรรค์ และขาดวิสัยทัศน์ ซึ่ งพบว่ามี
ผูป้ ระกอบการ 9 บริ ษทั คิดเป็ น 33.3 % ที่พบปัญหานี้
3. ขาดความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ โดยพบว่ามี
ผูป้ ระกอบการ 7 บริ ษทั คิดเป็ น 25.9 % ที่มีปัญหาเรื่ องนี้
4. ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ ไม่รู้หน้าที่ของตนเอง ขาดวินยั ไม่เข้าใจลักษณะงาน
ที่ทา โดยพบว่ามีผปู ้ ระกอบการรวม 6 บริ ษทั คิดเป็ น 22.2 % ที่พบปัญหานี้
5. ขาดความภักดีต่อองค์กร โดยพบว่ามีการเปลี่ยนงานบ่อยและไม่เข้าใจนโยบาย
บริ ษทั ซึ่งผูป้ ระกอบการรวม 5 บริ ษทั คิดเป็ น 18.5 % ที่พบปัญหานี้
6. ขาดความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาซึ่ งมีผปู ้ ระกอบการรวม 5
บริ ษทั คิดเป็ น 18.5 % ที่พบปั ญหานี้
ส าหรับปั ญหาอื่ น ๆ ที่ มี พบบ้างในบางบริ ษ ทั ประมาณ 1-4 บริ ษ ทั หรื อคิ ดเป็ น 3.7% 14.8 % ของจานวนตัวอย่างเรี ยงตามลาดับความถี่ได้แก่
1. ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น

233
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ไม่มีความพร้อมในการเรี ยนรู ้งานใหม่ ๆ ไม่ชอบเรี ยนรู ้งานใหม่ ๆ
ขาดความสามารถในด้านงานเอกสาร การเขียนรายงานและการนาเสนอ
ขาดความรู ้พ้ืนฐานทางการตลาด
ขาดความสามารถในการนาเอาความรู ้มาประยุกต์ใช้งาน
ขาดประสบการณ์
ขาดความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์
มีความเชื่ อมัน่ ในตนเองมากเกินไป จนดูแข็งกระด้าง ก้าวร้าวมารยาทไม่ดี มองว่า
ตัวเองเก่งไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
ขาดความสามารถในการประสานงาน
คุณสมบัติไม่ตรงกับงานที่ทา
เห่อตามสังคมมากเกินไป
ขาดทักษะในการสังเกต เพื่อหาข้อมูลการตลาดหาข้อมูลลูกค้า
ขาดความสามารถในการควบคุมอารมณ์

ตารางที่ 5.28 ปัญหาของพนักงานด้ านการตลาดทีม่ ีผลกระทบต่ อการปฏิบัติงานด้ าน
การตลาด
ปัญหา
1. ขาดความอดทน
2. ขาดความคิดริ เริ่ ม
3. ขาดความสามารถด้านภาษา
4. ขาดความรับผิดชอบ
5. ไม่มีความภักดีต่อองค์กร
6. ขาดความสามารถในการวิเคราะห์
7. ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
8. ไม่ชอบเรี ยนรู ้งานใหม่ ๆ
9. ขาดความสามารถในการนาเสนอ
10. ขาดความรู ้ดา้ นการตลาด
11. ขาดความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้
12. ขาดประสบการณ์
13. ขาดความสามารถในการปรับตัว

จานวนตัวอย่าง
11
9
7
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2

%
40.7
33.3
25.9
22.2
18.5
18.5
14.8
14.8
11.1
11.1
11.1
7.4
7.4
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

ปัญหา
เชื่อมัน่ ในตนเองมากเกินไป
ขาดความสามารถในการประสานงาน
คุณสมบัติไม่ตรงกับงาน
เห่อตามสังคมเกินไป
ขาดทักษะในการสังเกตเพื่อหาข้อมูล
ขาดความสามารถในการควบคุมอารมณ์
รวม

จานวนตัวอย่าง
2
1
1
1
1
1
27

%
7.4
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
100

2. การประยุกต์ ใช้ ศาสตร์ ทางการตลาดของบริษทั ต่ างประเทศ
การวิจยั ในส่ วนนี้ จะนาเสนอตัวอย่างบริ ษทั ต่างประเทศที่ได้นาเอาทฤษฏีและกลยุทธ์
ทางการตลาดไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินธุ รกิจ ซึ่ งมีการอ้างถึงจากบทความต่าง ๆ ในลักษณะของ
กรณี ศึกษา เล่าถึ งประวัติความเป็ นมาของแต่ละบริ ษทั ประเด็นปั ญหา วิธีการแก้ปัญหาของแต่ละ
บริ ษทั การใช้ทฤษฏีและแนวคิดทางการตลาดในเชิงประยุกต์ ในการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันและ
การดาเนินธุ รกิจ ซึ่ งบริ ษทั ที่นาเสนอเป็ นตัวอย่างกรณี ศึกษาประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริ ษทั ไอบีเอ็มจากัด
บริ ษทั ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จากัด
บริ ษทั โนเกียจากัด
บริ ษทั โตโยต้าจากัด
บริ ษลั อริ อลั จากัด
โค้กและเป๊ ปซี่

1. กรณีศึกษาบริษัทไอบีเอ็มจากัด
เมื่อ ลู เกิร์ซเนอร์ เข้ามารับตาแหน่ ง CEO ของ ไอบีเอ็มในปี 1993 ไอบีเอ็มกาลังอยูใ่ น
สภาวะย่าแย่ ทั้งการเงิ นที่ร่ัวไหล วัฒนธรรมองค์กรแบบเอาตัวรอด และยังมีบริ ษทั เล็กกว่าที่ผลิต
สิ นค้าประเภทเดี ยวกันที่คุณภาพดี กว่า เร็ วกว่าและถูกกว่าเข้ามาเป็ นคู่แข่งขัน วอลล์สตรี ทแนะให้
บริ ษทั แตกออกเป็ นหน่ วยธุ รกิจย่อย ๆ แต่เกิ ร์ซเนอร์ มีแนวคิดที่แตกต่างชัดเจน คือจะคงรู ปบริ ษทั
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เดิ มต่อไป แต่เปลี่ ยนวิธีดาเนิ นธุ รกิ จ อีกทั้งยังแสดงให้เห็ นว่าธุ รกิ จสามารถดาเนิ นต่อไปและผ่าน
ช่วงเวลาท้าทายของเหล่าบริ ษทั เล็ก ๆ อีกด้วย จุดอ่อนที่บริ ษทั กาลังประสบปัญหาอยูไ่ ด้แก่
 การสู ญเสี ยความไว้วางใจของลูกค้า เนื่องจากไม่พอใจคุณภาพสิ นค้า
 การรี บกระจายอานาจออกไปโดยไม่คิดให้รอบคอบ
 ปั ญหาการประสานงานระหว่างฝ่ ายที่เชื่องช้า
 ฝ่ ายการตลาดและฝ่ ายขายแย่งกันกุมอานาจทาให้เกิ ดความตึงเครี ยดระหว่าง
ฝ่ าย
 ระบบประเมินผลการปฏิบตั ิการที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งและความสับสน
ซึ่ งก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงเมื่อต้องปิ ดการขายกับลูกค้า
เกิ ร์ซเนอร์ ประกาศแผน “Operation Bear Hug” โดยให้ผบู ้ ริ หารอาวุโส 50 คนออกไป
เยี่ย มลู ก ค้ารายใหญ่ ของบริ ษ ทั เป็ นการส่ วนตัวอย่างน้อย 5 รายในเวลา 3 เดื อน ไถ่ ถามถึ งความ
ต้องการของลูกค้าและสิ่ งที่ลูกค้าสนใจ จากนั้นให้ส่งรายงานกลับไปที่เกิร์ซเนอร์ การประชุม Bear
Hug คือก้าวแรกในการแก้มุมมองความคิดเดิมที่ลูกค้าว่าการติดต่อกับไอบีเอ็มเป็ นเรื่ องยุง่ ยาก
เบ็ดเสร็จหนึ่งเดียว
เกิ ร์ซเนอร์ ตดั สิ นใจนับแต่แรกเริ่ มว่าจะยังคงให้ ไอบีเอ็ม เป็ นองค์กรรวมเช่ นเดิ ม ใน
ตลาดคอมพิวเตอร์ที่แปรเปลี่ยนไปตลอดเวลา ใน ข ณ ะ ที่ ไ อ บี เอ็ ม นั้ น เชื่ อ งช้ าใน ก าร ผ ลิ ต
แอพพลิ เคชั่น เสริ ม แต่ บ ริ ษ ทั อื่ น ที่ เพิ่ ง เกิ ดกลับ ไวกว่า ในการสร้ างสรรค์แอพพลิ เคชั่น เสริ ม บน
พื้นฐานฮาร์ ดแวร์ ของ ไอบีเอ็ม ซึ่ งเป็ นระบบที่ใช้ได้ท้ งั องค์กรธุรกิจและลูกค้าครัวเรื อน
เกิ ร์ซเนอร์ ตระหนักดี วา่ ไม่มีบริ ษทั ใดรวบรวมทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกันก่อนจะถึง
มือลูกค้า เกิร์ซเนอร์ คิดว่า ไอบีเอ็ม เหมาะสมที่จะเป็ นบริ ษทั นั้นได้ โดยใช้เทคโนโลยีอนั ซับซ้อนให้
เกิดประโยชน์เกิร์ซเนอร์ รู้ดีวา่ บริ ษทั ต้องถูกปกป้ องให้คงอยูเ่ ป็ นหนึ่ งเดียว ทว่าสิ่ งที่เขายังไม่รู้ก็คือ
จะใช้ความสามารถนี้ของบริ ษทั อย่างไรเพื่อให้บริ ษทั คงรู ปเป็ นหนึ่งเดียวอยูไ่ ด้
พลิกโฉมโมเดลธุรกิจ
หากรายได้ กาไรสุ ทธิ และรายจ่ายของบริ ษทั สัมพันธ์กนั อย่างเหมาะสม ผลที่ได้ก็คือ
กาไรทีเพิ่มมากขึ้นและการเงินไหลเวียนคล่องตัว นัน่ คือธุ รกิจที่ประสบความสาเร็ จ แต่ในปี 1993
ไอบี เอ็ ม ไม่ ไ ด้เป็ นเช่ น นั้น รายรั บ ของบริ ษ ัท ชะลอตัว (เนื่ อ งจากบริ ษ ัท พึ่ ง พาแต่ ย อดขายของ
คอมพิ วเตอร์ เมนเฟรมที่ ต่ าลงทุ ก ที ) ก าไรสุ ท ธิ ดิ่ ง เหว (เนื่ อ งจากราคาที่ ต้องลดลงเพื่ อ จะขาย
เมนเฟรมให้ได้) ส่ วนรายจ่ายของบริ ษทั ก็ไม่สามารถควบคุมได้
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายจ่าย คือ ปั ญหาใหญ่ ที่ สุดของบริ ษทั รายจ่ายมูลค่า 8,900 ล้าน
ดอลลาร์ สหรัฐที่ตอ้ งถูกตัดออกไป หมายถึงต้องมีการลดพนักงานลงอีก 35,000 คน (หลังจากที่เคย
มีการลดพนักงานลงไปแล้วถึ ง 45,000 คนเมื่อปี 1992 และนับเป็ นการเลย์ออฟพนักงานออกเป็ น
ครั้งแรกของบริ ษทั
เปลีย่ นแนวทางการดาเนินธุรกิจ
เกิ ร์ซเนอร์ มองแนวการดาเนิ นธุ รกิ จของ ไอบีเอ็ม ว่าเป็ นกระบวนการที่ยุ่งยากและมี
ค่าใช้จ่ายสู งมาก โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนสัดส่ วนบริ ษทั มหึ มา สะสางวิธีปฏิบตั ิงานพื้นฐานนับ
ตั้งแต่ระดับบนสุ ดไปจนถึงล่างสุ ดของบริ ษทั เสี ยใหม่ เกิ ร์ซเนอร์ เน้นไปที่แนวคิดริ เริ่ มสาคัญ 6 จุด
คือ การพัฒนาฮาร์ ดแวร์ , การพัฒนาซอฟท์แวร์ , การสนองความต้องการลู กค้า , การจัดระบบซัพ
พลายเชน, การบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้าและบริ การ ทั้งหมดนัน่ คือกระบวนการที่จะทาให้ลูกค้า
ภายนอกเห็นได้ชดั เจน จากนั้นจึงจะหันมาใส่ ใจเรื่ องการปรับปรุ งระบบการทางานภายใน เช่น ฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล, ฝ่ ายจัดซื้ อ, ฝ่ ายอสังหาริ มทรัพย์และฝ่ ายข้อมูลทางเทคโนโลยี ซึ่ งเมื่อนับจากปี
1994-1998 โครงการปรับเปลี่ ยนระบบการทางานสามารถประหยัดเงินได้ถึง 9,500 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ
ตัดขายสิ นทรัพย์เพิม่ กระแสเงินสด
มีกลุ่มคนไม่มากนักที่ทราบว่า ไอบีเอ็ม ใกล้ลม้ ละลายมากขนาดไหนเมื่อปี 1993 เกิร์ซ
เนอร์ ได้รับคาชื่ นชมในการตัดสิ นใจขายสิ นทรัพย์จานวนหนึ่ งเพื่อทาให้บริ ษทั รอดพ้นจากสภาวะ
ล้มละลาย ซึ่ งสิ นทรัพย์ที่ไม่สาคัญและมีการขายทิง้ ออกไปในช่วงนั้นก็คือ :
 เครื่ องบินของบริ ษทั หลายลาถูกขายออกไปอย่างรวดเร็ ว
 งานศิลปะที่บริ ษทั เก็บสะสมไว้มากมายถูกนาออกประมูล
 Federal Systems Company ของ ไอบี เอ็ม ซึ่ งดั้ง เดิ ม เคยดู แ ลด้า นสั ญ ญากับ
รัฐบาล ถูกขายออกไปให้กบั Loral Corporation
การขายสิ นทรัพย์ยงั ดาเนิ นต่อไปอีกหลายปี และเกิ ร์ซเนอร์ ยงั คงปรับปรุ งโครงสร้าง
บริ ษทั ต่อไปให้คล่องตัวยิง่ ขึ้นโดยพยายามเน้นไปที่งานสาคัญ ๆ เท่านั้น
เปิ ดปูมความสาเร็จ
บริ ษ ทั เปิ ดตัว System/360 และประสบความส าเร็ จอย่างมากในธุ รกิ จด้านเมนเฟรม
System/360 ซึ่ งเปรี ยบประดุจไมโครซอฟท์วินโดวส์แห่งยุคนั้น ซึ่ งเป็ นยุคที่ ไอบีเอ็ม ครองตลาดอยู่
ถึง 3 ทศวรรษ ทั้งไอบีเอ็มและไมโครซอฟท์ต่างก็คว้าโอกาสด้านการก้าวกระโดดของเทคโนโลยี
และนาผลิตภัณฑ์ที่เปี่ ยมประสิ ทธิ ภาพใหม่ ๆ เข้าสู่ ตลาด

237
ในกรณี ของไอบี เอ็ม ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเทคโนโลยีก้าวเข้ามาพร้อมกับ
การเกิ ดของทรานซิ สเตอร์ หรื อวงจรรวม (Integrated circuit) หรื อ ชิ พ Semiconductor วัตสันและ
เพื่อนร่ วมงานรู ้ ว่าชิ พเหล่านี้ สามารถควบคุมการทางานจานวนมากได้ การใช้คอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งเดิ ม
ต้องใช้พ้ืนที่ ท้ งั ห้องเพื่ อวางเครื่ องนั้นกลายมาเป็ นกล่ อง ๆ หนึ่ งที่วางอยู่ที่มุ มห้อง (และทุ กวันนี้
กลายเป็ นมุมหนึ่ งบนโต๊ะทางาน) ด้วยการวิจยั ค้นคว้าอันยิ่งใหญ่และต้นทุนในการพัฒนา ไอบีเอ็ม
ได้สร้างรู ปแบบของคอมพิวเตอร์ หลากรู ปแบบ ทั้งเล็กไปถึงใหญ่รวมถึงการหว่านล้อมให้ลูกค้าใช้
ระบบที่ล้ าหน้ายิง่ ขึ้นเมื่อธุ รกิจของพวกเขาเติบโตขึ้น
ไอบี เอ็ ม สร้ า งธุ ร กิ จ ขึ้ นมาได้ ด้ ว ยรากฐานของเมนเฟรมโดยแท้ ท้ ั งฮาร์ ด แวร์ ,
ซอฟท์แวร์ , ยอดขายและบริ การล้วนแล้วแต่เชื่ อมโยงกับ System/360 ดู เหมือน ไอบี เอ็ม จะเป็ น
บริ ษ ทั ที่ ไม่ มี ใครทาบได้จนกระทั่งเมื่ อยูนิ ก ซ์ เกิ ด ขึ้ น ในช่ วงต้น ยุค 1980 และสามารถเจาะป้ อ ม
ปราการแข็งแกร่ งของไอบีเอ็มสาเร็ จ เพราะในที่สุดลู กค้าก็มีทางเลือกใช้ผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั อื่น
นอกจากเมนเฟรม ของไอบี เอ็ม ทั้งด้านราคาและความเปิ ดกว้างท าให้บ ริ ษ ัท อื่ นสามารถเข้ามา
แข่งขันในตลาดที่ครั้งหนึ่งเคยปิ ดตายได้
รากฐานทีไ่ ม่ มั่นคง
หลังจากยูนิกซ์ ตีป้ อมปราการของไอบี เอ็มแตกแล้ว บรรดาผูผ้ ลิ ตคอมพิวเตอร์ ส่ วน
บุคคล (PC) ต่างก็ต่อสู ้ กนั อย่างดุ เดื อดในขณะที่ไอบีเอ็มนั้นแทบไม่ได้เข้าร่ วมสงครามครั้งนี้ เลย
เพราะไอบี เอ็ม ไม่เห็ นว่า PC จะมีผลกระทบกับอาณาจักรธุ รกิ จคอมพิวเตอร์ ของตนได้ โดยยอม
ปล่ อ ยอ านาจควบคุ ม ในสองตลาดที่ มี ค่ า ที่ สุ ดในตลาด PC คื อ ระบบปฏิ บ ัติ ก ารและไมโคร
โพรเซสเซอร์ ให้กบั คู่แข่งอย่าง Microsoft และ Intel ตามลาดับ และเมื่อเกิร์ซเนอร์ เข้ามารับตาแหน่ง
ผูบ้ ริ หารนั้น ทั้งสองบริ ษทั ก็ครองตาแหน่งสู งสุ ดของธุรกิจคอมพิวเตอร์ไปเรี ยบร้อยแล้ว
กลยุทธ์ของเกิ ร์ซเนอร์ ในการทาให้ไอบีเอ็ม หวนคืนสู่ จุดสุ ดยอดอีกครั้ง มีจุดสาคัญที่
ต้องเสี่ ยง 2 ต่อ ต่อที่ 1 คือต้องแตกธุ รกิจไอที เพื่อให้เกิดคู่แข่งย่อยนับพันรายอันจะก่อให้เกิดโมเดล
ธุ รกิ จแบบ Services-led หรื อโมเดลที่เน้นการบริ การเป็ นหัวใจสาคัญซึ่ งจะเติบโตได้อย่างมากใน
ธุ รกิจนี้ การเสี่ ยงต่อที่ 2 คือ คอมพิวเตอร์แบบเดี่ยวจะก่อเกิดเครื อข่าย ทาให้คอมพิวเตอร์ สามารถทา
หน้าที่ได้กว้างขวาง ตั้งแต่โทรศัพท์เคลื่อนที่ไปจนถึงเครื่ องใช้ในครัวเรื อน เกิร์ซเนอร์ ลุยงานเต็มที่
เพื่อจะวางแนวทางกลยุทธ์ของไอบีเอ็ม ใน 4 พื้นที่หลักคือ บริ การ, ซอฟท์แวร์ , Original Equipment
Manufacturer (OEM) และ E-Business
ปรับปรุ งบริการ
กุ ญ แจส าคัญ ที่ จะท าให้เกิ ร์ซ เนอร์ เปลี่ ย นสถานการณ์ ข องบริ ษ ัท ได้ คื อ การเปลี่ ย น
บริ การที่ มีอยู่ของไอบี เอ็ม จากที่ เคยจัดการแต่เฉพาะผลิ ตภัณฑ์ข องไอบีเอ็มเท่ านั้น เป็ นการเน้น
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สนองตอบความต้องการบริ การของลู กค้าด้วย เกิ ร์ซเนอร์ เปลี่ยนปรัชญาการทางานของไอบีเอ็ม
ทั้งหมดรวมถึ งบริ ษทั สาขาด้านบริ การ Dennie Welsh ของไอบีเอ็มด้วย จากที่เคยตั้งหน้าตั้งตาขาย
สิ นค้าของไอบี เอ็ม เพี ยงอย่างเดี ยวไปเป็ นการเปรี ยบเที ยบให้เห็ นกับ ผลิ ตภัณ ฑ์คู่แข่งและยังเพิ่ ม
บริ การหลังการขายเพื่อช่วยแก้ปัญหาเต็มรู ปแบบอีกด้วย โดยเกิร์ซเนอร์แตกหน่วยให้บริ การออกมา
ต่างหากในชื่อ ไอบีเอ็มโกลบอล เซอร์วิส ซึ่ งมีปัญหาในช่วงแรกอย่างมาก แต่เกิร์ซเนอร์และเวลช์ก็
สร้างหน่วยนี้จนประสบความสาเร็ จอย่างมาก
พัฒนาซอฟท์แวร์
เมื่ อ เกิ ร์ ซ เนอร์ เข้า มาที่ ไ อบี เอ็ ม บริ ษ ัท ก าลัง อยู่ ร ะหว่ า งการสู ้ ร บติ ด พัน ในตลาด
ระบบปฏิ บ ัติ ก าร (OS) โดยเป็ นการชิ ง ชัย ระหว่า งระบบ OS/2 ของไอบี เอ็ ม กับ Windows ของ
Microsoft ซึ่ งใช้เวลาระยะสั้น ๆ ที่เกิ ร์ซเนอร์ ได้เรี ยนรู ้วา่ ในโลกแห่ งเครื อข่ายนั้นระบบปฏิบตั ิการ
นั้นถือเป็ นสงครามของเมื่อวานนี้
สิ่ งที่หน่วยซอฟท์แวร์ ของไอบีเอ็มควรจะให้ความสนใจก็คือ คอมพิวเตอร์ Middleware
ซึ่งป็ นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มองไม่เห็น, ซอฟท์แวร์ ระบบการจัดการและโปรแกรมจัดการธุ รกิจที่
เชื่ อ มต่ อ กับ front-end application ด้ว ยระบบปฏิ บ ัติ ก ารที่ อ ยู่เบื้ อ งหลัง เกิ ร์ ซ เนอร์ ต้อ งการให้
หน่ วยงานทุมเทความพยายามอย่างหนัก เพื่อให้ Middleware ของไอบีเอ็ม เปิ ดกว้างและใช้งานใน
เครื อข่ายได้มากยิ่งขึ้น ด้วยความพยายามนั้นผนวกกับกลยุทธ์อีกหลายประการให้ Software Group
ของไอบีเอ็มเป็ นหนึ่งในบริ ษทั ซอฟท์แวร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดบริ ษทั หนึ่งในโลก
OEM
แถลงการณ์ ในเดื อนเมษายน 1994 ไอบีเอ็ม พยายามอย่างมากในการขายเทคโนโลยี
ของตนในตลาดเปิ ด (หรื อ Original Equipment Manufacturer – OEM) ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ มี ความ
ยุง่ ยากและมีความเสี่ ยง แต่เหตุผลในการตัดสิ นใจนี้เกินจะขัดขืนได้
 บริ ษทั ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากฝ่ ายวิจยั ของตนอย่างเต็มที่ ทั้งที่เป็ นสิ นทรัพย์ที่
เปี่ ยมความคิดสร้างสรรค์และเปี่ ยมประสิ ทธิภาพ
 การท าให้เทคโนโลยี ของบริ ษ ทั แพร่ ออกไปอย่างกว้างขวางส่ งอิ ท ธิ พ ลต่ อ
มาตรฐานของธุรกิจนี้ในอนาคต
 การขายเทคโนโลยีเป็ นการชดเชยค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของบริ ษทั
และยังสร้างรายได้ใหม่อีกด้วย
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 ในโลกคอมพิวเตอร์ น้ ันอุปสงค์ของอุปกรณ์ เสริ มมีอยู่สูงมากเพื่อเสริ มกาลัง
ให้กบั ความสามารถของเครื อข่าย
Technology Group ของบริ ษทั เริ่ มต้นอย่างง่ายดายด้วยการขายชิ พความจา (DRAMs)
ซึ่ งครั้งหนึ่ ง ไอบี เอ็ม เคยพิ สู จน์ ความสามารถมาแล้วในตลาดนี้ ลู ก ค้าจึงมี ความไว้วางใจในตัว
บริ ษทั ด้วยข้อเท็จจริ งที่วา่ ชิ พนี้ เคยเป็ นสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และมีการพัฒนาชิ พนี้ มาเพื่อให้บริ การ
กับเครื อข่ายที่เติบโตมากยิง่ ขึ้นในตลาด
E-Business
เมื่ อ ต้น ยุค 1990 ไอบี เอ็ ม เริ่ ม มี ก ารก่ อ ร่ า งสร้ า งแนวคิ ด ของ “The Cloud” ซึ่ งเป็ น
เครื อข่ายที่สนับสนุนการสื่ อสารและการโต้ตอบระหว่างผูค้ น, ธุ รกิจ และสถาบันต่าง ๆ ได้อย่างน่า
อัศจรรย์เกิ ร์ซเนอร์ ตระหนักดี ว่าถ้า the cloud กลายเป็ นจุดศูนย์รวมของการสื่ อสารโต้ตอบกันได้
มันจะเป็ นการปฏิวตั ิวงการคอมพิวเตอร์ (เบี่ยงเบนความสาคัญจาก PC มายังระบบขององค์กรใหญ่
ๆ ) และกลายเป็ นศู นย์รวมแห่ งธุ รกิ จ (การสื่ อสารโต้ตอบระหว่างบุคคล, บริ ษทั , รัฐบาล ฯลฯ จะ
เกิดการปฏิวตั ิดว้ ยการเชื่อมต่อระบบทัว่ โลกถึงกันทั้งหมด)
ไอบี เอ็ ม วางต าแหน่ ง ตนเองไว้เพื่ อ ให้ ไ ด้ผ ลประโยชน์ แ ละเป็ นผู ้น าระบบใหม่ ที่
เชื่ อมต่อรวมกันทั้งหมดนี้ เพราะได้เตรี ยมคอมพิวเตอร์ ระบบมาตรฐานที่เปิ ดกว้างซึ่ งรวมถึงระบบ
อินเตอร์ เน็ตมาตรฐานที่สาคัญไว้แล้ว เพื่อให้เกิดความสาเร็ จ บริ ษทั ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
 ด้านซอฟท์แวร์ ต้องรองรับแอพพลิ เคชั่นเสริ มของ Middleware ซึ่ งเป็ นการ
เชื่อมต่อเครื อข่ายเสริ มได้ภายหลัง
 ด้านบริ การ ธุ รกิจที่เกิดขึ้นใหม่ตอ้ งเกิดขึ้นในแวดวงของ Web hosting ทั้งการ
เป็ นที่ปรึ กษาและช่วยเสริ มระบบให้สมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น
 ด้านเทคโนโลยี component ต้องมีการคงคุณภาพและทาให้การผลิตชิ พพิเศษ
ที่มีอุปสงค์ในตลาดสู งนี้กา้ วหน้ายิง่ ขึ้น
 ทั้งบริ ษทั ต้องร่ วมใจทางานและก้าวไปข้างหน้าพร้อม ๆ กัน
 ทาการเจรจาทุกเรื่ องให้กระจ่างก่ อนจะสร้างบริ ษทั อี-บิสเนสว่า ไอบีเอ็ม จะ
เน้นไปที่การผลิ ต มิดเดิ ลแวร์ , ให้บริ การและพัฒนาชิ พ ซึ่ งผูใ้ ช้ออนไลน์จะ
มองไม่เห็นเหมือนผลิตภัณฑ์อย่างเบราเซอร์
 ปรับปรุ งการสื่ อสารด้านการตลาดใหม่ท้ งั หมด เพื่อสื่ อสารถึ งคุณประโยชน์
อนันต์ของอินเตอร์ เน็ต และไอบีเอ็ม จะอยู่ ณ จุดไหนของสมการนี้
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ลู เกิร์ซเนอร์ พิจารณาแคมเปญอี-บิสเนสของ ไอบีเอ็ม ว่าเป็ นหนึ่ งในผลงานยอดเยี่ยม
ที่ สุ ดในการวางตาแหน่ งแบรนด์เท่ าที่ เขาเคยเห็ น มา เกิ ร์ซ เนอร์ ตดั สิ น ใจเปิ ดตัว อี -บิ ส เนสของ
ไอบี เอ็ม ในชื่ อ Moon Shot เพื่ อกระตุ ้น การท างาน เป้ าประสงค์ที่ ตอ้ งร่ วมกันท างานในทุ กสิ่ งที่
บริ ษ ัท ผลิ ต อัน เป็ นขอบเขตใหม่ ข องพฤติ ก รรมและการปฏิ บ ัติ ง านหรื อ กล่ า วอี ก นัย หนึ่ งคื อ
วัฒนธรรมองค์กร ด้วยการเปลี่ ยนจุดสนใจจากวิกฤตการณ์ มาเป็ นหน้าที่รับผิดชอบ เท่ากับเกิ ร์ซ
เนอร์ได้ยกระดับการสนทนาในบริ ษทั จาก “เราต้องการจะเป็ นอะไร” เป็ น “เราต้องการจะทาอะไร”
หลักการเป็ นผู้นา
ในการจะเติ ม บรรยากาศใหม่ ๆ เข้าไปในองค์ก ร เกิ ร์ซ เนอร์ ไ ด้ต้ งั ค าถามความเชื่ อ
พื้นฐาน 8 ข้อคือ
1. ตลาดคือแรงผลักสาคัญ เกิร์ซเนอร์ ตระหนักดีวา่ ไอบีเอ็มเดินผิดทางเนื่องจากการ
ผลิตเทคโนโลยีที่ยงุ่ ยาก ซึ่ งทาให้มนั กลายเป็ นเทคโนโลยีที่ลา้ สมัยไปในทันที ดังนั้นกฎข้อแรกของ
เกิร์ซเนอร์ จึงเน้นไปที่การให้บริ การลูกค้าเพื่อบุกตีคู่ต่อสู ้
2. ไอบี เอ็ม คื อ บริ ษ ัท ผลิ ต เทคโนโลยีแ ละมุ่ ง มั่น ท าตามค ามั่น สั ญ ญาเพื่ อ คุ ณ ภาพ
เทคโนโลยีเป็ นจุดที่แข็งแกร่ งที่สุดของไอบีเอ็ม เสมอภายใต้การบริ หารของเกิร์ซเนอร์บริ ษทั ต้องใช้
ความชานาญที่มีเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้าก่อนสิ่ งอื่น
3. ความสาเร็ จขั้นพื้นฐานของไอบีเอ็มคือความพึงพอใจของลูกค้าและผูถ้ ือหุ ้น ไม่มี
บริ ษทั ใดจะประสบความสาเร็ จทั้งด้านการเงินและด้านอื่น ๆ หากไร้ซ่ ึ งความพอใจของลูกค้า
4. ไอบีเอ็มจะทางานเหมือนองค์กรเพิ่งตั้งขึ้นใหม่ดว้ ยลาดับชั้นการปกครองให้น้อย
ที่สุดและไม่หยุดยั้งในการผลิ ตผลงาน ความต้องการของตลาดที่มีความเปลี่ยนแปลงทาให้บริ ษทั
ต้องเปิ ดกว้างรับความนวัตกรรมใหม่ ๆ ยอมเสี่ ยง และเติบโตมากขึ้น ซึ่ งทาได้โดยการขยับขยาย
ธุ รกิจที่มีอยูแ่ ละหาธุ รกิจใหม่ ๆ
5. ไอบีเอ็มไม่เคยสู ญเสี ยวิสัยทัศน์ดา้ นกลยุทธ์ของบริ ษทั ทุก ๆ ธุ รกิจหากต้องการจะ
ประสบความสาเร็ จต้องมีทิศทางและหน้าที่ชดั เจนเพื่อจะได้รู้วา่ อะไรที่สาคัญและทาอย่างไรจึงจะ
ปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ นั ๆ
6. คิ ด และแสดงออกด้ว ยความเร่ ง ด่ ว น การวางแผนและการวิ เคราะห์ ต้อ งไม่
กระเทือนงานด่วน
7. ทุ่มเทกับงานและทางานร่ วมกันเป็ นทีม การยุติการแข่งขันที่ดีที่สุดคือการยึดมัน่
และให้รางวัลการในทางานเป็ นทีม โดยเฉพาะการทางานเป็ นทีมที่ทาให้ลูกค้าพึงพอใจ
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8. รับรู ้ ความต้องการของพนักงานทุกคนและต่อชุ มชนที่ ไอบีเอ็มดาเนิ นธุ รกิ จ คน
ต้องมีพ้ืนที่ และใช้ทรั พยากรเพื่อการเติบโตและชุ มชนที่ไอบีเอ็มดาเนิ นธุ รกิ จอยู่ตอ้ งเจริ ญเติบโต
ยิง่ ขึ้นเพราะไอบีเอ็มอยูท่ ี่นน่ั ลูเกิร์ซเนอร์ใช้หลักพื้นฐานเหล่านี้กระตุน้ ทีมผูบ้ ริ หาร ซึ่ งสังเกตเห็นว่า
พนักงานน้อยคนมากที่ จะมีการพูดถึงคู่แข่ง เพราะมัวแต่สนใจส่ วนอื่นในไอบีเอ็มเอง ทั้งที่บริ ษทั
คู่ แ ข่ ง และนัก วิจ ารณ์ ต่ างก็ ก ล่ า วเป็ นเสี ย งเดี ย วกัน ว่าบริ ษ ัท คู่ แ ข่ ง กวาดส่ ว นแบ่ งการตลาดจาก
ไอบีเอ็ม ไปได้อย่างมากและ ไอบีเอ็มน่าจะไปไม่รอดแน่
พลาดโอกาสครั้งสาคัญ
เกอร์ เนอร์ กล่าวว่าการตัดสิ นใจที่สาคัญที่สุดของเขาก็คือการคงธุ รกิจต่างๆ ของบริ ษทั
ไอบีเอ็มไว้ดว้ ยกัน ครั้งแรกที่เขาก้าวเข้ามาบรรดาวาณิ ชธนากรพากันสรุ ปเรี ยบร้อยแล้วว่าไอบีเอ็ม
ควรแตกย่อยออกเป็ นบริ ษ ัท เล็ ก ๆ เกอร์ เนอร์ ต ัดสิ น ใจว่า ไอบี เอ็ม นั้น มี ล ัก ษณะพิ เศษในเรื่ อ ง
ประสิ ทธิ ภาพที่คงเทคโนโลยีต่าง ๆ ของบริ ษทั ไว้ดว้ ยกัน รวมทั้งยังจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ในห้องวิจยั ของไอบีเอ็มซึ่ งเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมนี้ การตัดสิ นใจดังกล่าวเป็ นพื้นฐานของ
ขั้นตอนต่างๆ ที่ตามมาหลังจากนั้น และนัน่ หมายถึงการพลาดโอกาสที่ยงิ่ ใหญ่ถึง 2 ครั้ง ซึ่ งต่อมาผู ้
ที่คว้าไปได้คือ Cisco Systems และ Del Computer
ครั้ งแรกคื อ Computer networking ช่ ว งต้น ทศวรรษที่ 1990 ก่ อ นที่ อิ น เตอร์ เน็ ต จะ
ได้รับความนิ ยม ไอบีเอ็มนั้นมีหน่วยธุ รกิ จเกี่ยวกับอุปกรณ์ networking ซึ่ งทาให้บริ ษทั ต้องสู ญเสี ย
เงิ นเป็ นจานวนมาก เกอร์ ส เนอร์ เรี ยกประชุ มเจ้าหน้าที่ ระดับ อาวุโสเพื่อให้แก้ไขในจุดนี้ ทีมงาน
เสนอให้ใช้เทคโนโลยี asynchronous transfer mode (ATM) เกอร์ สเนอร์ ทาตามคาแนะนาดังกล่าว
“มันเป็ นโศกนาฎกรรม” เขากล่าว
ATM ยังพัฒนาได้ไม่ดีพอที่จะนามาใช้ บริ ษทั ยังคงขาดทุนมหาศาลกับหน่ วยธุ รกิ จนี้
ในที่สุดไอบีเอ็มตัดสิ นใจขายเทคโนโลยีที่ครึ่ ง ๆ กลาง ๆ นี้ไปให้กบั Cisco ในปี 1999 ทาให้ Cisco
ขยายตัวอย่างรวดเร็ วจากธุ รกิ จ networking ที่ได้พ้ืนฐานจากไอบีเอ็มปั จจุบนั Cisco มีมูลค่าถึง 20
พันล้านเหรี ยญ รายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจซึ่ งควรจะเป็ นของไอบีเอ็ม
พลาดโอกาสครั้งที่ 2
เป็ นเรื่ องของธุ รกิจคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลหรื อ PC ซึ่ งไอบีเอ็มมักจะขายผ่านผูค้ า้ ปลีก
ขณะที่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ อื่ น ๆ ไอบี เอ็ ม กลับ ขายตรงให้ ก ับ ลู ก ค้า เกอร์ ส เนอร์ เคยถามว่าท าไม? กลุ่ ม
ผูบ้ ริ หารตอบว่า เพราะเป็ นหนทางที่อุตสาหกรรม PC ปฏิบตั ิกนั มา “และเมื่อเดลล์กา้ วเข้ามา เดลล์
สร้างธุ รกิจด้วยการขาย PC โดยตรงสู่ มือลูกค้า” นับว่าไอบีเอ็มปล่อยให้โอกาสในการเป็ นผูน้ าด้าน
PC ไปอยูใ่ นมือของเดลล์ท้ งั ๆ ที่มีเทคโนโลยีที่พฒั นามายาวนานกว่าและมีความเชี่ยวชาญกว่า

242

ภาพพจน์ ของไอบีเอ็ม
ในปี 2002 เป็ นปี ที่ครบรอบ 20 ปี พอดิบพอดีสาหรับการทาตลาดพีซีของค่ายไอบีเอ็ม
แน่ นอนว่าตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี นี้ ยักษ์สี ฟ้ าไอบี เอ็ม ได้เข้ามาบุ กเบิก ตลาดและก่ อร่ างสร้ าง
รากฐานทางธุ รกิจของตนเองจนแข็งแกร่ งชนิดหาคนเทียบได้ยาก ส่ งผลให้ชื่อเสี ยงของไอบีเอ็มเป็ น
ที่รู้จกั กันอย่างกว้างขวางในฐานะของผูบ้ ุกเบิกทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทว่ั โลกและ
ในประเทศไทย แต่ถึงแม้วา่ จะประสบความสาเร็ จจนเป็ นที่ยอมรับจากทุกองค์กรธุรกิจเพียงใดก็ตาม
แต่สิ่งหนึ่ งที่ ยงั ถื อว่าขาดหายไปส าหรับ ค่ายไอบีเอ็มมาตลอดระยะเวลา 20 ปี ก็คือค าว่า “สี สัน ”
นัน่ เอง เพราะที่ผา่ นมา ไอบีเอ็มเองได้วางตาแหน่ งของตนเองไว้ค่อนข้างสู ง คือเป็ นสิ นค้าคุณภาพ
ระดับ Hi-end ที่ มุ่ ง จับ ตลาดไปยัง กลุ่ ม องค์ก ร ภาพที่ อ อกมาในสายตาของผู ้บ ริ โ ภคทั่ว ไปใน
เมืองไทยจึงกลายเป็ นว่าไอบีเอ็มนั้นจับต้องไม่ได้ โดยเฉพาะกับกลุ่มที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา ผลที่
ตามมาก็เลยกลับกลายเป็ นว่าภาพของไอบีเอ็มไปผูกติดกับความเป็ น White collar ที่มีไว้ส าหรับ
พนักงานระดับองค์กรแทนที่จะเป็ นสิ นค้าระดับคอนซู เ มอร์ ซึ่ งปั ญหาในเรื่ องของ perception นี้ ก็
เคยเกิดขึ้นกับทางไอบีเอ็มมาแล้วครั้งหนึ่งในช่วงปี 1990
ในยุค นั้น ไอบี เอ็ ม ถื อ ว่า เป็ นเจ้า ตลาดในส่ วนของ Mainframe computer ซึ่ งมี มู ล ค่ า
มากกว่าคอมพิ วเตอร์ แบบ Personal computer อย่างมากมาย ด้วยเหตุ น้ ี เองที่ ท าให้ภาพพจน์ ของ
ไอบี เอ็ม กลายเป็ นสิ น ค้าที่ มี ราคาแพง คนทั่วไปไม่ ส ามารถจับ ต้องได้ ประกอบกับ บุ ค ลิ ก ของ
พนักงานไอบีเอ็มเองที่มกั จะทาตัวหรู หราเกินไป ทาให้คนส่ วนใหญ่ไม่ชอบท่าทีเพิ่มเข้าไปอีก เมื่อ
ตลาดคอมพิวเตอร์ ได้พฒั นามาจนถึงขั้นที่ตลาด PC โตขึ้นเรื่ อยๆ แต่ผทู ้ ี่ได้รับ ผลประโยชน์จากงาน
นี้ กลับเป็ น แบรนด์ยี่ห้อ แมคอิ นทอช, โตชิ บา ฯลฯ ทั้งๆ ที่ไอบีเอ็มเองก็มีสินค้า PC วางตลาดอยู่
ทางไอบีเอ็มเองก็เริ่ มรู ้ ถึงข้อด้อยขององค์กรเนื่ องจากตัวเลขธุ รกิ จถดถอย เพราะตลาดของ PC เริ่ ม
จะโตกว่าตลาด Mainframe ดังนั้น ปั ญหาในยุค 1990 ของทางค่ ายไอบี เอ็มก็คือ ทาอย่างไรถึ งจะ
เปลี่ ย น concept จาก The big blue เป็ น The Bright blue เป็ นสี ฟ้ า สดใส เข้า ใจความรู ้ สึ ก ลู ก ค้า
ใกล้ชิดกับผูบ้ ริ โภค ไอบีเอ็มจึงทาการผ่าตัดครั้งใหญ่ เข้าสู่ ระบบ Re-engineering ยกเลิกการใส่ สูท
ใส่ ชุ ด casual มากขึ้ นเพื่ อให้ เห็ นความเป็ นกันเอง พร้ อมกับ การเปลี่ ย นวัฒ นธรรมองค์กรหันมา
focus ตัวผลิ ตภัณฑ์คือโน้ตบุ๊ค และเน้นการท าโฆษณา Notebook เนื่ องจากต้องการให้ Notebook
อยู่ใ นระดับ ที่ PC มากขึ้ น เนื่ อ งจากยุค นั้น ไอบี เอ็ม มี perception ว่า เป็ นของแพงโน้ต บุ๊ค มี ราคา
200,000 กว่าบาท PC ไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท จุดนี้ ทางไอบีเอ็มได้หาทางออกโดยการเพิ่มบริ การ
call center เพื่อเปิ ดโอกาสให้คนที่สนใจสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถาม หรื อขอคาปรึ กษาได้ ซึ่ ง
เป็ น personalize มากขึ้นเพื่อแก้ภาพลักษณ์เดิมๆ
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นอกจากนี้ ยงั ทา campaign โฆษณาโดยมีหลักการคือ ใช้การถ่ายทาจากทัว่ โลกแล้วนา
ภาพยนตร์ โฆษณาที่ถ่ายประเทศหนึ่ งไปแพร่ ภาพอีกประเทศหนึ่ ง ประเทศเจ้าของหนังจะไม่เห็ น
ภาพยนตร์ โฆษณาของประเทศตนเอง แต่จะเห็นของประเทศอื่นๆ รวมทั้งได้ยินภาษาของประเทศ
อื่นด้วย ซึ่ งก็ถือว่าประสบความสาเร็ จอย่างมาก ผลงานโฆษณาชิ้ นนี้ เป็ นของทางค่ายโอกิ ลวี่ และ
จากความสาเร็ จครั้งนี้ เอง ที่ ทาให้ไอบีเอ็มประกาศแต่งตั้งบริ ษทั โอกิ ลวี่เป็ นที่ปรึ กษาด้านโฆษณา
ของไอบี เอ็ ม ทุ ก ประเทศทั่ว โลก ไอบี เอ็ม ใช้ระยะเวลาแก้ปั ญ หานี้ อยู่ 2 ปี จนในที่ สุ ด ไอบี เอ็ม
สามารถไต่จากอันดับที่ 282 ขึ้นมาสู่ แบรนด์อนั ดับ 3 ของโลกได้เป็ นผลสาเร็ จ ย้อนกลับมาที่ปัญหา
ในเรื่ องภาพพจน์ ข องไอบี เอ็ม กับ ผูบ้ ริ โภคทั่วไปในตลาดเมื องไทย การที่ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ มี
มุมมองเช่ นนี้ ข้อดี ก็คือทาให้ภาพลักษณ์ ของไอบีเอ็มเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสู งกว่า
คู่แข่ง แต่ขอ้ เสี ยในทางอ้อมก็คือ มาตรฐานนี้ เองที่เป็ นกาแพงกั้นระหว่างทาง ไอบีเอ็ม กับผูบ้ ริ โภค
ทัว่ ไป ซึ่ งทางไอบีเอ็มก็พอที่จะทราบถึงปั ญหานี้และพยายามที่จะค่อยๆ ทลายกาแพงความคิดนี้ ลง
ในตอนนี้ ทางไอบีเอ็มก็พยายามที่ จะเจาะเข้าไปยังกลุ่มวัยรุ่ นเพิ่มมากขึ้น นอกเหนื อไปจากการทา
ตลาดกับกลุ่ มที่ เป็ นองค์กรธุ รกิ จ กลุ่ มนิ สิต นักศึกษา คือเป้ าหมายหลักที่ไอบีเอ็มตั้งเป้ าหมายไว้
สาหรับการรุ กตลาดไปยังกลุ่มคอนซูเมอร์ โดยมีโน้ตบุค๊ Think Pad เป็ นตัวกรุ ยทาง
โครงการนี้ มีชื่อเรี ยกแบบไม่เป็ นทางการว่า Education Tour โดยทางไอบีเอ็มได้เริ่ มมี
การออกบูธกิจกรรมแนะนาและสาธิตประสิ ทธิภาพในการทางานของโน้ตบุค๊ Think Pad ไปตาม
มหาลัยต่างๆ ในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล สาเหตุที่ทางไอบีเอ็มเลือกเอาโน้ตบุ๊คมาเป็ นตัวนาแทนที่
จะเป็ นพีซีน้ นั ก็เพราะว่าโน้ตบุ๊ครุ่ นใหม่ของไอบีเอ็ม ที่มีดีไซน์โฉบเฉี่ ยว ทันสมัย ตลอดจนราคาที่
ถู กลง ซึ่ งถื อเป็ นโปรดักต์ไลน์ ของไอบีเอ็มที่พอจะตรงกับความต้องการของกลุ่ มนิ สิต นักศึกษา
ทัว่ ไปได้ การตระเวน Road Show ในครั้งนี้แน่นอนว่าจะต้องได้ยอดขายส่ วนหนึ่ งกลับเข้ามา เพราะ
งานนี้ไอบีเอ็มพ่วงการขายในระบบเงินผ่อนเข้าไปด้วย แต่สิ่งที่ไอบีเอ็มหวังไว้มากกว่านั้นก็คือ การ
เข้า ไปใกล้ชิ ด กับ คอนซู เมอร์ ก ลุ่ ม เป้ าหมายมากขึ้ น กว่าที่ เป็ นอยู่ แน่ น อนว่า การเปิ ดโอกาสให้
กลุ่มเป้ าหมายนี้ได้สัมผัสได้ทดลองใช้เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพของสิ นค้ากับราคา คือการสื่ อสารที่ดี
ที่ สุ ด ในการเปลี่ ย นภาพพจน์ เก่ า ๆ ของไอบี เอ็ม ซึ่ งก็ น่ าจะส่ ง ผลดี ก ับ ไอบี เอ็ม ในระยะยาว แต่
อุปสรรคที่สาคัญของไอบีเอ็มในการขยับตัวครั้งนี้ก็คือ การไม่มีโปรดักต์ที่ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มคอนซู เมอร์ โดยเฉพาะกับกลุ่มนิ สิต นักศึกษา หรื อกลุ่มวัยรุ่ น เหมือนค่ายอื่นๆ เพราะขณะที่
คู่แข่งที่เป็ นแบรนด์เนมเริ่ มมีการปรับตัวออกสิ นค้าคอมพิวเตอร์ รุ่นใหม่ๆ ที่เน้นดีไซน์สมัยใหม่ มี
การออกแบภายนอกที่โฉบเฉี่ ยวทันสมัย สี สันสดใสและเข้ากับไลฟ์ สไตล์ของผูใ้ ช้ แต่สินค้าของ
ไอบีเอ็มกลับยังคงไว้ซ่ ึ งภาพลักษณ์เดิมๆคือ ดูขรึ ม ซึ่ งไม่ตรงกับความต้องการของคนกลุ่มนี้ จุดนี้
เอง ที่ ท าให้ไ อบี เอ็ม สู ญ เสี ยโอกาสทางการตลาดไปแบบที่ ไม่ ค วรจะเสี ย ยิ่ง ตลาดคอมพิ วเตอร์
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ปั จจุบนั เริ่ มกลายเป็ นตลาดที่ Mass มากขึ้น คนทัว่ ไปสามารถหาซื้อมาไว้เป็ นเจ้าของได้ต้ งั แต่อายุยงั
น้อยมากขึ้นเท่าใดแล้ว ก็จะยิง่ ทาให้ไอบีเอ็มปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปหาคู่แข่งมากขึ้นเท่านั้น แต่
การจะปรับตัวหรื อไม่ปรับครั้งนี้ คงต้องอยูท่ ี่บริ ษทั แม่ที่อเมริ กา ว่าจะเลือกเดินไปในแนวทางไหน
เพราะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่า ที่ผา่ นมาการทาตลาดของไอบีเอ็มก็ถือว่าประสบความสาเร็ จมาตลอด
ดังนั้นโอกาสที่ไอบีเอ็มจะขยับตัวออกไลน์สินค้าใหม่เพื่อมารองรับกลุ่มลูกค้าที่อยูช่ ่วงก่อนวัยก่อน
ทางานโดยเฉพาะหรื อไม่น้ นั ทางไอบีเอ็มก็คงต้องมาชัง่ น้ าหนักกันอย่างละเอียดว่าจะคุ ม้ กับสิ่ งที่
ไอบีเอ็มสร้างมาตลอดหรื อไม่ และมีทางเลือกอย่างไร ไอบีเอ็มจะให้ความสาคัญกับกลุ่มเป้ าหมาย
ใหม่ที่นบั วันจะมีอิทธิ พลทางการตลาดมากขึ้นทุกทีน้ ีอย่างไร เพราะตลาดคอมพิวเตอร์เป็ นอีกตลาด
ที่มีเปลี่ ยนแปลงเร็ ว และมักจะมีอะไรคาดไม่ถึงเสมอ ยิ่งล่าสุ ดที่ มีการประกาศรวมบริ ษทั ของ HP
กับ COMPAQ ก็น่าที่จะทาให้ค่ายไอบีเอ็มต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
สรุ ปการใช้ ทฤษฎีและกลยุทธ์ ทางการตลาดจากกรณีศึกษาบริษัทไอบีเอ็มจากัด
จากกรณี ศึกษาบริ ษทั ไอบีเอ็มจากัดพบว่าบริ ษทั ได้นาเอาทฤษฎี และแนวคิดทางการ
ตลาดมาประยุกต์ใช้ ดังนี้คือ
1. การเข้าถึงลูกค้า สนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพอใจ
34. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
35. การจัดระบบซัพพลายเชน
36. การบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า
37. การปรับปรุ งระบบการทางานภายในเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
38. การแบ่งธุ รกิจออกเป็ นหน่วยย่อย ๆ
39. การปรับปรุ งบริ การหลังการขาย
40. ปรับปรุ งการสื่ อสารการตลาด เพื่อสื่ อสารถึงคุณประโยชน์อนันต์ของอินเตอร์ เน็ท
41. ระบบ Re – engineering ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
42. การทาโฆษณาข้ามประเทศ
43. เพิ่มบริ การ Call Center
44. การออกบูธกิจกรรม แนะนาและสาธิ ตประสิ ทธิ ภาพในการทางานผลิตภัณฑ์ตาม
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ในลักษณะของ Road Show
45. การขายระบบเงินผ่อน
46. การมองกลุ่มเป้ าหมายใหม่ในกลุ่มวัยรุ่ น นักศึกษา
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2. กรณีศึกษาบริษัทซัมซุ งอีเล็กทรอนิกส์ จากัด (SAMSUNG ELETRONICS)
ซัมซุ งเป็ นบริ ษทั ที่มีผูล้ งทุนเป็ นชาวเกาหลี ใต้ และมีขนาดใหญ่ ติดอันดับโลกใน
ปั จ จุ บ ัน (จากการส ารวจของนิ ต ยสารฟอร์ จู น ในปี 2003) แต่ เดิ ม ซัม ซุ ง เริ่ ม ต้น จากการที่ ผ ลิ ต
โทรทัศน์ขาวดา วิดีโอ เครื่ องเสี ยง จนกระทัง่ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 1997 จึงมีการ Restructuring
ครั้งใหญ่ โดยการรวบรวมความแข็งแรงแต่ละส่ วนของซัมซุ งให้มา Grouping ในที่เดี ยวกัน เช่ น
เรื่ องของเครื่ องใช้ไฟฟ้ า เรื่ องของ Network Solution, Marketing Logistics ท าให้เกิ ด 4 หน่ วยงาน
ใหญ่ที่เป็ น Core Component ได้แก่ อุปกรณ์หลัก จอ LCD, Memory Ship, Optical Disk Drive หรื อ
Technology ของ Telecommunication ต่ าง ๆ รวมทั้ง Technology ขณะที่ Home Appliance จะเกิ ด
ธุ รกิ จใหม่ 3 อย่า ง ที่ ซัม ซุ งเชื่ อ ว่า สิ่ ง ที่ Digital Convergent ในยุค นี้ ต้อ งการ คื อ Office Network,
Mobile Network และ Home Network ที่กาลังเป็ น Buzz word ของ Marketing ในขณะนี้
หลังการ Restructuring ยอดขายได้ก ระโดดเติ บ โตขึ้ น อย่างมโหฬาร ก าไรเมื่ อสิ้ น ปี
2000 มี กว่า 6,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เป็ นหนึ่ งเดียวที่มีกาไรในปี นั้น บริ ษทั ญี่ปุ่น 7 บริ ษทั รวมกัน
กาไรยังไม่เท่าบริ ษทั นี้บริ ษทั เดียว เป็ นผลจากการมองอนาคต การกาหนดวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องแม่นยา
ทาให้สามารถทากาไรได้ในขณะที่ตลาดทัว่ ไปขาดทุน ตรงนี้ เป็ นประเด็นสาคัญทาง ธุ รกิจ ของซัม
ซุ ง รายได้หลักของซัมซุ งมาจากธุ รกิจ 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่ม Core Component และ Semi conductor
ประมาณ 30% กลุ่ม Digital Media Product เช่น TV DVD ประมาณ 30% กลุ่มมือถือ หรื อ Telecom
ประมาณ 30% และจากกลุ่ ม Home Appliance ประมาณ 11% ซั ม ซุ งพยายามสร้ า ง Balance
Portfolio ของธุ รกิจเดิมที่มีความอ่อนไหวมาก ๆ เมื่อก่อนกาไร 60-70% ของบริ ษทั มาจาก Memory
ซึ่ งอันตรายมากในปี ที่ ม นั ดิ่ งลง เพราะการเข้าสู่ ความเป็ น Digital Convergent Company ต้องมี 4
อย่างพร้อมกัน ไม่สามารถมีอย่างใดอย่างหนึ่งได้
สิ่ ง หนึ่ งที่ เข้า มาเปลี่ ย นแปลงภาพของซั ม ซุ ง อย่ า งมาก คื อ การเปลี่ ย นแปลงจาก
Production Driven Company มาเป็ น Market Driven Company จากที่ เคยท าเฉพาะสิ่ งที่ รู้ว่า ลู ก ค้า
ต้องการอะไร แล้วจึงค่อยผลิตสิ นค้า เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า เดิมทีซัมซุ งคิดแบบนั้น ซึ่ ง
ตอนนี้ ไม่ ใช่ แล้ว การที่ ซัม ซุ งโฟกัสไปที่ Market Driven Company จะทาให้ได้สิ นค้าที่ตรงความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า มากขึ้ น เช่ น เครื่ องเล่ น DVD all in one,จอ 24” Wide Screen, จอ 17” TV
Monitor, Resolution ต่างๆ จะรองรับภาพที่เคลื่อนไหว ซัมซุ งจะมี Plasma TV ขนาดใหญ่ที่สุดใน
โลก 63” อันนี้ เป็ นความต้องการในอนาคต อนาคตซัมซุ งยังคงทาของ Low End และแน่ นอนว่าวัน
หนึ่งจะต้องมีสินค้าจากประเทศอื่น ๆ เข้ามาแย่งตัว Low End ไปเพราะว่าถูกกว่าใหญ่กว่าของซัมซุ ง
ลู กค้าไม่ค่อยมี Brand Loyalty เท่าไหร่ กลุ่ มหนึ่ งจะมุ่งเน้นไปที่ราคาประหยัด เอาราคาเป็ นตัวนา
ระยะต่อไปมีผลกระทบแน่ หรื ออย่างในเรื่ อง Production Driven Model ที่กล่าวมาข้างต้น ใครทา
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ได้มาก ใครทาได้ถูก คนนั้นหยุด เป็ นปกติ สาหรับสิ นค้าในยุคสมัยใหม่ ยุคดิ จิตอล สิ่ งสาคัญคือ
เรื่ อง CRM ใครรู ้จกั ลูกค้าตัวเองมากที่ สุดคนนั้นหยุด ใครรู ้ความต้องการลูกค้าตัวเองดีที่สุดคนนั้น
หยุด ไม่ใช่ แค่ผลิตเก่งที่สุด ความต้องของกลุ่มลูกค้า และการสร้าง Brand การใช้ Cyber Marketing
ให้เป็ นประโยชน์ ตรงนี้เป็ นคียใ์ หม่ของซัมซุง
ปั จจุบนั ต้องถื อว่า ซัมซุ งเป็ นยักษ์ใหญ่ดา้ นเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในครัวเรื อน ผลิตภัณฑ์เอวี
และไอที ซั ม ซุ ง โตเร็ ว มาก และในแต่ ล ะตลาด ทั้ง เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า ในครั ว เรื อ นกลุ่ ม ไวท์กู๊ ด ส์
ผลิตภัณฑ์เอวี และผลิตภัณฑ์ไอที หลายๆ ผลิตภัณฑ์ซมั ซุ งติดอันดับหนึ่ งในสามในแต่ละตลาด บาง
ตลาดก็หนึ่ งในห้า เช่ น โทรศัพ ท์มือถื อ อยู่อนั ดับสี่ ทีวีในไทยอยู่อนั ดับสอง มอนิ เตอร์ อยู่อนั ดับ
หนึ่ง เหล่านี้ซมั ซุ งใช้เวลาอันสั้นไม่กี่ปี ก็ข้ ึนมาอยูใ่ นกลุ่มผูน้ าของตลาด ที่น่าสนใจคือซัมซุ งมีอตั รา
การเติ บ โตที่ รวดเร็ วมาก ทั้งในด้านยอดขายและพัฒนาการทางเทคโนโลยีของตน จากการผลิ ต
สิ นค้าที่เป็ นลักษณะตามเทคโนโลยีญี่ปุ่น หรื อเยอรมัน ปัจจุบนั ซัมซุ งสามารถสร้างนวัตกรรมที่เป็ น
สิ ท ธิ บ ตั รของตนเองออกสู่ ตลาดไม่ น้อย ในไทย ซัม ซุ งยังรุ ก อย่างต่ อเนื่ องในปี 2003 เพื่ อสร้ าง
ความส าเร็ จ ที่ สู ง ขึ้ น หลัง จากที่ ป ระสบความส าเร็ จ อย่า งมากในช่ ว ง 2-3 ปี ที่ ผ่ า นมา ปั จ จุ บ ัน
ผลิ ตภัณฑ์ของซัมซุ งในไทยมีเกื อบครบ ไวท์กู๊ดส์ , ทีวี, ไอที กาลังจะนาคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คเข้าสู่
ตลาดในปี 2003 สิ่ งที่เป็ น Mega Trend ที่เห็นได้ชดั เจนคือการเคลื่อนตัวของสิ นค้าใหญ่ ๆ เข้าหากัน
คือหมวดภาพและเสี ยง หมวด IT และ Communication 3 ตัวนี้ เคลื่อนเข้ามารวมกัน ซ้อนกัน ทับกัน
ทาให้เกิดสิ่ งที่ซมั ซุ งเรี ยกว่า Digital Convergence แปลว่า สองหรื อสามสิ่ งเคลื่อนเข้ามารวมกันแล้ว
เกิ ด ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ ข้ ึ น ตรงนี้ เป็ น Mega Trend ท าไมถึ ง เคลื่ อ นตัว เข้า มาหากัน เพราะหนึ่ ง ขี ด
ความสามารถของ Microchip นี่ พู ดถึ งในแง่ Technology ความสามารถของการประมวลผลและ
หน่วยความจา เทคโนโลยีทางดิจิตอลสู งขึ้น เรื่ องที่สองมีเรื่ องของ Network เข้ามาเกี่ยวข้องซัมซุ งมี
Network ใช้ก ันทัว่ โลก เรื่ องที่ ส ามคื อเรื่ องของ Internet มี Network, Internet, Technology เป็ นตัว
Driver สาคัญที่ ทาให้สามอย่างเคลื่ อนเข้ามาหากัน ในด้านของ Consumer ก็มี ความเปลี่ ยนแปลง
เพราะตัวผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์สามอย่าง ซัมซุงมองว่าเขาอยูท่ ี่ไหน ที่ทางาน ที่บา้ น อาจจะระหว่างเดินทาง
ไปพักผ่อน หรื อใช้เวลานอกบ้านในการทากิ จกรรมอื่น ๆ สิ่ งหนึ่ งที่คนต้องการอยู่เสมอคือข้อมูล
ข่ า วสาร ความบัน เทิ ง ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ วและ Lifestyle ส่ ว นตัวที่ ต้อ งการความ
สนุ กสนาน ความเพลิดเพลิน การพักผ่อนหย่อนใจ การติดต่อสื่ อสารเหล่านี้มี 2 Driver ใหญ่ๆ ที่ทา
ให้เกิด Mega Trend ตัวนี้
การปรับ เปลี่ ยนกลยุท ธ์ซัมซุ ง ในแง่ ข อง สิ่ งที่ เป็ นตัว Move หลัก ของ ซัมซุ งมี อยู่ 4
Strategic Business Unit ที่ ส า คั ญ คื อ 1. เรื่ อ ง ข อ ง Digital Media Network 2. Home Digital
Appliance Network 3. Telecommunication Network 4. Device Solution Network ซั ม ซุ งมี สิ นค้ า
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AV ครบ มี Home Appliance พ วกตู ้ เ ย็ น เค รื่ องซั ก ผ้ า เครื่ อ งป รั บ อาก าศ ไม โค รเวฟ มี
Telecommunication คือเรื่ องของมือถือ และมีหน่วยงานสุ ดท้ายที่เรี ยกว่า Device Solution Network
คื อหน่ วยงานที่ ผ ลิ ต Core Component ที่ จะใช้ในอุปกรณ์ Hi-tech ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็ น Memory
Chip, Chip ประเมินผล จอ TFT, LCD ต่าง ๆ ซัมซุ งมี 4 Core Business Unit พร้อมมากที่สุดบริ ษทั
หนึ่ งในโลก เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึ งสิ นค้าที่เป็ น Digital Communication มันจะต้องประกอบด้วย 4
อย่างนี้ เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นเทคโนโลยีของ AV , Communication, Chip ประมวลผลชนิ ดต่างๆ หรื อ
แม้กระทัง่ จอ LCD จอภาพ ตรงนี้ เป็ นแกนหลักสาคัญเป็ นพลังขับเคลื่อนให้ซัมซุ งก้าวเข้าไปสู่ ผนู ้ า
ทางด้านของโลกการปฏิวตั ิ Digital
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นหัวใจหลักของซัมซุ งมี 6 ตัว คือ Memory, Technology ของ Wireless,
System Large Scale Integrated Circuit, TFC, LCD และ Optical ซัมซุ งมี 3 ธุ รกิ จที่ ต้อ ง Focus คื อ
Home, Mobile และ Office ซึ่ งสิ่ งที่เป็ น Representative ของแต่ละแกนก็คือ Wireless, PDA, Digital
TV และ DVD ในออฟฟิ ศมี PC มี Printer เดิ ม ที อ ย่า งบริ ษ ัท ซัม ซุ ง ในประเทศไทยท าการตลาด
เฉพาะ AV กับ Home Appliance แต่หลังจากกลางปี 2000 เริ่ มนา Mobile เข้ามาทา และเริ่ มเอาเรื่ อง
ของ IT เข้ามาทาคือเรื่ องของจอมอนิ เตอร์ Optical Disk Drive เรื่ องของ CD ROM , CD-RW, DVD
ROM , DVD Combo เข้ามาประกอบเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นรวมทั้งมีการจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มขึ้นคือ
หน่ วยงานที่ขาย Memory คือเป็ น Device Solution เข้ามา ดังนั้นในเมืองไทยจึงมี 4 องค์ประกอบนี้
ครบแล้วเพื่อเป็ นรากฐานต่อไปในอนาคต
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็ตอ้ งเคลื่อนไหวมาในส่ วนนี้ เหมือนกัน เพราะสิ่ งที่อยู่
ใกล้ตวั ผูบ้ ริ โภคหลายอย่าง เช่ น Mobile Phone ยุค สมัย ใหม่ ที่ เป็ น GPRS หรื อ Third Generation
(3G) อันนี้ ท าอะไรได้บ ้าง ถ่ ายรู ป ใช้เป็ นกล้อง Digital Camera ได้ ส่ งภาพ รับ ภาพ รั บ ส่ งอีเมล์
Search Internet ตรงนี้ มีหลาย Function ในตัวเดียวกัน 1. เป็ นกล้องถ่ายภาพนิ่ ง 2. เป็ นโทรฯ 3.เป็ น
เหมื อนคอมฯ พกพา สามารถที่ จะรับ ส่ งอี เมล์หรื อท่ องเน็ ตได้ นี่ เป็ นตัวอย่างอันหนึ่ งต่อไป เช่ น
PDA Phone ตัวมันเองก็เป็ น PDA ที่ เป็ นโทรศัพ ท์ขนาดจิ๋วมาก ไม่ใหญ่ เทอะทะ เกี่ ยวกับ Digital
Convergence อีกตัวอย่างหนึ่ งที่ มองเห็ นคือกรณี ของจอภาพที่ใช้ ปั จจุบนั จอภาพที่ เห็ นส่ วนใหญ่
เป็ นตลาดจอแก้วคือ จอแบน แต่กาลังมีเทคโนโลยีที่เหนื อกว่ามาจาก 2 เทคโนโลยี ในศัพท์ของซัม
ซุ งซัมซุ งเรี ยกว่า Flat Panel TV ภายใต้ Flat Panel TV มี 2 เทคโนโลยี อยูใ่ นนั้น 1. TFT LCD Panel
และ 2. คื อ Plasma Panel ซึ่ งคุ ณ สมบัติ ก ารใช้ง านสามารถใช้ง านได้ใ น 2-3 Function ในเวลา
เดี ยวกัน เสี ยบ PC เข้าไปเป็ น Monitor เสี ยบ DVD หรื อต่อสายอากาศเข้าไปเป็ น TV เมื่อก่อนนี้ จอ
Monitor ก็คือจอ Monitor จอทีวีก็คือจอทีวี ตอนนี้ ขบั เคลื่อนเข้ามาอยูใ่ นอันเดียวกัน นี่ เป็ นตัวอย่าง
ขั้น ต้น ง่ ายๆ ต่ อไปถ้าเมื องไทยมี ค วามพร้ อมในเรื่ องของ Infrastructure ในเรื่ องของ ADSL สาย
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ความเร็ ว สู ง บรอดแบนด์ ในแนวคิ ด ของซัม ซุ ง ซัม ซุ ง มองว่า จะท าให้ เกิ ด Home Networking,
Mobile Networking และ Office Networking ทั้ง หมดสามารถเชื่ อ มต่ อ และคุ ย กัน ได้ เช่ น Home
Networking ซั ม ซุ งติ ด ตั้ ง Home Server เข้ า ไปตั ว หนึ่ งและต่ อ ส ายสั ญ ญ าณ เข้ า ไปใน TV
คอมพิวเตอร์ ตูเ้ ย็น ไมโครเวฟ เครื่ องซักผ้า Home Security ลูกค้าสามารถใช้ Mobile Phone เปิ ดปิ ด
เครื่ องปรับอากาศ เปิ ดปิ ด DVD บันทึกรายการ แม้กระทัง่ เปิ ดปิ ดไฟ เปิ ดปิ ด Alarm ในบ้าน แก๊ส
วาล์วน้ า โดยผ่านโทรศัพท์ หรื อถ้าซัมซุ งอยูใ่ นบ้าน ตูเ้ ย็นของซัมซุ งรุ่ นใหม่ เป็ นตูเ้ ย็นแบบ Side by
Side ของประตูตูซ้ มั ซุ งมี Homepad Refrigerator มันแตกต่างจากตูเ้ ย็น Internet เมื่อ1-2 ปี ที่แล้วอย่าง
สิ้ นเชิ ง เพราะตัวจอที่ติดกับตูส้ ามารถดึงออกมาเป็ น Computer Notebook ในตัวเอามาตั้งไว้บนโต๊ะ
ทานอาหาร เปิ ดดูทีวีได้ ท่องเน็ตได้ และเป็ น Control Panel ที่ส่ังให้ไฟเปิ ด ทีวีทางานได้ทุกอย่างนี่
เป็ นตัวอย่าง ของ Home Networking พอมาเป็ น Mobile Networking ก็เหมือนกัน ไม่วา่ จะเป็ น Web
Camcorder, Mobile Phone ตั ว นี้ ก็ จ ะเชื่ อม ต่ อ มาที่ Office ได้ Home ได้ เรี ยก ว่ า “Anywhere
Anytime Anyplace” ทาให้คนสามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสาร ดูหนัง ฟังเพลง ท่องเน็ต ติดต่อ บันเทิง
ได้ทุกที่ทุกเวลา นี่คือความหมายในมุมกว้าง
เทคโนโลยี เคลื่ อ นไหวเร็ วขนาดนี้ ความพร้ อ มจะมี อ ยู่ 2 ด้ า น ด้ า นหนึ่ งคื อ
Infrastructure อีกด้านคือตัวผูบ้ ริ โภคเอง ด้าน Infrastructure อาจจะมีเรื่ องของกฎหมาย Policy เข้า
มาเกี่ยวข้อง สาหรับผูบ้ ริ โภคคงต้องดูหลายๆ ส่ วน ลักษณะของสิ นค้า Hi-technology โดยทัว่ ไปจะ
เริ่ มต้นมาจากคนที่ มีรายได้และมี การศึกษา ไล่ลงมาจากฐานบนลงมาสู่ ตลาดกลางและล่ างในยุค
เริ่ มต้น ซึ่ งถ้าดูความตื่นตัวของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ต่อสิ นค้าพวก Digital ทั้งหลายพบว่าผูบ้ ริ โภคเรี ยนรู ้
ค่ อ นข้ า งเร็ ว ซึ่ งดู ไ ด้ จ ากการเติ บ โตของโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ที่ เป็ น GPRS การเติ บ โตของ PDA,
Notebook Computer, Digital Still Camera, Digital Camcorder, Digital Audio พวกนี้ โตมหาศาล
และพวกจอภาพจอแบนบางเบา เติบโตมาก
ปัญหาและอุปสรรคของซัมซุ ง
ในเรื่ อ งของปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น มี ห ลายองค์ ป ระกอบที่ อ าจจะเป็ น
อุปสรรคได้ในเรื่ องของความผันผวนทางเศรษฐกิจในเวทีโลก ซึ่ งมีผลกระทบไม่มากก็นอ้ ย ไม่ตรง
ก็ออ้ มและมีผลต่อจิตวิทยาผูบ้ ริ โภค มีผลต่อการท่องเที่ยว มีผลต่อ GDP เป็ นอุปสรรคไม่มากก็นอ้ ย
ต่ อ การตัด สิ น ใจของผู บ้ ริ โภคแน่ น อน ตอนนี้ ทุ ก คนกลายเป็ นคู่ แ ข่ ง กัน หมดในยุค ของ Digital
Technology ไม่วา่ จะเป็ นสิ นค้าที่มาจากจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี อเมริ กาซึ่ งเทคโนโลยีไม่แตกต่าง
มากนั ก ตรงนี้ เป็ นปั จจัย หนึ่ งที่ ท าให้ ก ารแข่ ง ขัน เข้ ม ข้น ในหลายรู ปแบบ เรื่ องต่ อ ไป คื อ
Infrastructure ว่าพร้ อมหรื อไม่ และเรื่ องของ Distribution Channel ว่าความพร้อมของช่ องทางการ
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จาหน่ ายที่รองรับสิ นค้าเหล่านี้ ไปได้เร็ วพอหรื อสอดคล้องกับสิ่ งที่ลูกค้าต้องการหรื อเทคโนโลยีที่
ไปไกลแล้วหรื อไม่ เพราะการที่ สิ น ค้า 3 ตัวนี้ เคลื่ อนตัวเข้าหากัน มัน จะเป็ นผลต่ อ Distribution
Channel ที่จะเคลื่อนเข้าหากันด้วย ซึ่ งเป็ นอุปสรรคพอสมควร ถอยไปสักปี สองปี ที่ผา่ นมา จะซื้ อทีวี
ซัมซุ งไปที่ร้านขายทีวี ซื้ อมือถือซัมซุงไปร้านมือถือ ซื้อคอมพิวเตอร์ ไปร้านคอมพิวเตอร์ แต่ต่อไป
หากลูกค้าต้องการซื้ อจอ Monitor แต่ดูทีวีได้ดว้ ย ซื้ อที่ไหนมันมีอุปสรรค เพราะใน 3 ช่องทางของ
สิ นค้า เขาเติบโตมาจากความเชี่ยวชาญของการขายสิ นค้าใน Line นั้นโดยเฉพาะคนขาย IT บอกไม่
เคยขายที วี ขายไม่เป็ น คนขายที วี ตูเ้ ย็น บอกขายไม่เป็ นเพราะไม่มีความรู ้ ใช้เป็ นแต่ไม่รู้ว่าตลาด
ความเคลื่อนไหว รวดเร็ วของคอมฯ เป็ นอย่างไร ตรงนี้เป็ นกาแพงอุปสรรคอย่างหนึ่ง
ความโดดเด่ นของซัมซุ งในระดับอินเตอร์
ถ้าในยุค ของ Analog Product ซัม ซุ ง เริ่ ม ผลิ ต โทรทัศ น์ ข าวด าเครื่ อ งแรกในปี 1972
ในขณะที่เจ้าอื่นเขาเริ่ มผลิตโทรทัศน์สีแล้ว แต่ตอนนี้ ตามมาเกื อบทันคู่แข่งแล้ว เพราะซัมซุ งเริ่ มที
หลัง ซึ่ งมันคงเป็ นเรื่ องแปลกถ้า ซัมซุ งวิ่งเร็ วกว่าคนที่ว่ิงไปข้างหน้าก่อน แต่หลังจากที่เกิ ด Digital
Technology และ Internet กลายเป็ นว่าตอนนี้ ไม่ใช่แล้ว เพราะเป็ นการเริ่ มต้นพร้อมกัน บริ ษทั ญี่ปุ่น
เริ่ มคิด Digital พร้ อม ๆ กับที่ซัมซุ งคิดดังนั้นซัมซุ งไม่ได้วิ่งไล่อีกต่อไป คราวนี้ ใครวิ่งเร็ วกว่า คน
นั้นชนะ ใครมี Technology Digital ที่ดีกว่า หรื อเร็ วกว่าคนนั้นชนะ เหตุที่ซมั ซุงมีการพัฒนาในเรื่ อง
นี้ มากเพราะซัมซุ งเป็ นผูน้ าในเรื่ อง Memory Ship ที่จาได้มากกว่าคนอื่น อย่างน้อยที่สุดก็ 1 ปี หรื อ
6 เดื อน ดังนั้นในปั จจุบนั ซัมซุ งจึงไม่ใช่ Me-too Product การที่มีคนกล่าวว่าซัมซุ งเป็ นผูต้ าม หาก
เป็ นในยุค Analog น่ ะใช่ แต่ถ้าเป็ น Digital ไม่ใช่ แล้ว ในปี 1972 โทรทัศน์ขาวดามี ยอดขาย 500
ล้านเหรี ยญ มาในยุค 80 จุดสาคัญ DRAM ตัวแรกที่ทาก่อนคนอื่น 64K มีชื่อเสี ยงทันที ก่อนคนอื่น
จาก 64K มาเป็ น 256 MEGADRAM อีก 8 เท่าก่อนคนอื่น นอกจากนี้ ยังมีชิ้นส่ วนสาคัญ เช่น ATF
LCD เริ่ มผลิตตั้งแต่ปี 1995 เวลานี้เครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ใช้ตวั นี้ท้ งั นั้น ซัมซุงจึงเป็ นเบอร์ 1 ในเรื่ องนี้
ยุค 90 ซัมซุ งลงทุ นเกี่ ยวกับ Digital มาก DVD Player เริ่ มตั้งแต่ปี 95 CDMA เป็ น Digital จาก 256
MEGADRAM มากเป็ น 1 GIGADRAM ในปี 96 ซัมซุ งทาได้แล้ว คนอื่นเพิ่งทา 256K บริ ษทั ญี่ปุ่น
ที่ขาดทุนมาก ๆ เพราะยังทา 64K ไม่มีคนซื้ อ ตามไม่ทนั จะเห็นว่าเป็ น World First หลายตัว เมื่อปี
1998 World First, Digital TV คนแรก และวางขายในตลาดอเมริ กาในปี 1999 ตอนนี้ ซัมซุ งไม่ตาม
แต่คนอื่นกาลังตามซัมซุ ง
การสร้ างแบรนด์ ซัมซุ ง
การท า CRM, เข้า ใจความต้อ งการ เรื่ อ ง Target Marketing และ Brand Building ถื อ
เป็ นนโยบายระดับโลกที่บริ ษทั แม่ลงทุนสร้างเพื่อแสดงให้เห็ นว่าเป็ น Brand ที่มีการเจริ ญเติบโต
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มากที่สุดในเรื่ อง Consumer electronics ซัมซุ งมีประชุมเพื่อพยายามค้นหาว่าปั ญหาของ Brand ซัม
ซุ ง คืออะไร และสามารถสร้ างความรับรู ้ที่ถูกต้องของลูกค้าให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ หลักที่จะ
ใช้ได้อย่างไร เพราะซัมซุ งจะไปสู่ Digital ด้วย Home Office และ Mobile Network ภาพของ Brand
ยังเป็ น Analog ที่เน้นของ Low End ราคาถูก บริ ษทั แม่ตอ้ งให้ความสาคัญ และลงทุนกับการสร้าง
Brand อย่างต่ อเนื่ อง เพื่ อให้ Brand Value สู งขึ้ น ที มที่ เข้าไปท า Summit ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
ระดับผูใ้ หญ่จากทีมการตลาดของสานักงานใหญ่ และเป็ นตัวแทนจากสาขาทัว่ โลก เข้าไปช่ วยกัน
Brainstorming จนได้ Solution ออกมาปฏิ บ ัติเป็ น Direction ผลที่ ไ ด้จะคล้าย ๆ กับ สิ น ค้าเกาหลี
ทัว่ ไป คื อ Conservative, Cheap และ Boring สิ นค้าเกาหลี ถูกมองว่าเป็ นของราคาถูก คุ ณภาพไม่ดี
ใช้แล้วกระจอกไม่มีระดับ เป็ นผลวิจยั ที่ได้จาก Third Party Survey ทัว่ โลกรวมทั้งคนไทย ซึ่ งการมี
ภาพแบบนี้ ย่อมไม่ ดีแน่ แต่ การสร้ างภาพโดยไม่มี ข องจริ ง ก็ย่อมไม่ดีเหมื อนกัน ซัม ซุ งก าหนด
ทิ ศ ทางว่า ซั ม ซุ ง จะไปสู่ Digital ต้อ งมี ภ าพลัก ษณ์ ใ หม่ พ ร้ อ มกับ สิ น ค้า ใหม่ เพราะการก าหนด
ยุทธศาสตร์ ตอ้ งไปด้วยกัน
ภาพลักษณ์ ใหม่ของซัมซุ งควรเป็ นแบบ Stylist, Innovation และ Simple ในรอบแรก
ทุกคนเห็นด้วยว่าควรจะเป็ นแบบนี้ สิ นค้าซัมซุ งทุกชิ้น Communication ทุกอย่างของซัมซุงที่มีไปสู่
ลู ก ค้าจะต้องมี 3 คุ ณ ลัก ษณะนี้ อยู่ในตัว คื อ WOW, Simple และ Inclusive ค าว่า ‘WOW’ ตี ความ
เป็ นภาษาได้วา่ แจ๋ วจริ ง ๆ Amazing คือเป็ นสิ นค้าที่มีการออกแบบมีสไตล์ เช่ น โทรศัพท์มือถือรุ่ น
ใหม่ คนไม่ได้ใส่ กระเป๋ าแต่เอาห้อยคอ มันจะต้องฝังอยูใ่ นเนื้ อหาของสิ นค้าแม้กระทัง่ การโฆษณา
ต่าง ๆ คาว่า “Simple” แปลว่า สิ นค้าที่ออกแบบมาต้องง่ายต่อการใช้งานและความเข้าใจ ใครก็ใช้
เป็ น ถึ งแม้จะ Hi tech เท่ าไหร่ ก็ ตาม ไม่ ใช่ ค นที่ เป็ น Technology Mania ถึ ง จะใช้เป็ น ส่ วนค าว่า
“Inclusive” หมายถึง เทคโนโลยีที่คนใช้แล้วต้องเป็ นประโยชน์แก่เขา เมื่อมี 3 แกนประกอบกันจะ
เกิ ดความแตกต่ างจากคนอื่ น ทุ ก อย่างไปในทางเดี ยวกันหมด ท าให้ผูบ้ ริ โภครับ รู ้ สัม ผัส และมี
ประสบการณ์ Brand สโลแกน คื อ “ซั ม ซุ ง Digital Everyone Invited” แปลว่ า ซั ม ซุ งได้ น า
เทคโนโลยีของดิจิตอลมาให้ใช้ ทาให้ชีวติ เขาสนุกขึ้น สบายขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีข้ ึนจากการที่ใช้ของ
ดิจิตอล สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ พร้อมแล้ว เพียงแต่คุณจะเปิ ดประตูบา้ นยอมรับมันเข้ามาอยูใ่ นบ้าน หรื อ
เข้ามาอยูใ่ นการครอบครองของคุ ณเมื่อไหร่ เท่านั้น Brand Direction ต่าง ๆ มาจากต่างประเทศ ซัม
ซุ งเริ่ มลงมื อวางแผนสร้ าง Brand ซึ่ งไม่ใช่ เรื่ องใหม่ เป็ นเรื่ องที่ ทุกคนทราบ และเป็ นเครื่ องมื อที่
สมบูรณ์ แบบในการสร้างภาพลักษณ์สินค้าจากซัมซุ งไปสู่ ลูกค้า มีเรื่ องใหญ่เป็ นองค์ประกอบหลัก
เช่ น มี เดี ย พีอาร์ ผูท้ ี่ มี ส่วนได้ส่วนเสี ย หรื อ Stakeholder รวมไปถึ งเรื่ องของผูท้ ี่ มีอิท ธิ พ ลต่อการ
แสดงความเห็นต่อสังคม (Opinion Leader) และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ คือ Utilizing Cyber Technology
ซึ่งจะพิจารณาว่าจะใช้พร้อมกันทุกตัวหรื อไม่ ใช้ตวั ไหนมาก ตัวไหนน้อย และมีผลอย่างไร เช่น ค่า
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มีเดียแพงแต่ผลจากการโฆษณาต่อความเชื่อของลูกค้าต่า เพราะลูกค้ายุคสมัยใหม่ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ
สื่ อทางอินเตอร์ เน็ตใช้เงิ นไม่มากอาจมีผลดีกว่าทางด้านโฆษณา หรื อ Opinion Leader ใช้เงินน้อย
แต่มีผลมาก ส่ วนคู่คา้ , พนักงาน, คู่แข่ง, หน่วยราชการ หรื อสังคมไทยก็เป็ น Stakeholder ตรงนี้ เป็ น
เรื่ องของ Point Go Sale เมื่อซัมซุ งรู ้ทาให้สามารถจัดสรรงบประมาณที่มีจานวนจากัด มีการคิด และ
การวางแผนโฆษณาต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปี ตามการออกสิ นค้าใหม่ ทาพีอาร์อย่างไร ใช้เงินเท่าไหร่ มี
Press Release ตามสื่ อต่าง ๆ ณ จุดขายหรื อไม่ หรื อแม้แต่เรื่ อง Display ก็มีการพัฒนาในด้านความ
สวยงาม ทาให้คนดูรู้สึกดี นอกจากนี้ ยงั มีการทาประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง และในทุกแคมเปญจะเห็น
ว่าหน้าตาของสื่ อได้แฝงความเป็ น Stylist, WOW, Inclusive และ Simple ไว้ดว้ ย การทาโรดโชว์จึง
เป็ นเรื่ องสาคัญ เพราะถึ งแม้ว่าโฆษณาว่าดี แต่หากผูบ้ ริ โภคไม่ได้สัม ผัสก็ไม่เกิ ดประสบการณ์ น้ ี
เหมื อ นกับ ที่ ว่า สิ บ ปากว่าไม่ เท่ าตาเห็ น สิ บ ตาเห็ น ไม่ เท่ ามื อ คล า สิ บ มื อ คล าไม่ เท่ า ใช้จ ริ ง เช่ น
ตัวอย่างงาน Power Buy Expo ซัมซุ งแฝงความเป็ น WOW, Simple แลเะ Inclusive โดยการแสดง
สิ นค้ารถยนต์ BMW รถมอเตอร์ ไซค์บิ๊กไบท์ กับสิ นค้าดิจิตอล โมบายโฟน เครื่ องเล่น MP3 พกพา
เครื่ องเล่น MP3 ในรถยนต์ เพราะเป็ นไลฟ์ สไตล์ของคนสมัยใหม่ โดยไม่นาสิ นค้าหลาย ๆ รายการ
มาโชว์ แต่ทาแบบนี้ ลูกค้ามาดู จะเกิดความรู ้สึกว่า โอ้โฮ! นี่ เป็ นงานโชว์รถหรื อเครื่ องใช้ไฟฟ้ ากัน
แน่ สิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ นประสบการณ์ที่ลูกค้าได้สัมผัส
การสร้ างสั มพันธภาพ
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างซัมซุ ง ตัวแทนจาหน่ าย และลูกค้าทัว่ ไปก็มีความสาคัญ
เนื่ อ งจาก การท าธุ รกิ จต้อ งประกอบด้ว ย 3 Parties คื อ ลู ก ค้า คนซื้ อ หรื อ ผูใ้ ช้ และช่ อ งทางการ
จาหน่ าย ซึ่ งเป็ นตัวเชื่ อมระหว่างผูผ้ ลิตคือซัมซุ งไปถึงผูใ้ ช้ หน้าที่ของซัมซุ งคือการทาสิ นค้า ความ
จริ งเป็ นการทา Solution Provider ซัมซุ งทาเครื่ องแก้ปัญหา หรื อเครื่ องตอบสนองปั ญหาของลูกค้า
ยกตัวอย่าง ลูกค้าซื้ อแอร์ เพราะคุณต้องการความเย็น เพราะมีปัญหาว่าร้อน ไม่ใช่วา่ ลูกค้ารักซัมซุ ง
แล้วมาซื้ อแอร์ ซมั ซุ ง ความจริ งแอร์ ยหี่ อ้ ใดก็ได้ที่สามารถมาแก้ตน้ ตอของปั ญหาที่ลูกค้ารู ้สึกร้อนได้
เครื่ องปรับอากาศก็คือเครื่ องแก้ปัญหา เครื่ องให้ความเย็น ซึ่ งต้องคิดว่าทาอย่างไรให้ลูกค้าได้สินค้า
ในราคายุติธรรม มี รูปแบบการชาระเงินที่เหมาะสม ได้รับบริ การที่ดีจากการซื้ อ เราต้องคานึ งถึ ง
เสมอว่า อะไรคือความพอใจของลูกค้า คือ NVA (Net Value Added) อะไรเป็ นมูลค่า ราคาถูกอย่าง
เดียวเป็ นมูลค่าหรื อเปล่า ก็ไม่ใช่ บริ การหลังการขาย ประกันซ่อมฟรี ติดตั้งเร็ วอย่างนี้ใช่ ซัมซุงมอง
ตรงนี้
ในส่ วนของคู่คา้ ก็เช่ นกัน จะทาอย่างไรให้ถูกใจก็เหมือนกัน เขาไม่ได้อยากค้าซัมซุ ง
และไม่ได้อยากค้ายี่ห้อใด ๆ ทั้งนั้น แต่เขาอยากได้มาร์ จิ้น อยากได้เงิน หัวใจหลักคือทาอย่างไร ให้
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การได้เงิ น ของคู่ ค ้า การได้เงิ น ของซัม ซุ ง หรื อการที่ ลู ก ค้าได้บ ริ ก ารจากซัม ซุ ง ทั้ง 3 คน อยู่ใ น
สัดส่ วนที่พอดีกนั ไม่ใช่ผผู ้ ลิตขายได้กาไรมากที่สุดแต่คู่คา้ ไม่ไหว หรื อผูผ้ ลิตให้มาร์ จิ้นน้อย คู่คา้ ก็
หายไปเพราะเมื่อกาไรน้อยเขาก็ไม่สามารถให้บริ การที่ดีได้ ซึ่ งการบริ การที่ดี คือคุณต้องไปส่ งของ
ถึงบ้าน คุณต้องมีพนักงานที่อธิ บายเป็ น หรื อรู ้จกั ให้คาแนะนาลูกค้า อาจต้องบริ การถึงขั้นเดินไฟให้
ด้วย ไปหาช่างประปาเดินท่อน้ าให้ ซึ่งซัมซุ งพยายามที่จะให้ลูกค้าได้บริ การอย่างดีทุกครั้งเพื่อความ
แตกต่าง
การพัฒนาช่ องทางจาหน่ าย
ในส่ ว นของ Maga Universe คื อ รู ป แบบ Shop ที่ ซั ม ซุ ง พัฒ นาร่ ว มกับ ดี ล เลอร์ ใ น
เมืองไทย แห่ งแรกอยูท่ ี่ศูนย์การค้าเสรี เซ็นเตอร์ มีพ้ืนที่ประมาณ 7,000 ตารางเมตร มีสินค้าในกลุ่ม
AV, IT และ Mobile ซึ่ งการพัฒ นาตัวแทนจาหน่ ายจะเน้นในช่ องทางของห้างสรรพสิ นค้า หรื อ
ศูนย์การค้าเป็ นหลัก เพราะในแง่ของ Brand ซัมซุ งค่อนข้างเติบโต และแข็งแกร่ งระดับหนึ่ ง ซัมซุ ง
มี Product line ที่หลากหลายไม่แพ้คู่แข่งจากญี่ปุ่น แต่การเข้าไปอยูใ่ นศูนย์การค้า ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มี
ราคาแพงจึงจาเป็ นต้องหาสิ นค้าขนาดเล็กมาวางให้กินพื้นที่นอ้ ยแต่ให้ผลตอบแทนที่สูง จึงเกิดร้าน
ที่เป็ น Specialist ทาสิ นค้าดิจิตอล คือสิ นค้าคอนซู เมอร์อิเล็กทรอนิกส์ , ไอที และคอมพิวเตอร์ ทั้ง 3
ตัวนี้ จะรวมอยูใ่ นร้านเดียวเพื่อตอบสนองไลฟ์ สไตล์คนรุ่ นใหม่ เป็ นเทรนด์ที่กาลังจะโต อีกเทรนด์
ที่น่าสนใจ คือการรวมกันของช่ องทางกับผูค้ า้ รายอื่นที่เป็ นพันธมิตรกัน เช่น Home Pro ที่แต่เดิมมี
สิ นค้าเครื่ องใช้ในบ้านขายเพียงเล็กน้อย แต่ตอนนี้เขาเห็นว่าคนซื้ อบ้านกับคนที่ซ้ื อเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
คื อคนเดี ยวกัน จึ ง มี แนวคิ ดท าให้ เป็ น One Stop Shopping ซึ่ ง Home Pro ก าลังขยายพื้ น ที่ จดั วาง
สิ นค้า และขยายกลุ่มสิ นค้ามาทา AV ด้วย โดยสาขาแรกที่มี AV อยูท่ ี่รัตนาธิ เบศร์ ผมเชื่อว่ามันจะ
สาเร็ จ และขยายต่อไปยัง 10 – 12 สาขาของ Home Pro ทุกแห่ ง เพราะ Home Pro เป็ นบริ ษทั ขนาด
ใหญ่ มีโนว์ฮาว มีทุน มีพ้นื ที่ ส่ วนคนที่มีสเกลเล็กอย่าง SMEs ก็อาจรวมตัวกันทาให้เกิดเทรนด์ใหม่
ขึ้นมา เช่ น การรวมกันระหว่างเครื่ องใช้ไฟฟ้ ากับเฟอร์ นิเจอร์ และกาลังมีปรากฏการณ์ น้ ี เกิ ดขึ้ น
โดยเฉพาะในตลาดต่างจังหวัดเห็ นได้ชดั เจนว่าร้านขายเครื่ องใช้ไฟฟ้ าจะขายเฟอร์ นิเจอร์ ดว้ ย เป็ น
เทรนด์ที่กาลังจะเกิดขึ้นในกรุ งเทพฯ มีประโยชน์กบั ซัมซุงและผูบ้ ริ โภคแน่นอน
ตลาดเป้ าหมายของซัมซุ งในตลาดโลก
อเมริ กาเป็ นตลาดใหญ่ มี ค วามต้ อ งการด้ า นเทคโนโลยี สู งแต่ ค่ อ นข้ า ง Stable
ขณะเดี ยวกันก็มีกระแสความต้องการ Hi End จากตลาดในแถบ South East Asia เนื่ องจากคนเพิ่ง
เริ่ มเรี ยนรู ้ ชี วิตความเป็ นอยูข่ องคนแถบนี้ ในวันนี้เมื่อเทียบกับ 10 - 20 ปี ที่ผ่านมา แตกต่างกันมาก
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นัน่ หมายความว่าตลาด South East Asia มีโอกาสที่จะโต เพราะอเมริ กาก็ดี ยุโรปก็ดี มี GDP บวก 1
ไม่มีทางที่จะโต 10 - 20% แต่ในภูมิภาคนี้ ถ้าเมื่อไหร่ เศรษฐกิจดี ตลาดก็จะดี ตอนนี้ โทรศัพท์มือถือ
มีแค่ 10% จึงยังมีคนอีก 50 ล้านคน อยากใช้ อีกตลาดที่น่าจับตามอง คือ ประเทศจีน เป็ นตลาดที่
ใหญ่มาก มีกาลังซื้ อ และมีวอลุ่ม แต่คงต้องดูเพราะลักษณะไม่เหมือนกัน กลยุทธ์ที่จะใช้ในแต่ละที่
ก็เหมือนกัน สาหรับภาพลักษณ์ใหม่ในตอนนี้เริ่ มเกิดขึ้นในต่างประเทศแล้ว แต่ในเมืองไทยยังไม่มี
ถ้าอยากดู เรื่ องนี้ ผมแนะน าให้เข้าที่ เว็บ ไซต์ www.samsungelectronics.com จะบอกเกี่ ยวกับ โฮม
เน็ตเวิร์คของซัมซุ ง สิ นค้าที่ขายก็จะเป็ นเรื่ อง Network กับ Solution
อนาคตของซัมซุ ง
จนถึงปี 2005 ซัมซุ งอิเล็กทรอนิกส์ จะสร้างยอดขายขึ้นไปถึง 80 พันล้านเหรี ยญ ถือว่า
เป็ น World Top Three Players ในปี 2005 จะมี สิ น ค้า ที่ เป็ นคี ย ์ใ หญ่ ๆ คื อ Digital TV, Flat Panel
Display, DVD, CMA 2000 First Generation Communication ทั้ งหลายเป็ นตัว หลั ก ผลวิ จ ัย จาก
บริ ษทั ระดับอินเตอร์ กล่าวถึ งตาแหน่ งของยี่ห้อซัมซุ งในปั จจุบนั ติดอยูใ่ น TOP ของกลุ่มที่ 2 เรามี
เป้าหมายที่ชดั เจนที่จะนา Brand ซัมซุงไปสู่ ความเป็ นหนึ่ งในตราชั้นนาในปี 2005 และต้องอยูเ่ หนือ
กลุ่มคู่แข่งพอสมควร
กลยุทธ์ ของคู่แข่ งขัน
แม้ซัม ซุ งจะขึ้ น มาเป็ นหมายเลข 1 ในตลาดเครื่ องรั บ โทรทัศ น์ ด้วยส่ วนแบ่ งตลาด
ประมาณ 19% เบียดโซนี่ ตกลงเป็ นอันดับสองด้วยส่ วนแบ่งตลาดประมาณ 17% ในด้านเทคโนโลยี
เกี่ ยวกับเครื่ องรับโทรทัศน์ ซัมซุ งก็พฒั นาจนอยูใ่ นระดับเดียวกับโซนี่ และผูน้ าในด้านเทคโนโลยี
ทีวีอย่างฟิ ลิ ปส์ แต่ในด้านภาพลักษณ์ ของ Brand แล้ว โซนี่ ยงั คงเป็ นอันดับหนึ่ งในกลุ่มผูบ้ ริ โภค
ชาวไทย และเป็ นเช่นนี้ต่อเนื่องมาหลายปี
การที่ซมั ซุ งสามารถครองส่ วนแบ่งในตลาดทีวีได้มากกว่าโซนี่ น้ นั ปั จจัยสาคัญที่ตอ้ ง
ยอมรับกันประการหนึ่งคือ กลยุทธ์ราคา เมื่อประกอบกับเทคโนโลยี ทาให้ซมั ซุ งมีวนั นี้ได้แต่ในแง่
Brand แล้ว การสร้าง Brand จนแข็งแกร่ ง และเป็ นที่หนึ่ งในใจผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ไม่ใช่ระยะเวลา
อันสั้น ในไทยนั้นใช้เวลานับเป็ นสิ บปี จนถึ งปั จจุบ นั โซนี่ ก็ยงั คงสร้ าง Brand อย่างต่อเนื่ องและ
จริ งจังในตลาดทีวีที่โซนี่ เพิ่งเสี ยบัลลังก์แชมป์ ซึ่ งครองต่อเนื่องมาหลายปี ให้กบั ซัมซุ ง โซนี่ ก็ยงั ไม่
หยุดในการดาเนิ นกลยุทธ์ แม้จะดู เหมือนว่า ทีวีทว่ั ไปในปั จจุบนั ไม่ว่าจะเป็ นแบบจอซี อาร์ ที จอ
แอลซี ดี จอพลาสม่า และโปรเจ็กเตอร์ ทีวีก็ตาม ของ Brand ดังๆ ไม่วา่ จะเป็ นค่ายยุโรป ญี่ปุ่น หรื อ
เกาหลี ในด้านเทคโนโลยีหาจุดต่างกันอย่างเห็นได้ชดั ยากมาก โดยภาพรวมๆ แล้วจะไม่ต่างกันมาก
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นัก ดังนั้น ความได้เปรี ย บเสี ยเปรี ย บในตลาด จึ งตัดสิ นด้วยกลยุท ธ์ โปรโมชั่นว่าใครจะโดนใจ
ผูบ้ ริ โภคมากกว่าเมื่อยากจะหาความต่าง และโซนี่ ไม่ยอมสู ้กบั คู่แข่งด้วยกลยุทธ์ราคา โซนี่จึงปรับ
กลยุทธ์การทาการตลาดทีวีด้วยการสร้างจุดต่างอื่น โซนี่ สร้างคอนเซ็ปต์ WEGA Theatre ขึ้นมาสู ้
กับคู่แข่ง และโซนี่ ใช้คอนเซ็ ปต์น้ ี ในการทาการตลาดทีวีรุ่นเวกก้าของตนอย่างต่อเนื่ องเวกก้า เธี ย
เตอร์ ของโซนี่ หมายถึ งว่า โซนี่ นาเสนอโรงภาพยนตร์ ขนาดเล็กที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งทั้งภาพและ
เสี ยง สาหรับ การสร้ างความบันเทิ งภายในบ้าน ในยุค ที่ตลาดโฮมเธี ยเตอร์ กาลังเติบ โตสู งทั้งใน
ตลาดระดับบน และกลาง เวกก้า เธี ยเตอร์ จะเป็ นกลยุทธ์ที่จูงใจผูบ้ ริ โภคที่คิดจะซื้ อทีวี แทนที่จะซื้ อ
ที วีเครื่ องเดี ยว ให้ซ้ื อเป็ นชุ ดโฮมเธี ยเตอร์ ที่ สามารถให้ค วามบันเทิงแก่ ผูบ้ ริ โภคมิ ติที่ ล้ าลึ กและ
ประทับใจกว่า โซนี่ ได้สื่อสารถึงผูบ้ ริ โภคว่า โซนี่พร้อมจะตอบสนองความต้องการโฮมเธี ยเตอร์ ป
ระสิ ทธิ ภาพสู งในบ้านในราคาที่ไม่สูงมากนัก และยังมีให้เลือกหลายระดับราคาเวกก้า เธี ยเตอร์ ของ
โซนี่ ได้สร้ างมิ ติใหม่ของการทาการตลาดทีวี ที่แม้ในความเป็ นจริ งแล้ว โซนี่ ไม่ใช่ ค่ายเดียวที่ทา
ตลาดโฮมเธี ยเตอร์ แต่โซนี่ เป็ นค่ายเดียวที่วางคอนเซ็ปต์โฮมเธี ยเตอร์ เป็ นยุทธศาสตร์ เปิ ดแนวรบ
ใหม่ในตลาดเอวีสิ่งนี้เป็ นส่ วนหนึ่งที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของโซนี่ในด้านบวก ว่าโซนี่ได้สร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่ง และยังได้ภาพลักษณ์ในด้านเทคโนโลยีดว้ ย
แต่นนั่ เป็ นเพียงส่ วนหนึ่ ง เมื่อมองภาพรวมแล้ว แม้เทคโนโลยีของโซนี่ ในปั จจุบนั จะ
ไม่แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดเอวีมากนักก็ตาม แต่โซนี่ ยงั มีภาพลักษณ์ ของ Brand ที่เป็ นผูน้ าใน
เรื่ องเทคโนโลยีในตลาดไอที ที่เป็ นตลาดซึ่ งมีอตั ราเติบโตสู ง และสร้างผลกาไรสู งกว่าตลาดเอวี ใน
บรรดาค่ ายเอวีที่ ข ยายอาณาจัก รสู่ ต ลาดไอที ด้ว ยกัน โดยรวม โซนี่ มี ภ าพลัก ษณ์ ที่ เป็ นผูน้ าใน
เทคโนโลยีดา้ นนี้ ในความรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคชาวไทย โดยเฉพาะในผูบ้ ริ โภคที่เป็ นคนรุ่ นใหม่กลุ่ม
Youth Generation ที่ ห ลงใหลในเทคโนโลยี จะเห็ น ว่าโซนี่ เป็ นหมายเลขหนึ่ ง อยู่ในตลาดนี้ ใน
บรรดากลุ่ ม เอวีด้วยกัน ตัวอย่าง ในตลาดกล้องถ่ ายภาพนิ่ งดิ จิตอล โซนี่ เป็ นผูน้ าในตลาดกล้อ ง
ดิจิตอลของโลก และยังเป็ นผูน้ าในตลาดกล้องดิจิตอลในไทย ด้วยส่ วนแบ่งตลาดที่สูงถึงประมาณ
30% ทาให้บรรดาค่ายที่เป็ นเจ้าอาณาจักรกล้องถ่ายภาพนิ่ งชนิ ดใช้ฟิล์มมาก่อน อย่างแคนนอน นิ
คอน ต้องเร่ งปรับยุทธศาสตร์ ครั้งใหญ่ รุ กตลาดกล้องดิจิตอลอย่างจริ งจัง แคนนอนมีการวางตลาด
กล้องดิ จิตอลรุ่ นใหม่นบั สิ บรุ่ นอย่างต่อเนื่ องในเวลาที่ไม่ห่างกันมากนัก พร้อมทาการตลาดอย่าง
หนัก เพื่อพยายามช่ วงชิ งส่ วนแบ่งตลาดกล้องถ่ายภาพนิ่ งที่เสี ยไปกลับคืนมา เพราะปั จจุบนั ตลาด
กล้องถ่ายภาพนิ่ งดิ จิตอล ยิ่งโตขึ้ นๆ จนปั จจุบนั ใหญ่ กว่าตลาดกล้องใช้ฟิล์มกว่าสองเท่า ในไทย
ยอดขายกล้องภาพนิ่ งดิ จิตอลในปี นี้ ก็กว่า 250,000 ตัว ขายมากกว่ากล้องใช้ฟิล์มกว่า 3 เท่า ถ้าเจ้า
อาณาจักรกล้องภาพนิ่ งเดิมไม่รุกหนัก ไม่ช้าตลาดทั้งหมดคงไปอยู่ในมือโซนี่ ที่มีกล้องดิจิตอลใน
ตลาดหลากหลายรุ่ น หลากหลายดี ไซน์ หลายระดับ ราคา ส าหรับ ตอบสนองความต้องการของ
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ผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มในตลาดกล้องวิดีโอดิจิตอล โซนี่ก็ยงั คงเป็ นผูน้ าในด้านยอดขาย ที่ทิ้งห่ างคู่แข่ง
มาก และมี จ านวนรุ่ น ให้ เลื อ กมากกว่ า นี่ เป็ นอี ก ตลาดหนึ่ งที่ อ ัต ราการเติ บ โตสู งในตลาด
คอมพิวเตอร์ โซนี่ สร้าง Brand VAIO จนทาให้โน้ตบุ๊ค VAIO เป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภครุ่ นใหม่
แม้ร าคาจะสู ง กว่า เมื่ อ เที ย บกับ คู่ แ ข่ ง แต่ โ น้ ต บุ๊ ค โซนี่ แ ต่ ล ะรุ่ น ก็ มี Value Added ให้ ผู ้บ ริ โภค
มากกว่าในตลาด Media เมโมรี สติ๊ ก ของโซนี่ เป็ นสื่ อเก็ บ ข้อมู ล ที่ เป็ นที่ รู้จกั มากที่ สุ ดในตลาด
ปั จจุบนั เหล่านี้ เมื่อรวมกับยุทธศาสตร์ Ubiquitous Value Network ที่โซนี่ เป็ นรายแรกที่ประกาศใช้
ในไทยเพื่อสร้าง Sony Society ผ่านตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ทยอยวางตลาดอย่างต่อเนื่ องยุทธศาสตร์
Ubiquitous ของโซนี่ เป็ นการสื่ อให้ผบู ้ ริ โภคเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ของโซนี่ ลว้ นเป็ นผลิตภัณฑ์แห่ งยุค
ดิจิตอลที่จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคมีอิสระเสรี เกินพิกดั ในการเชื่อมต่อกับความบันเทิงทุกรู ปแบบ ไม่วา่ จะ
เป็ นที่ ไหนก็ตาม เมื่อไรก็ตามการทาการตลาดของผลิ ตภัณฑ์โซนี่ ในปั จจุบนั จึงเน้นผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณสมบัติเป็ น Ubiquitous ทั้งสิ้ น ได้แก่ คอมพิวเตอร์ VAIO, พีดีเอ คลี เอ, เมโมรี่ สติ๊ก, กล้องถ่าย
ภาพนิ่ งดิ จิตอลไซเบอร์ ช็อตและมาวิกา้ , กล้องถ่ายวิดีโอดิจิตอล,โทรศัพท์มือถือโซนี่ อีริคสัน , Net
MD ฯลฯ เหล่ านี้ ล้วนตอกย้ าภาพความเป็ นผูน้ าด้านเทคโนโลยีขณะที่โซนี่ จะเพลามือกับการท า
การตลาดผลิ ตภัณ ฑ์ที่เป็ นอนาล็อก อย่างทีวีธรรมดาลงและเมื่อรวมทั้งการทากิ จกรรมการตลาด
หลายรู ปแบบ ทั้งโฆษณาทีวี หนังสื อพิมพ์ จัดงาน โซนี่ เดย์ ที่จดั ต่อเนื่องมานับสิ บปี การทา Event
Marketing หลากหลายแล้ว ได้ส่งผลสะท้อนต่อ Brand โซนี่ ทาให้โซนี่ เป็ นหนึ่ งในใจผูบ้ ริ โภคใน
ปั จจุบนั และยังคงเป็ นเช่ นนี้ ไปอีกหลายปี เพราะโซนี่ เป็ นขุนทัพ ที่ไม่เคยเหนื่ อยในการทาศึกมา
ตลอด
สรุ ปการใช้ ทฤษฎีและกลยุทธ์ ทางการตลาดจากกรณีศึกษาบริษัทซั มซุ งอีเล็คทรอนิกส์
จากัด
จากกรณี ศึกษาบริ ษทั ซัมซุงอีเล็คทรอนิกส์จากัด พบว่าได้มีการนาเอาทฤษีและแนวคิด
ทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ดงั นี้คือ
1. การวิเคราะห์ความแข็งแกร่ งของธุรกิจ
2. การแบ่งธุ รกิจออกเป็ นหน่วยย่อยธุรกิจ (SBUS) 4 กลุ่มหลักและพยายาม
สร้าง Balance Portfolio
3. ใช้แนวคิด Market Driven Strategy ทาสิ นค้าตรงกับความต้องการของผู ้
บริ โภคมากขึ้น
4. การใช้กลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อรู ้จกั และเข้าใจความต้องการของลูก
ค้าให้มากที่สุด
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

การสร้าง Brand
การใช้ Cyber marketing
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมใหม่ทางเทคโนโลยี
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
Target marketing
Brand Building สร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับภาพลักษณ์ของซัมซุง
การส่ งเสริ มการตลาด ประชาสัมพันธ์ โฆษณา กิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อ

12.
13.
14.
15.

การสร้างสัมพันธภาพกับตัวแทนจาหน่ายและลูกค้า
การสร้างสิ่ งที่มีคุณค่าให้ลูกค้า Net Value Added
การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ๆ โดยหาพันธมิตรร่ วม เช่น Home Pro
การใช้กลยุทธ์ราคาที่ต่ากว่าคู่แข่งขัน

เนื่อง

3. กรณีศึกษาบริษัทโนเกียจากัด
มากกว่า 1 ใน 3 ของผูใ้ ช้โทรศัพ ท์มื อถื อทัว่ โลกกว่า 900 ล้านคน เลื อก Nokia เป็ น
เครื่ องมือสื่ อสารคู่กาย ซัพพลายเออร์โทรศัพท์มือถือชั้นนาของโลกจึงหนีไม่พน้ Nokia
ความแข็งแกร่ งของ Nokia ได้รับ การยกย่องให้เป็ น 1 ใน 5 Brand ยอดนิ ยมจากการ
ส ารวจ Brand of the Year โดย Inter Brand ท าให้ Nokia เป็ นบริ ษ ัท ที่ ป ระสบความส าเร็ จ ที่ สุ ด
บริ ษทั หนึ่ งของโลก ปี 2001 Nokia มี ผลกาไรจากการดาเนิ นงานสู งถึ ง 4.8 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ
สามารถครองส่ วนแบ่งในตลาดถึง 37% เพิ่มขึ้นจากปี 1997 เกือบ 2 เท่า อีกทั้งยังทิ้งห่างคู่แข่งสาคัญ
อย่าง Motorola และ Ericsson ซึ่ งเป็ นคู่แข่งสาคัญแบบไม่เห็นฝุ่ นNokia ยังได้ต้ งั เป้ าหมายที่จะครอง
ส่ วนแบ่งตลาดเพิ่มเป็ น 40% และแม้ Nokia จะอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของประเทศฟิ นแลนด์ อีกทั้ง
ยังมีอิทธิ พลอย่างยิ่งยวดต่อการค้าภายในประเทศของตน แต่คงไม่มีใครปฏิเสธว่า Nokia คือ บริ ษทั
ระดับโลกที่มี Brand ระดับโลก เพราะปั จจุบนั มีสินค้าวางจาหน่ายใน 130 ประเทศทัว่ โลก และ 10
ประเทศที่เป็ นฐานผลิต Nokia
การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่
การตลาดของ Nokia เกิดจากการยึดมัน่ ในหลักปรัชญาการดาเนิ นธุ รกิจที่แยบยล และ
การให้ความสาคัญกับการสร้ าง Brand อย่างจริ งจัง ทาให้ Nokia สามารถครองใจผูบ้ ริ โภคในทุก
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กลุ่ ม ตลาดเป้ า หมาย ตั้ง แต่ ร ะดับ มาตรฐานจนถึ ง กลุ่ ม ระดับ หรู Nokia สามารถเปลี่ ย นแปลง
โทรศัพท์มือถือจากที่เป็ น Black Box ให้เป็ นแฟชัน่ Nokia สร้างนวัตกรรมให้กบั โทรศัพท์มือถือด้วย
การผลิ ตโทรศัพ ท์ จากวัส ดุ ท องคาและทองค าขาว มีราคาตั้งแต่ 200,000 บาท ไปจนถึ ง 800,000
บาท แม้ยอดขายของ Nokia ตกลงจาก 412 ล้านเครื่ องในปี 2000 เหลือเพียง 140 ล้านเครื่ อง ในปี
2001 โดยยอดขายไตรมาสแรกของปี 2002 ตกลง 4% ขายได้เพียง 93.8 ล้านเครื่ อง ผิดกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อนที่ขายได้ถึง 97.5 ล้านเครื่ อง ในยุโรปตะวันตกและประเทศในแถบละติน อเมริ กา
มียอดขายในช่ วงไตรมาสที่สองต่ากว่าในช่วงไตรมาสแรก อันเนื่องจากภาวะอิ่มตัวของตลาด และ
การที่ ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารเลิ ก Subsidize ราคาเครื่ อ งลู ก ข่ าย ขณะที่ ก ารขายในแถบเอเชี ย แปซิ ฟิ ก รวม
ประเทศญี่ปุ่น กลับมีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงไตรมาสแรกของปี 2001 ถึง 8% หากมองมาที่
ส่ ว นแบ่ ง ตลาดของ Nokia กลับ มี ก ารขยับ ตัว ขึ้ นประมาณ 35% แต่ ก ระนั้ นก็ ย งั มี คู่ แ ข่ ง อย่ า ง
Samsung จากเกาหลี ใต้ ที่ มี ย อดขายเพิ่ ม ขึ้ น 48.6% Siemens และ Motorola ก็ ย งั คงท าก าไรอย่า ง
ต่อเนื่ อง คือ 24.1% และ 9.9% ตามลาดับ ยังไม่รวมถึ ง Sony Ericsson ที่เร่ งพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และ
ปรับกระบวนกลยุทธ์ที่จะบุกตลาดอีกครั้ง แต่ Nokia ก็มิได้หวาดหวัน่ กับคู่แข่งขัน กลับประมาณ
อัตราการเติบโตของการขายในปี 2002 ไว้ที่ 4-9%
กลยุทธ์ ของ Nokia
การท าตลาดของ Nokia ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ การพัฒ นาสิ นค้ า ที่ มี Innovative อยู่
ตลอดเวลา เพื่ อสร้ างความต่างให้โดดเด่นในตลาด และเหนื อสิ่ งอื่นใดก็คือ การเข้าใจพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคอย่างถ่องแท้ ทาให้ผูบ้ ริ โภคมีความรู ้สึกคุ น้ เคยกับเทคโนโลยีแบบไม่รู้ตวั Nokia ใช้เวลา
กว่า 10-15 ปี ในการเฝ้าดูพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เพื่อใช้ในการประยุกต์เข้ากับคอนเซ็ปต์ mobility ทา
ให้คนมีความรู ้สึกสนุก ทาให้ lifestyle ของคนมีมากกว่าคุณค่าของชี วิต และ Nokia เป็ นรายแรกที่
ใช้ mobility ก่อนใครในอุตสหากรรมนี้ สมัยก่อนเวลาพูดถึงอุตสาหกรรมที่เป็ นโทรศัพท์มือถือ ทุก
ค่ายล้วนแต่พูดถึ งเทคโนโลยี ไม่ได้พูดถึ งพฤติก รรมผูบ้ ริ โภคว่าจะเอาไปใช้อย่างไร เทคโนโลยี
GPRS, GPS ที่ ทุกค่ายพูด นั่นคืออดีตพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นฐานที่ Nokia มอง ปี 1997 Nokia ออ
กรุ่ น 6110 มีโปรแกรมชื่อ Snake ซึ่ งเป็ นเกมที่เรี ยบง่าย แต่ก็มีคนถามว่า Nokia กาลังออกแบบอะไร
กันอยู่ ทาไมเอาเกมใส่ ลงไปในเครื่ องโทรศัพท์มือถือ แต่ Nokia กลับมองว่าเกมที่ใส่ ลงไป ทาให้คน
รู ้สึกสนุ กสนานกับอุปกรณ์ มาตั้งแต่ปี 1997 หรื อโทรศัพท์รุ่นใหม่ 6610 ที่เพิ่งเปิ ดตัว ทาให้ทุกคน
สามารถสนุ ก สนานและสามารถร่ วมสนุ ก ในเกมได้ ภายใต้ค อนเซ็ ป ต์ Connecting people ซึ่ งมี
ความหมายหลายอย่าง ตั้งแต่การใช้โทรศัพท์ปกติ การส่ ง SMS ให้ใครสักคน หรื อการที่สามารถส่ ง
รู ป ไปให้ ใ ครสั ก คนผ่ านโทรศัพ ท์ใ นรุ่ น 7650 ทุ ก การสื่ อ สารที่ เกิ ด ขึ้ น ระหว่า งคน 2 คน p 2 p
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(person to person) การพู ด คุ ย ระหว่า งบุ ค คล คื อ จุ ด แข็ งของ Nokia จากพื้ น ฐานตัว Connecting
people เป็ นฐานให้ Nokia เติ บโตมากระทัง่ ทุกวันนี้ ดู เผินๆ Connecting people อาจไม่มีอะไร แต่
จริ งๆ แล้วเป็ นตัวที่ลึกมากสาหรับมุมมองของ Nokia ในอดีตไม่ได้คิดว่า Connecting people จะมี
ความหมายลึ กซึ้ งขนาดนี้ แต่ปัจจุบนั สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั อุตสาหกรรมที่ Nokia มีอยู่ได้
มากมาย ในอดี ตเวลาคนซื้ อโทรศัพท์ก็เหมือนกับซื้ ออุปกรณ์เครื่ องหนึ่ ง แต่อนาคต Nokia มองว่า
การทาให้คนสามารถซื้ อด้วยประสบการณ์ของตัวเขาเอง (Consumer experience) จะทาให้ผบู ้ ริ โภค
จดจา Brand ได้เป็ นอย่างดี Brand ก็จะมีความหมายมากยิง่ ขึ้น Nokia พยายามเพิ่มคุณค่าของลูกค้าที่
มีโทรศัพ ท์ Nokia อยู่แล้ว แต่จะมี ของเล่นใหม่ๆ ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การนอกเหนื อจากที่โทรศัพท์เพื่อ
พู ด คุ ย Club Nokia จึ ง เป็ นจุ ด เริ่ ม ของการสร้ า งความเข้าใจระหว่างคนกับ เทคโนโลยีโดยที่ เขา
เหล่านั้นรับรู ้เรื่ องราวประสิ ทธิ ภาพของเทคโนโลยีโดยอัตโนมัติแบบไม่รู้ตวั Club Nokia ถูกเริ่ มต้น
ด้วยระบบสะสมคะแนนให้กบั ผูใ้ ช้ (Royalty program) เพื่อให้เกิ ดการสื่ อสารระหว่าง Nokia กับ
ผูบ้ ริ โภคโดยตรง เมื่อเวลาผ่านไป รู ปแบบของธุ รกิจก็เปลี่ยนไป จากที่เคยพูดเพียงอย่างเดียว ก็เริ่ มมี
การใช้ขอ้ มูลอื่นมากขึ้น จึงได้เกิดพัฒนาการทางด้านบริ การเสริ มต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกเกิดความรู ้สึก
ว่าได้บริ การที่ เหนื อกว่า ในอนาคต Nokia จะทาการ Relaunch Club Nokia ให้มีความหลากหลาย
มากขึ้น ซึ่ งในแผนดังกล่าวจะครอบคลุมการบริ การในประเทศไทยด้วย เราต้องการให้ Club Nokia
เป็ นมากกว่าการพูดคุย ไม่วา่ จะเป็ นการ download ringtone การส่ งรู ปภาพ การเป็ น portal ให้ขอ้ มูล
ข่าวสารล่าสุ ด ซึ่ งเป็ นวิธีการที่จะทาให้เกิ ด one to one กับผูใ้ ช้บริ การ และเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบั การใช้โทรศัพท์ เช่ น สามารถเข้ามาดาวน์โหลดภาพยนตร์ ตวั อย่างได้จาก Club Nokia ซึ่ งใน
Club Nokia จะมี application ให้คนสามารถเลื อกใช้บริ การต่าง ๆ จากการเป็ นสมาชิ ก อย่างไรก็
ตาม Club Nokia เป็ นเพี ย งจุ ด เริ่ มต้ น ของการท า CRM (Customer Relationship Management)
พร้อมกับการ Educated ลู กค้าผูใ้ ช้โทรศัพท์ได้รับรู ้วา่ อรรถประโยชน์ของโทรศัพท์ไม่ใช่ แค่เพียง
พู ดคุ ย แต่ ส ามารถท าอะไรได้ม ากกว่าการพูด คุ ย เช่ น การฟั งดนตรี เล่ นเกม ชมภาพยนตร์ และ
การ์ ตูน เพื่อให้เกิ ดแรงเร้ าใจในการกระตุน้ ให้ผูใ้ ช้บริ การเกิ ดความประทับใจ โดย Nokia ได้เพียร
พยายามในการหาทางเลื อกใหม่ๆ ใน Club Nokia แนวโน้มผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจเปลี่ ยนหรื อซื้ อ
โทรศัพท์รุ่นใหม่จากการพิจารณาถึง application ใหม่ๆ และการมี Experience ในการใช้โทรศัพท์
การแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่จึงต้องตอบโจทย์ดงั กล่าวได้ยกตัวอย่าง ถ้าบอกลูกค้าว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่
มี JAWA มี MMS 90% ผูบ้ ริ โภคอาจไม่สนใจที่จะซื้ อโทรศัพท์รุ่นใหม่ แต่ถา้ บอกว่าสามารถดาวน์
โหลดเล่นเกมใหม่ๆ หรื อสามารถถ่ายรู ปให้เพื่อนดูได้ ลูกค้าจะเริ่ มสนใจในโทรศัพท์รุ่นใหม่ นี่คือ
สิ่ งหนึ่ งที่ Nokia จะทาให้การสื่ อสารง่ายและดีข้ ึน ไม่ใช่ขายเพียงแค่เทคโนโลยีภารกิจของ Nokia ก็
คือ การ balance ระหว่างเทคโนโลยีกบั ประสบการณ์ เพราะ Nokia เป็ นบริ ษทั ทางด้านเทคโนโลยี
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Experiential Marketing
ความแตกต่ า งในด้า นชนชาติ ภาษา และวัฒ นธรรม ท าให้ รูป แบบการสื่ อ สารถึ ง
กลุ่ ม เป้ า หมายแต่ ล ะกลุ่ ม มี ค วามแตกต่ า งกั น ตามรายละเอี ย ดและพฤติ ก รรม ซึ่ ง Nokia ได้
ทาการศึกษาพฤติกรรมของคนในโลก และแบ่งพฤติกรรมของคนในโลกออกเป็ น 6 ประเภท คือ
1. Experiencer
2. Impressor
3. Controller
4. Maintainer
5. Balancer
6. Shares
ความแตกต่างของผูบ้ ริ โภคจะต่างกันในเรื่ องของ Culture ของแต่ละพื้นที่ ยกตัวอย่าง
หนึ่ งใน My style เช่ น คนที่รักความสนุ กสนานก็จะเป็ นพวก Experiencer พฤติกรรมเหล่านี้ จะพบ
ในประเทศญี่ ปุ่ น, ออสเตรเลี ย และไทย วิธี ก ารสื่ อสารการตลาดถึ ง กลุ่ ม คนในแต่ ล ะกลุ่ ม ก็ จ ะ
แตกต่ างกัน ตามพฤติ ก รรมและเงื่ อ นเวลา เนื่ อ งจากความแตกต่ างในการรั บ ความแตกต่ า งใน
วัฒนธรรม และมุ มมองต่างๆ Nokia มอง Brand เป็ นสิ นทรัพย์ที่สาคัญมากที่สุ ด Nokia กาลังขาย
Experience ฉะนั้น เวลาที่มองคุณค่าของบริ ษทั ในฐานะผูบ้ ริ โภคมอง เขาจะมองว่าเขาจะซื้ อและได้
Experience ที่ดี เพราะเทคโนโลยีเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ท ยอยออกสู่ ตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ Brand ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ วขนาดนั้น Nokia ได้ใช้เวลาในการสร้าง Brand มานาน
ผลลัพธ์ที่ได้เริ่ มเห็ นเป็ นรู ปเป็ นร่ าง เวลาเราพูดกับผูบ้ ริ โภค เราพูดถึง mobility ผูบ้ ริ โภคยอมรับว่า
มันเป็ นจุดแข็งของ Nokia เพราะ Nokia ได้มี การสื่ อสารในเรื่ องดังกล่ าวตลอดเวลาและต่อเนื่ อง
ปรัชญาของ Nokia คือ ความพยายามทาให้มีความรู ้สึกหรื อประสบการณ์ที่ดี และง่ายที่สุดสาหรับ
ผูบ้ ริ โภค Nokia มี ชื่อเสี ยงที่ สุ ดในเรื่ องของการใช้งานที่ ง่าย จึงเป็ นข้อมู ลส าคัญ สาหรับคนที่ ทา
Product design นี่คือ วงจรในการผลิตสิ นค้าใหม่ของ Nokia ตั้งแต่อดีตกาล
Strategic Moves
ประเทศในแถบเอเชี ยเป็ นตลาดหลัก ที่ Nokia ให้ความสนใจเป็ นพิ เศษ แม้สัดส่ วน
ตลาดของ Nokia จะไม่ลดลง อยูใ่ นระดับ 37-38% แต่ยอดขายช่วงไตรมาสแรกกลับลดลงเมื่อเทียบ
กบช่ วงเวลาเดี ยวกันของปี ก่อน แต่ไม่ได้หมายความว่าตลาดไม่มีการเติบโต ตลาดในเอเชี ยมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่ องตลาดในเอเชี ยเป็ นตลาดที่มีการตื่นตัวค่อนข้างสู ง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
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ตลาดที่ เดิ น ไปแดนบวกก็ มี ม ากขึ้ น หากน าตัว เลขของโทรศัพ ท์มื อ ถื อ เปรี ย บเที ย บกับ จ านวน
ประชากรจะเห็ นศักยภาพของตลาด ในอนาคตข้างหน้าอัตราการเติบโตจะขยับขึ้ นอย่างโดดเด่ น
หากมองในระยะสั้นของกลุ่มอาเชียน ประเทศจีน ฟิ ลิปปิ นส์ และไทย เป็ นกลุ่มที่มีอตั ราการเติบโต
สู งสุ ด ลักษณะความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายแต่ละกลุ่มจะมีความเป็ นตัวของตัวเอง ประเทศจีน
จะเน้นขายในรุ่ นที่ ไฮเอนด์ กล่ าวคือ ยอดขายในรุ่ นซี รีส์ 7 และ 8 จะได้รับการตอบรับที่ดี ขณะที่
เมืองไทยมียอดขายซี รีส์ 3 เหมือนกับประเทศฟิ ลิปปิ นส์ คือ ประมาณ 75% ถ้าเทียบความต้องการ
ของทัว่ โลก ซี รีส์ 3 มีความต้องการ 50-60% Nokia จึงได้เตรี ยมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีราคาย่อมเยา
กว่าซี รีส์ 3 เพื่อเจาะตลาดที่ใหญ่ที่สุดถ้าเปรี ยบเทียบกับประเทศในทวีปยุโรป ซึ่ งผูใ้ ช้มีมากกว่า 40%
Penetration rate อาจมีมากถึง 70-80% ประเทศในแถบเอเชียมีศกั ยภาพในการเติบโตที่สูงมาก ในอีก
2-3 ปี ข้างหน้าอาจจะใกล้เคียง 40 % หรื อมากกว่า แม้อุตสาหกรรมมือถือในปั จจุบนั จะอยูใ่ นสภาพ
ที่ อ่อนแอ แต่เราเองก็มองว่า การแนะนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่เข้ามาจะช่ วยกระตุน้ ตลาด รุ่ น 7650 และ
7250 จะทาให้เกิดการตื่นเต้น ซึ่ งเชื่ อว่ารุ่ น 7650 จะเป็ นสิ นค้าที่ขายดีมาก รุ่ น 9210 ซึ่ งถือเป็ น PDA
ไร้สาย ในขณะที่ PDA ส่ วนใหญ่เป็ นแค่ Organizer ธรรมดาไม่สามารถสื่ อสาร แนวโน้มของตลาด
PDA ที่สื่อสารได้จะเติบโตมากขึ้น ในขณะที่ Nokia ออกผลิตภัณฑ์ ซี รีส์ 9 ตั้งแต่ปี 1996 ทาให้เรา
ไม่ มี คู่ แข่ งมาหลายปี อย่า งไรก็ ต าม Nokia ได้พ ยายาม educated คนใช้มื อถื อให้ มี ค วามรู ้ สึ ก ว่า
เทคโนโลยี เป็ นของใกล้ ต ั ว พร้ อ มกั บ การผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ นค้ า ที่ มี Value added ใส่ เข้ า ไปใน
โทรศัพท์มือถือ จะทาให้คนใช้มือถือเปลี่ ยนการใช้มือถื อจาก Low end สู่ Mid end และ High end
ตามลาดับ
Nokia DNA
ความสาเร็ จสาคัญที่ทาให้โนเกียก้าวขึ้นมาเป็ นเบอร์ หนึ่ งในตลาดมือถืออย่างรวดเร็ ว ก็
คือ การทาให้โทรศัพท์มือถือเป็ นแฟชัน่ จากเดิมที่มือถือเป็ นเพียงอุปกรณ์สื่อสารชนิดหนึ่ง ปัจจุบนั
โทรศัพท์มือถือไม่ใช่แค่เพียงอุปกรณ์สื่อสาร แต่เป็ นอุปกรณ์ที่มีชีวติ และมีสีสันที่ทนั สมัย
DNA ของโนเกียถูกสร้างไว้แต่แรกเริ่ ม ทุกคนที่เห็นรู ปทรงที่เป็ น DNA ของโนเกีย ก็จะทราบดีว่า
เป็ นโนเกีย ทีมวิศวกรออกแบบจึงคานึงถึงการออกแบบ แผนก Design จะออกแบบโดยวิวฒั นาการ
ของตัวผลิ ตภัณฑ์ และพิจารณาจากการใช้ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยจะชั่งน้ าหนัก ตลอดเวลาว่า หาก
ออกแบบจนทาให้คนไม่คุน้ เคยกับความเป็ นเอกลักษณ์ของโนเกีย ก็จะไม่ทาโดยเด็ดขาด สิ่ งเหล่านี้
ล้วนแต่สร้างความคุ น้ เคยให้กบั ผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือของโนเกียแนวโน้มของการออกแบบที่จะเกิ ด
ในอนาคตจะเป็ นอย่างไร หน้าตา สี สั น จะออกมาในรู ป แบบใด ต้อ งมองที่ ค วามต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก ยกตัวอย่าง Fashion product แนวโน้มก็คือ หน้าจอโทรศัพท์จะมีขนาดใหญ่และมี
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สี สันเพิ่มมากขึ้นโดยมีการผสมผสานกันระหว่างธุ รกิจกับแฟชัน่ เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย
ของผูบ้ ริ โภคการออกแบบในปั จจุบ นั จะแตกต่างกันใน Product line แทนที่ จะออกแบบสาหรับ
ผูบ้ ริ โภคในแต่ละพื้นที่ หรื อแต่ละทวีปแล้ว ก็จะออกแบบสาหรับคนหมู่มากทัว่ ไป ไม่ออกแบบ
เจาะจงสาหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ความจริ ง โนเกี ย ได้อ อกแบบในลัก ษณะ Mass Customize กับ การท าตลาดในบาง
ประเทศ โทรศัพท์บางรุ่ นที่ขายในอเมริ กาจะไม่มีขายในเอเชีย เพราะฟังก์ชน่ั บางอย่างคนในเอเชี ย
กับ คนอเมริ กนั จะมี ลกั ษณะการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน จะแตกต่างตามวัฒนธรรมและความนิ ยม
อาทิ รุ่ น 8850 หน้ากากสี ทองจะไม่มีขายในประเทศในแถบยุโรป
Nokia ได้ให้ความสาคัญกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ เพราะเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้เกิ ด
ความสาเร็ จมาจนทุกวันนี้ ในมุมมองของผูบ้ ริ หาร Nokia ต้องการให้ Nokia เป็ นเหมือน Coke ซึ่ ง
เป็ นที่จดจาของคนทัว่ โลก ถ้าเทียบให้ Nokia เป็ นคนหนึ่งคน เขาอยากให้ Nokia เป็ นคนที่มีลกั ษณะ
a little living on the age เป็ นคนต้องการความสร้างสรรค์ กล้าหาญ สดใหม่ และมีนวัตกรรม Nokia
ชอบที่ จะทาอะไรไม่เหมื อนคนอื่น ชอบทาอะไรที่ใหม่กว่าคนอื่น จริ งๆ แล้ว ไม่ว่า Nokia จะคิด
อย่างไรกับตัวเอง ไม่สาคัญ ความสาคัญอยู่ที่ผลของการกระทา สิ่ งNokiaทาจะทาให้ผูบ้ ริ โภคมอง
Nokiaอย่ า งไรมากกว่ า ความสามารถในการ Connecting people บวกกั บ การตอกย้ า ในเรื่ อง
Experimental Marketing ภายใน Innovative ของผลิ ตภัณฑ์ ภายใต้นโยบายในการ Branding อย่าง
ต่อเนื่อง เป็ นเครื่ องมือที่ทาให้ Nokia ประสบความสาเร็ จมากระทัง่ ทุกวันนี้
การเคลื่อนไหวของกลยุทธ์ ในประเทศไทย
นโยบายของโนเกี ยประเทศไทย เรี ยกว่า "กลยุทธ์หลัก 5 ประการ" ประการแรก คือ
การทาตลาดแบบ Creative Marketing จะทาอย่างไรให้ Brand โนเกียแข่งขันในตลาดได้ และสร้าง
ความตื่นตัวให้กบั ตลาดได้เป็ นอย่างดี ประการสอง การ Develop Market โนเกียจะทาหน้าที่พฒั นา
ตลาดให้เกิ ดการขยายตัวมากขึ้น ซึ่ งหมายถึงการกระตุน้ ให้เกิดการใช้ ตัวอย่างเช่ น การร่ วมมือกับ
SUN เพื่ อ น า Application ของ JAVA มาใช้บ นโทรศัพ ท์มื อ ถื อ ท าให้มื อ ถื อ สามารถสื่ อสารกับ
เครื่ องมื ออื่ น ๆ เช่ น คอมพิ วเตอร์ หรื อพี ดีเอ ให้ค รบวงจรมากขึ้ น ประการสาม การสร้ าง Brand
Value ให้กบั ผลิตภัณฑ์โนเกีย ทาให้ Brand มี Profile ที่ดีดว้ ยบริ การเสริ มในรู ปแบบต่างๆ ประการ
สี่ การพัฒนาช่ องทางการจัดจาหน่ าย เพื่อให้ระบบในการจัดจาหน่ ายโทรศัพท์มือถืออยู่ในระดับ
First Class โดยมีการพัฒนารู ปแบบการร่ วมมือระหว่าง Partner โนเกี ยอยู่เสมอ ประการสุ ดท้าย มี
ความสาคัญที่สุด คือ การพัฒนาคุณภาพของการทา Customer Care ซึ่ ง ณ วันนี้ จะโฟกัสมากขึ้นใน
ตลาดต่างจังหวัดเพื่อให้บริ การได้อย่างทัว่ ถึ ง เนื่ องจากฐานตลาดในต่างจังหวัดเป็ นตลาดที่สาคัญ
มาก ปั จ จุ บ ัน เริ่ มมี ก ารขยายตัว จากในกรุ ง เทพฯ ไปมากแล้ว การพัฒ นา Customer Care ใน
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ต่างจังหวัดจึงต้องพร้อมและสอดคล้องไปกับการขยายตัวของตลาด ยกตัวอย่าง โทรศัพท์มือถือรุ่ น
7650 (มีกล้องดิจิตอล) ถ้าปราศจากความร่ วมมือกับ Partner หรื อ Distribution Channel ที่ดีแล้ว ก็คง
จะจัดการได้ยากเพราะเป็ นเทคโนโลยีที่สูง การมี Partner ทาให้เกิดซอฟต์แวร์ ใหม่ๆ หรื อโปรแกรม
ใหม่ๆ ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ และจะต้องมีการ support
จากบริ การหลังการขายที่ดีร่วมด้วย หากขาดจุดใดจุดหนึ่ งก็ทางานได้ยากเช่ นกัน สรุ ปก็คือ จะขาย
อย่า งไรให้ มี Creative Marketing เพราะต้อ งสื่ อ สารให้ เข้า ใจว่า ผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ป ระโยชน์ หรื อ มี
คุ ณ สมบั ติ อ ย่ า งไรถึ ง น่ า ใช้ Creative Marketing จึ ง เป็ นส่ วนส าคัญ เช่ น เดี ย วกั บ เรื่ อง Brand
Development ภายใต้ Brand ของโนเกียจะช่วยเสริ มมาถึงตรงจุดนี้ ได้อย่างไร ตัวผลิตภัณฑ์จะทาให้
เป็ น User Friendly Equipment นี่ คือ สิ่ งที่ จะชี้ ให้เห็ นว่าเพียงแค่โทรศัพท์เครื่ องเดี ยว แต่มีกลยุท ธ์
ต่างๆ ล้อมรอบถึง 5 กลยุทธ์ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคคนไทยตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั เริ่ มต้นจากตัว
สิ นค้า ซึ่ งมี จุดเด่นในเรื่ องของการเป็ นผูน้ าด้านดีไซน์ และมีสไตล์ที่ดี ใช้ง่ายมีสีสัน มีการ create
และที่สาคัญโนเกียตอบสนองความต้องการเป็ นส่ วนตัวPersonalize เป็ นจุดหลักของโนเกี ยที่เข้าใจ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี แต่สิ่งที่เสริ มเข้ามาทาให้ความเชื่อมัน่ ในโนเกียหนักแน่นยิง่ ขึ้น คือ การที่โนเกีย
สร้าง Brand ได้อย่างแข็งแกร่ ง โดยเฉพาะการสร้าง Brand ในระบบ Retailนั้นแข็งแกร่ งมาก โนเกีย
ท าได้ดี เพราะมี ก ารท างานอย่า งหนัก ร่ ว มกับ Distribution Channel ทั้ง หลายที่ โนเกี ย ถื อ ว่า เป็ น
หุ ้นส่ วนส าคัญ แม้แต่ System Operator ก็ มี การท างานร่ วมกันมาตลอด ท าให้องค์ป ระกอบที่ อยู่
เบื้องหลังผลิ ตภัณฑ์น้ นั มัน่ คงมาก และยิ่งทาให้ Brand ของโนเกี ยอยูใ่ นใจผูบ้ ริ โภคอย่างเต็มที่ ซึ่ ง
รวมถึงตัว Brand Image ด้วย โนเกียมีการลงทุนทาวิจยั เพื่อค้นหาความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
Brand โนเกี ย และกับผลิ ตภัณฑ์ตลอดมา ตัวอย่างเช่ น โนเกี ยมีคอนเซ็ปต์ สโลแกนว่า Connecting
People โนเกี ยมี ก าร Entrance ความหมายของตัวผลิ ตภัณ ฑ์อยู่ตลอดเวลา ซึ่ ง Connecting People
เมื่อปี 2500 จะแตกต่างไปจากปี นี้ ได้มีการลงทุนขยายการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่ อง เป็ นการ
วิ่ง ไปพร้ อ มกับ การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ หรื อ Mobile Market ในภาพรวมร่ ว มกับ Retail ร่ ว มกับ
Distributor ร่ วมกับ Service Provider นี่ คื อ ภาพรวมที่ ต้องไปด้วยกัน ตลาดเมื องไทยเป็ นตลาดที่
สาคัญมาก ติด 1 ใน 10 ของตลาดโนเกี ยที่ขายดีที่สุดในโลก และโนเกี ยได้ให้ความสาคัญมากอยู่
แล้ว ปั จจุบนั สิ่ งที่โนเกียทาอยูค่ ือ การปรับตัวให้เข้ากับตลาดด้วยการนารุ่ นโทรศัพท์มาวางตลาดให้
ตรงกับ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ห ลากหลายและมากที่ สุ ด ที่ ส าคัญ โนเกี ย ได้มี ก ารพัฒ นา
ซอฟต์ แ วร์ หรื อ Application ต่ า งๆ ให้ ต รงกั บ ความต้อ งการของผู ้บ ริ โภคอยู่ แ ล้ ว ซึ่ งตลาด
ต่างประเทศในแถบยุโรป อาจมี บางประเทศที่ มีก ารพัฒ นาโทรศัพท์มือถื อรุ่ นพิเศษเฉพาะตลาด
ยุโรป ส่ วนในเมื องไทยยังไม่ ชัดเจนแต่ โอกาสยังพอมีอยู่บ ้างในแง่ ข องตลาดภู มิ ภาค โนเกี ยก็ มี
โมเดลเฉพาะที่ทาเพื่อตลาดเอเชี ยเช่ นกัน ยกตัวอย่าง รุ่ น 8850 สี ทอง เป็ นรุ่ นที่ไม่มีในตลาดยุโรป
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แต่จะมีเฉพาะในตลาดเอเชี ย แปซิ ฟิก เท่านั้น การทาตลาดเช่นนี้ที่เมืองไทยมีโอกาสอยูแ่ ล้วแน่นอน
เพราะตอนนี้มองในแง่ของตัวสิ นค้าไม่ใช่แค่ตวั ฮาร์ดแวร์อย่างเดียว หรื อตัวเทอร์มินอล ที่เรี ยกกันว่า
โทรศัพท์มือถือ โนเกี ยได้มีการพัฒนาลักษณะของซอฟต์แวร์ หรื อมีการแนะนาโลคัลซอฟต์แวร์
ขึ้นมา หลายๆ ตัวเป็ นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าโนเกี ยผลิตสิ นค้าเพื่อตลาดไทยส่ วนการร่ วมมือกัน
กับ Service Provider หรื อ Operator เพื่อผลักดันให้ตลาดขยาย หรื อเกิดการเติบโต คงไม่ใช่แค่ส่วน
ใดส่ วนหนึ่ ง ต้องมีการร่ วมมือกันถึง 3-4 ฝ่ าย เนื่องจากว่าหากมือถือขาดคนที่ทาซอฟต์แวร์ หรื อคน
ที่ ท า Application ที่ น่ า สนใจ ก็ ใ ช้ ง านไม่ ไ ด้ ขาด System Operator หรื อ Service Provider ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพก็ทางานไม่ได้ ดังนั้นความร่ วมมือในแต่ละส่ วนนี้ ถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด ต้องมองเป็ น
ภาพรวม ยกตัวอย่าง เมื่ อครั้งที่ โนเกี ยแถลงข่าวร่ วมกับ SUN และหน่ วยงานราชการ เป็ นตัวอย่าง
หนึ่งที่ช้ ีให้เห็นว่า โนเกียไม่ได้จากัดบทบาทอยูแ่ ค่การเป็ นผูผ้ ลิตเครื่ องอย่างเดียว แต่โนเกียเป็ นผูซ้ พั
พอร์ ต Service Provider หรื อว่าทาง Operation ร่ วมด้วย ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การ
ที่โนเกียจับมือเพื่อสร้าง Contents ต่างๆ หรื อกับภาครัฐบาลที่ให้การสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ อย่างเต็มรู ปแบบ เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ช่วยผลักดันทางอ้อมต่อการเติบโตของตลาด โนเกียวาง
บทบาทของตนไว้ว่าต้องเป็ นผูน้ า และผูส้ นับ สนุ นในการเดิ นร่ วมทางกับผูค้ า้ กับพันธมิ ตร เพื่ อ
จุ ด มุ่ ง หมายสู งสุ ด ก็ คื อ End-User Benefit ในการได้ รั บ ผลประโยชน์ จ ากการใช้ Wireless
Communication อย่างเต็มรู ปแบบเป้ าหมายการรุ กตลาดของโนเกียในอนาคตไม่ได้หวังแค่การเป็ น
เบอร์ 1 ในตลาด แต่หวังให้ตลาดนี้ มีการขยายตัวและเติบโตเพิ่มขึ้นด้วย เพราะอัตราการเติบโตเป็ น
สิ่ งสาคัญ การจะผลักดันให้ตลาดเติบโตได้น้ นั สิ่ งแรกที่ตอ้ งทา คือ การโฟกัสไปที่การทากิ จกรรม
ต่างๆ ให้ตลาดมีการตื่นตัว และได้ร่วมกันสร้ างสรรค์ส่ิ งใหม่ๆ ให้เกิ ดขึ้ น ประการสอง คือ การ
สร้าง Brand เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความพึงพอใจ ประการสาม เป็ นเรื่ องของการพัฒนา Application
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของผูบ้ ริ โภค ขณะเดียวกันโนเกียได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา
ทีมงานด้วยเช่ นกัน เพื่อให้สามารถจัดหาสิ่ งดีๆ ให้กบั ตลาด หรื อลูกค้า โดยมีบริ การที่ดีนอกจากนี้
ยังมีในเรื่ องของการพัฒนา Brand Value เพื่อให้เกิ ดคุณค่าใหม่ๆ สิ่ งใหม่ๆ กับลู กค้าอย่างต่อเนื่ อง
และสุ ดท้ายต้องให้ความสาคัญกับบริ การหลังการขาย หรื อ Customer Care อย่างที่บอกว่าตลาดได้
ขยายตัวออกไปจากกรุ งเทพฯ ทาให้ตอ้ งขยาย Customer Care หรื อบริ การหลังการขายให้กระจาย
ไปทัว่ ประเทศให้มากที่สุดความเป็ นไปได้ของปริ มาณการใช้มือถือที่จะขยายตัวถึง 20 ล้านเครื่ อง
ในอี ก 2-3 ปี มี ค วามเป็ นไปได้สู ง แต่ ก ารจะไปถึ งตรงนั้น ได้ต้องมี ก ารพัฒ นา Solutions และตัว
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถรองรับตรงจุดนั้นได้ และหวังว่าโนเกียจะเป็ นผูน้ าของตลาดที่กาลังโต ณ จุด
นั้น
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สรุ ปการใช้ ทฤษฎีและกลยุทธ์ ทางการตลาดจากกรณีศึกษาบริษัทโนเกียจากัด
จากกรณี ศึ กษาบริ ษ ทั โนเกี ยจากัด พบว่าได้มี การนาเอาทฤษฎี และแนวคิดทางการ
ตลาดมาประยุกต์ใช้ดงั นี้
1. การให้ ค วามส าคัญ กับ การสร้ าง Brand อย่างจริ งจัง การพัฒ นา Brand Value
เพื่อให้เกิดคุณค่าใหม่ๆ กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างนวัตกรรมใหม่ให้กบั โทรศัพท์มือถือ มี Innovative ตลอดเวลา
3. การท าความเข้า ใจพฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภค เพื่ อ ปรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ
lifestyleของผูบ้ ริ โภค
4. การจัดตั้ง Club Nokia เพื่อสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคโดยตรง เพื่อสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้า (CRM)
5. ใช้การตลาดประสบการณ์ (Experiential Marketing)
6. การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กบั สิ นค้า
7. การใช้กลยุทธ์ Mass Customize
8. การพัฒนาตลาดให้ขยายตัวมากขึ้นเรื่ อยๆ
9. การทาตลาดแบบ Creative Marketing
10. การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่าย พัฒนารู ปแบบความร่ วมมือระหว่าง Partner
โนเกียอยูเ่ สมอ คือ Retail , Distributor Service Provider , Operater
11. การพัฒนาคุณภาพของการทา Customer care บริ การหลังการขาย
12. มี ก ารท าวิจยั ผูบ้ ริ โภคเพื่อค้น หาความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่อแบรนด์และ
ผลิตภัณฑ์โนเกีย
13. การพัฒนา Application ต่างๆ ให้เหมาะกับการใช้งานของผูบ้ ริ โภค
14. การพัฒนาทีมงาน
4. กรณีศึกษาบริษัทโตโยต้ ามอเตอร์ จากัด
โตโยต้าเข้าสู่ เมืองไทยมานานนับ 4 ทศวรรษ แต่หากย้อนกลับไป ณ จุดกาเนิดเรื่ องราว
ของโตโยต้าที่ประเทศญี่ปุ่น ความเป็ นมาของโตโยต้าก็อุบตั ิข้ ึนไม่นอ้ ยกว่า 70 ปี มาแล้วปั จจุบนั โต
โยต้า เป็ นผูผ้ ลิตรถยนต์รายใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลกโดยรองจากเจเนอรัลมอเตอร์ และฟอร์ ด ด้วย
ยอดการผลิตรถยนต์ในปี 2001 ที่มีมากกว่า 5.9 ล้านคันทัว่ โลกโดยเริ่ มมีการพัฒนาและผลิตรถยนต์
เป็ นครั้งแรกในปี 1933 และปลายปี เดียวกันนั้นโตโยต้าก็สามารถผลิตรถยนต์ได้ถึง 500 คันต่อเดือน
ตามเป้ าหมาย ในช่วงสงคราโลกครั้งที่ 2 (1939-1945) รัฐบาลญี่ปุ่นบังคับให้โตโยต้าผลิตรถบรรทุก
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เพื่อใช้ทางทหาร ในช่ วงของสงครามและสภาพเศรษฐกิ จที่ตกต่าทาให้โตโยต้าไม่สามารถจะผลิต
รถออกมาได้มากนัก ดังน้นโตโยต้าตัดสิ นใจที่จะสร้างรถที่มีขนาดเล็กกว่าและพยายามหลีกเลี่ยง
การแข่งขันกับรถยุโรปและอเมริ กนั ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตรถยนต์รายใหญ่ในอุตสาหกรรมรถยนต์
บริ ษทั โตโยต้ามอเตอร์ ตอ้ งฟันฝ่ าอุปสรรคอย่างมากมาย รวมถึงปั ญหาที่เป็ นผลมาจาก
การที่ ญี่ปุ่ นพ่ายแพ้ส งครามโลกครั้งที่สอง และการขาดแคลนวัตถุ ดิบ ปี 1945 โตโยต้าได้รับการ
อนุ ญาตให้เริ่ มต้นผลิ ตอุ ปกรณ์ เกี่ ยวกับการขับเคลื่ อน เป็ นเวลาเดียวกันกับที่สงครามเกาหลี กาลัง
ปะทุข้ ึน ทาให้โตโยต้าได้รับใบสั่งซื้ อเครื่ องยนต์เป็ นจานวนมากจากกองทัพอเมริ กนั และในเวลา
ต่อมาโตโยต้าก็เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด
ในปี ค.ศ. 1949 โตโยต้าประสบปั ญหาใกล้ลม้ ละลาย เนื่องจากประสบปั ญหาทางด้าน
การเงินและปัญหาด้านแรงงาน
ในปี ค.ศ. 1954 บริ ษทั ได้พฒั นาระบบ Kanban(แผ่นป้ าย) โดยมีพ้ืนฐานอยูท่ ี่ระบบการ
จัดเก็บแบบเป็ นชั้น ๆ เหมือนในร้านสะดวกซื้ อ ซึ่ งจะเป็ นที่มนั่ ใจได้วา่ ชิ้นส่ วนต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ผลิตยังคงมีเก็บไว้เพียงพอต่อการใช้
ในทศวรรษ 1950 โตโยต้า ได้เริ่ มเปิ ดตัวรถใหม่จานวนหนึ่ ง รวมถึงรถยนต์ขบั เคลื่อน
4 ล้อ Land Cruiser ในปี ค.ศ. 1951, Crown ในปี ค.ศ. 1955 และ Corona ในปี ค.ศ. 1957 โดยที่โต
โยต้าคราวน์เป็ นรถยนต์ที่สร้างชื่อให้โตโยต้ามากที่สุด
ในทศวรรษ 1960 บริ ษทั ได้ขยายการผลิตเพื่อให้เป็ นที่รู้จกั ทัว่ โลกโดยให้ความสาคัญ
กับรถ Economical car โดยได้เปิ ดตัวรถตระกูล Corolla ในปี ค.ศ. 1966 ด้วยยอดการผลิตในปี แรก
สู งถึง 12,000 คัน และเพิ่มเป็ น 160,000 คันในปี ถัดมา รถรุ่ นนี้ กลายเป็ นรถที่มีความนิ ยมมากที่สุด
ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ
ในปี ค.ศ. 1970 โตโยต้าได้กลายเป็ น 1 ใน 4 ของบริ ษทั ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของ
โลก และบริ ษทั ได้เปิ ดตัวรถ Celica, Tercel ในปี ค.ศ. 1978 และ Camry ในปี ค.ศ. 1980 ซึ่ งทั้งหมด
นี้ได้กลายเป็ นรถที่มีความนิยมสู งมาก
ในปี ค.ศ. 1980 ประเทศญี่ปุ่นมีกาลังการผลิตรถยนต์สูงกว่าประเทศสหรัฐอเมริ กา และ
โตโยต้าก็เป็ นรองแต่ General Motors Corporation(GM) เท่านั้นในการผลิตรถยนต์ทว่ั โลก
ในปี ค.ศ. 1982 มี ก ารรวมเอาบริ ษ ัท โตโยต้า มอเตอร์ (TMC) และ บริ ษ ัท โตโยต้า
มอเตอร์ เซลส์ (TMS) เข้าไว้ดว้ ยกันหลังจากที่ถูกแยกจากกันมานานกว่า 30 ปี เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหา
ล้มละลาย การกลับมารวมกันครั้งนี้ได้ต้ งั เป็ นบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ ปลายปี 1982 โต
โยต้าสามารถสร้างส่ วนแบ่งตลาดได้ถึง 9%
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ในปี ค.ศ. 1984 โตโยต้า ได้ร่ ว มกับ GM ในการสร้ า งโรงงานประกอบรถยนต์ ที่
Lexington เมื อง Kentucky ในช่ วงเวลากว่า 10 ปี ต่ อ มา โตโยต้า ลงทุ น ไปประมาณ 6.5 พัน ล้าน
เหรี ยญสหรัฐในการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ในอเมริ กาเหนือ
ในปลายทศวรรษที่ 1980 และต้นทศวรรษ 1990 โตโยต้า ได้ให้ความสาคัญกับตลาด
รถยนต์ระดับสู ง รวมถึงการประสบความสาเร็ จในการผลิตรถตระกูล Lexus
ในปี ค.ศ. 1997 โตโยต้ากลายเป็ นผูผ้ ลิตรถยนต์รายแรกที่ผลิตรถประหยัดพลังงานออก
ขาย โดยเป็ นการรวมกันของระบบไฟฟ้ าและน้ ามันเชื้ อเพลิ ง Toyota Prius มีประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานสู งกว่าเครื่ องยนต์ทว่ั ไปเป็ นสองเท่าและมีระดับของไอเสี ยลดลงอย่างเห็ นได้ชดั ในช่ วงปี
ค.ศ. 1997 ถึ ง ค.ศ. 1999 โตโยต้าขายรถประหยัดพลังงานพวก Hybrid car ไปกว่า 30,000 คันใน
ประเทศญี่ปุ่น และในปี ค.ศ. 2000 Toyota Prius ได้ออกวางขายในอเมริ กาเหนื อ ปั จจุบนั โตโยต้ามี
ส่ วนแบ่งตลาดไม่น้อยกว่า 13 % ของตลาดรถยนต์ระดับโลก และอีกกว่า 32% ในตลาดเมืองไทย
เป็ นตัวเลขที่ยนื ยันถึงความสาเร็ จของโตโยต้าในวันนี้ได้เป็ นอย่างดี
โตโยต้ าในตลาดเมืองไทย
การพัฒนาบุคลากร
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ในตลาดเมืองไทย โตโยต้าถือเป็ นบริ ษทั รถยนต์ที่มีนโยบาย
ถ่ ายทอดเทคโนโลยีสู่ สั งคมไทยอย่างชัดเจน เพราะนอกจากการจัดตั้งศูนย์ Training Center เพื่ อ
ฝึ กอบรมทักษะบุคลากร โตโยต้ายังมีการจัดทาหลักสู ตรด้านวิศวกรรมร่ วมกับมหาวิทยาลัยของไทย
อีกทั้งยังมีการตั้งโรงเรี ยนพัฒนาช่างฝี มือ และการรุ กเข้าไปพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับผูผ้ ลิตอะไหล่
ท้อ งถิ่ น เพื่ อลดต้น ทุ น การผลิ ต ให้ล ดต่ าลง การที่ โตโยต้ามุ่ ง พัฒ นาขี ดความสามารถของผูผ้ ลิ ต
ชิ้นส่ วนท้องถิ่น ด้วยเพราะโครงการการขยายฐานการผลิตเพื่อการส่ งออกทัว่ โลกที่กาลังดาเนินไป
ในประเทศไทยนั้น ต้องมี การใช้ชิ้นส่ วนในประเทศให้ได้ถึง 100% ถื อเป็ นเป้ าหมายใหญ่ ที่ตอ้ ง
บรรลุในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเป้ าหมายหลักของโตโยต้า คือต้องการนาเสนอสิ นค้าและบริ การที่ดีที่สุด
สู่ ผบู ้ ริ โภค ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคนของโตโยต้า ก็คือเพื่อให้โตโยต้าได้พนักงานที่ดี มี
ความสามารถ มีทกั ษะหลายๆ ทักษะ ขยันทางานตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่ผา่ นมาได้มีเป็ นการจัด
โครงสร้างองค์กร สร้างความเชี่ยวชาญให้กบั บุคลากรเพื่อให้มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด ทุกอย่างจะเกิดขึ้น
บนหลักการอันเดี ยวกัน และเป็ นนโยบายที่สาคัญของโตโยต้า ในส่ วนของการถ่ายเทเทคโนโลยี
ไม่ใช่ แค่เรื่ องของเครื่ องยนต์ หรื อเครื่ องจักรกลหนักเท่านั้น เรื่ องสาคัญอย่างการพัฒนาคนก็มุ่งมัน่
ด้วย ถื อเป็ นนโยบายพื้นฐานโดย โตโยต้ามีศูนย์การศึกษาและฝึ กอบรม (Training Center) เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของพนักงาน และโตโยต้ายังได้จดั ตั้งโรงเรี ยนเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าระดับ
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ป วส . ขึ้ น ที่ สุ วิ น ท วงศ์ ส่ วน ห ลั ก สู ตรที่ ท าร่ วม กั บ จุ ฬ าล งก รณ์ ม ห าวิ ท ยาลั ย แล ะ ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบนั ก็ยงั ทาอยู่ ยังมีนกั ศึกษามาเยี่ยมชมโรงงาน มีการจัดส่ งวิศวกรไป
ช่ วยเหลื อที่ ส ถาบันการศึ ก ษาเหล่ านี้ อยู่ นอกจากนี้ ยังมี โครงการ T-Tech เป็ นการลงทุ นในเรื่ อง
เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบั สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในแง่ของการ
ลงทุ นโตโยต้ายังคงทาอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั อยากจะสร้างคนที่ดี ไม่ใช่ แค่รถยนต์โตโยต้าที่ดีอย่าง
เดียว และหวังที่จะสามารถสนับสนุนเรื่ องของการศึกษาให้กบั เมืองไทยได้ต่อไป
คุณภาพผลิตภัณฑ์
สาหรับ การควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ตภัณ ฑ์ โตโยต้ามีมาตรฐานการตรวจสอบคุ ณภาพที่
เรี ยกว่า Toyota Evaluation Quality Audit เป็ นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากทุกสายการผลิตทัว่ โลก
รวมทั้งประเทศญี่ปุ่น เป็ นประจาทุกปี เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพของสิ นค้าในแต่ละประเทศ เพื่อให้
มั่น ใจได้ว่ า รถยนต์ โ ตโยต้า มี ม าตรฐานเดี ย วกัน ทั่ว โลก และโตโยต้า ก็ คื อ 1 ในที่ ดี ที่ สุ ด จาก
สายการผลิ ตทัว่ โลก จุดนี้ ดูได้จากค่าความเสี ยหายของงาน (Defect) ที่เกิ ดขึ้นจากระบบการขนส่ ง
ซึ่ งโตโยต้ามีระบบการจัดส่ งที่ ดีมากทาให้คุณภาพรถยนต์ส่งออกของเมืองไทยอยู่ในอันดับหนึ่ ง
ของโตโยต้าทัว่ โลกมาได้ 2 ปี แล้ว ด้วยความใส่ ใจด้านการสร้างมาตรฐานการผลิต รวมไปถึงการ
ให้บ ริ ก ารที่ โตโยต้าให้ ค วามส าคัญ อย่างต่ อเนื่ อง จึ งไม่ น่ าแปลกใจที่ ในปี นี้ ผลส ารวจของ J.D.
Power จากเจ้าของรถยนต์ที่ใช้รถจานวนกว่า 2,250 ตัวอย่าง ในช่วง 12-18 เดือน มีตวั เลขระบุวา่ โต
โยต้า เป็ นแชมป์ ด้านความพึงพอใจสู งสุ ดของการให้บริ การ (CSI) โดยโตโยต้าได้คะแนนถึง 820
คะแนน และเป็ นค่ายเดี ยวที่ ได้รับคะแนนสู งสุ ดกว่าระดับคะแนนเฉลี่ ยจากการเป็ น The Best ใน
เรื่ องการผลิต และการขนส่ งที่มีประสิ ทธิภาพ
ปั จจัยส าคัญที่ท าให้ไทยได้รับการคัดเลื อกเป็ นศูนย์กลางการผลิ ตในโครงการ IMV
(International Multipurpose Vehicle) ด้านคุ ณภาพที่ดีก็เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้โตโยต้าประเทศไทย
ได้รับ คัด เลื อ ก แต่ ไ ม่ ใช่ เหตุ ผ ลทั้ง หมด หนึ่ ง ในเหตุ ผลส าคัญ ก็ คื อ เป้ าหมายการใช้ชิ้ น ส่ วนใน
ประเทศ (Local Content) ให้ได้ 100% สาหรับไลน์ผลิตรถปิ กอัพที่จะทาให้โตโยต้าสามารถแข่งขัน
กับตลาดโลกได้ในเรื่ องของราคา หรื อต้นทุนการผลิต เป็ นอีกเหตุผลที่ที่ทาให้ TMC เลือกประเทศ
ไทยเป็ นฐานการผลิ ตรถปิ กอัพ และรถยนต์อเนกประสงค์ นอกจากนี้ ยังมีเรื่ องของนโยบายของ
ภาครัฐที่มีการสนับสนุ นอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งทักษะของแรงงานไทยที่มีคุณภาพ ถื อ
เป็ นทรัพยากรสาคัญเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ รวมไปถึ งศักยภาพของตลาด
รถยนต์เมืองไทยที่ยงั มีอตั ราเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดรถปิ กอัพ
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การยกระดับ มาตรฐานของโตโยต้าเมื องไทยให้เที ย บเท่ ากับ โตโยต้าประเทศญี่ ปุ่ น
พบว่าในทุ กด้านในส่ วนของฟั งก์ช่นั บางจุดเหมือนกัน บางจุดที่ ฟังก์ช่นั ของ TMT เขามีมากกว่า
เพราะโดยพื้นฐานเขา Head Quarter ของโลก อย่างที่พูดไปแล้วคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเมืองไทย
อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี เทียบเท่าได้กบั สายการผลิตที่ญี่ปุ่น บางตัวอาจดีกว่าด้วย และยังเหมือนกันในส่ วน
ของต้นทุ นการผลิ ต ของเมื องไทยบางตัวถู ก กว่าญี่ ปุ่ น จึ งเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ ท าให้ทางญี่ ปุ่ นเลื อก
เมืองไทยเป็ นศูนย์กลางขยายฐานการผลิ ต ในระยะยาวญี่ ปุ่ นยังเป็ น Head Quarter อยู่ เพราะการ
ทางานโตโยต้าทัว่ โลกเป็ นในลักษณะ Global และเมืองไทยก็เป็ นส่ วนสาคัญส่ วนหนึ่ งในเครื อข่าย
ของโตโยต้า ซึ่ งทางานกันเป็ นเครื อข่าย และโตโยต้าประเทศไทยอาจมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต
คือเรื่ องที่โตโยต้าเป็ นบริ ษทั รถยนต์รายเดียวของโลกที่ถูกมองว่ามีความพร้อมในการเข้าสู่ ยุคของ
UBIQUITUS Technology Society หมายความว่ า ไม่ ว่ า คุ ณ จะอยู่ จุ ด ไหนในโลกก็ ไ ด้ส ามารถ
ต่อเชื่ อมกับคอมพิวเตอร์ ได้ทุกหนทุกแห่ ง ที่น่าสนใจ คือโตโยต้าเป็ นบริ ษทั รถยนต์เดียวที่ถูกเลือก
ขณะที่อีก 9 บริ ษทั ที่เหลือเป็ นธุ รกิจในกลุ่มเทเลคอม และทางด้านไอที
ศักยภาพตลาดรถยนต์ เมืองไทย
ศักยภาพของตลาดรถยนต์เมืองไทยยังสามารถสร้างเซ็ กเม้น ต์ใหม่ได้อีกและเชื่ อว่า
เมืองไทยจะเป็ นตลาดที่สดใส ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมีความต้องการที่แตกต่างกันมากอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ทาให้เกิดรถยนต์ในเซ็กเม้นต์ใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงหลายปี นี้ จะเห็นได้วา่ เริ่ มมีรถยนต์กลุ่ม
มินิแวน หรื อ SUV เข้ามา เช่น ฮอนด้ามี CR-V ที่ประสบความสาเร็ จมาก มันต้องเกิดขึ้นอยูแ่ ล้ว แต่
ที่ผา่ นมาตลาดอาจยังมีขอ้ จากัดในส่ วนของการผลิต และความต้องการของตลาด ซึ่ งโตโยต้ามุ่งที่จะ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่อาจเปลี่ยนไปด้วย หากมีความต้องการที่มากขึ้น โตโยต้าก็
สามารถตอบสนองได้อย่างดีที่สุด
จุดแข็งของโตโยต้า คือการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โตโยต้ามีต้ งั แต่รถยนต์ระดับหรู
(Luxury) มาจนถึ งกลุ่มรถขนาดประหยัด (Economy Car) รถเพื่อการพาณิ ชย์ในกลุ่มรถปิ กอัพ และ
หากรวมบริ ษทั ในเครื ออย่างฮี โน่ หรื อไดฮัทสุ ความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ์ก็จะยิ่งมากขึ้น
อาจพูดได้ว่าโตโยต้า น่ าจะเป็ นบริ ษทั หนึ่ งที่สามารถตอบสนองลูกค้า และความเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดได้อย่างทันทีและดีที่สุดบริ ษทั หนึ่ง
นายภูสิต เพ็ญสิ ริ นักวิชาการการตลาด แสดงความเห็นว่า การนาเสนอจุดขายในตลาด
รถยนต์ทุ กวันนี้ ค่ายรถยนต์เกื อบทุ กค่ายก าลังวางแผนการตลาดปรับ ภาพลักษณ์ มุ่ งเน้น นาคอน
เซ็ ป ต์ Emotional Benefit สื่ อสารกับ ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะเป็ นกลยุท ธ์ การตลาดเข้าถึ งผูบ้ ริ โภคใกล้ชิ ด
มากกว่า การน าเสนอข้อ มู ล ด้าน Function Benefit ซึ่ งเรื่ อ งเหล่ านี้ ไม่ ว่า จะเป็ นเครื่ อ งยนต์ ก าลัง
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แรงม้า เริ่ มเข้าสู่ ยุคทางตัน ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าใจได้จากการทดลองขับเพื่อรับรู ้สมรรถนะโดยตรง
ขณะเดียวกันการจัดกิ จกรรมตอกย้ าแบรนด์ (Event Marketing) ผูบ้ ริ โภคยิ่งซึ มซับความคุม้ ค่าที่จะ
ได้รับมากยิง่ ขึ้น
การเข้ าร่ วมโครงการ AFTA และ WTO
โตโยต้ามีความตั้งใจที่จะสนับสนุ นอาฟตาอยู่แล้ว ปั จจุบนั มีการแลกเปลี่ยนชิ้ นส่ วน
ระหว่างบริ ษทั ในประเทศแถบอาเซี ยน โตโยต้าเป็ นบริ ษทั ที่ค่อนข้างจริ งจังในเรื่ องการสนับสนุ น
อาฟตาพอสมควร เนื่ องจากมีขอ้ ได้เปรี ยบเพราะมีพ้ืนฐานการผลิต และตลาดที่ค่อนข้างแข็งแกร่ ง
เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทาให้ โตโยต้าเมืองไทยเป็ นแกนนาที่สาคัญในเรื่ องของการแลกเปลี่ยน
ชิ้นส่ วน อนาคตอาจมีโครงการแลกเปลี่ยนรถยนต์สาเร็ จรู ป CBU ด้วย ไม่วา่ จะเป็ นการแลกเปลี่ยน
ในลักษณะใดก็ตาม โตโยต้าไทยสามารถเป็ นแกนนาได้ในทุกเรื่ อง โตโยต้าจะใช้ประโยชน์จากอาฟ
ตาในลัก ษณะของ Multi way ไม่ ใช่ ผูส้ ่ งออก หรื อเป็ นผูน้ าเข้าแต่ เพี ยงอย่างเดี ยว แต่ จะเป็ นทั้งผู ้
ส่ งออก และแลกเปลี่ ยนกันด้วย บริ ษทั อื่นอาจเป็ นแค่ผูผ้ ลิ ตและส่ งออก แต่โตโยต้าจะเป็ น Multi
way สาหรับตลาดรถยนต์เมืองไทย โตโยต้าได้ชื่อว่าเป็ น Brand รถยนต์ญี่ปุ่นที่มีความตื่นตัว และได
นามิคอยูต่ ลอดเวลา
การเปลีย่ นแปลงกลยุทธ์ ในตลาดเมืองไทย
Strategic Move ของตลาดเมื อ งไทย ภายใต้แคมเปญ TOYOTA TODAY-TOYOTA
TOMORROW TODAY ของโตโยต้า คือความพยายามสร้างพื้นฐานให้เกิดความมัน่ คง เช่น ในส่ วน
ของการบริ ห าร การปฏิ บ ัติ ก ารทั้ง หมดที่ ต้อ งมี ค วามเป็ น Professional และอยู่ใ นระดับ สากล
สามารถแข่ ง กับ ตลาดโลกได้ โตโยต้า มุ่ ง มั่น ที่ จ ะท้า ทายกับ สิ่ ง ใหม่ ๆ อยู่ต ลอดเวลา ทางด้าน
ผลิ ตภัณฑ์จะมีการสร้างสิ นค้าใหม่ ๆ ที่ตอ้ งสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกได้บนพื้นฐานที่เข้าถึง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ ง ในส่ วนของการตลาด หรื อการขายก็เช่ นกันต้องสามารถ
แข่งขันในระดับสากลได้ ที่สาคัญต้องได้รับความเชื่ อถือจากลู ก ค้า และทั้งหมดจะอยูบ่ นรากฐาน
เดี ยวกันที่ ตอ้ งคานึ งถึ งเสมอ คือ Customer First - Customer Satisfaction ส่ วน TOMORROW คื อ
สิ่ งที่ตอ้ งทาต่อเนื่ องจากวันนี้ นัน่ คือ การขยายจากสิ่ งที่ทาในวันนี้ ถ้าวันนี้เราไม่พฒั นาอย่างต่อเนื่อง
ก็จะไม่มีพรุ่ งนี้ เพราะสิ่ งที่เราทาในวันนี้ จะนาไปสู่ อนาคต เราพยายามจะไปให้ถึงคืออนาคตที่ดีของ
โตโยต้า โดยพยายามเปลี่ ย นทุ ก อย่ า งเพื่ อ แสดงความเป็ นผู ้น าในทุ ก เรื่ อ งไม่ เว้น แม้แ ต่ เรื่ อ ง
Repositioning การสร้างความภักดีต่อตราสิ นค้าโตโยต้าให้อยูใ่ นใจผูบ้ ริ โภคต่อเนื่ อง รวมทั้งการ
ปรับปรุ งคุณภาพสิ นค้า ยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์โตโยต้า โตโยต้ามีเป้ าหมายแสดงศักยภาพ
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ก้าวสู่ ฐานผลิตรถยนต์อนั ดับ 1 ของโลก จากการพัฒนาระบบ Toyota Production System เพื่อใช้ทวั่
โลกและมี ก ารพัฒ นาสิ น ค้าให้ เหมาะกับ ความต้อ งการของลู ก ค้าในแต่ ล ะประเทศ รวมทั้ง การ
นาเสนอแนวคิดด้าน Emotional Benefit
โตโยต้ าประกาศรุ กธุรกิจรถมือสอง ดึงดีลเลอร์ ต้งั ศูนย์บริการครบวงจร
นายไพบูลย์ ไวความดี รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ
ไทย จากัด กล่าวถึงสภาพตลาดรถใช้แล้วว่า ปั จจุบนั ธุ รกิจรถใช้แล้วมีอตั ราส่ วนที่ค่อนข้างสู งเมื่อดู
จากตัวเลขในปี 2546 ที่มีสูงถึง 1.5 ล้านคัน และคาดว่าในปี 2547 นี้ น่าจะอยูท่ ี่ 1.8 ล้านคัน แต่ตลาด
รถใช้แล้วกลับเป็ นไปอย่างกระจัดกระจาย และมีการซื้ อ-ขายอย่างไม่เป็ นธรรม ซึ่ งผูบ้ ริ โภคในกลุ่ม
รถใช้แล้วนี้ ต่างต้องการความมัน่ ใจและรู ปแบบการให้บริ การที่ครบวงจร ดังนั้น รถยนต์ใช้แล้วใน
โครงการ “โตโยต้า ชัวร์ ”จึงเข้ามาตอบสนองความต้องการตรงจุดนี้ ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งรถทุกคัน
จะต้องผ่านมาตรฐาน อันได้แก่ รถยนต์โตโยต้าทุกรุ่ น ทุกแบบ ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิ น 5 ปี และ
ผ่า นการใช้งานไม่ เกิ น 120,000 กิ โลเมตร โดยรถยนต์ใ ช้แล้วทุ ก คัน จะต้องผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพอย่างเข้มงวดใน 176 จุด ทุกชิ้นส่ วน และอุปกรณ์ ทั้งหมดต้องมีคุณภาพดีเยี่ยม สามารถใช้
งานได้เป็ นอย่างดี 100%
มร.ซาซากิกล่าวว่า “โตโยต้านาเสนอการบริ การที่ประสบความสาเร็ จ และได้รับการ
ยอมรับเป็ นอย่างสู งจากลูกค้าในหลายประเทศ มาพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพตลาดเมืองไทย โดย
บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ที่จะนาเสนอโครงการ “โตโยต้า ชัวร์ ” ให้เป็ นบริ การที่ดีเลิศ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าชาวไทยได้เป็ นอย่างดี โดยมีแผนในการขยายโครงการให้ครอบคลุมทุกโชว์
รู มของเครื อข่ายผูแ้ ทนจาหน่ ายโตโยต้าทัว่ ประเทศ ในอนาคตอันใกล้ ” โชว์รูมแห่ งแรกของ “โต
โยต้า ชัวร์ ” ที่ เริ่ ม เปิ ดดาเนิ นการแล้ว ได้แก่ บริ ษ ทั โตโยต้า ซัมมิ ท จากัด โชว์รูมบางนา ซึ่ งเปิ ด
ด าเนิ น การอย่า งเป็ นทางการเมื่ อ วัน ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2547 ส่ ว นผูแ้ ทนจ าหน่ า ยอื่ น ๆ ที่ เข้า ร่ ว ม
โครงการ ในขณะนี้ กาลังอยู่ในระหว่างการก่ อสร้ าง และปรับปรุ งโชว์รูม ภายใต้แนวคิดในการ
ออกแบบเพื่อสร้างความประทับใจ และสร้างความน่าเชื่อถือ ส่ งเสริ มประสบการณ์อนั น่าประทับใจ
ให้ กบั ลู ก ค้าในการตัดสิ นใจครอบครองรถยนต์ โดยเป้ าหมายการขยายเครื อข่ายบริ ก ารนี้ จะให้
ครอบคลุม 60 โชวร์ รูมทัว่ ประเทศภายในระยะเวลา 3 ปี
โตโยต้ า เทคนิคัล เซ็นเตอร์ หมากใหม่ ของผู้ท้าชิงเจ้ ากระบะ
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การประกาศแผนการลงทุ น ครั้ งล่ า สุ ด ของ บริ ษ ัท โตโยต้ามอเตอร์ คอร์ ป อเรชั่น
ประเทศญี่ปุ่น ด้วยการประกาศจัดตั้ง ศูนย์วิจยั และพัฒนา ในภูมิภาคเอเชี ย หรื อที่มีชื่อเรี ยก อย่าง
เป็ นทางการว่า "โตโยต้า เทคนิ คลั เซ็นเตอร์ เอเชี ยแปซิ ฟิก ประเทศไทย จากัด" (Toyota Technical
Center Asia Pacific Thailand - TTCAP-TH) โดยประกาศสู่ ส าธารณชนพร้ อมกัน ใน 3 ประเทศ
ประกอบด้วย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และไทย ก็ดว้ ยเหตุผลที่ว่า ญี่ปุ่นเป็ นที่ต้ งั ของสานักงานใหญ่ โต
โยต้า มอเตอร์ ในขณะที่ออสเตรเลีย โตโยต้าได้เข้าไปลงทุนสร้างศูนย์วิจยั และพัฒนาเช่ นเดียวกับ
ประเทศไทย แต่เป็ นเพียงศูนย์ยอ่ ยที่จะสนับสนุนศูนย์ในประเทศไทยเท่านั้น การตั้งศูนย์เทคนิคลั
เซ็ นเตอร์ เอเชี ยแปซิ ฟิก ในครั้งนี้ ว่า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาค ซึ่ ง
กาลังเติบโตอย่างมากในภูมิภาคนี้ ซึ่ งก็รวมถึงประเทศออสเตรเลียด้วย ดังนั้น จึงจาเป็ นที่โตโยต้า
จะต้องเร่ งพัฒนารถยนต์ในรู ปแบบใหม่ๆ ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในเอเชี ย
แปซิ ฟิก ซึ่ งวิธีการที่ดีที่สุด ก็คือ การพัฒนาในพื้นที่เป็ นตลาดเป้ าหมายนัน่ เอง "การลงทุนครั้งนี้ โต
โยต้าไม่ได้มองไปที่ตลาดเอเชียเท่านั้น แต่มองถึงตลาดในเมืองไทยเป็ นหลักด้วย ซึ่ งถือว่าเป็ นตลาด
ปราบเซี ย น ภาวะการแข่ ง ขัน ในช่ วงนี้ พอจะบอกได้ว่า เป็ นอย่างไร และก่ อ นหน้านี้ บริ ษ ัท ได้
ประกาศโครงการไอเอ็มวี ซึ่ งเป็ นโครงการที่โตโยต้าต้องการใช้ชิ้นส่ วนในประเทศ 100% ดังนั้น
ทุกโครงการของโตโยต้าจะสนับสนุนซึ่ งกันและกันหมด
ในช่ วงที่ผา่ นมา รถยนต์โตโยต้าเกื อบทั้งหมดจะถูกออกแบบ โดยวิศวกรจากประเทศ
ญี่ปุ่น และวิศวกรที่อยู่ในศู นย์อาร์ แอนด์ดี ที่ต้ งั อยู่ในประเทศเบลเยียม และสหรัฐอเมริ กา แต่ด้วย
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะคนเอเชี ย บวกกับตลาดที่ขยายตัว ทาให้โตโยต้า
จาเป็ นต้องตั้งศูนย์อาร์ แอนด์ดีนอกประเทศญี่ปุ่นขึ้น โดยใช้พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคของคนไทยเป็ นตัว
ศึกษา ซึ่ งเห็ นได้จากแนวคิดในการออกแบบของโซลูน่า ที่ถึงแม้จะเป็ นรถที่ผลิตในประเทศไทย มี
การออกแบบที่ศูนย์อาร์แอนด์ดี ประเทศญี่ปุ่น แต่การพัฒนาดังกล่าวยังต้องมีวศิ วกรคนไทยเข้าไปมี
ส่ วนร่ วมด้วย นอกจากนี้ เป้ าหมายของศูนย์อาร์ แอนด์ดี ไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิจยั และพัฒนารถเก๋ ง
เท่านั้น แต่ยงั หมายถึงรถกระบะอีกด้วย ทั้งนี้ ในปัจจุบนั รถปิ กอัพเป็ นตลาดใหญ่ที่สุดของไทย และ
เป็ นตลาดที่มีความหมายสาหรับโตโยต้าเป็ นอย่างยิ่ง เพราะเป็ นเพียงตลาดเดียวที่โตโยต้ายังเป็ นรอง
คู่แข่งสาคัญอย่างอีซูซุ ซึ่ งโตโยต้าเชื่อว่า ทุกวันนี้ จุดอ่อนที่ยงั ไม่สามารถโค่นอีซูซุลงได้ ไม่ใช่เป็ น
เรื่ องของความประหยัด แต่มาจากรู ปโฉมภายนอกที่กลุ่มลู กค้าส่ วนใหญ่ เห็ นว่าสู ้คู่แข่งขันไม่ได้
"ผลวิจยั ล่าสุ ดโตโยต้า พบว่า เครื่ องยนต์ดีเซล คอมมอนเรล ไดเร็ คอินเจ็คชัน่ เป็ นเครื่ องยนต์แห่ ง
อนาคตที่ ป ระหยัดกว่าเครื่ องยนต์ คู่ แข่ งเพียงแต่รูป โฉมที่ เรายังเป็ นรองอยู่เท่ านั้น และศูนย์อาร์
แอนด์ดีแห่งนี้จะทาการออกแบบรถปิ กอัพด้วย ซึ่ งโมเดลใหม่ล่าสุ ด
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การตั้งศู นย์วิจยั และพัฒนา โตโยต้า เทคนิ คลั เซ็ นเตอร์ เอเชี ยแปซิ ฟิ ก ประเทศไทย
นอกจากจะเป็ นการสร้ างความพร้ อมของรถยนต์โตโยต้าแบบครบวงจรแล้ว ยังเป็ นการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของโตโยต้าในภูมิภาคอีกด้วย และที่สาคัญมากกว่านั้นสาหรับตลาด
ประเทศ อาจจะเป็ นการเดิ มพันครั้ งสาคัญในการก้าวสู่ เป้ าหมายการเป็ นผูน้ าในทุกตลาด ซึ่ งเป็ น
เป้ าหมายที่โตโยต้าพลาดพลั้งมาแล้วหลายปี
การจัดระเบียบใหม่ ของอุตสาหกรรมของโลก
ปั จจุบนั นับเป็ นจุดหักเหสาคัญในอุตสาหกรรมรถยนต์ของโลก เนื่ องจากค่ายรถยนต์
ต่างๆ ได้ขยายกาลังผลิ ตมากมายในระยะที่ผ่านมา ขณะที่เผชิ ญหน้ากับเศรษฐกิ จถดถอยในทวีป
เอเซีย รัสเซีย และบราซิล ทาให้กาลังผลิตรถยนต์ทว่ั โลกเกินความต้องการมากถึง 22.3 ล้านคันในปี
2541 ขณะเดี ย วกัน ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพัฒ นาและออกแบบรถยนต์แ บบใหม่ ๆ ก็ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น มาก
ประกอบกับแต่ละบริ ษทั จะต้องผลิ ตและจาหน่ ายเป็ นจานวนมากเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการ
ประหยัดจากขนาด ท าให้ ห ลายบริ ษ ัท มี ฐานะการเงิ น ที่ จดั ว่า ง่ อนแง่ น อย่างไรก็ ตาม การจัด
ระเบียบใหม่ของอุตสาหกรรมรถยนต์ของโลกเริ่ มสังเกตเห็นชัดเจนมากขึ้นตามลาดับ โดยเฉพาะ
การควบกิ จการกันระหว่าง 2 ยักษ์ใหญ่ คือ บริ ษทั ดามเลอร์ เบนซ์กบั บริ ษทั ไครสเลอร์ เมื่อกลางปี
2541 เป็ นตัวกระตุน้ สาคัญให้บริ ษทั รถยนต์อื่นๆ ควบกิจการหรื อซื้ อกิจการมากยิง่ ขึ้น ยิง่ ไปกว่านั้น
การที่ฟอร์ ดประกาศซึ่ งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2542 เกี่ ยวกับการจ่ายเงิน 6,450 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
เพื่อซื้ อกิจการเฉพาะการผลิ ตรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลของบริ ษทั วอลโว่ยิ่งเป็ นการเพิ่มแรงกดดันมาก
ขึ้ น แก่ บ ริ ษ ัท ผลิ ตรถยนต์ข นาดกลางของยุโรปอื่ น ๆ ขณะเดี ย วกัน ก็ มี ข ้อ ถกเถี ย งกัน ในระดับ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญว่าอุ ตสาหกรรมรถยนต์ในอนาคตจะมีรูปร่ างหน้าตาเป็ นอย่างไร ผูเ้ ชี่ ยวชาญบางท่ าน
กล่าวว่าผูผ้ ลิตรถยนต์จะต้องประกอบรถยนต์อย่างต่า 4 ล้านคัน/ปี ถึงจะถือว่าแข็งแกร่ งเพียงพอที่จะ
เป็ นผูผ้ ลิตรถยนต์ระดับโลก ปั จจุบนั มีเพียง 4 บริ ษทั เท่านั้นที่ผลิ ตเกิ น 4 ล้านคัน คือ GM จานวน
8.1 ล้านคัน, ฟอร์ ด 6.6 ล้านคัน, โตโยต้า 4.7 ล้านคัน , และโฟคสวาเก้น 4.5 ล้านคัน ขณะบริ ษ ทั
ใหญ่อนั ดับที่ 5 คือ บริ ษทั ดามเลอร์ ไครสเลอร์ แม้มียอดขายไม่ถึง 4 ล้านคัน เฉี ยดๆ คือ มียอดขาย
3.9 ล้านคัน โดยทั้ง 5 บริ ษทั มีส่วนแบ่งตลาดทัว่ โลกรวมกันสู งถึง 58%
นาย David Cole ผู อ้ านวยการของโครงการศึ ก ษาด้า นการขนส่ ง ทางยานยนต์ข อง
มหาวิทยาลัยมิชิแกนกล่าวว่าในอนาคตน่ าจะมีเพียง 6 บริ ษทั รถยนต์เท่านั้นที่แข็งแรงเพียงพอที่จะ
เป็ นอิสระได้ คือ GM ฟอร์ ด โตโยต้า ฮอนด้า โฟคสวาเก้น และดามเลอร์ ไครสเลอร์ ขณะที่บริ ษทั
อื่นๆ ทุ กรายมี ความเป็ นไปได้ท้ งั นั้นที่จะตกเป็ นเหยื่อในการควบกิ จการไม่ว่าจะเป็ นบริ ษทั เปอร์
โยต์/ซีตรอง เรโนลต์ เฟี ยต มิตชูบิชิ ฟูจิ BMW นิสสัน ฮุนได แดวู ฯลฯ
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การควบหรื อซื้ อกิจการก็ยงั ทาให้สมการในอุตสาหกรรมรถยนต์เปลี่ยนแปลงไปด้วยว่า
กลุ่มใดจะมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 1 ของโลก โดยปั จจุบนั ฟอร์ ดนับเป็ นบริ ษทั รถยนต์ที่กาไรเป็ น
อันดับ 1 ของโลก แต่ยอดขายยังตกเป็ นรองบริ ษทั GM ซึ่ งมียอดจาหน่าย 8.1 ล้านคัน ส่ วนฟอร์ ดมี
ยอดจาหน่ าย 6.8 ล้านคัน แต่ส มการใหม่จะเป็ นว่าค่ายฟอร์ ดจะมี ยอดขายประกอบด้วย ฟอร์ ด +
มาสด้า+วอลโว่+จากัวร์ +แอสตันมาร์ ติน ขณะที่ค่าย GM ประกอบด้วย GM+อีซูซุ+ซาบ ซึ่ งตัวเลข
ยอดขายของ 2 ค่ายนี้ใกล้เคียงกันมาก คือ ค่ายละประมาณ 8.5 ล้านคัน
นิ สสันเป็ นผูผ้ ลิ ตรถยนต์ใหญ่เป็ นอันดับ 7 ของโลก และอันดับ 2 ของญี่ปุ่นได้เจรจา
เป็ นพันธมิตรกันกับเรโนลต์ของฝรั่งเศส โดยเจรจาตกลงกันสาเร็ จเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2542 การ
ผนึกกาลังครั้งนี้ทาให้ค่ายพันธมิตรเรโนลต์-นิสสันมียอดจาหน่ายรถยนต์รวมกันสู งถึงประมาณ 4.8
ล้านคัน แซงหน้าโฟคสวาเก้นขึ้นเป็ นอันดับ 4 ของโลก โดยยังเป็ นรองเล็กน้อยจากกลุ่มอันดับ 3 ซึ่ ง
เป็ นการร่ วมกลุ่มระหว่างโตโยต้า+ฮีโน่+ไดฮัทสุ ส่ วนมิตชูบิชิซ่ ึ งเป็ นผูผ้ ลิตรถยนต์ใหญ่เป็ นอันดับ
4 ของญี่ปุ่น โดยมียอดจาหน่ายในปี 2541 ประมาณ 1.6 ล้านคัน ก็น่าเป็ นห่ วงอยูพ่ อสมควร ในครึ่ ง
แรกของปี 2541 ขาดทุ น 243 ล้านเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ และมี ปั ญ หาหนี้ สิ น จ านวนมากและขาดเงิ น
หมุนเวียน โดยมี 3 ค่ายที่อาจจะเป็ นพันธมิตรกับมิตชูบิชิ คือ ฟอร์ ด วอลโว่ และเฟี ยต ส่ วนบริ ษทั
รถยนต์ข นาดเล็ ก ของญี่ ปุ่ น 2 บริ ษ ัท คื อ บริ ษ ัท ซู ซู กิ ม อเตอร์ แ ละบริ ษ ัท Fuji Heavy Industries
(ผูผ้ ลิตรถยนต์ Subaru) แม้ฐานะการเงินในปั จจุบนั ยังใช้ได้ แต่ก็เก็งกันว่าอาจจะตกเป็ นเป้ าหมาย
ของการควบหรื อซื้ อกิจการในอนาคตเนื่ องจากมีขนาดเล็กมาก แต่บริ ษทั ฮอนด้าซึ่ งเพิ่งแซงหน้า
มิตชู บิชิข้ ึนเป็ นผูผ้ ลิตรถยนต์ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น กลับไม่น่าเป็ นห่วงแม้วา่ จะมียอดจาหน่าย
รถยนต์ประมาณ 2.3 ล้านคัน/ปี เนื่ องจากฮอนด้าประสบผลสาเร็ จค่อนข้างมากในด้านภาพลักษณ์
ของรถยนต์และเทคโนโลยี ทาให้สามารถจาหน่ายรถยนต์ในราคาแพงกว่ารถยนต์ของคู่แข่งที่อยูใ่ น
ระดับเดียวกัน ทาให้มีกาไรมากเป็ นประวัติการณ์ ฮอนด้าจึงมีศกั ยภาพที่จะเป็ นอิสระไม่จาเป็ นต้อง
ไปควบกิจการกับบริ ษทั อื่นๆ
สาหรั บ บริ ษ ทั รถยนต์ในยุโรปนั้น แม้หลายบริ ษ ทั จะมี ฐานะการดาเนิ นการอ่อนแอ
เช่ นกัน แต่โชคดี ที่ตลาดรถยนต์ยุโรปยังค่อนข้างดี ทาให้บริ ษทั เหล่านี้ ไม่มีปัญหาทางการเงินมาก
นักในขณะนี้ แต่ในอนาคตเมื่อวัฎจักรธุรกิจในยุโรปอยูใ่ นช่วงตกต่าลง ก็คาดว่าจะมีการควบกิจการ
หรื อขายกิ จการเพื่ อความอยู่รอดมากเช่ นกัน บริ ษ ทั เฟี ยตของอิตาลี ค่อนข้างน่ าเป็ นห่ วงเนื่ องจาก
ตลาดส่ วนใหญ่กระจุกตัวอยูไ่ ม่กี่ประเทศ คือ อิตาลี บราซิ ล และยุโรปตะวันออก โดยส่ วนแบ่งของ
เฟี ยตในตลาดอิตาลีได้ลดลงเป็ นประวัติการณ์เหลือเพียง 39% จากเดิมที่มีส่วนแบ่งตลาดเกิ น 50%
มาโดยตลอด ขณะที่ ตลาดบราซิ ลและรัสเซี ยก็ประสบปั ญหาเศรษฐกิ จไม่แพัประเทศไทย ทาให้
ยอดขายรถยนต์ล ดต่ าลงมาก ส่ วน 2 บริ ษ ัท รถยนต์ฝ รั่ งเศส คื อ บริ ษ ัท เปอร์ โยต์/ซี ตรองและ
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บริ ษทั เรโนลต์ ก็น่าเป็ นห่ วงเช่นกัน เนื่องจาการพัฒนาคุณภาพรถยนต์ของทั้ง 2 บริ ษทั ยังตามหลัง
คู่ แ ข่ ง ในตลาดบนอยู่ม ากไม่ ว่า จะเป็ น Mercedes Benz, Audi, BMW ฯลฯ ท าให้ รถยนต์ต้อ งมา
แข่งขันในตลาดล่ างที่ มีการแข่งขันสู งและกาไรต่ า โดยนาย Jean-Martin Folz ประธานกรรมการ
บริ ษทั เปอร์โยต์/ซี ตรอง ได้กล่าวยอมรับว่ายินดีที่จะควบกิจการกับบริ ษทั อื่นๆ หากการกระทาเช่นนี้
จะส่ ง ผลท าให้ ค วามสามารถในการแข่ ง ขัน เพิ่ ม ขึ้ น อี ก แนวโน้ ม หนึ่ งของการจัด ระเบี ย บ
อุตสาหกรรมรถยนต์ใหม่ คือ บริ ษทั รถยนต์ที่ถือหุ ้นระหว่างกันอยูแ่ ล้วจะพยายามสร้างสัมพันธ์ให้
กระชับแน่นมากขึ้น และมีแนวโน้มว่าอาจจะเปลี่ยนรู ปแบบความสัมพันธ์จากซื้ อหุ ้นกันมาเป็ นการ
ควบกิจการเป็ นบริ ษทั เดียวกันในอนาคต
การควบรวมและซื้ อกิจการจะมีประโยชน์หลายประการที่ช่วยให้ความสามารถในการ
แข่งขันเพิ่มขึ้น ประการแรก จะช่ วยการลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ าซ้อนด้านการวิจยั และพัฒนาและสามารถ
ใช้ชิ้นส่ วนร่ วมกันเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะชิ้ นส่ วนภายใต้ตวั ถังของรถยนต์ที่มองไม่เห็ นจาก
ภายนอก นอกจากนี้ จะได้รับประโยชน์อื่นๆ อีก เช่น จากเครื อข่ายการจาหน่าย เครื อข่ายบริ การทาง
การเงิน ลดค่าใช้จ่ายซ้ าซ้อนในด้านวิจยั และพัฒนาจากการใช้ Platform รถยนต์ร่วมกัน ฯลฯ
ผลกระทบของอุตสาหกรรมยานยนต์ ของโลกต่ อประเทศไทย
การควบและซื้ อ กิ จ การในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ข องโลก แต่ ไ ด้ส่ ง อิ ท ธิ พ ลต่ อ
โครงสร้ างอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยแล้ว ตัวอย่างแรก คือ กรณี ของบริ ษ ทั ฟอร์ ดและ
บริ ษทั มาสด้าได้ร่วมกันจัดตั้งบริ ษทั ออโตอัลลายแอนซ์ประเทศไทย จากัด ซึ่งเป็ นโรงงานประกอบ
รถยนต์ปิกอัพตั้งอยูท่ ี่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด จังหวัดระยอง
GM และอี ซู ซู ก็ เช่ น กัน GM ได้จดั ตั้งโรงงานที่ นิ ค มอุ ตสาหกรรมอี ส เทิ ร์น ซี บ อร์ ด
จังหวัดระยอง โดย GM เน้นการผลิตรถยนต์นง่ั ส่ วนบุคคล ส่ วนรถยนต์ปิกอัพก็เน้นการผลิตโดย
บริ ษ ทั อี ซู ซุ ซ่ ึ งมี โครงการจะย้ายฐานการผลิ ตรถยนต์ปิ กอัพ เพื่อส่ งออกของอีซู ซุ จากญี่ ปุ่ นมายัง
ประเทศไทยในอนาคตอัน ใกล้ โดยทั้ง 2 บริ ษ ัท ยังจะร่ วมกัน ออกแบบและผลิ ตรถยนต์ปิ กอัพ
ร่ วมกันเพื่อจาหน่ ายทัว่ โลกอันเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่าย โดยในสหรัฐฯ ผลิตโดย GM ขณะที่ใน
เอเซียจะผลิตโดยอีซูซุโดยใช้ฐานการผลิตในประเทศไทย
ขณะเดียวกัน การที่บริ ษทั BMW ไปซื้ อกิ จการบริ ษทั Rover ก็มีผลต่อฐานการผลิตใน
ประเทศไทยเช่นเดียวกัน โดยบริ ษทั BMW เพิ่งได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2542 เพื่อจัดตั้งฐานการผลิตรถยนต์ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ ี จังหวัดระยอง โดยจะเป็ นฐานการ
ผลิตไม่เฉพาะรถยนต์ BMW เท่านั้น แต่รวมถึงรถยนต์ Rover ด้วย

275
การควบรวมกิจการของอุตสาหกรรมรถยนต์ยงั มีแนวโน้มว่าในระยะยาวจะส่ งผลดีต่อ
อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย ประการแรก จะมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ จะทวีความ
เข้มข้นมากขึ้น ขณะเดียวกันการใช้ชิ้นส่ วนจะลดความหลากหลายลงเนื่องจากบริ ษทั รถยนต์ที่ควบ
กิ จการเข้า ด้วยกัน จะใช้ชิ้ น ส่ วนร่ วมกัน มากขึ้ น เพื่ อประหยัดค่ าใช้จ่าย บริ ษ ัท รถยนต์ต่ างๆ จะ
พยายามลดต้นทุนการผลิตมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ การควบกิจการของบริ ษทั รถยนต์ทวั่ โลกจะ
เป็ นทั้งอันตรายและโอกาสแก่บริ ษทั ชิ้ นส่ วนยานยนต์ของไทย เนื่ องจากบริ ษทั ใดก็ตามที่ประสบ
ผลสาเร็ จในการปรับตัวให้สามารถผลิตชิ้ นส่ วนได้ในต้นทุนที่ต่าลงและคุณภาพและเทคโนโลยีดี
ขึ้น ก็จะมีคาสั่งซื้ อชิ้ นส่ วนจานวนมากหลัง่ ไหลไปยังบริ ษทั นั้นๆ ขณะที่บริ ษทั ใดก็ตามที่ประสบ
ความล้ม เหลว ก็แทบจะไม่มีค าสั่งซื้ อเลย ซึ่ งแตกต่ างจากรู ป แบบเดิ ม ที่ก ารผลิ ตชิ้ นส่ วนต่างๆ มี
ความหลากหลาย แม้มีขอ้ ดีที่ทาให้การแข่งขันไม่รุนแรงนัก แต่โอกาสทางธุ รกิจจะจากัดเนื่องจากมี
คาสั่งซื้ อแต่ละชิ้ นส่ วนจานวนน้อย ประการที่สอง บริ ษทั ที่ควบกิ จการเข้าด้วยกันจะพยายามรวม
ฐานการประกอบรถยนต์แต่ละยีห่ ้อและฐานการประกอบในประเทศต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้จานวน
โรงงานลดลง โดยไปผลิตในประเทศที่มีตน้ ทุนการผลิตต่ากว่าแทน โดยมีแนวโน้มจะมากระจุกตัว
ที่ ป ระเทศไทยซึ่ งนับ เป็ นศู น ย์ก ลางอุ ต สาหกรรมรถยนต์ใ นภู มิ ภ าคเอเซี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้
ประการที่สาม ประเทศไทยได้ดาเนินนโยบายอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ตอบสนองมากกว่าต่อกระแส
โลกาภิวฒั น์ กล่าวคือ มีนโยบายเปิ ดเสรี และสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ต่างๆ อย่างโปร่ งใสและ
เท่าเทียมกัน ทาให้ประเทศไทยมีจุดแข็งที่ทาให้นกั ลงทุนจากต่างประเทศสนใจมาลงทุนจานวนมาก
เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่นๆ
อย่างไรก็ดีอุปสรรคที่สาคัญประการหนึ่ ง คือ การสร้างภาพลักษณ์วา่ รถยนต์ Made in
Thailand มีคุณภาพยอดเยี่ยม โดยประเทศไทยจัดว่าเป็ นประเทศกาลังพัฒนาไม่มีชื่อเสี ยงด้านการ
ผลิ ตรถยนต์ม าก่ อน ผูซ้ ้ื อต่างชาติ แม้จะตระหนัก ว่ารถยนต์ที่ ป ระกอบในประเทศไทยจะมี ยี่ห้อ
เดี ยวกันกับรถยนต์ที่ผลิ ตในต่างประเทศ เช่ น โตโยต้า ฮอนด้า ฯลฯ แต่เกรงว่าจะมีคุณภาพต่ากว่า
รถยนต์ที่ประกอบในประเทศชั้นแนวหน้าด้านยนตรกรรม เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐฯ เยอรมนี ฯลฯ
การประกอบรถยนต์ ใ นประเทศไทยได้ใ ช้ ชิ้ น ส่ ว นภายในประเทศจ านวนมาก
โดยเฉพาะการผลิตรถยนต์ปิกอัพมีการใช้ชิ้นส่ วนในประเทศ 70% และการผลิตชิ้นส่ วนในประเทศ
ยังมี แนวโน้ม มากขึ้ นเรื่ อยๆ ทั้งนี้ ขั้นตอนการประกอบรถยนต์ในประเทศไทยไม่ได้มีเพี ยงการ
ขันน็อตแต่แต่อย่างใด ตรงกันข้าม การประกอบมีต้ งั แต่การนาเหล็กแผ่นมาปั้ มขึ้นรู ปเป็ นชิ้ นส่ วน
ตัวถัง มี ก ารเชื่ อมชิ้ นส่ วนเหล่ านี้ เข้าด้วยกัน เป็ นตัวถังรถยนต์โดยใช้หุ่ น ยนต์ที่ ท างานในระบบ
อัต โนมัติ การผลิ ต จะเป็ นระบบสายพานในลัก ษณะที่ ร ถยนต์เคลื่ อ นไปโดยอัต โนมั ติ ข ณะที่
พนักงานยืนอยูก่ บั ที่ เพื่อลดการเคลื่อนไหวของพนักงานลงให้นอ้ ยที่สุด เพื่อลดการเสี ยเวลาโดยไม่
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จาเป็ นกรณี ของพนักงานที่จะต้องเดินไปเดินมาระหว่างประกอบอุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับรถยนต์ เช่ น
เครื่ องยนต์ เบาะ เกี ยร์ ฯลฯ บางโรงงานใช้เทคนิ คการผลิตสมัยใหม่ เช่ น Doorless Assembly หรื อ
Overhead Conveyor ซึ่ งอาจจะทันสมัยกว่าโรงงานแห่ งในญี่ปุ่นด้วยซ้ า ส่ วนเครื่ องยนต์ที่ใช้ในการ
ประกอบรถยนต์ก็ประกอบขึ้นเองภายในประเทศไม่ได้นาเข้าสาเร็ จรู ปจากต่างประเทศแต่อย่างใด
โดยเฉพาะการประกอบเครื่ องยนต์ดีเซลสาหรับรถยนต์ปิกอัพก็ใช้ชิ้นส่ วนในประเทศมากกว่าครึ่ ง
มีข้ นั ตอนการผลิตมีต้ งั แต่การหล่อโลหะชิ้นส่ วนต่างๆ เช่น เสื้ อสู บ ฝาสู บ เหลาลูกเบี้ยว ฯลฯ และมี
การทุบขึ้นรู ป (Forging) ชิ้ นส่ วนต่างๆ เช่ น ก้านสู บ เพลาข้อเหวี่ยง ฯลฯ โดยผลิตเครื่ องยนต์และ
ชิ้ นส่ วนเครื่ องยนต์ไ ม่ เฉพาะเพื่ อประกอบรถยนต์ในประเทศเท่ านั้น ยังส่ ง เครื่ องยนต์ส่ วนเกิ น
ออกไปจาหน่ายต่างประเทศด้วย
สรุ ปการใช้ ทฤษฏีและกลยุทธ์ การตลาดจากกรณีศึกษาบริษัทโตโยต้ ามอเตอร์ จากัด
จากกรณี ศึกษาบริ ษทั โตโยต้ามอเตอร์ จากัดพบว่าได้มีการนาเอาทฤษฏีและกลยุทธ์ทาง
การตลาดมาประยุกต์ใช้ดงั นี้
1. กลยุทธ์ ในด้านการปรับ ปรุ งและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่ อง ท าให้มี
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย (Product Stralegy)
2. การขยายการลงทุนในต่างประเทศที่มีตน้ ทุนต่า
3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม (Resourcesbased Theory)
4. กลยุทธ์การรักษามาตรฐานคุณภาพการผลิต และผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
5. การวิเคราะห์ส่วนตลาดใหม่ ๆ (Segmentation)
6. ให้ความสาคัญกับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (Consumer Orientation)
7. การหาพัน ธมิ ต รในต่ า งประเทศ เช่ น การเข้า ร่ วมโครงการ AFTA และ WTO
(Alliances)
8. การควบกิจการและลงทุนในบริ ษทั ฮีโน่และไดฮัทสุ (Mergers, Acquisition)
9. การขยายสู่ ธุรกิจรถมือสอง ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
10. การให้ความสาคัญกับการวิจยั และพัฒนา โดยจัดตั้งโตโยต้า เทคนิ คลั เซ็ นเตอร์
โดยใช้ไทยเป็ นศูนย์กลาง
11. การสร้ างความภัก ดี ต่อตราสิ นค้าและยกระดับ ภาพลัก ษณ์ ของโตโยต้า (Brand
Loyalty และ Brand Image)
12. การเน้นกลยุทธ์ Emotional Benefit
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13. การใช้ Event Marketing เพื่อตอกย้าแบรนด์
5. กรณีศึกษาบริษัทลอรีอลั จากัด
ลอรี อลั เป็ นยักษ์ใหญ่ 1 ใน 3 ในตลาดเครื่ องสาอางโลกและเป็ นบริ ษทั ที่มี กิจกรรม
เกี่ ยวกับการวิจยั และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่รวมทั้งกิ จกรรม ทางการตลาดเจาะเข้าหาผูบ้ ริ โภคและ
กลุ่ม สู งมาก เหล่านี้ ทาให้ลอรี อลั ยังคงมี การเติบโตอย่างต่อเนื่ องตลอดปี พ.ศ. 2544 ถึงแม้จะต้อง
เผชิ ญกับเหตุการณ์ รุนแรงระดับโลก หลายเหตุการณ์ ยอดขายรวมทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั ลอรี อลั
ในปี พ.ศ. 2544 มีจานวนถึ ง 13.7 พันล้านยูโร ซึ่ งเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กลุ่มได้วางไว้ การเติบโต
ของยอดขายคิดเป็ น 8.4% เมื่อเที ยบกับปี พ.ศ. 2543 ในปี พ.ศ. 2544 กลุ่มบริ ษทั ลอรี อลั ได้เข้าซื้ อ
กิจการ 2 กิจการ ได้แก่ BioMedic ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการถนอมผิว ซึ่ งใช้ควบคู่กบั
การรั ก ษาของแพทย์ผิ ว หนั ง การท าศัล ยกรรมพลาสติ ก และ Colorama ซึ่ งเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่ องส าอางในตลาดอุ ป โภคบริ โภคสั ญ ชาติ บ ราซิ ล การเติ บ โตของยอดขายแบ่ งตามประเภท
ผลิตภัณฑ์และภูมิภาค คือ กลุ่มเครื่ องสาอางมีมูลค่า 13,394 ล้านยูโร มีอตั ราการเติบโตประมาณ 9%
กลุ่ ม เวชส าอาง มี มู ล ค่ า ประมาณ 292 ล้ า นยู โ ร มี อ ัต ราการเติ บ โตประมาณ 11% ยอดขาย
เครื่ องส าอางแบ่ ง ตามภู มิ ภ าค ยุโรปตะวัน ตก 6,580 ล้านยูโร มี อ ัตราการเติ บ โตประมาณ 5.8%
อเมริ ก าเหนื อ 4,257 ล้า นยู โ ร เติ บ โตขึ้ น ประมาณ 11% ภู มิ ภ าคอื่ น 2,557 ล้านยูโ ร เติ บ โตขึ้ น
ประมาณ 14.9% จะเห็ นว่า เครื่ องสาอางของกลุ่ มบริ ษทั ลอรี อลั มียอดขายที่เติบโตมากกว่าอัตรา
เฉลี่ยของตลาดโลก ความสาเร็ จเหล่านี้เป็ นผลมาจากการเติบโตระดับสากลที่แข็งแกร่ ง ประกอบกับ
การที่ Brand หลัก ประสบความสาเร็ จในการแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ยอดขาย
ในช่วงไตรมาสที่ 4 ประสบความสาเร็ จอย่างมาก เพิ่มขึ้น 6.2% โดยในแถบประเทศยุโรปตะวันตก
มียอดขายเพิ่มขึ้น 5.8% และในภูมิภาคส่ วนอื่นๆ มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง กล่าวคือ เพิ่มขึ้น
3.8% ส่ วนในอเมริ กาเหนื อ มียอดขายเพิ่มขึ้น 2.2% ซึ่ งกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชสาอางมีอตั ราการเติบโต
อย่างรวดเร็ วในทุกภูมิภาคในประเทศไทย ลอรี อลั ทาธุรกิจมากว่า 50 ปี ซึ่ งในปี ที่ผา่ นมา มียอดขาย
รวม 1.6 พันล้านบาท และปั จจุบนั ลอรี อลั ประเทศไทย เป็ นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาธุ รกิ จลอรี อลั ใน
กลุ่ มประเทศเอเชี ยส่ วนเหนื อ สาหรับตลาดเครื่ องส าอางไทย ผลิ ตภัณฑ์ของลอรี อลั ได้แบ่งกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์ออกแบ่งเป็ น 4 กลุ่ม เช่นเดียวกับตลาดโลก และมีวางตลาดครบ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ลอรี อลั
ที่ขายในประเทศไทย ประกอบด้วย
1. กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ อุ ป โภคบริ โภค (Consumer Product) ประกอบด้ ว ย L’OR่่ AL
PARIS, GARNIER, PL่่NITUDE ครองตลาด 65% ของตลาดโลก
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2 กลุ่ มผลิ ตภั ณ ฑ์ ความงามชั้ น สู ง (Luxury Product) ป ระกอบ ด้ ว ย HELENA
RUBINSTEIN, LANC๏ ME, GIORGIO ARMANI, BIOTHERM, RALPH LAURENSHU
UEMURA, CACHAREL, GUY LAROCHE ครองตลาด 11-13% ในกลุ่ ม นี้ LANC๏ME และ
HELENA RUBINSTEIN คือ Top of Luxury Brand ของลอรี อลั
3. กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ช่ า งผมมื อ อาชี พ (Professional Product) ประกอบด้ว ย LOREAL
PROFESSIONAL, KERASSTASE
4. กลุ่ ม Cosmetics Active Product ประกอบด้วย LA ROCHE-POSAY, VICHY แอค
ทีฟ คอสเมติกส์ วิชี่ ในประเทศไทย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการทาสี ผม ลอรี อลั มีส่วนแบ่งตลาด
22% และ L’OR่่AL PARIS มีส่วนแบ่ง 8-9%
การวิจัยและพัฒนา
ลอรี อลั มีนักวิจยั 2,700 คน คิดค้นสู ตรใหม่ๆ 3,000 สู ตรต่อปี และจดสิ ทธิ บตั รกว่า
500 สิ ทธิ บตั รต่อปี ซึ่ งในแต่ละปี ลอรี อลั ใช้เงินในการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าประมาณ 3%
ของยอดขายทัว่ โลก ในปี ที่ผา่ นมา งบประมาณที่ใช้ในการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ คิดเป็ นเงินไทย
ประมาณ 18,000 ล้านบาท ด้วยเหตุที่ลอรี อลั มีการทุ่มงบในการวิจยั และพัฒนาอย่างมากเช่นนี้ คู่คา้
ของลอรี อลั รวมทั้งในไทยจึงเรี ยก ลอรี อลั ว่าเป็ น Innovation Machine เพราะลอรี อลั มีการวิจยั และ
พัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ ใ หม่ ออกสู่ ตลาดจานวนมาก และนโยบายในการวางตลาดผลิ ตภัณ ฑ์ใหม่ น้ ัน
จะต้องมีคุณสมบัติหลัก 3 ประการ คือ ใหม่ แตกต่าง และต้องมีประสิ ทธิภาพที่ดีกว่าคู่แข่ง
นโยบายในการวิจยั และพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์ของลอรี อลั นั้น จะมีการสร้ างผลิ ตภัณฑ์ที่
เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคในแต่ละภูมิภาคของโลก ในแต่ละท้องถิ่น และมีผลิตภัณฑ์สาหรับผูบ้ ริ โภค
ทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มวัยรุ่ น วัยทางาน ในไทย ลอรี อลั มีการวิจยั อย่างละเอียดเกี่ยวกับสภาพผิว สภาพผม
และความต้องการเกี่ ยวกับเครื่ องสาอางของคนไทย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภค
ชาวไทย เช่ น ชุ ดผลิ ตภัณฑ์ใน Brand ชื่ อ GARNIER นั้น ได้มีตวั ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ พ ฒ
ั นาสู ตรส าหรับ
ผูบ้ ริ โภคในกลุ่มประเทศอาเซี ยน และเริ่ มวางตลาดในไทยเป็ นประเทศแรก

กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์
ลอรี อลั มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกตลาด ไม่วา่ จะอยูท่ ี่ไหนก็จะพบผลิตภัณฑ์ของลอรี อลั
เพราะลอรี อลั ได้วางตลาดผลิ ตภัณ ฑ์ ข องตนผ่านช่ องทางที่ จะเข้าถึ ง ผูบ้ ริ โภคทุ ก ช่ องทาง เช่ น
ห้างสรรพสิ นค้า สถานเสริ มความงามทุกประเภทร้านเสริ มสวยทัว่ ไป และเวชสาอางผ่านแพทย์
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ตลาดเครื่ องสาอางทัว่ โลก โดยเฉพาะในเอเชีย และประเทศไทยจะโตขึ้นอีกมาก ทั้งกลุ่มผูบ้ ริ โภคก็
ยังขยายตัวออกไป คุ ณรอล์ฟ กล่ าวว่า “นับวันการขยายตัวของเครื่ องส าอางจะสู งขึ้น ทั้งในด้าน
ปริ มาณผูใ้ ช้ที่เพิ่มขึ้น และกลุ่มผูใ้ ช้ ปั จจุบนั กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เป็ นวัยรุ่ น ในวัยทีนเอจซึ่ งในอดีตไม่เคย
ใช้ เครื่ อ งส าอาง ก็ มี ก ารใช้ เครื่ อ งส าอางเพิ่ ม มากขึ้ น และตลาดนี้ จะโตขึ้ นอี ก ในอนาคต เช่ น
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการทาสี ผม ในอดีตมีการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ สาหรับการปิ ดผมขาวเป็ นหลัก
ซึ่ งทาให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์ส าหรั บผูบ้ ริ โภคในวัยที่ เป็ นผูใ้ หญ่ แล้ว” แต่ปัจจุบ นั ตลาดของผลิ ตภัณฑ์
เกี่ ยวกับการทาสี ผม ไม่ได้อยูเ่ พียงแค่กลุ่มผูบ้ ริ โภคดังกล่าว กลุ่มวัยรุ่ นเป็ นตลาดที่กาลังโต เพราะ
วัยรุ่ นมี การใช้ผลิ ตภัณ ฑ์ป ระเภทนี้ ส าหรับ การเปลี่ ยนสี ผมเป็ นสี ต่างๆ เพื่ อสร้ างบุ คลิ กภาพของ
ตนเอง ตลาดเครื่ องสาอางในเอเชียจะมีอตั ราการเติบโตที่ สู งมาก
ประเทศไทยและอีกหลายประเทศในเอเชี ย เปรี ยบเสมือนดินแดนแห่ งความสวยงาม
เวลาทาวิจยั เกี่ยวกับ ผูบ้ ริ โภค เมื่อวิจยั ตลาดในยุโรปและอเมริ กา ผูบ้ ริ โภคในตลาดเหล่านี้ ไม่ค่อยมี
ความต้องการที่หลากหลายมากนักในเรื่ องเครื่ องสาอางเพื่อเสริ มความงาม แต่เมื่อวิจยั ผูบ้ ริ โภคใน
เอเชี ย อย่า งเกาหลี ไทย ผู ้บ ริ โ ภคจะมี ดี ม านด์ ที่ ห ลากหลายมาก ท าให้ ต้อ งสร้ า งผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่
หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายเหล่านั้น “ตลาดเอเชี ย จะเป็ นแรงผลักดันที่
ส าคัญ ในการท าให้ตลาดเครื่ องส าอางของโลกโต ผลิ ตภัณ ฑ์ใ หม่ ข องลอรี อลั หลายตัว เกิ ดจาก
แรงผลักดันของตลาดเอเชียบางตัววิจยั และพัฒนาสู ตรขึ้นในไทย วางตลาดในไทยเป็ นประเทศแรก
และส่ งออกไปทัว่ โลก” ขณะที่ผบู ้ ริ โภคตื่นตัวเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติน้ นั ลอรี อลั ได้
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ข้ ึ นจากสารที่มีคุณประโยชน์ในธรรมชาติมากขึ้น ในการ
แข่งขันในตลาดเครื่ องสาอาง ลอรี อลั จะเน้นคุณภาพเป็ นอันดับหนึ่ง ยุทธศาสตร์ การตลาดที่สาคัญ
ของลอรี อลั คือ เน้นการสร้างความสัมพันธ์ของผูบ้ ริ โภคกับ Brand ต่างๆ ของลอรี อลั ให้ผูบ้ ริ โภค
ได้รับรู ้ถึงบุคลิก และความเป็ นตัวของตัวเองของแต่ละ Brand ทาให้มีตวั เลือกให้ ผูบ้ ริ โภคมากกว่า
Brand ไหนที่จะเหมาะสมกับตน เมื่อมองภาพรวมแล้ว พอสรุ ปได้วา่ มีปัจจัยที่สาคัญ 2 ประการ ซึ่ ง
ทาให้ลอรี อลั เป็ นยักษ์เครื่ องสาอางที่แข็งแกร่ งมากในตลาด

1. ให้ความสาคัญและทุ่มเทให้กบั การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
2. การสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสนองตอบความต้องการของผูบ้ ริ โภคทุกกลุ่ม นี่ คือปราการ
ที่แข็งแกร่ งที่คู่แข่งอีก 2 ค่ายต้องเผชิญ
L’OREAL Story
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2450 มิ ส เตอร์ ยู ชี น ชู แ ลร์ นัก เคมี ห นุ่ ม ชาวฝรั่ ง เศส ได้พ ัฒ นาครี ม เปลี่ ย นสี ผมที่
ปลอดภัยและเริ่ มแนะนากับร้านทาผมในปารี ส
2452 หลักการพื้นฐานของลอรี อลั ได้ถูกกาหนดขึ้นอย่างเป็ นทางการ คือ การวิจยั และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่สาหรับความงาม จากแลบบอราทัวร์ส การ์นิเย่
2455 ลอรี อั ล ขยายธุ ร กิ จ โดยวางตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นประเทศ เพื่ อ นบ้ า น เช่ น
เนเธอร์แลนด์ ออสเตรี ย และอิตาลี
2463 บริ ษทั เล็กๆ ของลอรี อลั มีนกั เคมีร่วมทางาน 3 คน
2472 ลอรี อลั แนะนา เอ็กซ์เซลเลนซ์ ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสี ผมชนิดทาด้วยตนเอง
2479 ลอรี อลั แนะนาผลิตภัณฑ์ป้องกันผิวจากแสงแดด แอมเบอร์ไซแลร์
2493 ลอรี อลั มีนกั วิจยั ทางานในห้องทดลอง 100 คน และได้วางตลาดผลิ ตภัณฑ์แรก
ในไทยภายใต้Brand ลังโคม
2496 ลอรี อลั ได้รับรางวัลออสการ์สาขางานโฆษณา
2527 ลอรี อลั มีพนักงานทางานใน แผนกวิจยั 1,000 คน
2528 ลอรี อลั ประเทศไทย แต่งตั้งเอเย่นต์เพื่อดูแลผลิตภัณฑ์ อุปโภคและบริ โภค และ
ผลิตภัณฑ์สาหรับช่างผมมืออาชีพ
2533 ลอรี อ ัล ก่ อ ตั้ง บริ ษ ัท สยามพาร์ จ ากัด เพื่ อ รั บ ผิด ชอบจัด จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์
สาหรับ ความงามชั้นสู ง
2534 ลอรี อลั แต่งตั้งให้เนสท์เล่ ไทย เป็ นผูจ้ ดั จาหน่ ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริ โภค และ
ผลิตภัณฑ์ช่างผมมืออาชีพ
2537 ลอรี อ ัล ตั้ง บริ ษ ัท ไทยลอร์ เพื่ อ จัด จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ อุ ป โภคบริ โ ภค และ
ผลิตภัณฑ์ช่างผมมืออาชีพ
2539 ลอรี อลั ซื้ อกิจการบริ ษทั เมย์เบลลีน นิวยอร์ ค ซึ่ งเป็ น บริ ษทั เครื่ องสาอางที่ใหญ่
ที่สุดในสหรัฐ
2541 สยามพาร์ รวมเข้ากับไทย ลอร์ และลังโคม เปิ ดเว็บไซต์ ภาษาไทย
2542 ลอรี อลั เป็ นบริ ษทั ที่มีอตั รา การเติบโตเป็ นตัวเลขสอง หลักครบ 15 ปี และ ลอ
รี อลั ประเทศไทย แนะนาการ์ นิเย่ ในช่ องทางสิ นค้าอุปโภค บริ โภค และ เฮเลน่ า รู บิน สไตน์ ใน
ช่องทาง Selective Counter
2544 บริ ษทั ลอรี อลั (ประเทศไทย) ย้ายที่ทาการมาอยู่ที่อาคารบางกอกซิ ต้ ี ทาวเวอร์
เปิ ดตัวแผนก Cosmetic Active เพื่อดูแลการจัด จาหน่ ายเวชสาอาง และก่อ ตั้งศูนย์วิจยั เชิ งคุณภาพ
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ในไทย ซึ่ งเป็ นศูนย์วิจยั อันดับ 4 ในเอเชี ย เพื่อวิจยั พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคด้านเส้นผม และการบารุ ง
ผิวพรรณ
สรุ ปการใช้ ทฤษฏีและกลยุทธ์ การตลาดจากกรณีศึกษาบริษัทลอรีอลั จากัด
จากกรณี ศึกษาบริ ษทั ลอรี อลั จากัดพบว่าได้มีการนาเอาทฤษฏีและกลยุทธ์ทางการตลาด
มาประยุกต์ใช้ดงั นี้
1. เน้นการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
2. การเจาะเข้าหากลุ่มผูบ้ ริ โภค
3. การเข้าซื้อกิจการของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4. การแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง
5. การจัดกลุ่มธุ รกิจเป็ นหน่วยย่อย (SBUs)
6. การสร้างผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มแต่ละท้องถิ่นทัว่ โลก
7. การกระจายผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกตลาด ทุกช่องทาง
8. การหากลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ เช่น กลุ่มวัยรุ่ น
9. การวิเคราะห์ความต้องการของผูบ้ ริ โภคในแต่ละท้องถิ่น แล้วพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้อง
10. การใช้สารธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ตามการตื่นตัวของผูบ้ ริ โภค
11. การสร้างนวัตกรรมใหม่สาหรับความงาม
6. กรณีศึกษาโค้ กและเป๊ปซี่
ตลาดน้ าอัดลมในสหรัฐฯ มูลค่ากว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยเฉลี่ยคนอเมริ กนั ดื่มกัน
คนละ 53 แกลลอนต่อปี ภายใต้การห้ าหั่นระหว่างโค้กและเป๊ ปซี่ ผ่านมานานกว่าศตวรรษ แต่เมื่อ
สหัสวรรษใหม่มาเยือนสงครามก็เริ่ มเปลี่ยนทิศ เนื่องจากการบริ โภคน้ าอัดลมลดลงอย่างต่อเนื่ อง 2
ปี ติดต่อกัน ขณะที่รายได้จากต่างประเทศก็ปรับตัวลดลง ทั้งคู่ตอ้ งออกผจญภัยครั้งใหม่ เช่ น ขยาย
กิจการไปผลิตเครื่ องดื่มแบบไม่อดั ลม เช่น น้ าชา น้ าผลไม้ เครื่ องดื่มเพิ่มกาลัง และน้ าบรรจุขวด
จุดเริ่มต้ นแห่ งสงคราม
ปี 1886 เภสั ช กรชื่ อ จอห์ น เพมเบอร์ ต ัน ที่ แ อตแลนต้า รั ฐ จอร์ เจี ย ได้คิ ด ค้น สู ต ร
เครื่ องดื่ม โดคา-โคล่าและได้ผลิ ตขายภายในร้านขายยาของเขาเอง ต่อมาอีก 2-3 ปี อาซา แคนเดิล
เลอร์ ได้ขอซื้ อสู ตรแล้วเริ่ มทาการตลาด โดยใช้ชื่อว่า “Merchadise 7X” โดยมีการเก็บความลับเรื่ อง

282
สู ตรผลิตไว้เป็ นอย่างดี ต่อมาปี 1899 ก็ได้ออกขายแฟรนไชส์บรรจุขวดขายในราคา 1 ดอลลาร์ โดย
มีการเติบโตอย่างรวดเร็ วมาก
ปี 1893 ถือเป็ นปี ถือกาเนิดของฝ่ ายเป๊ ปซี่ เมื่อเภสัชกร ชื่อ คาแลบ แบรดแฮม ชาวเมือง
นอร์ ธ เคโรไลน่า ได้เริ่ มต้นกิจการการผลิตน้ าอัดลมดาและได้พฒั นาระบบแฟรนไชส์การบรรขวด
ด้วยเช่นกัน
ปี 1916 มีการฟ้ องร้ องกันในศาลเกี่ ยวกับคดีลอกเลียนแบบโค้กถึง 153 คดี รวมไปถึง
คดี ที่มีการตั้งชื่ อคล้ายกันอีกเช่ น Coca-Kola แต่โค้กก็แก้เกมนี้ ดว้ ยการออกขวดทรงกระโปรง ใน
ขนาด 6.5 ออนซ์ ออกมาขายและจดลิขสิ ทธิ์ ในเวลาต่อมา และในปี 1920 ผูพ้ ิพากษาสู งคนหนึ่งก็ได้
ตั้งชื่ อเล่นให้กบั โคคา-โคล่าว่า “โค้ก” ปี 1920 เอินร์ นเนส วูด้ รัฟฟ์ ก็เข้าซื้ อกิ จการโคคา-โคล่าด้วย
เงิน 25 ล้านเหรี ยญ และให้บุตรชายชื่ อ โรเบิร์ต วูด้ รัฟฟ์ ดารงตาแหน่ งเป็ น CEO ของโคคา-โคล่ า
โดยวูด้ รัฟฟ์ วางแผนให้ทุก ๆ ที่ตอ้ งมีโค้กวางขาย ภายใต้สโสแกน “แค่เอื้อมก็ซ้ื อโค้กได้แล้ว” เช่ น
ริ เริ่ มตูแ้ ช่ เย็นโค้ก เริ่ มออกวางขายตามปั๊ มน้ ามัน เริ่ มและพัฒนาหัวฉี ดน้ าอัตโนมัติ และริ เริ่ มตูข้ าย
โค้กแบบหยอดเหรี ยญ
ปี 1923 ฝ่ ายตรงข้ามอย่างเป๊ ปซี่ กลับล้มลุกคลุกคลานเกือบล้มละลาย และหลังจากฟื้ น
กิจการได้สาเร็ จในปี 1932 ก็เกือบล้มละลายอีกครั้งเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่า แต่เป๊ ปซี่ ก็แก้เกม
โค้กกลับคืนได้ กล่าวคือ ในขณะนั้นโค้กตั้งราคาขายขวดขนาด 6.5 ออนซ์ที่ราคา 5 เซนต์ แต่เป๊ ปซี่
ขาย 12 ออนซ์ที่ที่ราคา 10 เซนต์ สิ่ งนี้ เองที่ลูกค้าเห็ นว่า เป๊ ปซี่ แพงกว่าโค้กทาให้ลูกค้าหันไปซื้ อ
โค้กดื่ มมากกว่า เป๊ ปซี่ จึงนากลยุทธ์ราคามาใช้เป็ นครั้งแรก คือตัดราคาขวด 12 ออนซ์ลงมาเหลื อ
เพียง 5 เซนต์ เป๊ ปซี่ จึงออกโฆษณามาทันทีวา่ “ให้มากกว่าถึง 2 เท่า” ซึ่ งทาให้ชื่อเป๊ ปซี่ กลับมาติดหู
ผูค้ นทันที ในที่สุดเป๊ ปซี่ ก็สามารถแย่งชิ งแฟรนไชส์ ในการบรรจุขวดและส่ วนแบ่งทางการตลาด
กลับมาได้บา้ ง
ความเข้ าใจเกีย่ วกับอุตสาหกรรมนา้ อัดลม
โครงสร้างของอุตสาหกรรมน้ าอัดลมในสหรัฐฯ นั้นจะประกอบด้วย กลุ่มผูผ้ ลิตหัวเชื้ อ
ระดับประเทศคือ โค้กและเป๊ ปซี่ ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดถึง 76% ตามมาด้วย แคตเบอร์ รี่ ชเว็ปส์
นอกจากนั้น ส่ วนแบ่ งก็ จะเป็ นของผูผ้ ลิ ตรายย่อ ยที่ มี แบรนด์เป็ นของตัวเองอี ก นัก สิ บ ราย กลุ่ ม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้แก่ ผูบ้ รรจุขวด ผูจ้ ดั จาหน่าย และบรรดาซัพพลายเออร์
ผูผ้ ลิ ตหัวเชื้ อมี ห น้าที่ ห ลัก คื อ ผลิ ตหัวเชื้ อส่ งไปในรู ป ของกระป๋ องพลาสติ ก ส่ งไป
ให้แก่ผบู ้ รรจุขวด ขั้นตอนในการผสมหัวเชื้ อนั้นมีตน้ ทุนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยต้นทุนการสร้าง
โรงงานแห่ งหนึ่ งเพียงแค่ 25-30 ล้านดอลลาร์ ก็สามารถทาการผลิตเพื่อรองรับกับการบริ โภคได้ทว่ั
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ทั้งประเทศสหรัฐฯ แต่ตน้ ทุนที่สาคัญสาหรับผูผ้ ลิตหัวเชื้ อคือ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และวิจยั
ตลาดมากกว่า อย่างไรก็ดีตน้ ทุนเหล่านี้ก็มกั จะแบ่งกันแบกรับกับผูบ้ รรจุขวด โดยทัว่ ไปสัดส่ วนจะ
อยูท่ ี่ 50% โดยผูผ้ ลิตหัวเชื้ ออาจช่วยในการปรับปรุ งระบบการทางานของผูบ้ รรจุขวดด้วยเพื่อรักษา
มาตรฐานการผลิต นอกจากนี้ ผผู ้ ลิตหัวเชื้ ออาจช่วยผูบ้ รรจุขวดในการเจรจากับบรรดาซัพพลายเออร์
บรรจุภณั ฑ์เพื่อรักษาระดับราคาให้คงที่ และสามารถส่ งสิ นค้าได้อย่างรวดเร็ ว
ผูบ้ รรจุ ขวดมี หน้าที่ หลักคือนาหัวเชื้ อมาเติม น้ าแล้วอัดด้วยก๊าซคอร์ บอเนตและเพิ่ ม
น้ าเชื่ อมเข้าไป จากนั้นก็จะบรรจุขวดหรื อใส่ กระป๋ องเพื่อส่ งให้ลูกค้าต่อไป ทั้งผูบ้ รรจุขวดของโค้ก
และเป๊ ปซี่มกั จะมีบริ การ “ส่ งให้ถึงร้าน” โดยพนักงานขายของทั้งคู่จะเดินไปตามเส้นทางและลงมือ
จัดวางบรรดาเครื่ องดื่มต่าง ๆ ของค่ายตนเองให้กบั ร้านค้าด้วยตนเอง แต่แบรนด์อื่น ๆ จะใช้ระบบ
การจัดส่ งผ่านระบบคลังสิ นค้า (พ่วงไปกับสิ นค้าอื่น) การลงทุนในด้านการบรรจุขวดนั้นถื อเป็ น
การลงทุ นที่ หนัก โดยการลงทุ นโรงงานพร้ อมโกดังจะอยู่ที่ 25-35 ล้านดอลลาร์ สาหรับโรงงาน
ขนาดเล็ก แต่ถา้ เป็ นโรงงานขนาดใหญ่ ที่มีระบบการจัดเก็บอัตโนมัติสามารถจัดเก็บได้ถึง 40 ล้าน
ลัง ต้นทุนจะอยูท่ ี่ 75 ล้านดอลลาร์ (ราคานี้ สร้างโรงงานในปี 1998) และเพื่อรองรับกับการบริ โภค
ทัว่ ทั้งสหรัฐฯจะต้องสร้างโรงงานประมาณ 80-85 แห่ ง แต่เมื่อย้อนกลับมาคิดต้นทุนที่ผนั แปรต่อ
หน่วยผลิตแล้ว ค่าใช้จ่ายหลัก ๆ จะไปตกอยูท่ ี่แพ็คเก็จจิ้งซึ่ งคิดเป็ น 50% ของต้นทุนสิ นค้า ส่ วนหัว
เชื้ อจะมีตน้ ทุนที่33% ขณะที่สารให้ความหวานจะมีตน้ ทุนที่ 10% ที่เหลือจะเป็ นค่าแรงงานและค่า
รถบรรทุ กและอื่ น ๆ อย่างไรก็ดีกาไรสุ ทธิ ของผูบ้ รรจุขวดก็มกั จะเกิ นกว่า 40% ของราคาขายเลย
ทีเดียว ในช่วงทศวรรษที่ 80 นั้นทั้งโค้กและเป๊ ปซี่ต่างก็ปรับราคาหัวเชื้อขึ้นตลอด แต่ราคาขายปลีก
ของทั้งคู่กลับมีราคาที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
สิ ทธิ ในการขายตามประวัติศาสตร์ แล้ว โค้ก ถือได้ว่าเป็ นผูผ้ ลิตหัวเชื้ อคนแรกที่สร้าง
เครื อข่ายการบรรจุขวดผ่านระบบแฟรนไชส์ ก่ อนที่เป๊ ปซี่ และแคดเบอร์ รี่ ชเว็ปส์ จะมาเลียนแบบ
โดยผูบ้ รรจุขวดจะได้รับสิ ทธิ์ การผลิตและการขายแต่เพียงผูเ้ ดียวในพื้นที่ที่ผผู ้ ลิตหัวเชื้ อกาหนดไว้
ให้ แต่ สิทธิ์ นี้ จะไม่รวมถึ งลู กค้าประเภท “ลู กค้าสาธารณะ” (ตูฉ้ ี ดน้ าตามร้านค้าอาหาร โรงหนัง
หรื อซุ ้มน้ าข้างทาง) โดยลู กค้าเหล่านี้ ทางผูผ้ ลิตหัวเชื้ อจะเป็ นผูข้ ายเองโดยตรงไม่ผ่านผูบ้ รรจุขวด
(เป๊ ปซี่ น้ นั เพิ่งเปลี่ยนข้อตกลงเกี่ยวกับสิ ทธิ์ ในลูกค้าประเภท “ลูกค้าสาธารณะ” นี้ในปี 1999
ช่องทางจาหน่ าย ในปี 2000 สัดส่ วนช่ องทางจาหน่ ายจะแยกได้ดงั นี้ ร้านอาหารคิด
เป็ น 35% ลูกค้าสาธารณะ 23% ตูข้ ายอัตโนมัติ 14% ร้านสะดวกซื้ อ 9% ช่องทางอื่น ๆ เช่น ซุปเปอร์
มาร์ เก็ตขนาดใหญ่ หรื อดิ สเคาน์สโตร์ อีก 20% โดยช่ องทางสุ ดท้านจะถือได้วา่ เป็ นช่องทางการจัด
จาน่ ายหลักของผูบ้ รรจุขวด ทาให้มีแรงกดดันสู งที่เหล่ าบรรดาผูบ้ รรจุขวดจะแย่งชิ งพื้นที่บนหิ้ ง
เพื่อให้แน่ใจว่า ลูกค้าสามารถมองเห็นสิ นค้าของตนได้ พอเข้าสู่ ปลายทศวรรษที่ 90 บรรดาดิสเคาส์
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สโตร์ ก็ เริ่ ม ท าแบรนด์น้ าอัดลมของตัวเองออกขาย เช่ น President’s Choice โดยอาศัย ระบบการ
ขนส่ งแบบคลังสิ นค้า รวมไปถึงการสร้างโกดังสิ นค้าเพื่อน้ าอัดลมเหล่านี้ ทาให้แบรนด์เหล่านี้ จะมี
ภาระต้นทุนที่สูงกว่าน้ าอัดลมจากแบรนด์ดงั ๆ เมื่องมองไปยังช่องทางการแข่งขันของผูผ้ ลิตหัวเชื้ อ
ในกลุ่ม “ลูกค้าสาธารณะ” ก็มีการแข่งขันที่รุนแรงมากเพราะผูผ้ ลิตหัวเชื้อสามารถทากาไรจากลูกค้า
ส่ วนนี้ได้เพียงแค่ 2% ก่อนหักภาษีเท่านั้น ขณะที่น้ าอัดลมนี้กลับทากาไรให้แก่ร้านอาหารได้ดีที่สุด
นัน่ คือทุก ๆ 80% ของเงิ นทุกเหรี ยญจะตกเป็ นของเจ้าของร้านอาหาร นอกจากนี้ ร้านอาหารอย่าง
เบอร์ เกอร์ คิงก็ยงั ได้ส่วนลดพิเศษจากโค้กอีกต่างหาก และรวมไปถึงทั้งโค้กและเป๊ ปซี่ยงั ต้องให้แก้ว
อุปกรณ์ การทาโฆษณาและการทาโปรโมชัน่ ในร้านเพื่อสร้างแบรนด์แก่ร้านอาหารอีกด้วย แต่เป๊ ป
ซี่ ก็แก้เกมด้วยการเข้าซื้ อกิ จการอาหารฟาสต์ฟู๊ดอย่างฟิ ซซ่ า ฮัท (Pizza Hut -1978) ทาก้าเบล (Taco
Bell – 1986) และเคเอฟซี (Kentucky Fried Chicken-1986) และน าบริ ษั ท เหล่ า นี้ เข้ า สู่ ตลาด
หลักทรัพย์ในปี 1997 ภายใต้ชื่อ ไทรคอน (Tricon) อีกต่างหาก ขณะที่โค้กต้องพยายามอย่างหนักที่
จะจับลูกค้าอย่างแมคโดนัลด์และเบอร์เกอร์คิงไว้ให้ได้
สมรภูมิเริ่มเดือด
ปี 1938 สงครามเริ่ ม ดุ เดื อด โค้ก ยื่น ฟ้ อ งเป๊ ปซี่ โดยอ้า งว่า ชื่ อเป๊ ปซี่ -โคล่ าเป็ นการ
ละเมิ ดเครื่ องหมายทางการค้าและปรากฏว่าศาลตัด สิ น ให้เป๊ ปซี่ เป็ นฝ่ ายชนะ อย่างไรก็ ดีมี ก าร
ฟ้ องร้ องกลับไปมาจนกระทัง่ ถึง ปี 1941 เรื่ องราวการฟ้ องร้องถึงได้ยุติ ช่ วงสงครามโลกครั้งที่ 2
โค้กเริ่ มเจาะตลาดทหาร เพราะเชื่ อว่าทหารจะเป็ นกลุ่มลูกค้าที่กระหายน้ าที่สุดโดยวูด๊ รัฟฟ์ รับปาก
ทุกคนว่า “ไม่วา่ ใครก็ตามที่อยูบ่ นโลกใบนี้ ทุกคนจะได้ซ้ื อโค้กในราคา 5 เซนต์เท่ากันหมด ต้นทุน
เท่าไหร่ บริ ษทั จะแบกรับไว้เอง” ดังนั้นไม่วา่ ทหารสหรัฐฯ จะไปที่ใด โค้กก็จะเดินตามไปทุกฝี กา้ ว
โดยมีการสร้างโรงงานบรรจุขวดถึง 64 แห่ งในช่ วงสงคราม เหตุน้ ี เองที่ทาให้โค้กสามารถยึดส่ วน
แบ่งในตลาดยุโรปและเอเชียไว้ได้ท้ งั หมด
ทศวรรษที่ 50 โค้กมีส่วนแบ่งการตลาดที่ 47% ขณะที่เป๊ ปซี่ มีเพียง 10% อัลเฟรด สตีลี่
อดี ตผูบ้ ริ หารโค้กก็ยา้ ยค่ายมาเป็ น CEO ของเป๊ ปซี่ และประกาศว่าต้อง “ล้มโค้ก ” ให้ได้ โดยเริ่ ม
ชักชวนให้ผบู ้ รรจุขวดหันมาเน้นขวดที่ซ้ื อกลับบ้านแทน โดยเจาะกลุ่มไปที่ซูเปอร์ มาร์เก็ตและร้าน
สะดวกซื้ อ จุ ดนี้ เองที่ ทาให้เป๊ ปซี่ เริ่ มมียอดขายเข้าใกล้โค้กเป็ นครั้งแรก โดยเป๊ ปซี่ เติบโตไปคู่กบั
อัตราการเติบโตของซู เปอร์ มาร์ เก็ตในยุคนั้น อย่างไรก็ตามระหว่างประชุ มของผูบ้ ริ หารของโค้ก
กลับหารื อเฉพาะเรื่ องการเติบโตของค่ายตัวเอง และไม่เคยพูดถึงคู่แข่งที่กาลังตามมาติด ๆ เลย
ช่วงทศวรรษที่ 60 สงครามก็เริ่ มขยายตัวไม่ใช่ แค่เพียงน้ าดาอีกต่อไป ค่ายฝั่ งโค้กก็ยงั
ได้ขยายแนวรบออกไปโดยเปิ ดตัวเครื่ องดื่ มชนิ ดอื่ น ที่ไม่ ใช่ น้ าอัดลมดาอีก ด้วย โดยโค้กเปิ ดตัว
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แฟนต้า (Fanta – 1960) สไปรท์ (Sprite-1961) และ แท็บ (Tab-1963) ขณะที่เป๊ ปซี่ ก็ทา้ ชนด้วยการ
เปิ ดตัว ที ม (Teem-1960) เมาเทนดิ ว (Mountain Dew-1964) และไดเอท เป๊ ปซี่ (Diet Pepsi-1964)
นอกจากนี้ ต่างฝ่ ายต่างผลิ ตบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่คือ ขวดวันเวย์ (ขวดแก้วแบบไม่รับคืน) และกระป๋ อง
โลหะขนาด 12 ออนซ์ นอกจากนี้ ทั้งคู่ ก็ เปิ ดศึ ก ในตลาดที่ ไ ม่ ใช่ น้ าอัดลมอี ก ด้วยโดยโค้ก ได้ซ้ื อ
Minute Maid (น้ าผลไม้) Duncan Foods (กาแฟ ชา และช็ อ คโกแล็ ต ร้ อ น) และ Belnont Springs
Water (น้ าเปล่ า) ส่ วนเป๊ ปซี่ กลับ ไปร่ วมทุนกับ Frito-Lay ยักษ์ใหญ่ ด้านอาหารสแน็คในปี 1965
และเปลี่ยนชื่ อเป็ น บริ ษทั เป๊ ปซี่ โค โดยอธิ บายว่า เป็ นการรวมตัวกันภายใต้ฐานลูกค้าเดียวกันเพื่อ
สามารถเน้นกลยุทธ์ทางการตลาดได้ดียงิ่ ขึ้นเมื่อเป๊ ปซี่วง่ิ ตามมาติด ๆ
ในปี 1974 เป๊ ปซี่ ไ ด้เปิ ดผลการทดสอบรสชาติ แบบปิ ดตา (Blind taste Test) ซึ่ งผล
ออกมาคือ ผูบ้ ริ โภคชอบรสชาติของเป๊ ปซี่ มากกว่าโค้ก ยอดขายของเป๊ ปซี่ พุ่งปรี๊ ด ด้านโค้กก็ตอ้ ง
แก้ลาด้วยการให้ส่วนลด และหั่นราคาขายปลีกลง รวมไปถึงการตั้งคาถามถึงความแม่นยาในการ
ทดสอบรสชาติของเป๊ ปซี่ งานครั้งนี้ ถือได้วา่ เป๊ ปซี่ ประสบความสาเร็ จอย่างมากในการแย่งชิ งส่ วน
แบ่ งการตลาดจากโค้ก โดยเฉพาะในปี 1979 ยอดขายน้ าอัดลมในร้ านอาหารเป๊ ปซี่ แซงโค้กได้
สาเร็ จเป็ นครั้งแรก และเรื่ องนี้เองถึงกลับทาให้ที่ประชุมระดับผูบ้ ริ หารโค้กต้องเอ่ยชื่อ “เป๊ ปซี่ ” เป็ น
ครั้งแรก
ในปี 1980 โค้กได้ผูบ้ ริ หารคนใหม่สัญชาติคิวบาคือนาย โรแบร์ โต้ กัวซู เอต้า และได้
เปลี่ยนสารให้ความหวานจากน้ าตาลมาใช้น้ าเชื่อมจากข้าวโพดที่มีราคาถูกกว่าแทน ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์
เดี ย วกับ ที่ เป๊ ปซี่ น ามาใช้เมื่ อสามปี ก่ อน โค้ก ยัง เพิ่ ม ความพยายามด้านการตลาดด้วยการอัด งบ
โฆษณาเพิ่มขึ้นจาก 74 ล้านดอลลาร์ เป็ น 181 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 1981-1984 ซึ่ งเป๊ ปซี่ก็อดั ฉีดงบ
โฆษณาเพิ่ ม เติ ม จาก 66 ล้านดอลลาร์ เป็ น 125 ล้านดอลลาร์ ในช่ วงเวลาเดี ยวกัน กัวซู เอต้ายังได้
ตัด สิ น ใจขายธุ รกิ จ ที่ ไ ม่ เกี่ ย วกับ น้ า อัด ลมเช่ น ไวน์ กาแฟ ชา และธุ รกิ จ การบ าบัด น้ า เสี ย จาก
อุตสาหกรรม แต่ในทศวรรษนี้ โค้กกลับเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ถึง 11 ตัว เช่น เชอรี่ โค้ก โค้กไร้คาแฟ
อีน และน้ าส้ ม Minute-Maid ขณะที่เป๊ ปซี่ ก็ไมยอมแพ้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ถึง 13 ตัว เช่ น เป๊ ปซี่ ไร้
คาแฟอี น เลมอนไลม์ส ไลซ์ และเชอร์ รี่เป๊ ปซี่ แต่ ที่ ป ระสบความส าเร็ จจริ ง ๆ ต้องยกให้ “ไดเอ
ทโค้ก” ที่เปิ ดตัวในปี 1982 ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นปรากฏการณ์แห่ งความสาเร็ จชิ้นใหม่ และได้รับยกย่อง
ว่าเป็ น “ผลิ ตภัณฑ์แห่ งทศวรรษที่ 80” โดยหลังจากนั้นไม่นานก็เป็ นที่นิยมและทายอดขายขึ้นเป็ น
อันดับสามในกลุ่มเครื่ องดื่มน้ าอัดลมอีกด้วย พอเข้าสู่ เดือนเมษายน 1985 โค้กประกาศเปลี่ยนสู ตร
หัวเชื้ อที่ ใช้ม านานถึ ง 99 ปี โดยอธิ บ ายเหตุ ผลของการเปลี่ ย นครั้ งประวัติศ าสตร์ ว่า “ส่ วนแบ่ ง
การตลาดกาลังลดลงอย่างต่อเนื่ อง ถึงวันที่โค้กจะต้องเปลี่ยนสู ตร” วันที่โค้กประกาศเปลี่ยนสู ตร
นี่เอง เป๊ ปซี่ ก็ประกาศวันนั้นเป็ นวันหยุด โดยเหน็บว่า “โค้กเปลี่ยนสู ตรใหม่ให้รสชาติเหมือนเป๊ ปซี่
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มากขึ้ น ” การเปลี่ ย นสู ตรนี้ ท าให้ ผูบ้ ริ โภคและผูบ้ รรจุข วดไม่ พ อใจอย่างมากมี ก ารประท้วงกัน
วุน่ วาย เพียงสามเดือนเท่านั้นโค้กก็ตอ้ งนาสู ตรเดิมกลับมาผลิตอีกครั้งภายใต้แบรนด์ใหม่วา่ “CocaCola Classic”
แย่งชิงต้ นนา้
เมื่อสงครามน้ าอัดลมเริ่ มรุ นแรงมากขึ้นกลับทาให้ผบู ้ รรจุขวดน้ าอิสระต่างอ่อนแอลง
เนื่ องจากไม่มีสิทธิ์มีเสี ยงมานัก โดยเฉพาะการเพิ่มราคาหัวเชื้ อแต่กลับลดราคาขายปลีกลงทาให้ผล
กาไรลดลงอย่างมาก โรงงานบรรจุขวดหลายรายต้องเลิกกิจการ ในเดือนกรกฏาคม 1980 กัวซู เอต้า
ก็ ป ระกาศ รี -แฟรนไชส์ การบรรจุ ข วดใหม่ โดยทุ่ ม เงิ น มหาศาลกว้า นซื้ อ โรงงานบรรจุ ข วด
นอกจากนี้ ยงั บี บ ผูบ้ รรจุ ขวดรายเล็ก โดยให้สิท ธิ แก่ โรงงานขนาดใหญ่ ขยายพื้ นที่เข้าไปยังพื้นที่
ดั้งเดิมของโรงงานเล็กอีกด้วย และเมื่อถึงปี 1985 โรงงานขนาดใหญ่ 2 รายต้องขายกิจการ โค้กก็รีบ
ประมูลไปด้วยราคาถึง 2.4 พันล้านดอลลาร์ และเมื่อรวมกับโรงงานบรรจุขวดที่ซ้ื อมาก่อนหน้านี้
โค้กก็มีโรงงานบรรจุขวดอยูใ่ นมือตัวเองถึง 1 ใน 3 แล้ว สิ่ งนี้ทาให้โค้กมีอานาจในการเจรจาต่อรอง
กับผูบ้ รรจุขวดรายอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยโค้กได้ออกสัญญาฉบับใหม่ในปี 1986 ที่ให้อิสระกับ
โค้กในการปรับราคาหัวเชื้อเพิ่มขึ้น
นอกจากนั้นโค้ก ยังได้ต้ งั โรงงานบรรจุขวดของตัวเอง (แต่ถื อหุ ้นเพียง 49% เพื่ อให้
สามารถแยกสถานะทางการเงินออกจากกันได้) โดยโรงงานใหม่น้ ีมีกาลังการผลิตถึง 50 ล้านลังเลย
ทีเดี ยว อย่างไรก็ดีโค้กก็ยงั คงเดิ นหน้าซื้ อโรงงานบรรจุขวดต่อไป พอถึงปี 2000 โรงงานที่ต้ งั ขึ้นก็
ทายอดขายได้ 14,7000 ล้านดอลลาร์ ต่อปี โดยมี ยอดขายทั้งสิ้ น 70% ของยอดขายโค้ก ในพื้ น ที่
อเมริ กาเหนือ
ย้อนกลับ มาดู ท างฝั่ งเป๊ ปซี่ บ ้าง ทศวรรษที่ 80 เป๊ ปซี่ ก็ใช้เงิ นมหาศาลในการไล่ ซ้ื อผู ้
บรรจุ ขวดรายใหญ่เช่ นกัน ทาให้ตน้ ทศวรษที่มีจานวนผูบ้ รรจุขวดของเป๊ ปซี่ 400 รายลดลงเหลื อ
เพียง 200 กว่ารายในกลางทศวรรษที่ 90 โดยเป๊ ปซี่ ก็เป็ นเจ้าของผูบ้ รรจุขวดเองถึงครึ่ งหนึ่ ง และยัง
ถือหุ ้นในโรงงานบรรจุขวดที่เหลื อเกื อบทุกแห่ ง พอปลายทศวรรษที่ 90 เป๊ ปซี่ ก็นา Pepsi Bottling
Group เข้าสู่ ตลาดหุ ้นโดยเป๊ ปซี่ ถือหุ ้นเพียง 35% ซึ่ ง PBG ผลิตเครื่ องดื่มในเครื อของเป๊ ปซี่ ถึง 55%
ในตลาดอเมริ กาเหนือ และ 32% ตลาดโลก
นอกจากนี้ แคดเบอรี่ ชเวปส์ เครื่ องดื่ มที่ตามมาอันดับสามก็ทุ่ มซื้ อและรวบโรงงาน
บรรจุ ขวดขนาดใหญ่ สองแห่ งเข้าไว้ด้วยกันในปี 1998 และตั้งเป็ นโรงงานบรรจุขวดของตัวเอง
เช่ น กัน พอเข้าสู่ ปี 2000 ระบบการบรรจุ ข วดของตลาดน้ าอัดลมก็ ถู ก รวบรวมเข้าไว้ด้วยกัน จน
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หมดแล้ว โดยมีผูบ้ รรจุขวด 10 อันดับแรกของโค้กสามารถบรรจุขวดภายในประเทศได้ถึง 94%
ส่ วนเป๊ ปซี่ และแคดเบอรี่ ชเว็ปส์ ผลิตได้ 85% และ 71% ตามลาดับ
ตลาดเริ่มแผ่ว
แม้ว่าช่ วงปลายทศวรรษที่ 90 คนอเมริ กนั จะยังคงดื่มน้ าอัดลมมากกว่าเครื่ องดื่มชนิ ด
อื่น แต่ยอดขายในปี 2000 กลับเพิ่มเพียงแค่ 0.2% เท่านั้น นอกจากนี้ท้ งั เป๊ ปซี่ และโค้กก็ตอ้ งประสบ
กับปั ญหาการลงทุนในโรงงานบรรจุเกิ นตัวและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ นักวิเคราะห์เริ่ ม
ทานายถึงการอวสานของการเติบโตในตลาดน้ าอัดลม เพราะไม่วา่ จะกลยุทธ์การแตกธุรกิจและการ
ขยายไปยังต่างประเทศก็มาถึงทางตันซะแล้ว ดังนั้นทั้งสองบริ ษทั จึงหันไปสนใจกับการแตกธุ รกิ จ
เข้าสู่ อุตสาหกรรมอื่นมากกว่า
ต้นทศวรรษที่ 1990 ผูบ้ รรจุขวดของโค้กและเป๊ ปซี่ ต่างใช้กลยุทธ์ลดราคาในช่ องทาง
ซู เปอร์ มาร์ เก็ตเพื่อแข่งขันกับบรรดาเฮ้าส์ แบรนด์ของร้านค้า แต่เมื่อสงครามราคาเริ่ มซาลง โค้กก็
เริ่ ม ปรั บ ราคาขึ้ น อี ก ครั้ งในเดื อนมี น าคมปี 1999 และท าแบรนด์โค้ก พลาสติ ก ให้เป็ นแบรนด์
ระดับพรี เมี่ ยมอี กด้วย ขณะที่ เป๊ ปซี่ ปรับราคาขึ้นตามมาโดยให้เหตุผลว่า ไม่สามารถทากาไรจาก
ราคาที่เป็ นอยูไ่ ด้ ทาให้ท้ งั คู่ทาการตลาดเพื่อแข่งขันกับบรรดาเฮ้าส์ แบรนด์อย่างหนักโดยเป๊ ปซี่ ทา
ข้อตกลงกับ Britney Spears ส่ วนโค้กจับมือกับ Harry Potter วรรณกรรมเยาวชนชื่อดัง ส่ วนสมรภูมิ
ตลาด “ลู ก ค้า สาธารณะ” ระหว่า งโค้ก กับ เป๊ ปซี่ น้ ัน กลับ เริ่ ม รุ น แรง เมื่ อ เป๊ ปซี่ ส ามารถแย่ง ชิ ง
สัมปทานการขายน้ าอัดลมใน Disney กับ ESPN Zone ได้สาเร็ จ นอกจากนี้ เป๊ ปซี่ ก็ยงั เสนอตัวเข้า
แย่งชิ งเบอร์ เกอร์ คิงกับโค้กในปี 1999 แม้วา่ เป๊ ปซี่ จะไม่ได้แต่ก็ทาให้โค้กต้องเหนื่อยหนักเนื่องจาก
โค้ก ต้องปรั บ ราคาลงถึ งสองเท่ าเพื่ อให้ได้สัมปทานนี้ อย่างไรก็ ดี ปลายปี 2000 โค้กก็ ยงั คงเป็ น
แชมป์ ในตลาดนี้ดว้ ยส่ วนแบ่ง 65% ตามมาด้วยเป๊ ปซี่ที่ 21%
เปิ ดแนวรบใหม่
ปลายทศวรรษ 90 ผูบ้ ริ โภคเปลี่ ยนพฤติกรรมการที่นิยมไดเอทโซดา ไปนิ ยมเลมอน
ไลม์ กับ เครื่ องดื่ ม ผสมชา โค้กกับเป๊ ปซี่ ต่างก็แตกแบรนด์กนั อย่างคึกคัก นักวิเคราะห์บางคนให้
ความเห็ นว่า บางทีบริ ษทั อาจแค่เห่ อในเรื่ องการแตกแบรนด์มากเกิ นไป ซึ่ งทาให้หลงประเด็นไป
จากผลิตภัณฑ์หลักของตัวเองไป นอกจากนี้ ประสบการณ์ในอดีตก็สอนว่า การเห่ อแบบตูมตามใน
ตลาดน้ าอัดลมก็มกั ตามมาด้วย การเติบโตแบบติดลบเสี ยมากกว่า
ปลายทศวรรษที่ 1980 ยอดขายน้ าอัดลมไดเอทได้พุ่งสู งถึง 29% หลังจากนั้นยอดก็ตก
ลงเรื่ อย แต่พอไปปี 1998 ยอดขายน้ าอย่างส้มกิ๊ก เลมอนไลม์ และรู ทเบียร์กลับมาเป็ นที่นิยมอีกครั้ง
นอกจากนี้ ปี 1999 เมาเทนดิ ว กลับกลายเป็ นน้ าอัดลมที่มีการเติบโตสู งสุ ด 3 ปี ติดต่อกันโดยมีการ
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เติบโตถึง 6% แต่ท้ งั หมดก็กลับลดลงอย่างต่อเนื่ อง การที่ยอดขายน้ าอัดลมลดลงในระยะหลังนั้น
นักสังเกตการณ์ให้ความเห็นว่า “เพราะเครื่ องดื่มไม่อดั ลมกาลังมาแรง”
ตลาดน้ าอัดลม ประกอบด้วยกลุ่มน้ าอัดลมมีส่วนแบ่ง 41.3% น้ าดื่มบรรจุขวดคิดเป็ น
10.3% ส่ วนที่เหลือเป็ นน้ าดื่มไม่อดั ลมชนิดอื่น ๆ เครื่ องดื่มไม่อดั ลมนั้นเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี
1995 ที่เติบโตถึง 18% และปี 2000 ก็ยงั เติบโตถึ ง 3% ขณะที่น้ าอัดลมเติบโตเพียง 3% ในปี 1995
และ 0.2% ในปี 2000 ส่ วนเครื่ องดื่มไม่อดั ลมที่ได้รับความนิยมสู งสุ ดคือ น้ าผลไม้ เครื่ องดื่มชูกาลัง
ชา และน้ าดื่มบรรจุขวด ในตลาดน้ าดื่มบรรจุขวดนั้นเป๊ ปซี่ มีแบรนด์อย่าง Aquafina ที่ทาตลาดในปี
1998 ส่ ว นโค้ก ก็ มี แ บรนด์ อ ย่ง Dasani ที่ ท าตลาดในปี 1999 โดยทั้ง คู่ มี จุ ด แข็ง คื อ ระบบการจัด
จาหน่าย แต่ท้ งั คู่ก็ยงั ไม่พอใจไล่ซ้ือแบรนด์ดงั อย่า Tropicana (เป๊ ปซี่ , 1998) Gatorade (เป๊ ปซี่ , 2000)
และ SoBe ( เป๊ ปซี่ , 2000) เนื่ องจากทั้งสองบริ ษทั คาดการณ์ว่าต่อไปนี้ ไป บริ ษทั จะฝากอนาคตไว้
กับตลาดน้ าดื่มทั้งหมดมากกว่าฝากไว้กบั ตลาดน้ าอัดลม รองประธานของเป๊ ปซี่บรรยายกลยุทธ์ใหม่
นี้ ง่ าย ๆ ว่า “ถ้าคนอเมริ ก ัน ต้องการดื่ ม น้ าก็ อ ก เราก็ ต้องท าน้ าก๊ อกยี่ห้ อเป๊ ปซี่ ขณะที่ ก ัวซู เอต้า
ของโค้ก็พูดในทานองเดียวกันว่า “บางครั้งผมก็คิดว่าบริ ษทั ของเราอาจจะต้องเข้าแข่งขันแม้กระทัง่
น้ าซุ ป” ยอดขายน้ าไม่อดั ลมนี่ เองที่ทาให้บริ ษทั ทั้งคู่ยงั สามารถเติบโตได้โดยเป๊ ปซี่ สามารถเติบโต
ได้ถึง 80% ในเครื่ องดื่ มน้ าไม่อดั ลม ส่ วนโค้กเติบ โตมากกว่า 100% แต่ เป๊ ปซี่ กลับมีส่ วนแบ่ งใน
ตลาดนี้ มากกว่าโค้ก โดยเฉพาะ 3 เซ็กเม้นท์หลัก ๆ คือ เครื่ องดื่มชูกาลังเกเตอร์เรต (Gatarade-76%)
นาหน้าพาวเวอร์ เอด (PowerAde-15%) ขณะที่ ชาลิ ป ตัน (Lipton-*38%) ก็ น าหน้าเนสที (Nestea27%) และน้ าดื่มบรรจุขวดควาฟิ น่า (Aquafina -13%) ก็นาหน้าดาซานี (Dasani-8%)
เปิ ดศึกษานอกพรมแดน
เมื่ อความต้องการภายในประเทศเริ่ ม นิ่ ง ทั้งคู่ ก็หันไปมองตลาดต่ างประเทศ ตลอด
ทศวรรษที่ 1990 ทั้งคู่มุ่งเจาะตลาดใหม่ ๆ อย่างจีน อินเดีย และยุโรปตะวันออก ซึ่ งตลาดเหล่านี้ ยงั
ถือได้วา่ เปิ ดกว้างสาหรับตลาดน้ าอัดลม จากตัวเลขในปี 1999 คนอเมริ กนั ดื่มน้ าอัดลมเฉลี่ยคนละ
874 กระป๋ องต่อปี ขณะที่คนจีนกลับดื่มเพียง 22 กระป๋ องต่อปี โดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนาอย่าง
อินโดนียเซี ย ที่มีประชากรเพียง 200 ล้านคน ขณะที่มีอตั ราการดื่มน้ าอัดลมเพียงคนละ 9 กระป๋ อง
ต่อปี ผูบ้ ริ หารโค้กให้ความเห็ นว่า “ที่นี่ถือเป็ นสวรรค์ของตลาดน้ าอัดลม เพราะลูกค้าเหล่านี้ นงั่ กัน
หน้า สลอนบนเส้ น ศู น ย์สู ต ร” ย้อ นกลับ ไปช่ ว งหลัง สงครามโลกครั้ งที่ 2 ใหม่ ๆ แบรนด์โค้ก
กลายเป็ นตัวแทนของวัฒนธรรมอเมริ กา สิ่ งนี้ เองทาให้เป๊ ปซี่ ได้ส่วนแบ่งในตลาดอย่างชาติอาหรับ
และโซเวียดที่ ไม่ชอบอเมริ กา และพาลไม่ยอมรับโค้กอย่างไรก็ดีเป๊ ปซี่ น้ ันไม่ได้จริ งจังกับตลาด
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ต่างประเทศมากนัก โดยเพิ่งกลับมาทาตลาดอย่างจริ งจังในทศวรรษที่ 1990 โดยเป๊ ปซี่ เลือกใช้กล
ยุทธ์กองโจรเข้าโจมตีตลาดโลก
เวนย์ แคโลเวย์ อดี ต CEO ของเป๊ ปซี่ บอกว่า “เมื่อคุ ณรู ้ ว่ามีเจ้าถิ่ นอย่างโค้กขวางอยู่
คุณย่อมไม่อยากประจันหน้าตรง ๆ แน่” แม้วา่ เป๊ ปซี่ หนั ไปเจาะตลาดเกิดใหม่ที่ยงั ไม่มีเจ้าตลาดโดย
สามารถเพิ่มส่ วนแบ่งได้เรื่ อย ๆ แต่เหตุการณ์ในปี 1996 โค้กก็กูห้ น้าคืนได้สาเร็ จ โดยเป๊ ปซี่ กลับตก
เป็ นเบี้ยล่างอีกครั้งในสงครามที่ยดื เยื้อที่สมรภูมิประเทศเวเนซู เอล่าที่ทาให้ส่วนแบ่งของเป๊ ปซี่ แทบ
ไม่เหลือเลยทีเดียว อย่างไรก็ดี ทั้งคู่ตอ้ งเผชิ ญกับอุปสรรคในการทาตลาดต่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็ น
เรื่ องความแตกต่างด้านวัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย การควบคุมราคา ความเข้มงวดในการโฆษณา
อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา สาธารณู ปโภค ยกตัวอย่างเช่น ในยุโรป โค้กต้องเผชิญกับการควบคุม
ราคาเนื่ องจากโค้กมี ส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 50% ส่ วนอินเดียก็มีการควบคุมใบอนุ ญาตในการ
ผลิตน้ าดื่มออกมาคุ ม้ ครอง แต่อุปสรรคที่สาคัญกว่า ทั้งโค้กและเป๊ ปซี่ ต่างก็ตอ้ งแบกรับแบรนด์น้ า
ดื่ ม ในตลาดท้องถิ่ น จานวนมาก แค่ ญี่ ปุ่ นที่ เดี ยวก็ ก ว่า 200 แบรนด์เข้าไปแล้ว ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ น
แบรนด์เครื่ องดื่มประเภท ชา กาแฟ น้ าผลไม้ หรื อบราซิ ลโค้กต้องผลิตน้ า Guaran 2แบรนด์ ซึ่ งเป็ น
เครื่ องดื่มน้ าเบอร์ รี่ผสมคาแฟอีนอัดก๊าซคาร์บอเนตที่มียอดขายกว่า 1 ใน 4 ของตลาดน้ าอัดลม
โดยเฉพาะการเกิ ดวิก ฤตทางการเงิ น จากทัว่ โลก ในช่ วงปลายทศวรรษที่ 1990 เช่ น
วิกฤตการทางการเงินในเอเซี ยปี 1997 ในรัสเซี ยปี 1998 ละตินอเมริ กาในปี 1999 ต่างก็ทาให้ตลาด
น้ าอัดลมในต่างประเทศทรุ ดทันที ยอดขายโค้กในรัสเซี ยตกถึง 60% ขณะที่โค้กก็ตอ้ งเสี ยส่ วนแบ่ง
ในตลาดบราซิ ลแต่ผผู ้ ลิตท้องถิ่ นไปถึง 10% ขณะที่ภาวะค่าเงินดอลลาร์ ช่วงปลายทศวรรษก็ทาให้
ยอดขายสุ ทธิของโค้กตกลงอีก 9% ส่ วนเป๊ ปซี่น้ นั ต้องให้เงินช่วยเหลือผูบ้ รรจุขวดทัว่ โลก
รายงานสถานการณ์ ล่าสุ ด
เข้ า สู่ ทศวรรษใหม่ ตลาดน้ าอัด ลมเริ่ มจะหยุ ด นิ่ ง นั ก วิ เคราะห์ ค าดการณ์ ว่ า
อุตสาหกรรมน้ าโคล่ากาลังจะเปลี่ยนไปนัน่ คือ อัตราการบริ โภคน้ าอัดลมเริ่ มถดถอย ก็เป็ นการส่ ง
สัญญาณไปสู่ ตลาดว่าการช่ วงชิ งส่ วนแบ่งทางการตลาดน่ าจะเริ่ มระอุมากกว่าเดิม แต่นนั่ ไม่เท่ากับ
ผลกาไรของทั้งคู่ที่จะต้องถดถอยตามไปด้วย ผูบ้ ริ หารของโค้กคนหนึ่ งกล่าวในปี 2000 ว่า “สงราม
น้ าดายังคงต้องดาเนินต่อไปและจะต้องผ่านด่านการต่อสู ้อีกอีกมากมาย”
สรุ ปการใช้ ทฤษฏีและกลยุทธ์ การตลาดจากกรณีศึกษาโค๊ กและเป๊ปซี่
จากการศึกษาโค้กและเป็ ปซี่ พบว่าได้มีการนาเอาทฤษฎีและกลยุทธ์ทางการตลาดมา
ประยุกต์ใช้ ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.

การขยายเข้าสู่ ธุรกิจใหม่
กลยุทธ์แฟรนไชส์
การพัฒนาช่องทางจาหน่ายใหม่ ๆ
กลยุทธ์ราคาและปริ มาณที่แตกต่างและได้เปรี ยบคู่แข่งขัน
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์ช่องทางจาหน่ายใหม่ๆ
การหาพันธมิตรร่ วม เช่นร้านอาหาร
การเข้าซื้ อกิจการที่เกี่ยวข้อง และร่ วมทุนกับธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การซื้ อโรงงาน

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1.
19.

การปรับปรุ งบรรจุภณั ฑ์ และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การทาวิจยั ผลิตภัณฑ์ (Blind Test Test)
กลยุทธ์ Promotion
การขายธุ รกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง
การแตกธุ รกิจเข้าสู่ อุตสาหกรรมอื่น
การขยายไปต่างประเทศ
กลยุทธ์การลดราคา
การแตกแบรนด์
การวิเคราะห์โอกาสอุปสรรค

บรรจุขวด

บทที่ 6
ภาระของสถาบันอุดมศึกษา
ในการสอนหลักสู ตรปริญญาตรีสาขาการตลาด
การศึกษาวิจยั ในส่ วนนี้ ใช้การวิจยั เอกสาร (Desk Research) เป็ นหลัก โดยทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสู ตรการเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาตรี สาขาการตลาดหลักสู ตร 4 ปี
ภาคปกติ ข องสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาทั้ง ของรั ฐ บาลและเอกชน ที่ เปิ ดสอนอยู่ใ นปั จ จุ บ ัน ในช่ วงปี
การศึกษา 2546 เพื่อเชื่อมโยงและวิเคราะห์ความสอดคล้องกันของหลักสู ตรด้านการตลาดกับทฤษฏี
และแนวคิ ดการตลาดที่ มี อยู่ในปั จจุบนั โดยท าการรวบรวมจากเอกสารคู่มื อการศึกษา หลักสู ตร
การศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ การสื บค้นข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต รวมทั้งการสอบถามข้อมูล
จากสถาบันที่ เปิ ดสอนโดยตรง โดยท าการวิเคราะห์ ห ลัก สู ตรใน 3 กลุ่ มวิชาหลักที่ เกี่ ยวข้องกับ
ศาสตร์ กรตลาด ได้แก่
1. กลุ่มวิชาแกน
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก
ผลการศึ ก ษาวิ จ ัย เกี่ ย วกับ หลัก สู ต รการเรี ย นการสอนในระดับ ปริ ญ ญาตรี ส าขา
การตลาด หลักสู ตร 4 ปี ภาคปกติ ของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ
สถาบันการศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนระดับปริญญาตรี
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ เปิ ดสอนระดับ ปริ ญ ญาตรี หลัก สู ตร 4 ปี ในปั จ จุ บ ัน ณ
ธันวาคม 2546 มี รวมทั้งสิ้ น 155 แห่ ง ประกอบไปด้วย สถาบันการศึกษาที่เป็ นของรัฐบาลสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย 23 แห่ ง คิดเป็ น 14.4 % สังกัดสถาบันราชภัฎ1 41 แห่ ง คิดเป็ น 25.6 % สังกัด
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 40 แห่ ง คิดเป็ น 25.0 % สถาบันอุดมศึกษาของภาคเอกชน 56 แห่ง คิด
เป็ น 35.0% ของจานวนสถาบันการศึกษาที่เปิ ดสอนในหลัก สู ตรปริ ญญาตรี รายละเอียดดังตารางที่
6.1
1. ปั จจุบนั เปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันราชภัฏ เป็ น มหาวิทยาลัยราชภัฏแล้ว
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ตารางที่ 6.1 จานวนสถาบันการศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนในหลักสู ตรปริญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี จาแนกตาม
ประเภทของสถาบัน
ประเภทสถาบัน
1. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล

จานวน(แห่ ง)

1.1 มหาวิทยาลัย/สถาบันจากัดรับ
1.2 มหาวิทยาลัย/สถาบันไม่จากัดรับ
1.3 มหาวิทยาลัย/สถาบันในกากับ
2. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลกลุ่มสถาบันราชภัฏ
2.1 สถาบันราชภัฏในเขตกรุ งเทพ
2.2 สถาบันราชภัฏในเขตต่างจังหวัด
3. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลกลุ่มสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
3.1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตส่วนกลาง
3.2 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภูมิภาค
4. สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
4.1 ระดับมหาวิทยาลัย
4.2 ระดับวิทยาลัย
รวม

23 14.4%
17
2
4
41 25.6%
5
36
40 25.0%
12
28
56 35.0%
27
29
160 100.0%

ที่มา : สานักกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สานักงานมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย
หนังสื อข้อมูลหลักสู ตรที่เปิ ดสอนในสถาบันอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ธันวาคม 2546
Website สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล www.rit.ac.th
Website สถาบันราชภัฏ www.rajabhat.ac.th
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาในกลุ่ ม สถาบัน ราชภัฏ รวม 41 แห่ งนั้น มี ส ถาบัน กระจายอยู่ท ่ัว
ประเทศในแทบทุกจังหวัด และได้มีการยกระดับให้เ ป็ นสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
หลัก สู ตรการเรี ย นการสอนของสถาบัน ราชภัฏ จะเป็ นมาตรฐานเดี ย วกันทุ ก แห่ ง ดังนั้น ในการ
วิเคราะห์ ห ลัก สู ตรในครั้งนี้ จึ งเลื อกหลัก สู ตรของสถาบัน ราชภัฏ สวนดุ สิ ตมาเปรี ยบเที ยบเพี ย ง
สถาบันเดียวเท่านั้น
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่ งมีท้ งั ในเขตส่ วนกลางและ
ส่ วนภู มิภาครวม 40 วิทยาเขตนั้น การเรี ยนการสอนในหลักสู ตรด้านการตลาดจะขึ้นอยู่กบั ความ
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เหมาะสมของแต่ ล ะวิท ยาเขตเป็ นหลัก เช่ น บางวิท ยาเขตเน้น ด้านช่ าง ก็ จะไม่ มี ห ลัก สู ต รด้า น
การตลาด ส่ วนวิทยาเขตที่มีการเปิ ดสอนหลักสู ตรด้านการตลาดก็จะใช้หลักสู ตรเดียวกันทุกแห่ ง
เช่นเดียวกับสถาบันราชภัฏ
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนรวม 56 แห่ ง กระจายอยู่ทว่ั ไปในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ ม ณฑล รวมทั้ง จัง หวัด ใหญ่ ๆ ของประเทศ เช่ น เชี ย งใหม่ ขอนแก่ น อุ ด รธานี ชลบุ รี
เพชรบุ รี เป็ นต้น มี ท้ งั ในระดับ มหาวิท ยาลัย และวิท ยาลัย ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้คดั เลื อกเพียงบาง
สถาบันโดยใช้ดุลพินิจ
สถาบันการศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนหลักสู ตรปริญญาตรีด้านการตลาด
จากการเก็บข้อมูลสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เปิ ดสอนหลักสู ตรปริ ญญาตรี
สาขาการตลาด ภาคปกติหลักสู ตร 4 ปี พบว่ามีการเปิ ดสอนในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลรวม 17
แห่ง จากทั้งหมด 23 แห่ง คิดเป็ น 73.9% สถาบันการศึกษาของเอกชนมีการเปิ ดสอน 38 แห่งจาก 51
แห่ ง คิ ดเป็ น 74.5% ส่ วนในกลุ่มสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจะใช้หลักสู ตร
เดี ยวกันสอนทุ กแห่ ง ดังนั้นจึงเห็ นได้ว่าแทบทุกสถาบันการศึกษาได้ให้ความสาคัญกับสาขาวิชา
การตลาดเป็ นอย่างมากโดยรวมแล้วกว่า 70% ของสถาบันการศึกษามีการเรี ยนการสอนในสาขาวิชา
นี้ ( รายละเอียดดังในตารางที่ 6.2 )
ตารางที่ 6.2 จานวนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เปิ ดสอนหลักสู ตรปริญญาตรีสาขา
การตลาด
จานวนสถาบัน
ประเภทสถาบัน
%
รวม
เปิ ดสอนการตลาด
1. สถาบันการศึกษาของรัฐบาลสังกัด
23
17
73.9%
ทบวงมหาวิทยาลัย
2. สถาบันการศึกษาของรัฐบาลกลุ่มสถาบันราชภัฏ
41
41
100.0%
3. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
40
na
na
4. สถาบันการศึกษาของเอกชนระดับมหาวิทยาลัย
56
38
74.5%
และวิทยาลัย
รวม 160
97
84.3%
ที่มา : สานักงานมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย รายละเอียดแต่ละสถาบันสรุ ปไว้ในภาค
ผนวก
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อนึ่งการที่บางมหาวิทยาลัย /สถาบันไม่ได้มีการเปิ ดสอนในหลักสู ตรปริ ญญาตรี สาขา
การตลาด เนื่ องจากเป็ นสถาบันที่ เน้นการเรี ยนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเช่ น
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็ น
ต้น หรื อเน้นทางด้านแพทย์ศาสตร์ และสาธารณสุ ขเช่น วิทยาลัยมิชชัน่ วิทยาลัยเซนต์หลุย เป็ นต้น
การวิเคราะห์ หลักสู ตรการเรียนการสอนด้ านการตลาด
ได้ทาการเก็บข้อมูลสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เปิ ดสอนหลักสู ตรปริ ญญา
ตรี ส าขาการตลาด ภาคปกติ หลัก สู ต ร 4 ปี ของทั้ง ภาครั ฐ บาลและเอกชน โดยเก็ บ ข้อ มู ล จาก
สถาบัน การศึ ก ษาของภาครั ฐ บาล 18 แห่ ง ส่ ว นสถาบัน การศึ ก ษาเอกชนได้ด าเนิ น การเลื อ ก
สถาบันการศึกษาโดยใช้ดุลยพินิจรวม 22 แห่ ง สถาบันการศึกษาที่นามาศึกษาวิเคราะห์หลักสู ตร
การเรี ยนการสอนด้านการตลาดรวมทั้งสิ้ น 37 แห่ง ดังแสดงในตารางที่ 6.3
ในการวิเคราะห์หลักสู ตรการเรี ยนการสอนด้านการตลาดของสถาบันการศึกษา จะทา
การวิเคราะห์หลักสู ตรการเรี ยนการสอนใน 3 กลุ่มวิชาได้แก่
1. วิชาแกน
2. วิชาเอกบังคับ
3. วิชาเอกเลือก
โดยมีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ในแต่ละส่ วนดังนี้คือ
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ตารางที่ 6.3 รายชื่ อสถาบันการศึกษาที่ทาการวิเคราะห์ หลักสู ตรปริญญาตรี สาขาการตลาด
ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยในสั งกัดรัฐบาล
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. มหาวิทยาลัยบูรพา
7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8. มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
9. มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (หาดใหญ่)
10. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11. มหาวิทยาลัยทักษิณ
12. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
13. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
14. มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
15. สถาบันราชภัฏ

มหาวิทยาลัยเอกชน
1. มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3. มหาวิทยาลัยเกริ ก
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
5. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
6. มหาวิทยาลัยพายัพ
7. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8. มหาวิทยาลัยรังสิ ต
9. มหาวิทยาลัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
10. มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
11. มหาวิทยาลัยสยาม
12. มหาวิทยาลัยหอการค้า
13. มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
14. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
15. มหาวิทยาลัยตาปี
16. มหาวิทยาลัยอีสเทอร์ เอเชีย
17. มหาวิทยาลัยรัชต์ภาคย์
18. มหาวิทยาลัยณิ วฒั นา
19. มหาวิทยาลัยนอร์ท-กรุ งเทพ
20. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
21. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
22. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
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แนวทางการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาแกนของสถาบันอุดมศึกษา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลักสู ตรในกลุ่มวิชาแกนของสถาบันอุดมศึกษาของ
ภาครัฐบาลและเอกชนรวม 37 แห่ง พบว่า ทุกสถาบันคิดเป็ น 100% มีการจัดการเรี ยนการสอนใน
วิชา กฎหมายธุ รกิจ การเงินธุ รกิจ กลุ่มวิชาบัญชีธุรกิจ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ ส่ วนวิชาหลักการ
ตลาดมีจานวนสถาบัน 36 แห่งคิดเป็ น 97.3% ที่เปิ ดสอนวิชาดังกล่าว ดังนั้นจึงเห็นได้อย่างชัดเจน
ว่าแทบทุกสถาบันให้ความสาคัญกับวิชาหลักการตลาดโดยถือเป็ นวิชาแกนที่สาคัญ ส่ วนวิชาอื่น ๆ
ที่มีการจัดการเรี ยนการสอนมากรองลงมาได้แก่ วิชาการผลิตและดาเนินงาน กลุ่มวิชาสถิติ วิชา
องค์การและการจัดการ ภาษีอากร การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ กลุ่ม
วิชาคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ส่ วนวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจากข้างต้นพบว่า
สถาบันไม่ถึง 50% ที่จดั การเรี ยนการสอนในวิชาต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์และแคลคูลสั
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุ รกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิจยั ธุรกิจ ความรู ้เบื้องต้นแนวคิด
และจริ ยธรรมทางธุ รกิจ เป็ นต้น (รายละเอียดดังในตารางที่ 6.4)
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ตารางที่ 6.4 วิชาแกนทีม่ ีการเปิ ดสอนในหลักสู ตรการตลาดของสถาบันอุดมศึกษา
จานวนสถาบันทีเ่ ปิ ดสอนรายวิชา
รัฐบาล เอกชน รวมทั้งสิ้น
%
1
กฎหมายธุ รกิจ
15
22
37
100.0%
2
การเงินธุ รกิจ
15
22
37
100.0%
3
บัญชีธุรกิจ
15
22
37
100.0%
4
เศรษฐศาสตร์
15
22
37
100.0%
5
หลักการตลาด
14
22
36
97.3%
6
การผลิตและดาเนินงาน
12
22
34
91.9%
7
สถิติธุรกิจ / สถิติเบื้องต้น
12
20
32
86.5%
8
องค์การ / การจัดการ / พฤติกรรมองค์การ
12
21
33
89.2%
9
ภาษีอากร
9
20
29
78.4%
10 การจัดการเชิงกลยุทธ์/นโยบายธุรกิจ
9
17
26
70.3%
11 อังกฤษธุ รกิจ
10
15
25
67.6%
12 คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ / เบื้องต้น
9
12
21
56.8%
13 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
5
15
20
54.1%
14 คณิ ตศาสตร์ เพื่อการตัดสิ นใจ / แคลคูลสั
5
12
17
45.9%
15 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุรกิจ
6
9
15
40.5%
16 การจัดการทรัพยากรมนุษย์/บุคคล
7
7
14
37.8%
17 วิจยั ธุ รกิจ
3
8
11
29.7%
18 แนวคิดและจริ ยธรรมทางธุ รกิจ
4
5
9
24.3%
19 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
3
5
8
21.6%
20 การติดต่อสื่ อสารทางธุ รกิจ
5
2
7
18.9%
21 การฝึ กงาน / ฝึ กเครื่ องใช้สานักงาน
3
1
4
10.8%
22 ธุ รกิจระหว่างประเทศ
1
2
3
8.1%
25 การเป็ นผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก
0
2
2
5.4%
27 พาณิ ชย์อิเล็คทรอนิค
1
1
2
5.4%
24 ภาษาไทย
1
1
2
5.4%
26 การจัดการส่ งกาลังบารุ ง
0
1
1
2.7%
หมายเหตุ : สถาบันอุดมศึกษาที่นามาทาการวิเคราะห์รวม 37 แห่ง
ที่

ชื่ อวิชาแกน
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แนวทางการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาเอกบังคับของสถาบันอุดมศึกษา
จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลหลักสู ตรในกลุ่มวิชาเอกบังคับของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของ
ภาครัฐบาลและเอกชนรวม 37 แห่ ง พบว่า กว่า 80% ของสถาบันทั้งหมดที่นามาวิเคราะห์เน้นหนัก
การเรี ย นการสอนใน 5 วิช าหลัก คื อ พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค การวิจยั ตลาด การจัด การการตลาด
สัมมนาการตลาด/ปั ญหาพิเศษ และการตลาดต่างประเทศ/ตลาดระดับโลก ตามลาดับ รองลงมาอีก
4 วิ ช าได้แ ก่ การส่ ง เสริ ม การตลาด/โฆษณา/ประชาสั ม พัน ธ์ การจัด การด้า นการขาย กลยุท ธ์
ผลิ ตภัณฑ์และราคา และกลยุทธ์การจัดจาหน่ าย/ช่ องทางการตลาด ตามลาดับ ส่ วนวิชาอื่น ๆ ที่แต่
ละสถาบันการศึกษามีการจัดการเรี ยนการสอนมีการกาหนดชื่อวิชาที่แตกต่างกันไป (รายละเอียด
ดังในตารางที่ 6.5) แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มวิชาเหล่านั้น สามารถแบ่งออกเป็ นกลุ่ม ๆ ได้ดงั นี้คือ
1. กลุ่มวิชาช่องทางการจัดจาหน่าย การกระจายสิ นค้า การค้าปลีกค้าส่ งการจัดซื้ อ ซึ่ ง
พบว่ามีสถาบันการศึกษารวมแล้วถึง 29 แห่งจากทั้งหมด 37 แห่ ง คิดเป็ น 78.3% ที่มีการจัดการเรี ยน
การสอนเกี่ยวข้องกับเรื่ องช่องทางการจัดจาหน่าย
2. กลุ่ มวิชาการสื่ อสารการตลาด การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ การโฆษณา
มัลติมีเดียสาหรับธุ รกิจ การตลาดทางตรง การส่ งเสริ มการขาย โดยมีสถาบันการศึกษารวม 17 แห่ ง
คิดเป็ น 45.9% ที่มีการจัดการเรี ยนการสอนเกี่ยวข้องกับเรื่ องของการสื่ อสารการตลาด
3. กลุ่มวิชาอื่น ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรี ยนการสอนไม่มากนักได้แก่
3.1 ระบบสารสนเทศทางการตลาด เทคโนโลยีทางการตลาด
3.2 การตลาดสิ นค้าเกษตร/ชุมชน ตลาดบริ การ ตลาดอุตสาหกรรม
3.3 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางการตลาด การพยากรณ์และวางแผนการตลาด
3.4 การศึกษาความเป็ นไปได้ทางการตลาด/โครงการทางการตลาด/นโยบาย
การตลาด
3.5 นโยบายราคา
3.6 การบริ หารผลิตภัณฑ์/ตราผลิตภัณฑ์/บรรจุภณั ฑ์
3.7 การฝึ กปฏิบตั ิงานทางการตลาด
3.8 สัมมนาการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ จริ ยธรรม จิตวิทยาธุรกิจ การเจรจา
ต่อรอง การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
3.9 การบัญชีบริ หาร/การเงิน/สถิติธุรกิจ/ภาษีอากร
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ตารางที่ 6.5 วิชาเอกบังคับทีม่ ีการเปิ ดสอนในหลักสู ตรการตลาดของสถาบันอุดมศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

จานวนสถาบันทีเ่ ปิ ดสอนรายวิชา
รัฐบาล เอกชน รวมทั้งสิ้น
%
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
14
22
36
97.3%
การวิจยั ตลาด
14
22
36
97.3%
การจัดการการตลาด
13
21
34
91.9%
สัมมนาการตลาด/ปัญหาพิเศษ
14
19
33
89.2%
ตลาดต่างประเทศ/ตลาดระดับโลก
12
20
32
86.5%
การส่ งเสริ มการตลาด/โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
10
18
28
75.7%
การจัดการขาย
9
18
27
73.0%
ผลิตภัณฑ์และราคา
9
16
25
67.6%
การจัดจาหน่าย/ช่องทางตลาด
6
12
18
48.6%
ช่องทางจาหน่ายและการกระจายสิ นค้า
4
3
7
18.9%
การค้าปลีกค้าส่ ง
2
6
8
21.6%
ระบบสารสนเทศการตลาด/เทคโนโลยีทางการตลาด
6
2
8
21.6%
การสื่ อสารการตลาด
3
5
8
21.6%
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางการตลาด
6
2
8
21.6%
การฝึ กปฏิบตั ิงานเชิงธุ รกิจ/ตลาด
3
3
6
16.2%
การบัญชีบริ หาร/การเงิน/สถิติธุรกิจ/ภาษีอากร
5
2
7
18.9%
การจัดซื้ อ
1
6
7
18.9%
การกระจายตัวสิ นค้า
1
6
7
18.9%
การพยากรณ์และวางแผนตลาด/ขาย
2
4
6
16.2%
ตลาดบริ การ
3
2
5
13.5%
การศึกษาความเป็ นไปได้/การตัดสิ นใจ/โครงการตลาด
2
3
5
13.5%
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
2
2
4
10.8%
การบริ หารผลิตภัณฑ์/ตราผลิตภัณฑ์/บรรจุภณั ฑ์
1
3
4
10.8%
การตลาดอีเล็คทรอนิค/คอมพิวเตอร์กบั งานการตลาด
1
3
4
10.8%
นโยบายการตลาด/การตลาดเชิงกลยุทธ์
2
2
4
10.8%
การจัดการธุ รกิจขนาดกลางและย่อม/เชิงกลยุทธ์
2
1
3
8.1%
ชื่ อวิชาเอกบังคับ

300
ที่
27
28
29
30
31
40
41
42
43
44
45
41
42

จานวนสถาบันทีเ่ ปิ ดสอนรายวิชา
รัฐบาล เอกชน รวมทั้งสิ้น
%
การตลาดสิ นค้าเกษตร/ชุมชน
1
2
3
8.1%
สัมมนาการจัดการ/พฤติกรรมองค์การ/ทรัพยากรมนุษย์ 2
1
3
8.1%
ผูน้ า จริ ยธรรมและจิตวิทยาทางธุรกิจ/จดหมายธุรกิจ
2
1
3
8.1%
การเจรจาต่อรอง/โต้ตอบทางธุรกิจ
2
0
2
5.4%
นโยบายราคา
1
2
3
8.1%
การโฆษณา
0
2
2
5.4%
วัฒนธรรมข้ามชาติ
1
0
1
2.7%
มัลติมีเดียสาหรับธุ รกิจ
0
1
1
2.7%
การตลาดทางตรง
0
1
1
2.7%
นโยบายราคาและการกระจายสิ นค้า
0
1
1
2.7%
การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
1
0
1
2.7%
การตลาดอุตสาหกรรม
0
1
1
2.7%
การส่ งเสริ มการขายและการจัดจาหน่าย
0
1
1
2.7%
ชื่ อวิชาเอกบังคับ

หมายเหตุ : สถาบันอุดมศึกษาที่นามาทาการวิเคราะห์รวม 37 แห่ง
แนวทางการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาเอกเลือกของสถาบันอุดมศึกษา
จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลหลักสู ตรในกลุ่ มวิชาเอกเลือกของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของ
ภาครั ฐ บาลและเอกชนรวม 37 แห่ ง พบว่ า รายวิ ช าค่ อ นข้า งมี ค วามหลากหลายมาก วิ ช าที่
สถาบันอุดมศึกษาส่ วนใหญ่กว่า 60% มีการเรี ยนการสอนในกลุ่มวิชาเลือกได้แก่วิชาหลัก 4 วิชาคือ
การตลาดสิ นค้าเกษตร/ชุ ม ชน การค้าปลี ก ค้าส่ ง การตลาดบริ ก าร/โรงแรม และการตลาดสิ นค้า
อุตสาหกรรม ส่ วนวิชาอื่น ๆ ที่มีการจัดการเรี ยนการสอนรองลงมาตามลาดับได้แก่ การจัดซื้ อ การ
ส่ งออกนาเข้า การตลาดทางตรง การจัดการด้านการขาย และระบบสารสนเทศทางการตลาด ส่ วน
วิชาอื่น ๆ เมื่อวิเคราะห์เป็ นกลุ่มวิชาพบว่ามีการจัดการเรี ยนการสอนในกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ ไม่มาก
นัก (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 6.6) ซึ่ งได้แก่
1. กลุ่ ม วิช าช่ องทางการจัดจาหน่ าย การกระจายสิ นค้า การส่ งก าลังบ ารุ งทางธุ รกิ จ
(Business Logistics)
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2. กลุ่มวิชาสื่ อสารการตลาด การโฆษณา สื่ อโฆษณา การตลาดอิเล็คทรอนิ กส์ การ
ส่ งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการการจัดแสดง
สิ นค้า Direct Response Advertising , Retail Advertising and Sale Promotion
3. กลุ่มวิชาการศึกษาความเป็ นไปได้ทางการตลาด โครงการทางการตลาดการตัดสิ น
ใจทางการตลาด การควบคุมทางการตลาด การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
4. กลุ่ ม วิ ช ากลยุท ธ์ ก ารตลาด การวางแผนการตลาด นโยบายการตลาด สั ม มนา
การตลาด ปัญหาสถานการณ์ปัจจุบนั ทางการตลาด หัวข้อคิดสรรค์
5. กลุ่ ม วิ ช าการพยากรณ์ แ ละการวางแผนการตลาด การวิ เคราะห์ เชิ ง ปริ มาณ
สถานการณ์จาลองทางการตลาด
6. กลุ่มวิชาการตลาดต่างประเทศ ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธุรกิจระหว่างประเทศ
7. การฝึ กปฏิบตั ิงานเชิงธุรกิจ สหกิจศึกษา การศึกษาเฉพาะบุคคล
8. กลุ่มวิชาการบริ หารผลิตภัณฑ์ และราคา การจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ ตราสิ นค้า บรรจุ
ภัณฑ์
9. กลุ่มวิชาการจัดการธุ รกิ จท่องเที่ยว เดินทาง การตลาดเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
การตลาดอสังหาริ มทรัพย์
10. กลุ่ มวิชาสถาบันตลาด ระบบตลาด จริ ยธรรมทางธุ รกิ จ สถิ ติและภาษี นโยบาย
สาธารณะ
11. การวิจยั ตลาด วิจยั โฆษณา
12. ภาษาอังกฤษธุ รกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
13. การตลาดของผลิตภัณฑ์อาหาร/บริ การ/แฟชัน่
14. การจัดการความเสี่ ยง การประกันภัย สิ นเชื่อ
15. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ลูกค้าสัมพันธ์
16. กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี
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ตารางที่ 6.6 วิชาเอกเลือกทีม่ ีการเปิ ดสอนในหลักสู ตรการตลาดของสถาบันอุดมศึกษา

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่ อวิชาเอกเลือก
การตลาดสิ นค้าเกษตร/ชุมชน
การค้าปลีกค้าส่ง
การตลาดบริ การ/โรงแรม
การตลาดสิ นค้าอุตสาหกรรม
การจัดซื้อ
การส่งออกนาเข้า
การตลาดทางตรง/การขายโดยพนักงานขาย
การจัดการขาย
ระบบสารสนเทศการตลาด/คอมพิวเตอร์
การกระจายสิ นค้า/distribution
การโฆษณา/สื่ อโฆษณา
โครงการทางการตลาด/การศึกษาความเป็ นไปได้/การลงทุน
กลยุทธการตลาด/วางแผนตลาด/นโยบายตลาด
การฝึ กปฏิบตั ิงานเชิงธุรกิจ/สหกิจศึกษา
การพยากรณ์และวางแผนการตลาด
การตลาดอีเล็คทรอนิค
การตลาดต่างประเทศ/โลก
การสื่ อสารการตลาด
การศึกษาเฉพาะบุคคลทางการตลาด
ส่งเสริ มการขาย
การบริ หารผลิตภัณฑ์และราคา
ช่องทางจาหน่าย
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ/สถานการณ์จาลองตลาด
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว/เดินทาง
การประชาสัมพันธ์
การจัดการผลิตภัณฑ์ /ผลิตภัณฑ์ใหม่/ตราสิ นค้า

จานวนสถาบันทีเ่ ปิ ดสอน
รายวิชา
รัฐบาล เอกชน
รวม
ทั้งสิ้น
14
13
12
11
8
7
9
10
6
7
5
3
6
2
5
4
5
3
3
1
4
4
5
4
2
2

13
13
14
14
11
12
10
5
7
6
5
6
3
7
3
4
2
5
4
5
2
2
1
1
3
3

27
26
26
25
19
19
19
15
13
13
10
9
9
9
8
8
7
8
7
6
6
6
6
5
5
5

%
73.0%
70.3%
70.3%
67.6%
51.4%
51.4%
51.4%
40.5%
35.1%
35.1%
27.0%
24.3%
24.3%
24.3%
21.6%
21.6%
18.9%
21.6%
18.9%
16.2%
16.2%
16.2%
16.2%
13.5%
13.5%
13.5%
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ที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ชื่ อวิชาเอกเลือก
สัมมนาการตลาด
การตลาดเพื่อสังคม/ไม่หวังกาไร/หัตถกรรม/ประกัน/อื่น ๆ
การตัดสิ นใจทางการตลาด/ควบคุมทางการตลาด
ปั ญหา/สถานการณ์ปัจจุบนั ทางการตลาด
สถาบันตลาดและระบบตลาด/สภาพแวดล้อม
จริ ยธรรมทางธุรกิจ/สถิติ/ภาษี/การบริ หารธุรกิจ
การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์/การส่งเสริ มการขาย
การจัดการบรรจุภณั ฑ์
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การตลาดเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
การวิจยั ตลาด/วิจยั โฆษณา
ธุรกิจระหว่างประเทศ/การค้าระหว่างประเทศ
การตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อม
การตลาดและนโยบายสาธารณะ
กรณี ศึกษา/หัวข้อคัดสรรทางการตลาด
ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ/การค้าตปท.
การตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร/บริ โภค /แฟชัน่
ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศ/ธุรกิจ
การจัดการความเสี่ ยง/การประกัยภัย/สิ นเชื่อ
การตลาดอสังหาริ มทรัพย์
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
direct response advertising
retail advertising/sales promotion
ลูกค้าสัมพันธ์
กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี
การจัดแสดงสิ นค้า
การส่งกาลังบารุ งทางธุรกิจ( Business Logistics)

หมายเหตุ : สถาบันอุดมศึกษาที่นามาทาการวิเคราะห์รวม 37 แห่ง

จานวนสถาบันทีเ่ ปิ ดสอนรายวิชา
รวม
รัฐบาล
เอกชน
%
ทั้งสิ้น
2
3
5
13.5%
3
2
5
13.5%
1
3
4
10.8%
3
1
4
10.8%
2
2
4
10.8%
1
2
3
8.1%
4
0
4
10.8%
4
0
4
10.8%
2
2
4
10.8%
2
1
3
8.1%
2
1
3
8.1%
3
0
3
8.1%
1
2
3
8.1%
2
0
2
5.4%
0
2
2
5.4%
1
1
2
5.4%
1
0
1
2.7%
2
0
2
5.4%
1
0
1
2.7%
0
2
2
5.4%
1
0
1
2.7%
1
0
1
2.7%
0
1
1
2.7%
0
1
1
2.7%
1
0
1
2.7%
1
0
1
2.7%
0
1
1
2.7%
1
0
1
2.7%
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มหาวิทยาลัยศรี ปทุม http://www.spu.ac.th
มหาวิทยาลัยสยาม http://www.siamu.ac.th
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย http://www.utcc.ac.th
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ http://www.hcu.ac.th
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ http://www.hcc.ac.th
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มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ http://www.au.ac.th
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย http://www.eau.ac.th
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ http://www.sau.ac.th
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ http://www.saintlouis.or.th
วิทยาลัยดุสิตธานี http://www.dtc.ac.th
วิทยาลัยตาปี http://www.tapee.ac.th/
วิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ http://www.northbkk.ac.th
วิทยาลัยภาคกลาง http://www.pkc.ac.th
วิทยาลัยมิชชัน่ http://www.missioncollege.edu
วิทยาลัยโยนก http://www.yonok.ac.th
วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ http://www.rajapark.ac.th/
วิทยาลัยรัตนบัณฑิต http://www.rbac.ac.th
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต http://www.dusithost.dusit.ac.th
เว็บไซต์ ของนิตยสาร วารสาร เว็บไซต์ ทางด้ านการตลาด และอื่น ๆ
www.business-in-thailand.com
www.brandagemag.com
www.busi.mun.ca/vectorchair/vrio.htm
www.businessthai.in.th
www.cpds.brisbane.apana.org.au
www.gotomanager.com
www.marketingteacher.com
www.matichon.co.th/rich
www.netmba.com
www.siamguru.com
www.valuebasedmanagement.Net
www.on.wikipedia.org
www.ask.com
www.bangkokbiznews.com
www.brandagemag.com
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www.corpthai.com
www.dor.hbs.edu
www.isc.hbs.edu
www.jstor.org
www.kellog.com
www.legamedia.net
www.marketingpower.com/(The American Marketing association)
www.marketingthai.or.th
www.nationgroup.com
www.plato.stanford.edu
www.polaris.umuc.edu
www.quickmba.com
www.simonsays.com
www.trf.or.th
www.eanindia.com
www.mba.derby.ac.uk
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.
แบบสั มภาษณ์ ชุดผู้สัมภาษณ์
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ภาคผนวก ข.
ประวัตินักวิชาการด้ านการตลาดทีส่ าคัญ
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ฟิ ลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler)
(เกิดเมื่อ ค.ศ. 1931)
ศาสตราจารย์ดา้ นการตลาดระดับโลกที่มีชื่อเสี ยงยิง่ ของ J.L. Kellogg
Graduate School of Management ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยง
ทางด้านการตลาดของสหรัฐอเมริ กา ฟิ ลิป คอตเลอร์ ถือเป็ นกูรูทางด้าน
การตลาดที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั และยอมรับกันทัว่ โลก มีผลงานด้านการ
วิจยั และเขียนตาราทางด้านการตลาดมากมาย ตาราทางด้านการตลาดซึ่ งเป็ นที่รู้จกั และเป็ นที่นิยมทัว่
โลกได้แก่
1. Marketing Management: Analysis, Planning Implementation and Control ซึ่งเป็ น
ตาราการตลาดที่มีผนู ้ ิยมใช้มากที่สุดในโลก เริ่ มพิมพ์เป็ นครั้งแรกในปี 1967 และมีการปรับปรุ ง
และพิมพ์เผยแพร่ อย่างต่อเนื่ องจนถึงปัจจุบนั
2. Principle of Marketing
3. Marketing Models
4. Strategic Marketing for Non-Profit Organizations
5. The New Competition
6. High Visibility
7. Social Marketing
8. Marketing Places
9. Marketing for Congregations
10. Marketing for Hospitality and Tourism
11. The Marketing of Nations
12. Kotler on Marketing
นอกจากนี้ฟิลิป คอตเลอร์ ยังมีบทความเผยแพร่ มากกว่า 100 บทความซึ่งตีพิมพ์ใน
วารสารต่าง ๆ ที่มีชื่อเสี ยง เช่น The Harvard Business Review , Management Science, Behavioral
Science Journal of Marketing, Journal of Marketing Research, Journal of Advertising Research,
เป็ นต้น ซึ่ งบทความส่ วนใหญ่มกั ได้รางวัลในฐานะบทความดีเด่น
ฟิ ลิป คอตเลอร์ ได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ มากมายอาทิ
ปี 1975 ได้รับเลือกให้เป็ นผูน้ าด้านแนวคิดทางการตลาดจากสมาคมการตลาดแห่ง
สหรัฐอเมริ กา (AMA)
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ปี 1978 ได้รับรางวัล Paul Converse Award จา ก AMA, ซึ่ งเป็ นเกียรติบตั รในฐานะที่
เป็ นผูบ้ ุกเบิกด้านการตลาด
ปี 1989 ได้รับรางวัล Annual Charles Coolidge Parlin Marketing Research Award
ปี 1995 ได้รับรางวัลจาก Sales and Marketing Executives International (SMEI) โดย
ได้รับเลือกให้เป็ นนักการตลาดแห่งปี
ฟิ ลิป คอตเลอร์ ได้รับเชิญจากสถาบันต่าง ๆ ให้ดารงตาแหน่งสาคัญ ๆ มาโดยตลอด
รวมทั้งเป็ นที่ปรึ กษาให้แก่องค์กรธุ รกิจชั้นนาอย่างเช่น IBM General Electric, AT&T, Honeywell,
Bank of America, Merck Michelin, Motorola, Ford ฯลฯ โดยเป็ นที่ปรึ กษาในด้านกลยุทธ์
การตลาดและการวางแผนการตลาดระหว่างประเทศ
ฟิ ลิปคอตเลอร์ ได้ชื่อว่าเป็ นผูท้ ี่มีส่วนสาคัญในการก่อตั้งวิชาการตลาดซึ่ งแต่เดิมผูกติด
อยูก่ บั วิชาเศรษฐศาสตร์ และเป็ นผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับการตลาดในแต่ละช่วงของการ
พัฒนาการของศาสตร์ น้ ี

ไมเคิล อี พอร์ เตอร์ (Michael E. Porter)
(เกิดเมื่อ ค.ศ. 1947)
ศาสตราจารย์แห่ง Harvard Business School และเป็ นผูน้ าแห่ง
ศาสตร์ ในการกาหนดกลยุทธ์การแข่งขัน และการพัฒนาความ
สามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับชาติและระดับภูมิภาค
อันเป็ นที่ยอมรับและใช้กนั อย่างแพร่ หลาย แนวคิดในการกาหนดกลยุทธ์การวางแผนที่สาคัญของ
ไมเคิล อี พอร์ เตอร์ ได้แก่
1. แนวคิดในการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมและคู่แข่งขันซึ่ งต้องพิจารณาปั จจัย
รวม 5 ประการ ที่เรี ยกว่า Five Forces Analysis
2. แนวคิดในเรื่ องของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
3. แนวคิดในเรื่ องของการวิเคราะห์กลยุทธ์กลุ่มในรู ปของการจัดกลุ่มธุรกิจที่เรี ยกว่า
Cluster
4. แนวคิดในการกาหนดกลยุทธ์การตลาด (The generic strategies) 3 รู ปแบบได้แก่
ความเป็ นผูน้ าด้านต้นทุน (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) และการ
มุ่งเน้นตลาดใดตลาดหนึ่ง (Focus)
5. strategic groups (Strategic sets)
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6. The market positioning strategies of value based , need based and access
based market positions
หนังสื อที่สร้างชื่ อเสี ยงให้กบั ไมเคิล อี พอร์เตอร์ ได้แก่
1. กลยุทธ์การแข่งขัน ซึ่ งกล่าวถึงเทคนิคการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและคู่แข่ง
(Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors) ซึ่งเขียนในปี 1980
และเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ หารทัว่ โลก ซึ่ งรู ้จกั กันดีในนามของ Five Forces Analysis
2. ความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขัน : การสร้างและธารงผลงานชั้นเลิศ (Competitive
Advantage :Creating and Sustaining Superior Performance) ซึ่งเขียนในปี คศ. 1985
3. ความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขันของชาติ (The Comparative Advantage of Nations)
ซึ่งเขียนในปี คศ. 1990
ปี เตอร์ เอฟ ดรักเกอร์ (Peter F. Drucker)
(เกิดเมื่อ ค.ศ. 1909)
ปรมาจารย์ทางด้านทฤษฏีการจัดการชั้นแนวหน้า “บิดาของศาสตร์การ
จัดการสมัยใหม่” อาจารย์ประจาผูท้ รงเกียรติแห่ง Claremont University
ปั จจุบนั อายุยา่ งเข้า 92 ปี ดรักเกอร์เติบโตที่เวียนนา (เมืองหลวงขอ
ประเทศออสเตรี ยในปัจจุบนั ) ครอบครัวของดรักเกอร์ เป็ นปัญญาชน ภายหลังจากสงครามโลกครั้ง
ที่ 1 อาณาจักรออสโตร-ฮังการี ล่มสลายกลายเป็ นประเทศต่าง ๆ ต้นทศวรรษที่ 1920 ออสเตรี ย
กลายเป็ นเพียงประเทศเล็ก ๆ ดรักเกอร์ จึงย้ายไปที่ฮมั บรู กประเทศเยอรมันเพื่อเรี ยนหนังสื อ และ
ทางานไปด้วย หลังจากนั้นก็โอนหน่วยกิตไปเรี ยนต่อที่มหาวิทยาลัยแฟรงก์เฟิ ร์ ตจนจบปริ ญญาเอก
ด้านกฎหมายในปี 1933 เขาได้มีโอกาสเขียนหนังสื อหลายเล่มเกี่ยวกับเศรษฐกิจแต่ก็ไม่ประสบ
ความสาเร็ จ จนกระทัง่ ปี 1932 ฮิตเลอร์และกลุ่มพรรคนาซี ก้าวสู่ อานาจและไม่นิยมแนวคิดของด
รักเกอร์ ทาให้เขาต้องย้ายไปยูท่ ี่ลอนดอนประเทศอังกฤษ
ในขณะนั้นเศรษฐกิจยุโรปตกต่า
โดยทัว่ ไป ปลายทศวรรษ 1930 ดรักเกอร์ ยา้ ยไปอยูส่ หรัฐอเมริ กา และเริ่ มเป็ นนักวิเคราะห์แนวโน้ม
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมโลกที่โดดเด่นจนถึงยุคปัจจุบนั ดรักเกอร์เป็ นกูรูในเศรษฐกิจยุคเก่าที่
เน้นศาสตร์ ทางด้านการจัดการและสังคมเป็ นหลัก แต่แนวคิดของดรักเกอร์ หลาย ๆ แนวคิดได้
เชื่อมโยงเข้ากับศาสตร์ ทางการตลาดได้อย่างกลมกลืน ซึ่ งนักวิชาการด้านการตลาดหลาย ๆ รายมัก
อ้างถึงแนวคิดของดรักเกอร์ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเข้าไว้ดว้ ยเสมอ ๆ ผลงานต่าง ๆ ของดรักเกอร์
ได้แก่
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ปี 1939 ผลงานชิ้นแรกคือ The End of Economic Man ซึ่งทานายแนวโน้มหลัง
สงครามโลกครั้งที่ที่คนวัยทางานในยุโรปและอเมริ กาจะพากันละทิ้งทุ่งนาชนบทเข้าสู่ เมืองเพื่อ
ทางานในโรงงานและสานักงาน
ปี 1943 เขียนหนังสื อชื่อ The Future of Economic Man พยากรณ์อนาคตของสังคมก็
คืออนาคตขององค์กร
ผูน้ าจะมุ่งแต่จุดมุ่งหมายอย่างเดียวไม่ได้ตอ้ งใส่ ใจชีวติ ความเป็ นอยูข่ อง
พนักงานด้วย
ปี 1946 เขียนหนังสื อชื่อ Concept of the Corporation ที่จุดประกายแนวทางการทา
ธุ รกิจที่ไม่ควรมุ่งเน้นผลกาไรอย่างเดียวแต่ตอ้ งเน้นให้องค์กรเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม ซึ่ งรู ้จกั ใน
นามของ การคืนกาไรสู่ สังคมที่กลายเป็ นกลยุทธ์การจัดการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีแก่องค์กร
ปี 1954 เขียนหนังสื อชื่อ Practice of Management ชี้แนวทางการจัดการสมัยใหม่อย่าง
ทันสมัยที่สุดด้วยการจัดการตามวัตถุประสงค์ (Management by objective –MBO)
นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 เป็ นต้นมา แนวคิดของดรักเกอร์ก็เริ่ มแพร่ หลายและได้รับ
ความนิยมมากขึ้นทั้งในยุโรปและอเมริ กา และเขาก็ยงั คงผลิตกระบวนทัศน์ใหม่ ๆ ด้านการจัดการ
ออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น Knowledge Worker, Knowledge Economy, Privatization (การแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจ) และ The Next Society ซึ่งเป็ นการพยากรณ์สภาพสังคมในทศวรรษ 2000-2020 เป็ น
ต้น
นอกจากนี้ดรักเกอร์ ยงั เขียนหนังสื ออื่น ๆ ไว้อีกมากมาย เช่น
1. The Effective Executive Revised
2. Managing the Non-Profit Organization
3. The Essential Drucker

Gregory S. Carpenter
รองศาสตราจารย์ภาควิชาการตลาดของ J.L. Kellogg Graduate School of
Management, Northwestern University งานวิจยั ของท่านให้ความสนใจกับ
เรื่ องกลยุทธ์การตลาดเชิงการแข่งขัน โดยการเน้นด้านการเรี ยนรู ้บทบาท
ผูบ้ ริ โภคและการตัดสิ นใจในการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันปี
1992 ได้รับการลงมติให้เป็ นศาสตราจารย์ดีเด่นแห่งปี จาก Kellogg Managers’ Programปี 1996
ได้รับรางวัล Sidney J. Levy Teaching Award
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ผลงานวิจยั ของท่านเน้นในเรื่ องของ Competitive marketing Strategy โดยมี
ผลงานวิจยั ลงตีพิมพ์ใน Harvard Business Review, Financial Time และ Nation Public Radio
ได้รับรางวัลจากสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริ กาในการสร้างผลงานด้านการตลาด ได้รับรางวัล
จาก Paul E. Green Award มีผลงานด้านการเขียนมากมายที่ลงในหนังสื อได้แก่
1. Journal of Marketing Research
2. Management Science
3. Marketing Science
4. Psychometrical
5. Market Driving Strategies
6. Towards a New Concept of Competitive advantage (Addison Wesley, 1997)
งานในปั จจุบนั ของท่านเน้นในเรื่ อง
1. The impact of marketing Strategies on firm Valuation
2. The role of Consumer learning in creating competitive advantage
3. Competitive differentiation strategies
นอกจากนี้ท่านยังเป็ นที่ปรึ กษาและช่วยวางแผนให้กบั บริ ษทั ชั้นนาหลายแห่งเช่น
AT&T, Abbott, Amoco, Bacardi, GE, IBM, Merck, Motorola, P&G, Uniliver เป็ นต้น
Sean Meehan
ศาสตราจารย์ภาควิชาการตลาดและกลยุทธ์ของสถาบันพัฒนาการจัด
การนานาชาติ หรื อ International Institute for Management
Development (IMD) โลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีการสอน
มุ่นเน้นในเรื่ องของกลยุทธ์การตลาดและ corporate strategy
Sean Meehan จบระดับปริ ญญาเอกด้านการตลาดจาก London Business
School มีประสบการณ์ดา้ นการพัฒนาโปรแกรมการจัดการให้กบั หลาย ๆ บริ ษทั
เช่น
Pricewaterhouse, Coopers Corporate Finance, COSA และ Toyota เป็ นต้น ในอดีตนั้นเคยมี
ประสบการณ์การทางานกับบริ ษทั Arthur Anderson and Co. โดยดูแลลูกค้าในกลุ่มธุรกิจน้ ามัน
และก๊าซ ธุ รกิจสื่ อ ค้าปลีก และธุ รกิจบริ การด้านการเงิน และเคยเป็ นผูบ้ ริ หารด้านการตลาดที่บริ ษทั
Deloitte & Touche
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Sean Meehan มีผลงานวิจยั เกี่ยวกับเรื่ อง “The nature and effectiveness of market
orientation and customer value creation processes และมีผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและ
บริ ษทั ด้านการตลาดมืออาชีพ
Sean Meehan ได้รับรางวัลจากผลงานวิจยั ทางด้านการตลาดจากหลายสถาบันได้แก่
Marketing Science Institute’s Alden G. Clayton award, และได้รับรางวัลจาก Economic & Social
Research Council and London Business School
Shelby D. Hunt
เกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม คศ. 1939 จบการศึกษาระดับปริ ญญา
เอกทางด้านบริ หารธุรกิจ สาขาการตลาดจาก Michigan State
University
ปัจจุบนั ท่านดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ทางด้าน
การตลาดของ Rawls Colledge of Business Administration
Texas Tech University โดยสอนทางด้าน Marketing Theory,
Marketing Management , Marketing Strategy, Basic
Marketing ,Marketing Research, Marketing Environment และ
Macromarketing แนวคิดหลักของ Shelby D. Hunt จะเน้นใน
เรื่ องของการตลาดและปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ และมีผลงาน
เป็ นที่ยอมรับในเชิงวิชาการด้านการตลาดและได้รับรางวัลต่างมากมายได้แก่
1. Harold H. Maynard Award – Marketing Theory Awardในปี คศ. 1976 , 1983
และ1995
2. Besr Article Award from the Journal of Macromarketing ในปี คศ. 1991
3. Outstanding Marketing Educator Award, The Academy of Marketing Science
ในปี คศ. 1987
4. Paul D. Converse Award from The American Marketing Association for
contributions in theory and science in marketing ในปี คศ. 1986
5. American Marketing Association / Richard D. Irwin Distinguished Marketing
Educators Award ในปี คศ. 1992
Shelby D. Hunt ได้เขียนตาราและบทความทางด้านทฤษฎีและแนวคิดทางการตลาดไว
มากมาย ได้แก่
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1. A General Theory of Competition: Resources , Competences, Producyivity,
Economic Growth ในปี คศ. 2000
2. Modern Marketing Theory: Critical Issues In Philosophy of Marketing Science
ในปี คศ. 1971
3. Controversy in Marketing Theory: For Reason,Realism,Truth and Objectivity
ในปี คศ. 2003
4. Foundation of Marketing Theory: Toward a General Theory of Marketing ใน
ปี คศ. 2000
5. Marketing Theory : The Philosophy of Marketing Science ในปี คศ.1983
6. Marketing Theory : Philosophy of Science Perspectives ซึ่ งเขียนร่ วมกับ Bush
and Ronald ในปี คศ.1982
7. Marketing Theory: Conceptual Foundations of Research in Marketing ในปี ค
ศ.1976
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ภาคผนวก ค.
การวิเคราะห์ หลักสู ตรการตลาดของสถาบันอุดมศึกษา
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ภาคผนวก ง.
ประวัติผ้วู จิ ัย
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ประวัติผ้วู จิ ัย
ชื่ อ-นามสกุล

นางสาวยุวดี ภู่สาลี

ตาแหน่ ง

อาจารย์ประจา ภาควิชาการตลาด คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การศึกษา

วิทยาศาสตร์บณั ฑิต (บริ การธุรกิจ-การเงิน)
พัฒนาบริ หารศาสตร์มหาบัณฑิต (บริ หารธุรกิจ-การตลาด)

ผลงานวิชาการ เอกสารคาสอนการพยากรณ์ทางการตลาดและการวางแผนการตลาด
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
ประสบการณ์ การสอน
วิชาในสาขาการตลาด (พ.ศ. 2541-ปัจจุบนั )
การทางาน
1. ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิจยั บริ ษทั ซีเอสเอ็น แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด (2530-2531)
2. นักวิจยั อาวุโส บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์นครหลวงเครดิต จากัด (2531-2532)
3. ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิเคราะห์และวางแผน บริ ษทั เอสทีซี คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(2532-2537)
4. ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บริ ษทั รัตนะการเคหะ จากัด (มหาชน) (2537-2538)
5. ผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจกรรมการตลาดพิเศษ บริ ษทั เน็กซ์แอนด์ทริ พเลท แอด
เวอร์ ไทซิ่ ง จากัด (2538-2539)

