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บทที่ 1
บทนำ
การทางานในบริ ษทั จัดจาหน่ายน้ ามันหล่อลื่นนาเข้าจากต่างประเทศ เพื่อจัดจาหน่ายในประเทศไทย
เขตการค้าในสมุทรปราการ และภาคตะวันออกทุกจังหวัด ซึ่ งประเภทของธุ รกิจเป็ นแบบ B2B คือ Business
to Business การค้าขายระหว่างธุ รกิจกับธุ รกิจ และ B2C คือ Business to Customers การค้าขายระหว่างธุ รกิจ
กับลูกค้า จาเป็ นต้องมี การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดอย่างสม่ าเสมอ ทีมงานต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์
และนาวิธี ก ารนวัตกรรมต่ า งๆทางการตลาดมาปรั บ ใช้อยู่เสมอ การวางแผนการตลาดไปยัง กลุ่ ม ลู ก ค้า
เป้ าหมาย การออกแบบสื่ อโฆษณาเพื่อใช้ในการนาเสนอ รวมถึงส่ งเสริ มการขาย ให้มีความน่าเชื่ อถือ และดู
เป็ นมืออาชีพมากขึ้น
โดยทัว่ ไปในด้านการทางานภายในบริ ษ ทั ผูบ้ ริ หารไม่ สามารถลงมาจัดการได้ทุ กแผนก แต่ไ ด้
มอบหมายให้แต่ล ะแผนกสามารถดาเนิ นการให้สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั จึ งเป็ นที่ มาทาให้ฝ่าย
การตลาดได้ทาการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น เกิดการศึกษายุทธวิธีกระบวนการขายสิ นค้าและให้บริ การ
การดาเนิ นกลยุทธ์ ทางการขายนั้น ต้องคงคุ ณภาพที่ดีของสิ นค้าและบริ การ บรรลุ เป้ าหมายที่บริ ษทั ตั้งไว้
รวมถึ ง การรั ก ษาลู ก ค้า ให้ ค งอยู่ เพื่ อ ให้เ กิ ดการซื้ อขายกัน อย่า งต่ อ เนื่ อง รวมทั้ง ได้ก ารดาเนิ น งานและ
ปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน นามาซึ่งผลของการดาเนินงานออกจึงจะทาให้ยอดการขายสู งขึ้นบรรลุตามเป้ าหมายของ
บริ ษทั เพิ่มความมัน่ คงให้แก่บริ ษทั ในระยะยาว
ในการแข่งขันทางธุ รกิจของผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่น การให้ความสาคัญกับความต้องการที่แท้จริ ง
ของลูกค้า รวมไปถึ งการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจรด้วยการบริ การด้านวิศวกรรม
นับเป็ นยุทธศาสตร์ สู่ความสาเร็ จของบริ ษทั

1.1 ควำมเป็ นมำของปัญหำ
สภาวะสิ่ งแวดล้อม และเศรษฐกิ จในปั จจุ บนั ก่ อให้เกิ ดปั ญหาการทางานทางด้านการตลาด ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร ส่ งผลให้การดาเนินงานไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้ จึงต้อง
มีการศึกษาวิธีการทางานในการกาจัดและลดปั ญหาที่เป็ นสาเหตุและอุปสรรค์ในการทางาน เพื่อก่อให้เกิ ด
การทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสบความสาเร็ จ มุ่งสู่ การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของผลิ ตภัณฑ์
น้ ามันหล่อลื่น ที่จะทาให้ยอดขายเพิ่มขึ้น

2

ปั จจัยต่างๆที่เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในทุก จาเป็ นต้องปรับการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และมีประสิ ทธิ ผลมากขึ้ น โดยใช้เครื่ องมื อทางการบริ หารจัดการซึ่ งมี หลายประเภท การใช้ดชั นี ช้ ี วดั ผล
สาเร็ จของการดาเนิ นธุ รกิจเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่มีประสิ ทธิ ภาพช่วยให้องค์กรมีทิศทางที่ชดั เจน รวมทั้งช่วย
ให้พนักงานเข้าใจทิศทางในการทางานของตนเอง นับเป็ นยุทธศาสตร์ สู่ความสาเร็ จทางธุ รกิจ แต่เนื่ องจากผู้
ซื้ อมีทางเลื อกหลากหลายในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ ดังนั้นการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดจึงเป็ นส่ วนหลัก
ของยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว
การแข่งขันทางธุ รกิจของผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่นในระยะเวลาที่ผา่ นมามีความรุ นแรงมากขึ้น จาก
ปั ญหาภาวะเศรษฐกิ จที่ ตกต่ า เพื่อการอยู่รอดของธุ รกิ จ ผูแ้ ข่ง ทางธุ รกิ จต่า งต้องปรั บ ตัวเพื่อให้ส ามารถ
ประคองธุ รกิจให้มีผลดาเนินงานที่ดีไม่ขาดทุนจนมีผลกระทบต่อธุ รกิจ การให้ความสาคัญกับความต้องการ
ของลูกค้า ถือเป็ นยุทธศาสตร์ สู่ความสาเร็ จทางธุ รกิจ แต่เนื่องจากผูซ้ ้ื อมีทางเลือกหลากหลายในการตัดสิ นใจ
เลื อกซื้ อ ดัง นั้น การศึ ก ษากลยุท ธ์ ท างการตลาดตามจึ ง เป็ นส่ วนส าคัญ ในหลัก การของยุท ธศาสตร์ ท าง
การตลาด สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่าในยุคปั จจุบนั ก่อให้เกิดปั ญหามากมายในการดาเนิ นธุ รกิจ ทาให้เกิด
การแข่งขันด้านการตลาดและคุณภาพสิ นค้าในอุตสาหกรรมชนิดเดียวกันสู งขึ้น ลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าและบริ การ
มีทางเลือกหลากหลายมากขึ้นในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
การศึกษาการกลยุทธ์ทางการตลาด[1] ของบริ ษทั จาหน่ายน้ ามันหล่อลื่น ในปี พ.ศ.2559 ทางบริ ษทั
ได้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิผลในการทางานรวมถึง กระตุน้ ยอดขาย
ให้มากขึ้น โดยการลดข้อบกพร่ องและปั ญหาที่เกิดขึ้นเช่น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การโฆษณาสิ นค้าที่ไม่กว้างพอ
ยังเข้าไม่ถึงความต้องการที่แท้จริ งของลูกค้า
ไม่มีการปรับข้อมูลที่ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั ของสิ นค้าอย่างต่อเนื่อง
การสื่ อสารกันภายในองค์กรเกิดความผิดพลาด
การสื่ อสารระหว่างพนักงานและลูกค้าผิดพลาดทาให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด
พนักงานขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่
บริ การต่างๆรองรับลูกค้าได้ไม่เพียงพอ
การจัดงานให้ความรู ้ลูกค้าไม่ประสบความสาเร็ จ
พนักงานไม่เก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทางาน
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ผลจากปั ญหาการดาเนิ นการทางธุ รกิจ และการเข้าสู่ ภาวะความตกต่ าทางเศรษฐกิ จ ทาให้ยอดขาย
ในช่วงปี ที่ผา่ นมามีแนวโน้มลดลง และไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ ดังแสดงในตารางที่ 1, 2 และ 3
ตำรำงที่ 1.1 ตารางแสดงยอดขายแต่ละเดือนของปี พ.ศ.2556
เดือน
ประเภทสิ นค้า

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ยอดขายรวมลิตร (K)
ประจาปี พ.ศ.2556

ธ.ค.

ยานยนต์

82.31

49

68

89.62

70

65

60

48

75

90

100

64

860.93

อุตสาหกรรม

142

118

203.48

107.2

115

200.74

213

109

185

125

180

102.5

1800.92

รวม ลิตร(K)
ต่อเดือน

224.31

167

271.48

196.82

185

265.74

273

157

260

215

280

166.5

2661.85

ธ.ค.

ยอดขายรวม ลิตร(K)
ประจาปี พ.ศ.2557

ตำรำงที่ 1.2 ตารางแสดงยอดขายแต่ละเดือนของปี พ.ศ.2557
ประเภทสิ นค้า

เดือน
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ยานยนต์

82.43

60

55

59.46

49

70

84

51

63

80

81.8

40.18

775.87

อุตสาหกรรม

82.37

107

150

241

170

200.37

198

205

147

130

150

84

1864.74

รวม ลิตร(K)
ต่อเดือน

164.8

167

205

300.46

219

270.37

282

256

210

210

231.8

124.18

2640.61
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ตำรำงที่ 1.3 ตารางแสดงยอดขายแต่ละเดือนของปี พ.ศ.2558
ประเภทสินค้า

เดือน
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ยอดขายรวม ลิตร(K)
ประจาปี พ.ศ.2558

ธ.ค.

ยานยนต์

69.3

88

74

65

77

95

80

92

102

79

78

80

979.3

อุตสาหกรรม

139

142

150

169

129.38

222.14

200

199

175

169.8

132

129

1956.32

รวม ลิตร(K) ต่อ
เดือน

208.3

230

224

234

206.38

317.14

280

291

277

248.8

210

209

2935.62

รู ปที่ 1.1 กราฟแสดงยอดขายปี พ.ศ.2556-2558 ของสิ นค้ายานยนต์ และอุตสาหกรรม รวมลิตร(K)
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รู ปที่ 1.2 กราฟแสดงยอดขายปี พ.ศ.2556-2558
จากปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้น นามาจัดทาแสดงเป็ นตารางยอดขายแต่ละปี และกราฟยอดขายของแต่
ละปี แสดงให้เห็ นถึ ง แนวโน้ม ยอดขายที่ลดลงในช่ วงปี พ.ศ.2557 ซึ่ งถ้าดูจากกราฟเราอาจจะเห็ นความ
แตกต่างมากในปี พ.ศ.2557กับ พ.ศ.2558 แต่เมื่อดูจานวนลิตรที่ขายได้น้ นั แตกต่างกันไม่มาก ซึ่ งในส่ วนของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย านยนต์ไ ม่ มี ผ ลกระทบมากนัก แต่ ส าหรั บ งานอุ ส าหรรมที่ ใ ช้น้ า มัน หล่ อ ลื่ น จานวนมากมี
ผลกระทบอย่างมาก

1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือ
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่น
2. เพื่ อนาเสนอกลยุทธ์ ทางการตลาดไปใช้ส่ งเสริ ม การขายผลิ ตภัณฑ์หล่ อลื่ นเพื่ อให้ยอดขาย
เพิ่มขึ้น

1.3 ขั้นตอนกำรศึกษำ
ขั้นตอนการศึกษามีดงั นี้
1. ศึกษาสภาพปัญหาและการดาเนินงานทางการตลาด
2. สัมภาษณ์สอบถามพนักงานฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
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3. เฝ้ าติดตามศึกษาการปฏิบตั ิงานพนักงานฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ศึกษา
5. สรุ ปข้อมูลที่ศึกษา

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ
ขอบเขตของการศึกษา จะครอบคลุมการศึกษา ยอดขายรวมในปี พ.ศ.2556 – 2558 และศึกษาสภาพ
ปั ญหาทางการตลาด กลยุทธ์ และยุทธวิธี ที่ใ ช้ในการปรั บปรุ ง แก้ไ ขปั ญหาทางการตลาดของผลิ ตภัณฑ์
น้ ามันหล่อลื่นในช่วง พ.ศ. 2559 รวมทั้งศึกษายอดขายรวมของปี พ.ศ. 2559

1.5 ประโยชน์ ของกำรศึกษำ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษามีดงั นี้
1. บริ ษ ทั ผูแ้ ทนจ าหน่ า ยผลิ ตภัณฑ์น้ า มันหล่ อ ลื่ น มี แนวทางในการจัดการงานด้านการตลาด
เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นและบรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้
2. ด้ า นแนวทางการบริ หารและการก าหนดยุ ท ธวิ ธี ท างการตลาดด าเนิ น งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพเกิดประสิ ทธิ ผลและเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง
3. พนักงานมีความกระตื อรื อร้ นในการปฏิ บตั ิงาน มีทศั นคติที่ดีในการปฏิ บตั ิงานรวมถึงมี การ
ส่ งเสริ มแนวทางในการสนับสนุนการทางาน เพื่อให้บริ การที่ดีแก่ลูกค้า
4. เป็ นแนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์ ทางการตลาดของธุ รกิจน้ ามันหล่อลื่น

1.6 นิยำมคำศัพท์
นิยามศัพท์เฉพาะมีดงั ต่อไปนี้
1. ยุทธศาสตร์ หมายถึ ง ความคิด แผนงาน และการกระทาต่าง ๆ ที่ องค์กรนามาใช้เพื่อให้เกิ ด
ความสาเร็ จเหนือคู่แข่งขัน และเกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรกาหนดไว้
2. ยุทธวิธี หมายถึง วิธีการในระดับรายละเอียดที่นามาใช้เพื่อดาเนินตามแผน ยุทธศาสตร์ หรื อ
แผนกลยุทธ์ที่วางไว้แล้ว
3. กลยุทธ์ หมายถึง วิธีดาเนินการสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ หากเป็ นกลยุทธ์ใน
การทาธุ รกิจ เป้ าหมายคือ ความสาเร็ จของธุ รกิจซึ่ งหมายความว่าต้องสามารถแย่งส่ วนแบ่งตลาดจากคู่แข่ง
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ในท้องตลาดได้ การจะวางกลยุทธ์เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ หารรู ้วา่ ปั จจุบนั ธุ รกิจของตนเองอยู่ ณ จุดใด ใน
อนาคตต้องการให้ไปสู่ จุดใด จากนั้นจึงหาวิธีการเพื่อทาให้ไปให้ถึงเป้ าหมายในอนาคตตามที่วางไว้
4. กลวิธี หมายถึง วิธีพลิกแพลง โดยอาศัยความรู้ความชานาญ

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานศึกษาที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่นผูศ้ ึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานศึกษาที่
เกี่ยวข้อง บทนี้เป็ นการนาทฤษฎีหรื อหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์หรื อปรับเปลี่ยนใช้เพื่อแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนการทางานเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลมากขึ้นการปรับปรุ งวิธีการทางาน
และการจัดทาเวลามาตรฐานเป็ นส่ วนหนึ่งในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานโดยเนื้อหาบทนี้กล่าวถึง
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. งานศึกษาที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวทางกลยุทธ์ทางการตลาดของบริ ษทั ใช้หลักการและทฤษฎีดงั ต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์สวอต (SWOT Analysis)
2. STP Model
3. หลักการ 8P
4. การบริ หารการตลาด (Marketing Management)
5. ส่ วนประสมทางการตลาด Marketing Mix
6. พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
7. เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)
2.1.1 การวิเคราะห์ สวอต (SWOT Analysis)
วิเคราะห์สวอต (SWOT Analysis) หรื อในชื่ อไทยชื่ ออื่นเช่ น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
ศักยภาพ หรื อ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เป็ นเครื่ องมือในการประเมินสถานการณ์ สาหรับองค์กร หรื อ
โครงการ ซึ่ งช่ วยผูบ้ ริ หารกาหนดจุดแข็งและจุ ดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศกั ยภาพจากปั จจัยเหล่านี้ ต่อการทางานขององค์กร เทคนิค
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นี้ อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert S. Humphrey) ได้ชื่อว่าเป็ นผูเ้ ริ่ มแนวคิดนี้ โดยนาเทคนิ คนี้ มาแสดงในงานสัมมนา
ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด คาว่า "สวอต" หรื อ "SWOT" นั้นมาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่
1. S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรื อจุดแข็ง ซึ่ งเป็ นผลมาจากปั จจัยภายใน เป็ นข้อดี ที่
เกิ ดจากสภาพแวดล้อมภายในบริ ษ ทั เช่ น จุ ดแข็งด้า นส่ วนประสม จุ ดแข็ง ด้า นการเงิ น จุดแข็งด้านการ
ผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล บริ ษทั จะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุทธ์การตลาด
2. W มาจาก Weaknesses หมายถึ ง จุ ดด้อยหรื อจุ ดอ่อน ซึ่ งเป็ นผลมาจากปั จจัยภายใน เป็ น
ปั ญหาหรื อข้อบกพร่ องที่ เกิ ดจากสภาพแวดล้อมภายในต่า งๆ ของบริ ษทั ซึ่ ง บริ ษ ทั จะต้องหาวิธี ในการ
แก้ปัญหานั้น
3. O มาจาก Opportunities หมายถึ ง โอกาส ซึ่ งเกิ ด จากปั จ จัย ภายนอก เป็ นผลจากการที่
สภาพแวดล้อมภายนอกของบริ ษทั เอื้อประโยชน์หรื อส่ งเสริ มการดาเนิ นงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจาก
จุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็ นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็ นผลมาจากสภาพแวดล้อม
ภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่ สมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
4. T มาจาก Threats หมายถึ ง อุ ป สรรค ซึ่ ง เกิ ด จากปั จจัย ภายนอก เป็ นข้อ จ ากัดที่ เกิ ดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่ งธุ รกิ จจาเป็ นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริ ง

10

รู ปที่ 2.1 Albert S. Humphrey

รู ปที่ 2.2 ตารางวิเคราะห์ SWOT
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ข้อดีของ SWOT Analysis
 การวิเคราะห์ SWOT เป็ นการวิเคราะห์ที่ไม่ซบั ซ้อนแต่ตอ้ งอาศัยความละเอียดในการทาอีก
ทั้งยังสามารถใช้ร่วมกับเครื่ องมือวิเคราะห์อื่นได้อย่างหลากหลาย
 ทาให้องค์กรได้รับทราบถึงสภาวการณ์ในปั จจุบนั ทั้งปั จจัยภายนอกและภายในทั้งที่จะ
ช่วยส่ งเสริ มและขัดขวางการดาเนินการ
 การได้รับ ทราบปั จ จัย ทั้ง ภายในและภายนอกที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การดาเนิ น การท าให้
สามารถกาหนดแผนและกลยุทธ์เพื่อใช้ในการรับมือกับปั จจัยเหล่านั้น ดังคากล่าวของท่านซุ นวูที่วา่ “รู้เขารู้
เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”
 การก าหนดกลยุ ท ธ์ ไ ด้อย่า งถู ก ต้องและมี ค วามยื ดหยุ่นจะช่ วยให้องค์ก รรั บ มื อกับ การ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ท้ งั นั้นจะต้องมีการควบคุมและวัดผลอยูเ่ สมอ
ข้อเสี ยของ SWOT Analysis
 การวิเคราะห์ ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกจาเป็ นจะต้องได้รับความร่ วมมื อจากบุ คลากร
หลายๆฝ่ ายในองค์กร ทั้งฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายปฏิบตั ิการ ทาให้บางครั้งอาจจะเกิดความไม่สอดคล้องกันของ
ความคิด
 ถ้าการวิเคราะห์เกิดความลาเอียง อาจจะทาให้ปัจจัยบางอย่างไม่ได้นาวิเคราะห์ร่วมแบะทา
ให้การกาหนดแผนและกลยุทธ์ถูกบิดเบือน ตัวอย่างเช่น ปั ญหาของปั จจัยภายในบางอย่างที่น่าจะควบคุมได้
ในตอนแรก แต่กลับถูกปล่อยปะละเลยทาให้ลุกลามเกิดเป็ นปั จจัยภายนอกซึ่ งควบคุมได้ยาก
2.1.2 STP Model
STP Model [2] คือเครื่ องมือทางการตลาดที่วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการแบ่งส่ วนตลาด กาหนด
กลุ่ ม เป้ าหมาย และวางตาแหน่ ง ผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ ง ข้อมู ล ที่ ไ ด้จากการวิเคราะห์ จะนามาใช้ใ นประกอบการ
วางแผนกลยุทธ์เพื่อให้ธุรกิจบรรลุเป้ าหมายตามที่ต้ งั ไว้ ขั้นตอนของการใช้เครื่ องมือ STP จะมีอยู่ 3 ส่ วน คือ
1. Segmentation หมายถึ ง การแบ่งส่ วนตลาด โดยใช้หลักเกณฑ์การแบ่งเพื่อให้เห็ นตลาดที่
ชัด เจนก่ อ นที่ จ ะก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมาย ซึ่ งสามารถใช้ ปั จ จัย ในการแบ่ ง ส่ ว นตลาดดัง นี้ แบ่ ง ตามหลัก
ประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) ซึ่ งมีตวั แปรในการกาหนดส่ วนตลาดคือ เพศ อายุ อาชี พ
รายได้ การศึกษา เชื้อชาติ ศาสนา ขนาดของครอบครัว ซึ่ งสามารถแบ่งได้ตามนี้
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1) แบ่งตามหลักภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) เป็ นการวิเคราะห์ พ้ืนที่ ของ
กลุ่ ม เป้ าหมายว่า พื้ นที่ ใ นการท าการตลาดหรื อขายผลิ ตภัณฑ์ค วรเป็ นที่ ใ ด โดยมี ตวั แปรในการแบ่ ง คื อ
ประเทศ ภูมิภาค จังหวัด พื้นที่ในจังหวัด เช่น ใจกลางเมือง หมู่บา้ น ชนบท
2) แบ่ ง ตามหลัก จิ ตวิท ยา (Psychographic Segmentation) แบ่ ง ส่ วนตลาดจากกลุ่ ม
ประชากรโดยใช้หลักจิตวิทยา มีตวั แปรที่ใช้ในการแบ่ง คือ รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต ค่านิ ยม บุคลิกของผูใ้ ช้
ชนชั้นทางสังคม
3) แบ่งตามหลักพฤติกรรมศาสตร์ (Behavior Segmentation) ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้
ของตลาดเป้ าหมาย โดยมีตวั แปรที่ใช้ในการวัดผล คือ โอกาสของการใช้ ความถี่ ในการใช้ อัตราการใช้
ประโยชน์ที่ได้รับจากสิ นค้า ความภักดีต่อสิ นค้า
2. Targeting หมายถึง การกาหนดตลาดเป้ าหมายโดยพิจารณาว่าตลาดเป้ าหมายโดยมีข้ นั ตอน
ในการเลือกตลาดเป้ าหมายดังนี้
1) ประเมิ นสถานการณ์ ตลาด โดยพิจาณาถึ ง ขนาดของตลาด ความยากง่ ายในการเข้า
ตลาด จานวนคู่แข่งในตลาด ความรุ นแรงทางการแข่งขันในตลาด ผูน้ าตลาดคือใคร
2) เลือกตลาดเป้ าหมาย โดยการเลือกตลาดจะต้องมีความสัมพันธ์กบั ผลิ ตภัณฑ์ โดยวิธี
เลือกตลาดจะมีดงั นี้
3) มุ่งตลาดเฉพาะส่ วนโดยใช้ผลิตภัณฑ์เดียว โดยมีสินค้าหรื อบริ การเพียงอย่างเดียวเพื่อ
ตอบสนองต่อกลุ่มเป้ าหมายเดียวเท่านั้น การดาเนิ นธุ รกิจในตลาดเฉพาะส่ วนจะใช้ตน้ ทุนต่าแต่มีความเสี่ ยง
สู งด้วยเช่นกัน
4) มุ่งตลาดหลายส่ วนโดยใช้หลายผลิ ตภัณฑ์ ธุ รกิ จจะมี สินค้าหรื อบริ การหลายอย่างที่
สามารถตอบสนองให้กลุ่มเป้ าหมายแต่ละกลุ่ม โดยแต่ละตลาดจะมีความต้องการที่ต่างกัน ดังนั้นกลยุทธ์ที่
ใช้จะต้องมีหลายกลยุทธ์เพื่อความสอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้ าหมาย
5) มุ่ ง ตลาดหลายส่ ว นโดยใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ เ ดี ย ว อาศัย จุ ด เด่ น หรื อ ความเชี่ ย วชาญใน
ผลิ ตภัณฑ์ชนิ ดเดี ยวแต่กระจายผลิ ตภัณฑ์ไปยังหลายๆตลาด อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ในการดาเนิ นการก็ย่อม
เปลี่ยนไปตามกลุ่มลูกค้าด้วย
6) มุ่งตลาดส่ วนเดียวโดยใช้ผลิตภัณฑ์หลายชนิด เจาะตลาดกลุ่มเป้ าหมายเพียงตลาดเดียว
โดยศึกษาความต้องการของตลาดนั้นและสิ นค้าหรื อบริ การตอบสนองความต่อความต้องการในนั้น
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7) มุ่งตลาดรวม เป็ นการขายสิ นค้าหรื อบริ การหลายประเภทให้กบั กลุ่มเป้ าหมายทุกกลุ่ม
ซึ่ งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ จะเป็ นประเภทสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ใช้ในชี วิตประจาวันที่ไม่เฉพาะเจาะจงกับคน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต้องใช้เงินทุนจานวนมากในการจัดการและทาการตลาด
3. Positioning หมายถึง การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ โดยจะต้องมีการพิจารณาเรื่ องจุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์ คุณภาพ ความทนทาน รู ปลักษณ์ รู ปแบบ ราคาของผลิตภัณฑ์ การใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
การซ่อมแซมสามารถทาได้ง่าย ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ จะต้องเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขันในตลาดว่าเรามีอะไรที่ดีกว่า
หรื อด้อยกว่า เมื่อวิเคราะห์เสร็ จสิ้ นเราจะสามารถทราบได้ว่าผลิ ตภัณฑ์ของเราอยู่ในตาแหน่ งใดในตลาด
หรื ออาจสร้ า งแผนภาพเพื่อให้เห็ นตาแหน่ ง ของผลิ ตภัณฑ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้ น ดังตัวอย่างด้านล่ างแผนภาพ
ตัวอย่างดังกล่าวเป็ นแผนภาพที่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของธุ รกิจมีราคาและคุณภาพสู งกว่าคู่แข่งขัน โดย
กาหนดให้แกน X เป็ นระดับราคา ส่ วนแกน Y เป็ นแกนที่แสดงถึ งคุณภาพ อย่างไรก็ตามเราสามารถนา
เกณฑ์ขอ้ อื่นๆมาเป็ นมาตรวัดของทั้งสองแกนได้ เช่น ความทนทาน การใช้งานได้หลากหลายเป็ นต้น

รู ปที่ 2.3 แผนภาพตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของธุ รกิจมีราคาและคุณภาพสู งกว่าคู่แข่งขัน โดย
กาหนดให้แกน X เป็ นระดับราคา ส่ วนแกน Y เป็ นแกนที่แสดงถึงคุณภาพ
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2.1.3 หลักการ 8P
หลักการ 8P [3] คือ การบริ หารธุ รกิจซึ่ งมีอยูม่ ากมายมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุ รกิจแต่ละประเภท
โดยเฉพาะธุ รกิ จออนไลน์ที่มีการแข่งขันกันสู งเพราะปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนเกี่ ยวข้องอยู่ใน
ชี วิตประจาวันของคนเราในทุกๆด้าน กลยุทธ์การตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพเท่านั้นที่จะทาให้ธุรกิ จออนไลน์
ประสบความสาเร็ จได้ง่ายและเร็ วขึ้น ดังนั้นเพื่อให้นกั ธุ รกิจออนไลน์มือใหม่หรื อคนที่กาลังคิดจะเริ่ มต้นทา
ธุ รกิ จออนไลน์ได้เลื อกกลยุทธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพเมื่อนามาใช้แล้วสามารถเห็ นผลได้อย่างชัดเจน แนะนาให้
ศึกษาความหมายของกลยุทธ์ 8P คือ ซึ่งประกอบไปด้วย
1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) ซึ่ งจะเกี่ ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด เริ่ มตั้งแต่
ขั้นตอนการผลิตการบรรจุหีบห่อให้สินค้าที่เรานามาจาหน่ายมีความน่าสนใจแตกต่างไปจากคู่แข่งที่จาหน่าย
สิ นค้าประเภทเดี ยวกัน หากเป็ นร้ านค้าออนไลน์ที่ไม่ได้ผลิ ตสิ นค้ามาขายเอง การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้า
หรื อผลิ ตภัณฑ์เพื่อนามาจาหน่ ายต้องมีความชัดเจนรู ้ขอ้ ดี ข้อด้วยของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆจริ งๆ เพราะนอกจาก
จะเป็ นการกาหนดกลุ่มลูกค้าทาให้จดั หาสิ นค้ามาจาหน่ายได้ตรงตามความต้องการของ กลุ่มลูกค้าแล้วยังทา
ให้เรารู ้วา่ สิ นค้าที่นามาจาหน่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มาก-น้อยเพียงใดซึ่ งข้อมูล
ที่ได้จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุ งสิ นค้าที่จะผลิตต่อไป
2. กลยุทธ์ดา้ นราคา (Price Strategy) คือการกาหนดราคาสิ นค้าที่คานวณจากต้นทุนในการ
ผลิตบวกกับกาไรที่เราต้องการจะได้ คาว่าต้นทุนการผลิตในส่ วนของร้านค้าออนไลน์ที่ทาธุ รกิจแบบซื้ อมา
ขายไป โดยไม่ได้มีการผลิตสิ นค้าออกมาขายเองต้นทุนคือราคาทุนของสิ นค้าบวกค่าใช้จ่ายและบวกด้วยผล
กาไรที่ตอ้ งการจะได้แล้วนามากาหนดเป็ นราคาขาย กลยุทธ์สาคัญในการกาหนดราคาจะตั้งราคาสู งหรื อ
ราคาต่ า หลักสาคัญที่ จะต้องพิจารณามี รายละเอี ยดดังนี้ 1.ตั้งราคาตามคู่แข่ง หากสิ นค้าที่ ผลิ ตหรื อนามา
จาหน่ายไม่ได้มีความแตกต่างจากสิ นค้าประเภท เดียวกันทั้งในด้านคุณภาพ รู ปแบบ และลักษณะการใช้งาน
การตั้งราคาสู งหรื อราคาต่าอาจไม่มีผลต่อการตลาดเพราะสิ นค้าไม่ได้มีความโดดเด่นแตกต่างไปจากคู่แข่ง
หรื อสร้างความแตกต่างได้ยาก การกาหนด ราคาสิ นค้าจึงต้องตั้งราคาตามคู่แข่ง การตัดสิ นใจซื้ อให้ข้ ึนอยู่
กับความพอใจของลูกค้า 2.ตั้งราคาน้อยกว่าหรื อใกล้เคียงกับคู่แข่ง ในกรณี ที่เป็ นสิ นค้าประเภทเดียวกันใน
ท้องตลาดเพื่อดึงความสนใจของลูกค้าทาให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากราคาที่ถูกกว่า ส่ วนผลกาไรที่ร้านค้า
ออนไลน์จะได้รับเน้นที่ปริ มาณการขาย 3.ตั้งราคาสู งกว่า การตั้งราคาผลิตภัณฑ์หรื อตั้งราคาสิ นค้าให้สูงกว่า
สิ นค้าประเภทเดียวกันที่มีอยูใ่ นท้องตลาด
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3. กลยุทธ์ดา้ นการจาหน่าย (Place Strategy) ปั จจุบนั ช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าที่นิยมใช้มีอยู่
สองรู ปแบบคือ ร้านค้าขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้า โดยตรง เช่น ร้านค้าออนไลน์ขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าเมื่อมีการ
ติดต่อสั่งซื้ อผ่านเว็บไซต์หรื อเว็บเพจพร้อมการโอนเงิน เมื่อร้ านค้าออนไลน์ได้รับเงินแล้วก็จะจัดส่ งสิ นค้า
ให้ถึงมือลูกค้าโดยตรง ซึ่ งช่ องทางการจาหน่าย ด้วยวิธีน้ ี ร้านค้าออนไลน์จะได้กาไรมากกว่า ส่ วนช่ องทาง
การจาหน่ ายรู ปแบบที่ สอง คื อการขายสิ นค้าผ่านตัวแทนหรื อคนกลางตัวอย่างเช่ น ร้ านขายสิ นค้าเปิ ดรั บ
ตัวแทนขายสิ นค้าวิธีการก็คือให้ผทู ้ ี่ สนใจเป็ นตัวแทนนารู ปภาพสิ นค้าไปขายจะขายทางเว็บไซต์ เว็บเพจ
Facebook หรื อช่องทางอื่นๆซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ตัวแทน เมื่อตัวแทนมียอดสั่งซื้ อเพียงโอนเงินพร้อมแจ้งรายละเอียด
ที่อยูข่ องลูกค้าทางร้านค้าออนไลน์ก็จะทาการจัดส่ งสิ นค้าในนามตัวแทนให้กบั ลูกค้าโดยตรง วิธีน้ ี เป็ นการ
ขยายกลุ่มลูกค้าทาให้มียอดขายสิ นค้าเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ช่องทางการจาหน่ายรู ปแบบนี้ จะทาให้ได้กาไรน้อย
กว่าการขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าโดยตรงแต่ก็จะทาให้มียอดขายสิ นค้าเพิ่มมากขึ้นจากเครื อข่ายของตัวแทน
4. กลยุทธ์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Strategy) การนากลยุทธ์น้ ี มาใช้จุดประสงค์
ก็เพื่อกระตุน้ ให้ลูกค้าเกิดความต้องการสิ นค้าในช่วงเวลานั้น โดยการเสนอผลประโยชน์ให้กบั ลูกค้าเป็ นครั้ง
คราวอาทิเช่นการจัดโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม หรื อเลือกใช้วิธีอื่นที่มีอยูห่ ลายรู ปแบบสิ่ งสาคัญคือต้อง
นามาใช้ให้เหมาะกับตัวสิ นค้าที่นามาจาหน่ายและต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ดา้ นอื่นๆด้วยเทคนิ คในการนา
กลยุท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม การตลาด มาใช้ก ับ การขายสิ นค้า ออนไลน์ ให้ส อดคล้องกับ กลยุท ธ์ ด้า นอื่ นๆควร
ส่ งเสริ มการขายเป็ น 2 ลักษณะคือการมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าโดยตรงเพื่อให้ลูกค้าซื้ อสิ นค้ามากขึ้น เช่น ซื้ อสิ นค้า
3 ชิ้นคิดราคาพิเศษหรื อราคาส่ ง และลักษณะที่2 มุ่งเน้นไปที่ตวั แทนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการขายโดยการให้
ส่ วนลดสิ นค้า แถมสิ นค้า กาหนดเป้ าในการสั่งซื้ อสิ นค้าเพื่อให้ของขวัญพิเศษ เป็ นการลด แลก แจก แถม ที่
ทาให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้น
5. กลยุทธ์ดา้ นบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging Strategy) หลักสาคัญในการนากลยุทธ์บรรจุภณ
ั ฑ์ มา
ใช้ก ับ ธุ ร กิ จอื่ นสิ่ ง ที่ ต้อ งค านึ ง ถึ ง เมื่ อท าการออกแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์ก็ คื อต้อ งมี ค วามสวยงามโดดเด่ น กว่า
ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งเมื่อนาไปวางขายคู่ กันบนชั้นวางสิ นค้า ในส่ วนของร้านค้าออนไลน์กลยุทธ์บรรจุภณ
ั ฑ์
อาจเป็ นเรื่ องของการจัดส่ งสิ นค้ารวมอยูด่ ว้ ย เพราะถึงแม้จะมีกล่องพัสดุ กล่องไปรษณี ยห์ รื อถุงบรรจุภณ
ั ฑ์ที่
ใช้สาหรับการจัดส่ งสิ นค้าขายอยูแ่ ล้วก็ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดหรื อประเภทของสิ นค้ามีการหี บห่ อที่
เรี ยบร้อยสวยงาม เขียนรายละเอียดของผูร้ ับและผูจ้ ดั ส่ งอย่างถูกต้องครบถ้วน สิ่ งเหล่านี้ สามารถสร้างความ
ประทับใจและทาให้ลูกค้ามีทศั นคติที่ดี ต่อร้านค้าออนไลน์ที่สั่งซื้ อสิ นค้าจนทาให้กลายเป็ นลูกค้าประจาได้
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6. กลยุทธ์ดา้ นการใช้พนักงานขาย (Personal Strategy) การขายโดยใช้พนักงานนอกจากหวัง
ผลลัพธ์เพื่อเพิ่มยอดขายแล้ว ในขณะเดียวกันก็ยงั เป็ นการสร้าง สัมพันธภาพระยะยาวกับลูกค้าอีกด้วย กล
ยุทธ์การใช้พนักงาน ไม่ได้หมายความถึง การขายเพียงอย่างเดียว แต่ยงั เกี่ยวข้องกับการจัดการทัว่ ๆไปอาทิ
เช่น การจ้างพนักงานขายรวมถึ งการบริ หาร การเตรี ยมการเสนอขาย และการบริ การหลังการขาย ในส่ วน
ของร้ านค้าออนไลน์กลยุทธ์การใช้พนักงานขาย วิธีการอาจแตกต่างไปจากธุ รกิจอื่นเนื่ องจากเป็ นการขาย
สิ นค้าที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายติดต่อซื้ อขายกันผ่านโลกออนไลน์ พนักงานขายจึงเป็ นคนที่ทาหน้าที่โพสตอบคาถาม
และให้ขอ้ มูลสิ นค้าแก่ลูกค้าเป็ นหลัก การสอบถามข้อมูลสิ นค้าหากได้รับคาตอบช้าเกิ นไปก็เป็ นอีกสาเหตุ
หนึ่งที่ทาให้ลูกค้าขาดความเชื่อมัน่ ในการสัง่ ซื้ อสิ นค้า
7. กลยุทธ์ ด้า นการให้ข่ าวสาร (Public Strategy) การให้ขอ้ มู ล ข่า วสารเป็ นกลยุทธ์ ที่ มี
ความสาคัญและเหมาะกับยุคสมัยที่การติดต่อสื่ อสารถึงกันได้อย่างไร้ พรมแดน สภาพแวดล้อมและการใช้
ชี วิตของคนในสังคมมีเรื่ องของอินเทอร์ เน็ตมาเกี่ ยวข้องด้วยทั้งสิ้ นทาให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารต่างๆได้
อย่างรวดเร็ ว รู ปแบบการนากลยุทธ์มาใช้โดยเฉพาะการขายสิ นค้าออนไลน์ การให้ข่าวสารเช่น การโพสป
ระกาศ ฝากขายสิ นค้าตามเว็บลงประกาศฟรี ซ่ ึ งมีให้บริ การอยูม่ ากมาย หรื อต้องการให้ขอ้ มูลข่าวสารสิ นค้าที่
ตรงกลุ่มเป้ าหมายอาทิเช่นขายสิ นค้าแฟชัน่ วัยรุ่ น ขายผ้าห่ มผ้าปูที่นอน อาจเลือกเว็บบอร์ ดของมหาวิทยาลัย
ต่างๆที่ให้ลงประกาศฟรี เป็ นการใช้กลยุทธ์ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
8. กลยุทธ์ด้านการใช้พลัง (Power Strategy) นามาใช้กบั ร้ านขายสิ นค้าออนไลน์มีหลาย
รู ปแบบ ตัวอย่างเช่นการใช้อานาจในการต่อรองเพื่อสร้างเครื อข่าย โดยคนที่ตอ้ งการสั่งซื้ อสิ นค้าจากเราไป
จาหน่ ายต้องสมัครเป็ นตัวแทนเท่านั้นเพื่อที่จะได้สั่งซื้ อสิ นค้าในราคาขายส่ ง หรื อต้องสมัครเข้ากลุ่ มตาม
ประเภทของสิ นค้าในไลน์เพื่อนารู ปภาพของสิ นค้าแต่ละประเภทที่มีการอัพเดททุกวันไปโพสขาย ในกรณี น้ ี
เป็ นการขายส่ งสิ นค้า ส่ วนการขายปลีกให้กบั ลูกค้าทัว่ ๆไปหน้าเว็บเพจรู ปแบบการใช้กลยุทธ์พลังอาจมีการ
กาหนดราคาขายที่แตกต่างกัน เช่น สั่งซื้ อสิ นค้าครบ 3 รายการคิดราคาพิเศษเป็ นการต่อรองเพื่อแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย ร้านค้าออนไลน์มียอดขายเพิ่มขึ้นส่ วนของลูกค้าได้สินค้าในราคาที่ถูก
ลง
2.1.4 การบริหารการตลาด (Marketing Management)
การบริ หารการตลาด [4] หมายถึ งกระบวนการวางแผนการตลาด (Marketing Planning) การ
ปฏิบตั ิการตามแผนการตลาด (Marketing Implementation) และการประเมินผลการทางานทางการตลาด
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(Performance Evaluation) ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย จะเห็ นว่าความหมายของการบริ หารการตลาดเป็ นการนา
กระบวนการบริ หาร 3 ขั้นตอนมาใช้กบั การตลาดนัน่ เอง ขั้นตอนในการบริ หารการตลาดก็จะใช้หลักเกณฑ์
เดียวกับขั้นตอนในการบริ หารทัว่ ไป ซึ่ งประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การวางแผนการตลาด ขั้นที่ 2 การปฏิบตั ิการ
ทางการตลาด และขั้นที่ 3 การประเมินผลการทางานทางการตลาด
1. การวางแผนการตลาด กระบวนการวางแผนการตลาด (Marketing Planning Process)"
ประกอบด้วยขั้นตอน คื อวิเคราะห์ ส ถานการณ์ ก ารพิจารณาวัตถุ ประสงค์ทางการตลาดการเลื อกตลาด
เป้ าหมายและวัดขนาดความต้องการซื้ อของตลาดการออกแบบส่ วนประสมทางการตลาด และ การจัดเตรี ยม
แผนการตลาดสาหรับปี " สามารถแบ่งการวางแผนได้ดงั ต่อไปนี้
1) การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ (Situation Analysis) หมายถึ ง การส ารวจโปรแกรม
การตลาดในปั จจุบนั ของบริ ษทั เพื่อพิจารณาว่าโปรแกรมการตลาดในอนาคตควรจะเป็ นอย่างไร รวมทั้งต้อง
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายใน (ส่ วนประสมทางการตลาดหรื อปั จจัยทางการตลาด และสิ่ งแวดล้อมภายในอื่น
นอกเหนือจากปั จจัยทางการตลาด) และสิ่ งแวดล้อมภายนอก ( สิ่ งแวดล้อมจุลภาคและสิ่ งแวดล้อมมหภาค )
ที่มีอิทธิ พลต่อโปรแกรมการตลาด
2) การพิจารณาวัตถุประสงค์ทางการตลาด ( Determine the Marketing Objective ) เป็ น
การกาหนดเป้ าหมายทางการตลาดซึ่ งต้องเป็ นจริ ง มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงและวัดได้
3) การเลือกตลาดเป้ าหมายและวัดความต้องการซื้ อของตลาดเป็ นการวิเคราะห์ตลาดใน
ปั จจุบนั เพื่อหาโอกาสในตลาดที่คาดหวัง ( Potential Market ) แล้วเลือกตลาดที่ธุรกิจมีความสามารถที่จะ
ตอบสนองความพอใจในตลาดนั้นได้ การออกแบบส่ วนประสมทางการตลาดและยุทธวิธีการตลาด เป็ นงาน
ที่เกี่ ยวข้องกับส่ วนประสมการตลาดเพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้ กล่าวคือ สามารถสนองความ
ต้องการของตลาดเป้ าหมายให้พึ ง พอใจและสามารถบรรลุ จุดมุ่ง หมายของตลาด โดยมี จุดเริ่ ม ต้นที่ ก าร
กาหนดและวิเคราะห์ตลาดเป้ าหมาย ( Target Market ) แล้วจึงพัฒนาโปรแกรมทางการตลาดและส่ วน
ประสมการตลาดเพื่อสนองความต้องการของตลาดเป้ าหมายนั้น โดยมีวตั ถุ ประสงค์ทางการตลาดคือความ
พึงพอใจของลูกค้า
4) การวางแผนการตลาดสาหรับปี ( Annual Marketing Plan ) เป็ นแผนรวมกิ จกรรม
การตลาดของทั้งปี สาหรับธุ รกิจ หรื อผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างในแผนประกอบด้วย การกาหนดวัตถุประสงค์การ
กาหนดตลาดเป้ าหมายกลยุทธ์และยุทธวิธีการตลาดข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้สาหรับกิจกรรมการตลาด
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การปฏิบตั ิการตามแผนทางการตลาด ( Marketing Implementation ) เป็ นขั้นตอนที่สองในการ
บริ หารการตลาดมีกิจกรรมที่สาคัญ 3 ประการคือ
1) การจัดองค์กรทางการตลาด ( Marketing Organization ) หมายถึ ง การกาหนด
ภาระหน้าที่และโครงสร้างทางการตลาดขององค์กร โดยถือเกณฑ์การตลาด เป็ นวิธีการการจัดองค์กรตลาดที่
ใช้กนั แพร่ หลายมาก ตาแหน่งที่สูงสุ ดด้านการตลาด คือรองประธานด้านการตลาด และกาหนดหน้าที่ให้กบั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายต่างๆ ตามหน้าที่ ประกอบด้วย ผูจ้ ดั การฝ่ ายโฆษณา ผูจ้ ดั การฝ่ ายส่ งเสริ มการขาย ผูจ้ ดั การฝ่ าย
วิจยั การตลาด ผูจ้ ดั การฝ่ ายการขาย ผูจ้ ดั การฝ่ ายกระจายตัวสิ นค้า ผูจ้ ดั การฝ่ ายกิ จกรรมการตลาดอื่ นๆ
ผูจ้ ดั การแต่ละฝ่ ายจะควบคุ มงานแต่ละฝ่ าย เช่ น ผูจ้ ดั การฝ่ ายการขายจะควบคุ มแต่ละหน่ วยงานการขาย
ภาคสนาม เป็ นต้น
2) การจัดองค์กรตลาดตามภูมิศาสตร์ ( Geographical Organization ) เป็ นการกาหนด
ภาระหน้าที่และโครงสร้ างขององค์กรการตลาดตามอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ ตาแหน่ งสู งสุ ดคือ ผูบ้ ริ หาร
การตลาดระดับสู ง จะควบคุมผูจ้ ดั การฝ่ ายต่างๆ ซึ่ งมีการแบ่งองค์กรการตลาดตามหน้าที่ก่อน ในส่ วนที่เป็ น
ฝ่ ายการขายทัว่ ไป จะแยกงานความรับผิดชอบตามเขตภูมิศาสตร์ ตัวอย่างเช่ น ผูจ้ ดั การภาคเหนื อ ผูจ้ ดั การ
ภาคใต้ ผูจ้ ดั การภาคตะวันออก ผูจ้ ดั การภาคตะวันตก ผูจ้ ดั การภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ผูจ้ ดั การภาคก็จะ
ควบคุมดูแลพนักงานขายประจาภาคของตน
3) การจัดองค์กรการตลาดตามผลิตภัณฑ์หรื อตรายี่ห้อ ( Product or Brand Organization )
เป็ นการกาหนดภาระหน้าที่และโครงสร้างขององค์กรการตลาด โดยแยกประเภทตามลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อ
ตรายี่ห้อ ถื อว่ามีการจัดโครงสร้ างองค์กรตามผลิ ตภัณฑ์ กล่าวคือ ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิ ตภัณฑ์ ก ข ค อยู่ภายใต้
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายทัว่ ไป หรื อแยกเป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตภัณฑ์ข้ ึนตรงต่อผูบ้ ริ หาร
การจัดองค์กรการตลาดตามประเภทลูกค้า ( Customer Organization ) เป็ นการกาหนดภาระหน้าที่
และโครงสร้างขององค์กรการตลาด โดยแยกตามกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน ตัวอย่างผูจ้ ดั การฝ่ ายขายทัว่ ไป
สาหรับรถกระบะจะแยกภาระความรับผิดชอบตามประเภทลูกค้า เช่น ผูจ้ ดั การขายสาหรับผูบ้ ริ โภค ผูจ้ ดั การ
ขายสาหรับกลุ่มเกษตรกร ผูจ้ ดั การขายสาหรับกลุ่มธุ รกิจ ผูจ้ ดั การขายสาหรับกลุ่มข้าราชการ เป็ นต้น
การจัดโครงสร้างการตลาดโดยอาศัยหลักเกณฑ์หลายวิธีร่วมกัน ( Combination Organization Bases
) มักจะใช้ในธุ รกิจขนาดกลางและใหญ่ โครงสร้างขององค์กรการตลาดซึ่ งแยกตามหน้าที่ร่วมกับผลิตภัณฑ์
การจัดหาบุคคลเข้าทางาน ( Staff ) ประกอบด้วย การสรรหา ( Recruitment ) และคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน (
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Select ) ในองค์กร ในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเป็ นสิ่ งสาคัญมากโดยเฉพาะหน่วยงานขายเพราะหน่วยนี้
เป็ นหน่วยที่สร้างรายได้และกาไร โดยเหตุน้ ี จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะต้องมีโปรแกรมการคัดเลือกหน่วยงานขาย
ที่ดีเนื่องจาก พนักงานที่ดียากที่จะสรรหาและทาให้เกิดความลาบากในการคัดเลือกด้วย การที่ได้พนักงานที่
ไม่มีคุณภาพเมื่อเลื่อนตาแหน่งเป็ นผูจ้ ดั การก็จะกลายเป็ นผูจ้ ดั การไม่มีคุณภาพ การคัดเลือกที่ดีจะทาให้งาน
การบริ หารง่ายขึ้น พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกที่ดีจะง่ายต่อการฝึ กอบรม ควบคุมและจูงใจ การคัดเลือกที่ดี
โดยทัว่ ไปจะลดอัตราการออกจากงานและลดต้นทุ นในการสรรหา การคัดเลื อก และฝึ กอบรมด้วย และ
พนักงานขายที่ได้รับการฝึ กอบรมที่ดีจะสามารถทางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้
2. การปฏิบตั ิการทางการตลาด (Marketing Operating) ในขั้นนี้ จะเกี่ยวข้องกับการสั่งการและ
การปฏิบตั ิการทางการตลาดตามโปรแกรมที่วางไว้ งานที่เกี่ยวข้องในขั้นนี้ จะประกอบด้วย การมอบหมาย
งาน การประสานงาน การจูงใจและติดต่อสื่ อสาร ดังนี้
1) การมอบหมายงาน (Delegation) ในขั้นนี้ผบู ้ ริ หารจะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้ ผู้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา ความสามารถของผู้บ ริ หารอาจจะวัด จาความสามารถของตัว เขา หรื อวัด จาก
ความสามารถในการมอบหมายงานก็ได้
2) การประสานงาน (Coordination) หมายถึ งการจัดให้ก ลุ่ มบุ คคลระหว่างฝ่ ายต่างๆ
สามารถทางานร่ วมกันได้โดยบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้
3) การจู ง ใจ (Motivation)

หมายถึ ง การชัก น า หรื อ โน้ม น้า วคนให้มี ท ัศ นคติ แ ละ

พฤติกรรมไปในทางที่ผจู ้ ูงใจต้องการ การที่จะจูงใจพนักงานได้สาเร็ จนั้นต้องขึ้นอยูก่ บั เทคนิ คของผูบ้ ริ หาร
ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ผจู้ ูงใจของพนักงานให้เป็ นไปในทิศทางขององค์กร
4) การติดต่อสื่ อสาร (Communication) หมายถึง "การถ่ายทอดข่าวสารจากผูส้ ่ งไปยังผูร้ ับ
โดยที่ผสู ้ ่ งข่าวสารและผูร้ ับข่าวสารต่างก็มีความเข้าใจในข่าวสารนั้น" การติดต่อสื่ อสารเป็ นสิ่ งสาคัญมาก
สาหรับการปฏิบตั ิการทางการตลาด เพราะทาให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
3. การประเมินผลการทางานทางการตลาด (Performance Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบ
หรื อวัดผลการปฏิบตั ิงานทางการตลาดและแก้ไขปั ญหาข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมา เพื่อให้
งานเป็ นไปตามแผนการตลาดที่วางไว้ การประเมินผลเป็ นงานขั้นสุ ดท้าย ในการบริ หารการตลาด
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กระบวนการประเมินผลการทางานทางการตลาดมีดงั นี้
1) การเปรี ยบเทียบผลการทางานกับแผนการตลาด เพื่อดู ว่าผลการทางานเป็ นอย่างไร
(What happened?) เสร็ จแล้วก็นาผลการทางานนั้นไปเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมาย กลยุทธ์หรื อยุทธวิธีหรื อ
โปรแกรมการตลาดที่กาหนดไว้ ในขั้นนี้ คือการวางแผนการตลาด เช่น วัดผลยอดขายจริ งได้ 8 ล้านบาทจะ
นาไปเปรี ยบเทียบกับยอดขายที่กาหนดไว้ 10 ล้านบาท
2) วิเคราะห์สาเหตุที่เกิ ดผลในการทางานนั้น (Why? it happened?) เป็ นการค้นหาถึง
สาเหตุที่เกิ ดขึ้นจากผลการทางานที่ แตกต่างจากแผนที่กาหนดไว้ เช่ นวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ยอดขายต่ ากว่า
เป้ าหมาย อาจเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ลา้ สมัย
3) การแก้ไขปรับปรุ ง เป็ นการพิจารณาว่าจะทาอะไรกับปั ญหาที่เกิดขึ้น (What to do?)
แนวทางการแก้ไขปรับปรุ งจะนามาใช้ในการวางแผนการตลาดต่อไปในอนาคต เช่ น ถ้าทราบว่าสาเหตุที่
ยอดขายลดเนื่ องจากผลิตภัณฑ์ลา้ สมัย บริ ษทั จะต้องค้นหาความต้องการของลูกค้าเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ใหม่
รวมทั้งวางแผนโปรแกรมการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไป
4) การวิเคราะห์ยอดขาย (Analysis of Sales Volume) หมายถึง การเปรี ยบเทียบระหว่าง
ยอดขายจริ งกับยอดขายตามเป้ าหมายในรู ปแบบของจานวนหน่วย หรื อจานวนเงิน (รายได้จากการขาย) การ
วิเคราะห์ยอดขายอาจจะถือเกณฑ์วิเคราะห์ยอดขายรวม ยอดขายสาหรับสายผลิตภัณฑ์หรื อแต่ละผลิตภัณฑ์
หรื อแต่ละตรายี่ห้อ ยอดขายตามอาณาเขตต่างๆ และยอดขายตามกลุ่มลูกค้า เมื่อวัดยอดขายจริ งได้แล้วจะ
นามาเปรี ยบเทียบกับยอดขายตามเป้ าหมายแล้ววิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและสาเหตุของปั ญหารวมทั้ง
เสนอแนะวิธีแก้ไขปรับปรุ งปั ญหานั้นต่อไป
5)

การวิเคราะห์ส่วนครองตลาด (Market share Analysis) คาว่าส่ วนครองตลาด

หมายถึ งอัตรายอดขายของบริ ษทั ต่อยอดขายทั้งสิ้ นของอุ ตสาหกรรม หรื อยอดขายของคู่แข่งขัน ในการ
วิเคราะห์ ส่วนครองตลาดบริ ษทั จะหาส่ วนครองตลาดที่เกิ ดขึ้นแล้วนาไปเปรี ยบเที ยบกับอัตราส่ วนครอง
ตลาดที่ ได้กาหนดไว้ แล้ววิเคราะห์ ถึงผลต่างที่ เกิ ดขึ้ นว่าเกิ ดจากสาเหตุอะไรแล้วจึ งหาวิธีแก้ไขปรับปรุ ง
ต่อไป
2.1.5 ส่ วนประสมทางการตลาด Marketing Mix
ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix) [5] คือ องค์ประกอบที่สาคัญในการดาเนินงานการตลาด
เป็ นปั จจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุ รกิจจะต้องสร้างส่ วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวาง
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กลยุทธ์ทางการตลาด ( ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541: 35-36, 337 ) ส่ วนประสมการตลาด ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ (Product) การจัดจาหน่าย (Place) การกาหนดราคา (Price) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เรา
สามารถเรี ยกส่ วนประสมทางการตลาดได้อีกอย่างหนึ่ งว่า 4’Ps ส่ วนประกอบทั้ง 4 ตัวนี้ ทุ กตัวมี ความ
เกี่ยวพันกัน P แต่ละตัวมีความสาคัญเท่าเทียมกันแต่ข้ ึนอยูก่ บั ผูบ้ ริ หารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์ โดย
เน้นน้าหนักที่ P ใดมากกว่ากัน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของเป้ าหมายทางการตลาด คือ ตัว
ผูบ้ ริ โภค

รู ปที่ 2.4 7Ps Marketing Mix
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ปั จจัยแรกที่จะแสดงว่ากิจการพร้อมจะทาธุ รกิจได้ กิจการนั้นจะต้องมี
สิ่ ง ที่ จะเสนอขาย อาจเป็ นสิ นค้า ที่ มี ตวั ตน บริ ก าร ความคิ ด (Idea) ที่ จะตอบสนองความต้อง การได้
การศึกษาเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์น้ นั นักการตลาด มักจะศึกษาผลิ ตภัณฑ์ในรู ปของผลิ ต ภัณฑ์เบ็ดเสร็ จ (Total
Product) ซึ่ งหมายถึ ง ตัวสิ นค้า บวกกับความพอใจและผลประโยชน์อื่นที่ผบู ้ ริ โภคได้รับจากการซื้ อสิ นค้า
นั้น ผูบ้ ริ หารการตลาดจะต้องมีการปรับปรุ งสิ นค้าหรื อบริ การที่ผลิ ตขึ้นมาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้ าหมาย โดยเน้นถึงการสร้างความพอใจให้แก่ผู ้ บริ โภคและสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ น
สาคัญในการศึกษาเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ จะต้องศึกษาปั ญหาต่างๆ ที่ครอบคลุมถึงการเลือกตัวผลิตภัณฑ์ หรื อ
สายผลิ ตภัณฑ์ การเพิ่มหรื อลดชนิ ดของสิ นค้าในสายผลิ ตภัณฑ์ ลักษณะของผลิ ตภัณฑ์ ในเรื่ องคุ ณภาพ
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ประสิ ทธิ ภาพ สี ขนาด รู ปทรง การให้บริ การประกอบการขาย การรับประกัน ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา
จาหน่ายตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่มใด วงจรผลิตภัณฑ์ของสิ นค้ามีระยะเวลานานเท่าใด ใน
แต่ละช่วง เวลาของวงจรผลิตภัณฑ์น้ นั นักบริ หารการตลาดควรจะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไร และเมื่อ
ต้องการที่ จะสร้ างความเจริ ญก้าวหน้าให้แก่ กิจการ ธุ รกิ จจะต้องมี การวางแผนพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใ หม่ใ ห้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้อย่างไรปั จจุบนั จะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจและพิถีพิถนั ใน
การเลือกซื้ อสิ นค้ามากกว่าแต่ก่อน บทบาทของการบรรจุภณ
ั ฑ์จึงมีความสาคัญต่อตัวผลิตภัณฑ์อย่างยิ่ง การ
บรรจุภณั ฑ์จะก่อให้ เกิดประโยชน์หลักอยู่ 2 ประการด้วยกัน คือ เป็ นการป้ องกันคุณภาพของสิ นค้าและช่วย
ส่ งเสริ มการจาหน่ายดังนั้น รู ปร่ างของภาชนะบรรจุหรื อหี บห่ อในปั จจุบนั จึงมีสีสันสะดุดตา และวัสดุที่ใช้
ทาหี บห่ อแปลกใหม่กว่าเดิ ม บ่อยครั้งที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าโดยคานึ งถึ งตัวบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าตัว
สิ นค้า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาจาหน่ายในตลาดจะต้องมีการกาหนดตราสิ นค้าและเครื่ องหมายการค้า เพื่อเป็ น
การแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์น้ นั เป็ นของผูผ้ ลิตรายใดรายหนึ่ งอย่างชัดเจน ตราสิ นค้าเป็ นสิ่ งมีประโยชน์แก่
ผูบ้ ริ โภค ทาให้ผบู ้ ริ โภคทราบว่าสิ นค้าชนิ ดนั้น เป็ นของผูผ้ ลิตรายใด ผูบ้ ริ โภคจะสามารถใช้ประสบการใน
อดีตมาช่วยในการตัดสิ นใจซื้ อได้ง่ายขึ้น โดยมิตอ้ งสอบถามข้อมูลอยูต่ ลอดเวลาและเกิดความมัน่ ใจในการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้านั้น
2. การจัดจาหน่าย (Place or Distribution) ผลิตภัณฑ์ที่ผผู ้ ลิตผลิตขึ้นมาได้น้ นั ถึงแม้วา่ จะมี
คุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถ้าผูบ้ ริ โภคไม่ทราบแหล่งซื้ อและไม่สามารถจะจัดหามาได้เมื่อเกิดความต้องการ2
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการผูบ้ ริ โภคได้ ดังนั้น นักการตลาดจึงจาเป็ นต้อง
พิจารณาว่าที่ไหน เมื่อไร และโดยใครที่จะเสนอขายสิ นค้า การจัดจาหน่ายเป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้อน แต่ก็เป็ นสิ่ งจา
เป็ นที่ตอ้ งศึกษาการจัดจาหน่ายแบ่งกิจกรรมออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
 ช่ องทางจาหน่ ายสิ นค้า ( Channel of Distribution) เน้นการศึกษาถึ งชนิ ดของช่ อง
ทางการจาหน่ ายว่าจะใช้วิธีการขายสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภคโดยตรง หรื อการขายสิ นค้าผ่านสถาบันคนกลาง
ต่างๆ บทบาทของสถาบันคนกลางต่างๆ เช่น พ่อค้าส่ ง (Wholesalers ) พ่อค้าปลีก (Retailers) และตัวแทน
คนกลาง (Agent Middleman) ที่มีต่อตลาด อีกส่ วนหนึ่ งของกิจกรรมการจัดจาหน่ายสิ นค้า คือ การแจกจ่าย
ตัว สิ น ค้า (Physical

Distribution)

การกระจายสิ น ค้า เข้า สู่ ต ัว ผู ้บ ริ โ ภค การเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารขนส่ ง

Transportation) ที่เหมาะสมในการช่วยแจกจ่ายสิ นค้า สื่ อการขนส่ งได้แก่ การขนส่ งทางอากาศ ทางรถยนต์
ทางรถไฟ ทางเรื อ และทางท่อ ผูบ้ ริ หารการตลาดจะต้องคานึ งว่าจะเลือกใช้สื่ออย่างใดถึงจะดีที่สุด โดยเสี ย
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ค่าใช้จ่ายต่าและสิ นค้านั้นไปถึงลูกค้าทันเวลา ขั้นตอนที่สาคัญอีกประการหนึ่ งในการแจกจ่ายตัวสิ นค้า คือ
ขั้นตอนของการจัดเก็บรักษาสิ นค้า (Storage) เพื่อรอการจาหน่ายให้ทนั เวลาที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ
 การกาหนดราคา (Price) เมื่อธุ รกิจได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้ ึนมา รวมทั้งหาช่องทาง
การจัดจาหน่ายและวิธีการแจกจ่ายตัวสิ นค้าได้แล้ว สิ่ งสาคัญที่ธุรกิจจะต้องดาเนิ นการต่อไป คือ การกาหนด
ราคาที่เหมาะสมให้กบั ผลิตภัณฑ์ที่จะนาไปเสนอขายก่อนที่จะกาหนดราคาสิ นค้า ธุ รกิจต้องมีเป้ าหมายว่าจะ
ตั้งราคาเพื่อต้องการกาไร หรื อเพื่อขยายส่ วนถือครองตลาด (Market Share) หรื อเพื่อเป้ าหมายอย่างอื่น อีกทั้ง
ต้องมีการใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาที่จะทาให้เกิดการยอมรับจากตลาดเป้ า หมายและสู ้กบั คู่แข่งขันได้ในการ
แข่งขันในตลาด กลยุทธ์ราคาเป็ นเครื่ องมือที่คู่แข่งขันนามาใช้ได้ ผลรวดเร็ วกว่าปั จจัยอื่นๆ เช่น การลดราคา
หรื ออาจตั้งราคาสิ นค้าให้สูงสาหรับสิ นค้าที่มีลกั ษณะพิเศษในตัวของมันเอง เพื่อแสดงภาพพจน์ที่ดี อาจใช้
ผลทางจิตวิทยามาช่วยเสริ มการตั้งราคา การตั้งราคาสิ นค้าอาจมีนโยบายการให้สินเชื่ อหรื อนโยบายการให้
ส่ วนลดเงินสดส่ วนลดการค้า หรื อส่ วน ลดปริ มาณ ฯลฯ นอกจากนั้นธุ รกิจจะต้องคานึ งถึงกฎข้อบังคับทาง
กฎหมายที่จะมีผลกระทบต่อราคาด้วย ราคามูลค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ราคาเป็ นต้นทุนของลูกค้า ผูบ้ ริ โภค
จะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กบั ราคาผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา เขาจะตัดสิ นใจซื้ อ
ดังนั้น ผูก้ าหนดกลยุทธ์การตลาดด้านราคาต้องคานึ งถึ งประเด็นต่างๆ ดังนี้ 3.1 คุ ณค่าที่รับรู ้ ในสายตาของ
ลู กค้า ซึ่ งต้องพิ จารณาว่าการยอมรั บของลู กค้าในคุ ณค่ าของผลิ ตภัณฑ์ว่าสู งกว่าราคานั้น ผลิ ตภัณฑ์น้ ัน
ต้นทุนสิ นค้า และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การแข่งขัน และ ปัจจัยอื่นๆ
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการติดต่อสื่ อสารไปยัง
ตลาดเป้ าหมาย การส่ งเสริ มการตลาดเป็ นวิธีการที่ จะบอกให้ลู กค้าทราบเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ที่เสนอขาย
วัตถุประสงค์ของการส่ งเสริ มการตลาด เพื่อบอกให้ลูกค้าทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ออกจาหน่ายในตลาดพยายาม
ชักชวนให้ลูกค้าซื้ อและเพื่อเตือนความทรงจากับตัวผูบ้ ริ โภค3การส่ งเสริ มการตลาดจะต้องมีการศึกษาถึ ง
กระบวนการติดต่อสื่ อสาร (Communication Process) เพื่อเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ับกับผูส้ ่ ง การ
ส่ งเสริ มการตลาดมีเครื่ องมือสาคัญที่จะใช้อยู่ 4 ชนิ ดด้วยกัน ที่เรี ยกว่าส่ วนผสมของการส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion Mix) ได้แก่


การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) เป็ นการเสนอขายสิ นค้าแบบเผชิ ญหน้า

กัน (Face-to-Face) พนักงานขายต้องเข้าพบปะกับผูซ้ ้ื อโดยตรงเพื่อเสนอขายสิ นค้า การส่ งเสริ มการตลาด
โดยวิธีน้ ีเป็ นวิธีที่ดีที่สุด แต่เสี ยค่าใช้จ่ายสู ง
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การโฆษณา (Advertising) หมายถึ ง รู ป แบบของการจ่ า ยเงิ นเพื่ อการส่ ง เสริ ม

การตลาด โดยมิได้อาศัยตัวบุคคลในการนาเสนอหรื อช่วยในการขาย แต่เป็ นการใช้สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร ป้ ายโฆษณา อินเตอร์ เนท (Internet) สื่ อโฆษณาเหล่านี้ จะสามารถ
เข้าถึงผูบ้ ริ โภคเป็ นกลุ่มใหญ่ เหมาะสาหรับสิ นค้าที่ตอ้ งการกระจายตลาดกว้าง


การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมที่ทาหน้าที่ช่วยพนักงาน

ขายและการโฆษณาในการขายสิ นค้า การส่ งเสริ มการขายเป็ นการกระตุน้ ผูบ้ ริ โภคให้เกิดความต้องการใน
ตัวสิ นค้า การส่ งเสริ มการขายจัดทาในรู ปของการแสดงสิ นค้า การแจกของตัวอย่าง แจกคูปอง ของแถม การ
ใช้แสตมป์ เพื่อแลกสิ นค้าการชิงโชคแจกรางวัลต่างๆ ฯลฯ


การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) ในปั จจุบนั ธุ รกิจ

มักสนใจภาพพจน์ของกิจการ ธุ รกิจได้ใช้เงินจานวนมากเพื่อสร้างชื่ อเสี ยงและภาพพจน์ของกิจการ ปั จจุบนั
องค์ก รธุ รกิ จส่ วนใหญ่ ไม่ ไ ด้เน้นที่ การแสวงหากาไร (Maximize Profit) เพี ย งอย่า งเดี ย ว ต้องเน้นที่
วัตถุ ประสงค์ของการให้บริ การแก่สังคมด้วย (Social Objective) เพราะความอยู่รอดขององค์การธุ รกิ จจะ
ขึ้นอยูก่ บั การยอมรับของกลุ่มผูบ้ ริ โภคในสังคม ถ้าหากกลุ่มผูบ้ ริ โภคต่อ ต้านหรื อมีความคิดว่าองค์การธุ รกิจ
แสวงหาผลประโยชน์ให้กบั ตนมากจนไม่คานึงถึงสังคม หรื อผูบ้ ริ โภค เช่น การผลิตสิ นค้า แล้วปล่อยน้าเสี ย
ลงแม่นา้ หรื อทาให้อากาศเป็ นพิษ ก่อให้เกิดผลเสี ยแก่ส่วนรวม โดยมิได้หาวิธีแก้ไข จะสร้างภาพพจน์ที่ไม่ดี
ขององค์การธุ รกิจหรื อตัวอย่างของ บริ ษทั บุญรอดบริ เวอรี่ จากัด เป็ นกิจการขายเบียร์ ซึ่ งมีส่วนในการเสนอ
สิ่ งที่ เป็ นพิษภัยต่อประชาชน จึ งพยายามทาป้ ายโฆษณาเพื่อเสริ ม สร้ างภาพพจน์ ด้วยการเสนอเรื่ องการ
อนุ รักษ์ธรรมชาติ อนุ รักษ์วฒั นธรรมไทย เป็ นการชดเชย เบี่ ยงเบนความรู ้ สึกต่อต้านของสังคม หากกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคไม่พอใจและไม่ตอ้ งการซื้ อสิ นค้าและบริ การของผูผ้ ลิต ย่อมเป็ นสาเหตุที่จะจากัดการเจริ ญเติบโต
ของธุ รกิจได้4.5.กระบวนการ (Process) เป็ นการสร้างสรรค์และการส่ งมอบส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดย
อาศัยกระบวนการที่วางแผนมาเป็ นอย่างดี กลยุทธ์ที่สาคัญสาหรับการบริ การ คือ เวลาและประสิ ทธิ ภาพใน
การบริ การ ดังนั้นกระบวนการบริ การที่ดีจึงควรมีความรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพในกาส่ งมอบรวมถึงต้อง
ง่ายต่อการปฏิบตั ิการ เพื่อที่พนักงานจะได้ไม่เกิดความสับสน ทางานได้อย่างถูกต้องและมีแบบแผนเดียวกัน
และงานที่ได้ตอ้ งดีมีประสิ ทธิภาพและคุณภาพ
ส่ วนประสมการตลาด7 อย่าง หรื อ Marketing Mix 7P's ธุ รกิจในอุตสาหกรรมบริ การ (Service
Industry) มีความแตกต่างจากธุ รกิจอุตสาหกรรมสิ นค้าอุปโภคและบริ โภคทัว่ ไป เพราะมีท้ งั ผลิตภัณฑ์ที่จบั
ต้องได้ (Tangible Product) และผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องไม่ได้ (Intangible Product) เป็ นสิ นค้าและบริ การที่นา
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เสนอต่อลูกค้าหรื อตลาด กลยุทธ์การตลาดที่นามาใช้กบั ธุ รกิจการบริ การจาเป็ นที่จะต้องจัดให้มีส่วนประสม
ทางการตลาดที่แตกต่างจากการตลาดโดยทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุ รกิ จที่มีการต้อนรับขับสู ้ (Hospitality)
เป็ นหัวใจหลักในการทาธุ รกิ จศาสตราจารย์ ฟิ ลลิ ป ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler) กูรูดา้ นการตลาดชั้นนาของ
โลก ได้ให้แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสาหรั บธุ รกิ จบริ การ (Service Marketing Mix) ไว้ว่าเป็ น
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจที่ให้บริ การซึ่ งเป็ นธุ รกิจที่แตกต่างสิ นค้าอุปโภคและบริ โภคทัว่ ไป จาเป็ นจะต้อง
ใช้ส่ วนประสมการตลาด(Marketing Mix) 7 อย่า ง หรื อ 7P's ในการกาหนดกลยุทธ์ ก ารตลาดซึ่ ง
ประกอบด้วย
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่ งสนองความจาเป็ นและความต้องการของมนุ ษย์ได้คือ
สิ่ งที่ผขู ้ ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุ ณค่าของผลิ ตภัณฑ์น้ นั ๆ โดยทัว่ ไป
แล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 2ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้(Tangible Products) และ ผลิตภัณฑ์ที่จบั
ต้องไม่ได้ (Intangible Products)
2. ด้านราคา (Price) หมายถึ ง คุ ณค่าผลิ ตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิ น ลู กค้าจะเปรี ยบเที ยบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของบริ การกับราคา (Price) ของบริ การนั้น ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคาลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น
การกาหนดราคาการให้บริ การควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริ การชัดเจน และง่ายต่อการจาแนก
ระดับบริ การที่ต่างกัน
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) เป็ น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่ งแวดล้อมใน
การนาเสนอบริ การให้แก่ ลูกค้า ซึ่ งมีผลต่อการรับรู ้ ของลู กค้าในคุ ณค่าและคุ ณประโยชน์ของบริ การที่นา
เสนอ ซึ่ งจะต้องพิจารณาในด้านทาเลที่ต้ งั (Location) และช่องทางในการนาเสนอบริ การ (Channels)
4. ด้านการส่ งเสริ ม (Promotions) เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่มีความสาคัญในการติดต่อสื่ อสารให้
ผูใ้ ช้บริ การ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริ การและเป็ น
กุญแจสาคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
5. ด้านบุคคล (People) หรื อพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม การ
จูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างเหนื อคู่แข่งขันเป็ นความ สัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ตอ้ งมีความสามารถ มีทศั นคติที่สามารถ
ตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหา สามารถสร้ างค่านิ ยมให้กบั
องค์กร
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6. ด้านกายภาพและการนาเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) เป็ น
แสดงให้เห็ นถึ งลัก ษณะทางกายภาพแลการนาเสนอให้ก ับลู กค้าให้เห็ นเป็ นรู ปธรรม โดยพยายามสร้ า ง
คุณภาพโดยรวมทั้งทางด้ายกายภาพและรู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นด้าน
การแต่งกายสะอาดเรี ยบร้ อย การเจรจาต้องสุ ภาพอ่อนโยน และการให้บริ การที่รวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์
อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกิ จกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิ บตั ิใน
ด้านการบริ การ ที่นาเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ ว และทาให้ผใู้ ช้บริ การ
เกิ ดความประทับ ใจส่ วนประสมการตลาดทั้ง 7 อย่า งข้า งต้นเป็ นสิ่ ง สาคัญต่ อการกาหนดกลุ ย ทธ์ ต่า งๆ
ทางด้านการตลาดของธุ รกิจ ที่จะต้องมีการจัดส่ วนประสมแต่ละอย่างให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ของธุ รกิจและของอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันไปไม่มีสูตรที่ตายตัว

รู ปที่ 2.5 แสดงให้เห็นส่ วนประกอบย่อยของแต่ละPในMarketing Mix
2.1.6 พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค [6] ขึ้นสุ ดท้ายที่ซ้ื อสิ นค้าและบริ การไปเพื่อกินเองใช้เอง หรื อเพื่อ
กิ นหรื อใช้ภายในครั วเรื อน ผูบ้ ริ โภคทุ ก คนที่ ซ้ื อสิ นค้า และบริ การไปเพื่ อวัตถุ ป ระสงค์เช่ นว่า นี้ รวมกัน
เรี ยกว่าตลาดผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคทัว่ โลกนั้น มีความแตกต่างกันในลักษณะประชากรอยูห่ ลายประเด็น เช่น ใน
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เรื่ องของอายุ รายได้ ระดับ การศึ ก ษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ค่ า นิ ย ม และรสนิ ย ม เป็ นต้น ท าให้
พฤติกรรมการกินการใช้ การซื้ อ และความรู ้สึกนึกคิดของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์แตกต่างกันออกไป ทาให้มี
การซื้ อการบริ โภคสิ นค้าและบริ การหลาย ๆ ชนิ ดที่แตกต่างกันออกไป นอกจากลักษณะประชากรดังกล่าว
แล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อี กที่ทาให้มีการบริ โภคแตกต่างกัน ตามทฤษฎี สิ่งเร้ า (stimuli) และการตอบสนอง
(response) หรื อที่ เรี ยกสั้น ๆ ว่า S-R theory ทฤษฎี ที่ว่านี้ ได้มาจากผลของการสังเกตและทดลองของ
นักจิตวิทยาหลายท่าน เช่น Pavlov, John Watson, Clark Hull และ Edward Tolmen เป็ นต้น
สิ่ งเร้า (stimuli) ในทางการตลาดนั้น เราแบ่งสิ่ งเร้าออกเป็ น 2 ประเภท คือ สิ่ งเร้าทางการตลาดกับ
สิ่ ง แวดล้อ มอื่ น ๆทางการตลาด ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจและพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โ ภค สิ่ ง เร้ า ทาง
การตลาด ได้แก่ สิ่ งที่เราเรี ยกว่า ส่ วนประสมทางการตลาดหรื อ 4'Ps อันได้แก่ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ
จัดจาหน่ายและการส่ งเสริ มการตลาดนัน่ เอง สิ่ งแวดล้อมอื่นๆ ทางการตลาด ที่อยูอ่ ยูล่ อ้ มรอบผูบ้ ริ โภคได้แก่
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม การเมือง / กฎหมาย และวัฒนธรรม ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
สิ่ งเร้าเหล่านี้ นบั เป็ นตัวนาเข้าหรื อ input ที่จะเข้าไปยังกล่องดาของผูบ้ ริ โภค และส่ งผลให้มีการตอบสนอง
ออกมาเป็ น output
กล่องดา (black box) คาคานี้ เป็ นนามธรรม โดยสมมติว่ากล่องดาเป็ นที่รวมเอาปั จจัยต่างๆ ที่ว่านี้
ได้แก่ วัฒนธรรม สังคม ลักษณะ ส่ วนบุคคล และลักษณะทางจิตวิทยาของผูบ้ ริ โภคแต่ละคนเอาไว้ นอกไป
จากนี้ในกล่องดายังมีกระบวนการตัดสิ นใจซื้ ออยูอ่ ีกด้วย สิ่ งเร้าเมื่อมาถึงกล่องดาจะถูกปั จจัยต่าง ๆ ดังกล่าว
ตกแต่ ง ขัด เกลาแปรรู ป ออกมาเป็ นการตอบสนอง ถ้า การตอบสนองเป็ นไปในทางบวก กระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อทางาน จนกระทัง่ มีการซื้ อเกิดขึ้นตามมา ถ้าตอบสนองเป็ นไปในทางลบ ผูบ้ ริ โภคคงไม่ลงมือ
ซื้ อ
การตอบสนอง (response) เป็ นผลลัพธ์จากอิทธิพลของปั จจัยและกลไกการทางานของกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อที่อยู่ในกล่องดาของผูบ้ ริ โภค ถ้าการตอบสนองเป็ นไปในทางบวก จะสังเกตเห็ นผูบ้ ริ โภคไป
เลือกผลิตภัณฑ์ที่จะซื้ อ เลื อกตราผลิ ตภัณฑ์ที่จะซื้ อเลื อกร้ านค้าที่จะซื้ อ เลือกจังหวะเวลาที่จะซื้ อ และเลือก
จานวนที่จะซื้ อ เป็ นต้น
ปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ปั จจัยทางวัฒนธรรม (cultural factors) เป็ นปั จจัยที่
อิ ท ธิ พ ลออกที่ ก ระทบต่ อ พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โ ภคได้ก ว้า งขวางที่ สุ ด ลึ ก ล้ า ที่ สุ ด ซึ่ งแบ่ ง ย่อ ยออกเป็ น
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วัฒนธรรมหลัก (core culture) แล้วก็อนุ วฒั นธรรม (subculture) และชั้นทางสังคม (social class) วัฒนธรรม
หลัก เป็ นสิ่ งที่มีอยูใ่ นทุกกลุ่มหรื อในทุกสังคมของมนุ ษย์ และเป็ นตัวก่อให้เกิดค่านิ ยม การรับรู ้ ความอยาก
ได้ ไปจนถึงพฤติกรรมของมนุ ษย์ สิ่ งเหล่านี้ เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ถ่ายทอดให้แก่กนั และกันมา และด้วยเหตุที่แต่
ละสังคมก็มีวฒั นธรรมหลักเป็ นของตนเอง ผลก็คือพฤติกรรมการซื้ อของมนุ ษย์ในแต่ละสังคมก็จะผิดแผก
แตกต่างกันไป อนุวฒั นธรรม หมายถึง วัฒนธรรมของคนกลุ่มย่อยที่รวมกันเข้าเป็ นสังคมกลุ่มใหญ่ จาแนก
อนุ วฒั นธรรมออกเป็ น 4 ลักษณะ คือ อนุ วฒั นธรรมทางเชื้ อชาติ (ethnic subculture) อนุ วฒั นธรรมตาม
ท้อ งถิ่ น (regional subculture) อนุ ว ฒ
ั นธรรมทางอายุ (age subculture) อนุ ว ฒ
ั นธรรมทางอาชี พ
(occupational subculture) ชั้นทางสังคม หมายถึ ง คนจานวนหนึ่ งที่ มีรายได้ อาชี พ การศึกษา หรื อชาติ
ตระกูลอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างเหมือนกัน ชั้นทางสังคมของผูบ้ ริ โภคที่อยู่ในสังคมเมื่อแบ่งออก
แล้วจะมีลกั ษณะ ดังนี้
1) ผูบ้ ริ โภคที่อยูใ่ นชั้นเดียวกันมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมเหมือนกัน
2) สถานภาพของผูบ้ ริ โภคจะสู งหรื อต่ า ส่ วนหนึ่ งขึ้ นอยู่ก ับ ว่า จะถู ก จัดกลุ่ ม อยู่ใ นชั้นทาง
สังคมระดับใด
3) ชั้นทางสังคมของผูบ้ ริ โภคถูกจัดกลุ่มและลาดับความสู งต่าโดยตัวแปรหลายตัว เช่น อาชี พ
รายได้ ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย การศึกษา และค่านิยม เป็ นต้น
4) บุคคลอาจมีการเคลื่ อนไหลจากชั้นทางสังคมชั้นหนึ่ งหนึ่ งไปยังชั้นอื่น ๆ ได้ ทั้งเลื่ อนขึ้น
และเลื่อนลง
ปัจจัยทางสังคม (social factors) ปั จจัยทางสังคมที่ส่งอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
มี ม ากมาย เช่ น กลุ่ ม อ้า งอิ ง ครอบครั ว บทบาทและสถานภาพในสั ง คม เป็ นต้น กลุ่ ม อ้า งอิ ง (reference
group) กลุ่มอ้างอิงของผูบ้ ริ โภคคนใด หมายถึ ง กลุ่มบุคคลซึ่ งผูบ้ ริ โภคคนนั้น ยึดถื อหรื อไม่ยึดถื อเอาเป็ น
แบบอย่างในการบริ โภคหรื อไม่ บ ริ โภคตาม โดยที่ ผูบ้ ริ โภคคนนั้นจะเป็ นสมาชิ ก ของกลุ่ ม หรื อไม่ ก็ ไ ด้
ครอบครัว (family) สมาชิกในครอบครัวหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยพ่อแม่ และลูก สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวมี
อิทธิ พลอย่างสาคัญในพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค และยังมีผลการวิจยั ที่ยืนยันว่าครอบครัวเป็ นองค์กร
ซื้ อที่สาคัญที่สุดในสังคม บทบาทและสถานภาพของบุคคล (role and status) สถานภาพ หมายถึง ฐานะ
ตาแหน่งหรื อเกียรติยศของบุคคลที่ปรากฏในสังคม ส่ วน บทบาท หมายถึง การทาตามหน้าที่ที่สังคมกาหนด
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ไว้ ในฐานะที่เป็ นสมาชิ กของสังคมหลายหน่ วย บุคคลทุกคนย่อมมีสถานภาพได้หลายอย่าง มากบ้างน้อย
บ้าง เช่น เป็ นพ่อ เป็ นแม่ เป็ นลูก เป็ นรัฐมนตรี เป็ นนักการเมือง เป็ นปลัดกระทรวง เป็ นนายตารวจ เป็ นนาย
ธนาคาร เป็ นนักศึกษา ฯลฯ สถานภาพเป็ นสิ่ งที่สมาชิ กในสังคมหนึ่ ง ๆ กาหนดขึ้นเป็ นบรรทัดฐานสาหรับ
กระจายอานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และสิ ทธิ ต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก
ปั จจัยส่ วนบุ คคล (personal factors) ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ส่งอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่สาคัญ ๆ ได้แก่ อายุ วัฏจักรชี วิตครอบครัว อาชี พ รายได้ รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต บุคลิกภาพและ
มโนทัศ น์ ที่ มีต่อตนเอง เช่ น อายุ (age) พฤติ ก รรมการตัดสิ นใจซื้ อหรื อตัดสิ นใจบริ โภคของบุ ค คลย่อม
แปรเปลี่ ย นไปตามระยะเวลาที่ ย งั มี ชี วิ ตอยู่ ขณะอยู่ใ นวัย ทารกหรื อวัย เด็ ก พ่อแม่ จะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์มาให้บริ โภคเกือบทั้งหมด เมื่ออยูใ่ นวัยรุ่ นบุคคลจะตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดว้ นตนเองในบางอย่าง
โดยเฉพาะเมื่ออยู่ลบั หลังพ่อแม่เข้าสู่ วยั ผูใ้ หญ่มีรายได้เป็ นของตนเอง อานาจในการตัดสิ นใจซื้ อจะมีมาก
ที่สุด ต่อเมื่อเข้าสู่ วยั ชรา ความคิดเห็นจากบุคคลอื่น ๆ เช่น ญาติพี่นอ้ ง บุตรหลาน จะหวนกลับเข้ามาอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ ออีก
วัฏจักรชีวติ ครอบครัว (family life cycle) หมายถึง รอบแห่งชีวติ ครอบครัว นับตั้งแต่การเริ่ มต้นชี วิต
ครอบครัวไปจบลงที่การสิ้ นสุ ดชี วิตครอบครัว แต่ละช่ วงของวัฏจักรชี วิตครอบครัวผูบ้ ริ โภคจะมีรูปแบบ
และพฤติกรรมการซื้ อที่แตกต่างกันออกไป
อาชีพ (Occupation) อาชีพของบุคคลจะมีลกั ษณะเฉพาะบางประการที่ทาให้ ตอ้ งบริ โภคผลิตภัณฑ์
แตกต่างไปจากผูป้ ระกอบอาชี พอื่น ๆ เช่ น นักธุ รกิ จที่ตอ้ งใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลา หากขับรถด้วยตนเอง
อาจเกิ ดอุ บตั ิ เหตุ ไ ด้ง่า ย ท าให้ตอ้ งบริ โภคบริ การของพนัก งานขับรถ พนักงานส่ ง เอกสารต้องการความ
คล่ องตัวในการปฏิ บ ตั ิ ง านหากใช้รถยนต์ย่อมบัง เกิ ดความล่ า ช้าเพราะการจราจรติ ดขัด จึ งต้องบริ โภค
รถจักรยานยนต์ เป็ นต้น
รายได้ส่วนบุคคล (Personal income) รายได้ส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อหรื อไม่ซ้ื อ ได้แก่ รายได้ส่วนบุคคลที่ถูกหักภาษีแล้ว (Disposable income) หลังจากถูกหักภาษี
ผูบ้ ริ โภคจะนาเอารายได้ส่วนหนึ่งไปเก็บออมไว้และอีกส่ วนหนึ่ งไปซื้ อผลิตภัณฑ์อนั จาเป็ นแก่การครองชี พ
เรี ยกว่า Disposable income และรายได้ส่วนนี้นี่เองที่ผบู ้ ริ โภคจะนาไปซื้ อสิ นค้าประเภทฟุ่ มเฟื อย
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รู ปแบบการดาเนินชีวติ (life styles) รู ปแบบการดาเนินชีวติ ของบุคคลใด หมายถึง พฤติกรรมการใช้
ชี วิต ใช้เงิ น และใช้เวลา ของบุ คคลคนนั้น ซึ่ ง แสดงออกมาให้ปรากฏซ้ า ๆ กัน ในสี่ มิ ติต่อไปนี้ คื อ มิ ติ
ทางด้านลักษณะประชากรที่ประกอบกันเข้าเป็ นตัวคนคนนั้น (demographics) กิ จกรรมที่เขาเข้าไปมีส่วน
ร่ วม (activities) ความสนใจที่เขามีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง (interest) และความคิดเห็ นที่เขามีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
(opinion) มิติท้ งั 3 อย่างหลังนี้ มักนิยมรี ยกว่า AIO Demographics
ปั จจัยทางด้า นจิ ตวิท ยา (Psychological factors) ที่ ส่ งอิ ท ธิ พลต่ อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคได้แก่ การจูงใจ (motivation) การรับรู้ (perception) การเรี ยนรู้ (learning) ความเชื่อและทัศนคติ
(beliefs and attitudes) การจูงใจ โดยทัว่ ไป หมายถึง การชักนาหรื อการเกลี้ยกล่อมเพื่อให้บุคคลเห็นคล้อย
ตาม สิ่ งที่ใช้ชกั นาหรื อเกลี้ยกล่อมเรี ยกว่าแรงจูงใจ (Motive) ซึ่ งหมายถึ งพลังที่มีอยูใ่ นตัวบุคคลแล้ว และ
พร้อมที่จะกระตุน้ หรื อชี้ทางให้บุคคลกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของบุคคลนั้นการ
รับรู้ หมายถึ ง กระบวนการที่บุคคลเลื อกรับเอาสารสนเทศหรื อสิ่ งเร้ าเข้ามาจัดระเบียบและทาความเข้าใจ
โดยอาศัยประสบการณ์ เป็ นเครื่ องมือ จากนั้นจึ งมี ปฏิ กิริยาตอบสนอง การที่ผูบ้ ริ โภคสองคนได้รับสิ่ งเร้ า
อย่างเดียวกัน และตกอยูภ่ ายใต้สถานการณ์เดียวกัน แต่มีปฏิกิริยาตอบสนองแตกต่างกัน เป็ นเพราะการรับรู ้
นี่เอง นักการตลาดพึงเข้าใจว่าในชีวติ ประจาวันของผูบ้ ริ โภคจะตกอยูท่ ่ามกลางสิ่ งเร้ามากมาย และผูบ้ ริ โภค
สามารถจะเลือกรับได้ สามารถจะบิดเบือนได้ และสามารถที่จะเลือกจดจาเอาไว้ได้ การส่ งสิ่ งเร้า (เช่น การ
โฆษณา) ออกไป จึงต้องโดดเด่น ชัดเจน และจาง่าย จึงจะทาให้ผบู ้ ริ โภคมีปฏิ กิริยาตอบสนองไปในทางที่
ประสงค์ การเรี ยนรู้ หมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็ นผลมาจากการได้มีประสบการณ์ ไม่วา่ จะ
โดยทางตรงหรื อทางอ้อมผูบ้ ริ โภคหากมี ประสบการณ์ มาแล้วว่าผลิ ตภัณฑ์ใดสามารถตอบสนองความ
ต้องการหรื อสร้ างความพอใจให้แก่ความอยากได้ของเขาได้ดี เมื่อตกอยูใ่ นภาวะที่ความต้องการหรื อความ
อยากได้อ ย่า งเดิ ม แสดงอิ ท ธิ พ ลออกมาอี ก ผูบ้ ริ โ ภคจะซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ดิ ม ไปบริ โ ภคอี ก ความเชื่ อ และ
ทัศ นคติ ความเชื่ อ เป็ นลัก ษณะที่ แ สดงถึ ง ความรู ้ สึ กนึ ก คิ ด ที่ จ ะเป็ นไปได้ อัน เป็ นจุ ด มุ่ ง หมายที่ มี
ลักษณะเฉพาะ ซึ่ งจะเป็ นความจริ งหรื อไม่จริ งก็ได้ ความเชื่ อนี้ อาจเกิดจากความรู ้ ความคิดเห็น หรื อศรัทธา
ก็ ไ ด้ และอาจมี อ ารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก หรื อ ความสะเทื อนใจ เข้า มาเกี่ ย วข้องหรื อไม่ ก็ ไ ด้ความเชื่ อ เป็ นตัว
ก่อให้เกิ ดจินตภาพของผลิ ตภัณฑ์ข้ ึนในหมู่ผูบ้ ริ โภค ถ้าหากปรากฏว่าผูบ้ ริ โภคมีความเชื่ อผิด ๆ เกี่ ยวกับ
ผลิ ตภัณฑ์ ย่อมเป็ นหน้าที่ของนักการตลาดที่จะต้องทาการรณรงค์เพื่อแก้ไขความเชื่ อให้ถูกต้องด้วยกลวิธี
ต่างๆ ทัศนคติ หมายถึ ง ความคิ ด ความเข้าใจ ความคิดเห็ น ความรู ้ สึก และท่าทีของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ ง ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการแสดงออกของบุคคลนั้น โดยอาจแสดงออกในทางเห็ นด้วยหรื อไม่เห็ นด้วยก็ได้
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ทัศนคติ ที่ บุคคลมี ต่อสิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ งนั้น มี ธ รรมชาติ ที่ค่อนข้า งเปลี่ ยนแปลงยาก แทนที่ จะเปลี่ ย นทัศ นคติ
นักการตลาดจึงควรใช้วธิ ี ปรับข้อเสนอให้สอดคล้องกับทัศนคติแทน
กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมีข้ นั ตอนดังนี้
1) การยอมรับปั ญหา (problem recognition) หมายถึง สภาวะที่ผบู ้ ริ โภครู ้และประจักษ์ชดั ว่า
ความปรารถนาของเขากับความเป็ นจริ งที่ดารงอยู่ ยังมีขอ้ แตกต่างกันทั้งระดับความเป็ นจริ งที่ดารงอยูน่ ้ นั ยัง
ต่ากว่าระดับความปรารถนาเสี ยอีกด้วย เช่น ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเจ้าของรถยนต์คนั หนึ่ ง ย่อมมีความปรารถนาจะ
ให้เครื่ องยนต์ทางานทุกครั้งที่ทาการติดเครื่ องในเวลาเช้า เพื่อขับขี่ออกไปทางาน แต่ถา้ ปรากฏว่าในหนึ่ ง
สัป ดาห์ ต้องท าการเข็นเพื่ อให้เครื่ องยนต์ท างานถึ งห้า วัน ผูบ้ ริ โภคคนนั้นย่อมรู ้ ป ระจัก ษ์ชัดว่า มี ค วาม
แตกต่ างเกิ ดขึ้ นระหว่า งระดับ ของความปรารถนากับระดับ ของความเป็ นจริ ง นั่นคื อการยอมรั บ ปั ญหา
นัน่ เองเมื่อผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจหาทางแก้ไขปั ญหา ย่อมหมายความว่าเขาจะต้องดาเนิ นการตามขั้นตอนต่อไป
คือ การเสาะแสวงหาสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหา
2) การเสาะแสวงหาสารสนเทศ (information search) สารสนเทศเกี่ ย วกับวิธีแก้ปั ญหาที่
ผูบ้ ริ โภคเสาะแสวงหาก็คือ ส่ วนประสมการตลาดที่ นักการตลาดจานวนมากมายจากหลายบริ ษทั พัฒนา
ออกมาเสนอนัน่ เอง ส่ วนประสมการตลาดเหล่านี้ ผูบ้ ริ โภคจะไปแสวงหามาจากสี่ แหล่งด้วยกันคือ แหล่ง
บุคคล (personal source) แหล่ ง การค้า (commercial source) แหล่ งสาธารณะ (public source) แหล่ ง
ประสบการณ์ (experience source)
ผลจากการเสาะแสวงหาสารสนเทศ จะทาให้ผบู ้ ริ โภคได้รับส่ วนประสมการตลาดมาจานวนหนึ่ง ส่ วน
ประสมการตลาดเหล่านี้จะถูกวิเคราะห์และพัฒนาขึ้นเป็ นทางเลือกสาหรับผูบ้ ริ โภคนั้น ๆ แล้วจึงประเมิน
ทางเลือกต่อไป
การประเมินทางเลือก (alternatives evaluation) เมื่อถึ งขั้นตอนนี้ ผูบ้ ริ โภคจะกาหนดเกณฑ์ต่าง ๆ
ขึ้นมา เพื่อวัดและเปรี ยบเทียบคุ ณค่าของส่ วนประสมการตลาดที่จดั เก็บรวบรวมมานั้น เกณฑ์เหล่านี้ ได้แก่
รายละเอียดของส่ วนประสมการตลาดที่พึงประสงค์หรื อไม่พึงประสงค์นน่ั เอง
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การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase decision) ในขั้นตอนการประเมิ นผลทางเลื อกที่ แล้วมา ผูบ้ ริ โภคได้
เรี ยงลาดับคะแนนของทางเลือกต่าง ๆ ไว้แล้ว ความตั้งใจซื้ อก็เกิดขึ้นแล้ว พอมาถึงการตัดสิ นใจซื้ อ จะเป็ น
การเลือกเอาทางใดทางเลือกหนึ่งจากหลาย ๆ ทางเลือกนั้น โดยทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ตรา
ที่ผา่ นเกณฑ์มาด้วยคะแนนดีที่สุด
พฤติกรรมหลังการซื้ อ (postpurchase behavior) หลังจากการที่ได้ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์มา และได้บริ โภค
แล้ว ผูบ้ ริ โภคจะเรี ยนรู ้วา่ ผลิตภัณฑ์น้ นั สามารถแก้ปัญหาได้จริ งหรื อไม่ สร้างความพอใจให้มากน้อยเพียงใด
เมื่อลูกค้าได้รับความพอใจหรื อพอใจมากจากการได้บริ โภคผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามักจะซื้ อผลิ ตภัณฑ์จากบริ ษทั
มากขึ้น มีความภักดียาวนาน ซื้ อผลิตภัณฑ์ซ้ าอีกเมื่อบริ ษทั ออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อปรับปรุ งผลิ ตภัณฑ์ใหม่
กล่าวถึงผลิตภัณฑ์และบริ ษทั ไปในทางบวก สนใจข้อเสนอของคู่แข่งน้อยลง มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคา เสนอความคิดเห็ นเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ให้บริ ษทั ทราบ เป็ นลูกค้าประจาของบริ ษทั ในกรณี ผูบ้ ริ โภค
ได้รับความไม่พอใจจากการได้บริ โภคผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคอาจเก็บงาความรู ้สึกไม่พอใจนั้นเอาไว้เงียบ ๆ ก็
ได้ หรื ออาจมีปฏิกิริยาตอบโต้ก็ได้ เป้ าหมายของการตอบโต้อาจเป็ นตัวผลิตภัณฑ์หรื อผูข้ ายก็ได้
กระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ (adoption process) หมายถึง กระบวนการทางจิตที่เริ่ มต้นตั้งแต่
การเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เรื่ อยมาจนถึ งการยอมรับมาใช้ ขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้
ได้แก่ การตระหนักในผลิ ตภัณฑ์ (awareness) ความสนใจในผลิ ตภัณฑ์ (interest) การประเมินผลิ ตภัณฑ์
(evaluation) การทดลองบริ โภค (trial) การยอมรับผลิตภัณฑ์ (adoption)
2.1.6 เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)
การวิจยั ด้วยเทคนิ คเดลฟาย [7] เริ่ มต้นเมื่อปี ค.ศ. 1944 เมื่ อมี ก่อตั้งองค์กรวิจยั และพัฒนาเพื่อ
คาดการณ์ ขีดความสามารถของเทคโนโลยีในอนาคตทางการทหาร โดยหน่ วยงานที่มีชื่อว่าแรนด์ (RAND
เป็ นอักษรย่อของ (Research and Development) ต่อมาในปี ค.ศ. 1959 นักวิจยั จากบริ ษทั แรนด์ คือ โอลาฟ
เฮลเมอร์ (Olaf Helmer)และ นอร์ แมน ดาลกี้ (Norman Dalkey)ได้พฒั นาวิธีการที่ใช้ในการพยากรณ์ความรู้ที่
เกิดจากการรวบรวมข้อคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ ยวชาญที่เป็ นผูร้ อบรู ้ในเรื่ องนั้นๆขึ้น โดยในช่วงต้นเป็ นการพยากรณ์
ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่ งค้าว่า “เดลฟาย” ที่ใช้เป็ นชื่อเรี ยกของกระบวนการวิจยั นี้ เป็ นค้าพูด
ในท้านองติดตลกของนักวิจยั บางคนในบริ ษทั แรนด์ที่เปรี ยบเปรยว่าวิธีการนี้คล้ายการพยากรณ์ในเทวสถาน
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เทพอพอลโล เมืองเดลฟาย ประเทศกรี ก ซึ่ งเมื่อ 800 ปี ก่อนคริ สตกาล ในยุคที่ผคู ้ นนิยมมาสักการะเทพเจ้าใน
วิหารแห่ ง นี้ เพื่ อขอค้าท้า นายซึ่ งจะท้า นายประกาศิ ตของเทพอพอลโลผ่านการดู เครื่ องในสั ตว์ที่ ใ ช้เป็ น
เครื่ องเซ่ นไหว้ทา้ ให้คา้ ว่า “เดลฟาย”ถูกใช้เรี ยกวิธีการดังกล่าวอย่างแพร่ หลายจนเป็ นภาษาที่ใช้เรี ยกอย่าง
เป็ นทางการมาจนถึงปัจจุบนั
ความหมายของการวิจยั ด้วยเทคนิ คเดลฟายนักวิชาการจ้านวนมากได้นิยามความหมายของเทคนิ ค
เดลฟายไว้ ซึ่ งจากการรวบรวมของมนต์ชยั เทียนทอง (2548) พบว่า โอลาฟ เฮลเมอร์ และ นิ โคลัส เรชเชอร์
(Olaf Helmer and Nicholas Rescher) ได้นิยามเทคนิ คเดลฟายว่า เป็ นการรวบรวมความคิดเห็ นจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อการพิจารณาการตัดสิ นใจเกี่ยวกับสภาพการณ์ในอนาคต ในขณะที่อเล็กซ์ เจ ดูแคนิ ส (Alex J.
Ducanis, 1970) ได้นิยามว่า เทคนิคเดลฟายเป็ นการท้านายเรื่ องราวในอนาคต โดยการมุ่งลดผลกระทบที่เกิด
จากการเผชิญหน้ากันของผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อให้คา้ ตอบที่ได้มีความสอดคล้องและถูกต้องมากที่สุด ซึ่ งอัลเฟรด
รัสป์ จูเนี ยร์ (Alfred Rasp Jr., 1973) ได้ให้ความหมายของเทคนิ คเดลฟายว่า เป็ นการรวบรวมผลของการ
พิจารณาและตัดสิ นใจเกี่ยวกับค้าตอบที่เป็ นมติของกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เป็ นขบวนการที่จะเสาะแสวงหาความคิดเห็นที่เป็ นอันหนึ่งอัน
เดี ยวกันของกลุ่ ม คนที่ เกี่ ยวกับความเป็ นไปในอนาคต ในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับเวลา ปริ มาณ และหรื อสภาพที่
ต้องการจะให้เป็ น ทั้งนี้ โดยวิธีการเสาะแสวงหาความคิดเห็นด้วยการใช้แบบสอบถามแทนการเรี ยกประชุม
เป็ นวิธีการที่จะทาให้ได้ขอ้ มูลจากความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขาที่ตอ้ งการวิจยั อย่างมีระบบ เนื่ องจาก
บางครั้งการตัดสิ นใจใดๆ อาจไม่มีขอ้ มูลหรื อไม่มีความรู ้ที่ได้มีการพิสูจน์แล้ว จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องใช้
ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อผูม้ ีประสบการณ์ในเรื่ องนั้นๆ มาช่วยพิจารณาให้ความคิดเห็น
เกี่ ย วกับคุ ณภาพของเครื่ องมื อ เพื่อให้ไ ด้ข ้อมู ล ที่ สอดคล้องเป็ นอันหนึ่ ง อันเดี ย วกันและมี ค วามถู ก ต้อง
น่าเชื่อถือ ซึ่ งนามาเป็ นหลักฐานในการค้นหาและเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
ดังนั้นเทคนิ คเดลฟาย (Delphi Technique) จึงหมายถึงกระบวนการรวบรวมทัศนะความคิดเห็น
อย่างเป็ นอิสระที่มีความสอดคล้องเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันและมีความถูกต้องน่ าเชื่ อถื อมากที่สุดจากกลุ่ม
ผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อผูม้ ีประสบการณ์ในสาขาที่ตอ้ งการศึกษาหรื อวิจยั เกี่ยวกับอนาคต โดยใช้แบบสอบถาม
ลักษณะสาคัญของเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)
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1. เป็ นกระบวนการและวิธีการแสวงหาข้อมูลของนักวิจยั โดยการรับฟังความคิดเห็น การคาดการณ์
การพยากรณ์ สถานการณ์ ใดสถานการณ์ หนึ่ ง จากผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อผูท้ รงคุ ณวุฒิในศาสตร์ สาขานั้น โดยให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญตามคาถามจากแบบสอบถามที่ผศู ้ ึกษาวิจยั กาหนดขึ้น
2. ผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่ผศู้ ึกษาวิจยั เลือกให้เป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม หรื อให้แสดงความ
คิ ดเห็ น ไม่ มีโอกาสได้รู้ว่าในงานวิจยั นี้ มีผูเ้ ชี่ ยวชาญคนใดบ้างเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามหรื อแสดงความ
คิดเห็น ซึ่ งลักษณะนี้สามารถลดความขัดแย้งในทางวิชาการระหว่างผูเ้ ชี่ยวชาญ
ประเภทของการวิจยั ที่อาจใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)
1. การวิจยั เพื่อคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2. การตรวจสอบกลวิธีในการปฏิบตั ิ (Strategy Probe) ในการวิจยั ที่มุ่งหวังผลเช่นนี้ แบบสอบถาม
จะต้องเป็ นที่มีขอ้ เสนอให้เลือกหลายๆ ทางตลอดจนแนวทางที่จะทาให้โครงการนั้นๆ ประสบความสาเร็ จ
ได้ โดยพิจารณาจากประสิ ทธิ ภาพของโครงการ ค่าใช้จ่ายความเป็ นไปได้ เป็ นต้น แบบสอบถามประเภทนี้
จะต้องเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ชี่ยวชาญแสดงเหตุผลในการตอบ
3. การตรวจสอบความนิยม (Preference Probe) ในกรณี น้ ี ผวู ้ ิจยั จะต้องพยายามตั้งคาถามเพื่อให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญตอบในสิ่ งที่เห็นว่าควรจะเป็ นมากกว่าสิ่ งที่จะเป็ นจริ งๆ
คุณลักษณะของเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)
1. เพื่อแสวงหาความคิดเห็นของกลุ่มด้วยแบบสอบถาม ดังนั้นผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจึงจาเป็ นต้องตอบ
แบบสอบถามที่ผทู ้ าการวิจยั ได้กาหนดขึ้นในแต่ละขั้นตอน
2. เทคนิ คนี้ ไม่ตอ้ งการให้ความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื่ นมี อิทธิ พลต่ อการพิจารณาตัดสิ นใจของผูต้ อบ
แบบสอบถามแต่ละคน จึ งไม่ทราบว่ามี ผใู ้ ดบ้างที่ ได้รับการคัดเลื อกเข้าร่ วมโครงการและจะไม่ทราบว่า
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการแต่ละคนมีความคิดเห็นแต่ละข้ออย่างไร ผูต้ อบแบบสอบถามจะมีความคิดเห็นโดยอิสระ
3. เพื่ อให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญแต่ล ะคนตอบแบบสอบถามด้วยความคิ ดเห็ นที่ ก ลั่นกรองอย่า งละเอี ย ด
รอบคอบ และเพื่อให้คาตอบที่ได้รับเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันยิ่งขึ้น ผูท้ าการวิจยั จะแสดงตาแหน่งของความ
คิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญสอดคล้องกันในคาตอบแต่ละข้อของแบบสอบถามที่ตอบไปในครั้งก่อนในรู ปสถิติ และ
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ผูว้ ิจยั จะส่ ง กลับ ไปให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญแต่ ล ะคนทราบ เพื่อจะได้พิ จารณาตัดสิ น ว่า จะคงคาตอบเดิ ม หรื อจะ
ปรั บปรุ งเปลี่ ยนคาตอบจากเดิ มอย่างไรบ้าง ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงคาตอบจากเดิ มนี้ ควรจะบอกเหตุ ผล ให้
ทราบด้วย ดังนั้นในการตอบแบบสอบถามแต่ละครั้งของผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละคน เขาจะทราบว่าความคิดเห็ น
ของเขาเป็ นอย่างไร ต่างกับคนอื่นหรื อไม่ อย่างไร
4. ในสถิ ติวิเคราะห์ ก ารทานายของกลุ่ ม ทุ ก ๆ ครั้ ง สถิ ติที่ นามาใช้ในการพิจารณาคาตอบจาก
แบบสอบถามรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ก็คือสถิ ติการวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง อันได้แก่ ฐานนิ ยม มัธยฐาน
หรื อค่าเฉลี่ย เพื่อแสดงตาแหน่งของความคิดเห็นเรื่ องเวลา ปริ มาณ ส่ วนใหญ่โดยทัว่ ไปแล้วมักจะใช้ค่ามัธย
ฐานหรื อสถิติเบื้องต้นที่ง่ายต่อการคานวณ คือ ฐานนิยม มัธยฐานและค่าเฉลี่ย

2.2 การศึกษางานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องซึ่ งรวมรวมข้อมูลได้ดงั ต่อไปนี้
2.2.1 สิ ริ พ ร อปริ ม าณ (2548) ได้ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฏี เ กี่ ย วกับ การสื่ อ สารผ่า น Mobile
Marketing เป็ นการใช้โทรศัพท์เคลื่ อนที่เป็ นสื่ อกลางการติดต่อสื่ อสารและช่ องทางระหว่างตราสิ นค้ากับ
ผูบ้ ริ โภคปลายทาง การทาการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่ อนที่เป็ นช่องทางส่ วนตัวที่เกิ ดขึ้นด้วยตัวเองเพื่อตรง
เข้าสู่ กลุ่มเป้ าหมาย และมีปฏิสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมายได้ทุกที่ และทุกเวลาโดยพื้นฐานแล้วการทาการตลาด
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นกระบวนการของการวางแผนและการปฏิบตั ิตามแผน การส่ งเสริ มการขาย การจัด
จาหน่ายสิ นค้าและบริ การผ่านช่องทางของโทรศัพท์เคลื่อนทการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นช่องทางที่
ช่วยส่ งเสริ ม และเพิ่มศักยภาพทางการตลาดในรู ปแบบเดิม เนื่องจากการตลาดในลักษณะนี้ สามารถบอกการ
ตอบสนองของกลุ่ มเป้ าหมายได้อย่างรวดเร็ วและมี ประสิ ทธิ ภาพ ยกตัวอย่างเช่ น การตอบสนองต่อการ
โฆษณาผ่าน SMS สามารถเป็ นตัวบ่งบอกถึงปริ มาณการซื้อได้ เป็ นต้น
2.2.2 ปิ ยะ วราบุ ญ ทวีสุ ข (2553) การท าการตลาดผ่า นสั ง คมออนไลน์ คื อ การท าให้สั ง คม
ออนไลน์มีหน้าที่เป็ นสื่ อทางการตลาด (Social Media) ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพด้วยเหตุผลต่างๆ ดังนี้ เป็ น
สื่ อที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค โดยในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคให้ความเชื่ อถือในโฆษณา
สิ นค้าน้อยลง เนื่องจากเห็นว่า โฆษณามักจะนาเสนอแต่ดา้ นดีที่เป็ นประโยชน์ต่อสิ นค้าและ/หรื อภาพลักษณ์
ที่ดีของบริ ษทั เท่านั้น ดังนั้นเมื่อผูบ้ ริ โภค สนใจสิ นค้าประเภทใด มักจะหาข้อมูลสิ นค้าเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์
ทั้งเว็บไซต์หลักของบริ ษทั เจ้าของสิ นค้า และเว็บไซต์อื่นๆที่มีผูบ้ ริ โภคเข้ามาให้ความคิดเห็นหลังจากใช้
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ผลิ ตภัณฑ์ต่า งๆ ซึ่ งเป็ นข้อมู ล ที่ น่า เชื่ อถื อ มากกว่า สามารถสื่ อสารได้เ ป็ นวงกว้าง และยังสามารถเจาะ
กลุ่มเป้ าหมายได้ดว้ ยต้นทุนต่า เป็ นการสื่ อสารสองทาง (Two-way Communication) นอกจากการแนะนา
สิ นค้าใหม่ หรื อเสนอรายการส่ งเสริ มการขายเพื่อดึ งดูดใจผูบ้ ริ โภค สามารถสื่ อสารได้ตลอดเวลา และมี
ความยืดหยุน่ ใน การปรับเปลี่ยนได้มากกว่าช่องทางปกติ ธุ รกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม

เนื่ องจากสังคมออนไลน์ เชื่อมโยงผูค้ นได้จากทัว่ ทุกมุมโลก ดังนั้นธุรกิจรู ปแบบต่างๆ
จึง สามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้ง่ายขึ้น เพียงแค่ใส่ ขอ้ มูลหรื อ รายละเอียดต่างๆ ของสิ นค้าเป็ น
ภาษาอังกฤษ ซึ่ งถือเป็ นช่องทาง ที่น่าจะสร้างโอกาสขยายฐานลูกค้าให้กบั ธุ รกิจได้เป็ นอย่างดี แนว
ทางการทาการตลาดในสังคมออนไลน์ และข้อดีของสังคมออนไลน์ที่ทาให้การทาการตลาดนั้นได้ผลอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งยังนาเสนอสถิติผใู้ ช้งานของสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในปั จจุบนั และสถิติการ
ใช้ง านโปรแกรม ค้นหา อย่างไรก็ ตามสิ่ งที่ ตอ้ งตระหนักในการใช้สั งคมออนไลน์ ท าการตลาด คื อ ไม่
สามารถควบคุมการแสดงความคิด เห็ นในแง่ลบต่อสิ นค้าหรื อบริ การได้ โดยอาจมาจากความ คิดเห็นของ
ผูบ้ ริ โภคเอง หรื อจากธุ รกิจคู่แข่งก็ได้ ซึ่ งอาจมี ผลต่อภาพลักษณ์ของกิจการได้ นอกจากนี้ควรใช้การ สื่ อสาร
ระมัดระวังเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากเป็ นการสื่ อสาร ที่สามารถส่ งสารถึงผูร้ ับได้อย่างรวดเร็ ว หากสื่ อสารผิด
พลาดจนสร้างความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อนให้กบั ผูบ้ ริ โภคแล้วอาจแก้ไขได้ยาก
2.2.3

ณัฐา ฉางชูโต (2553) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายใต้กระแส Social Network

พฤติกรรมการสื่ อสารผ่าน “เครื อข่ายสังคม” (Social Network) ของผูบ้ ริ โภคที่เพิ่มมากขึ้นทาให้หลายองค์กร
ธุ ร ะกิ จในประเทศไทยหันมาใช้เ ครื อข่ า ยสั ง คมเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการประชาสั ม พันธ์ ที่ จ ะช่ วยเสริ ม สื่ อ
ประชาสัมพันธ์แบบออฟไลน์ (Offline) ให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น สาหรับกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ผา่ น Social
Network ประเด็นเนื้ อหาส่ วนใหญ่ ได้แก่ ความเคลื่ อนไหวขององค์กร เรื่ องราวของธุ รกิ จวิสัยทัศน์ของ
ผูบ้ ริ หาร คุ ณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ และกิจกรรมต่างๆ โดยรู ปแบบ Social Network ที่นิยมในประเทศ
ไทยประกอบด้วยบล๊อก (Blog) ทวิตเตอร์ (Twitter) วิกิพีเดีย (Wikipedia) เฟซบุค (Facebook) และ เว็บยูทูบ
(Youtube) ซึ่ งเครื่ องมือดังกล่าวที่สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสาร สร้างการมีส่วนร่ วมสร้ างความผูกพันระหว่าง
องค์กรกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องอันนามาชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ และการสนับสนุนองค์กรและสิ นค้าในที่สุด
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายใต้กระแส Social Network ขององค์กรในปั จจุบนั องค์กรต้อง
ปรับตัวโดยการนาเสนอเนื้ อหาผ่านเครื่ องมือสื่ อสารทั้งที่เป็ นสื่ อออนไลน์ (Online Media) และสื่ อออฟไลน์
(Offline Media) ทั้งนี้ องค์กรจะต้องรู ้ จกั ปรั บสภาพเนื้ อหาที่ ตอ้ งการประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับ
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เครื่ องมื อต่ า งๆ ไม่ ว่า จะเป็ น บล๊ อก ทวิตเตอร์ เฟซบุ ค เว็บ ยูทู บ และเครื่ องมื อใหม่ ๆ ที่ ก าลัง จะเกิ ดขึ้ น
อย่างไรก็ดีหัวใจของการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network ไม่ว่าจะนาเสนอผ่านเครื่ องมือใดองค์กร
จะต้องนาเสนอเนื้อหาที่ผรู ้ ับสารต้องการ เปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับสารมีส่วนร่ วม กระตุน้ ให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์
(Interactive) รวมทั้งสร้ างความผูก พัน (Engagement) ให้เกิ ดขึ้ นในชุ ม ชนออนไลน์ น้ นั เพื่ อนามาซึ่ ง
ความสัมพันธ์ ชื่อเสี ยง และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและสิ นค้าในที่สุด
2.2.4

ผศ.ดร.ระพีพร ศรี จาปา (2552) 9 กลยุทธ์การตลาด เพื่อความอยูร่ อด กลยุทธ์สาคัญ

ในยามที่เศรษฐกิจทัว่ โลกอยูใ่ นช่วงชะลอตัว ถดถอย สิ่ งที่สาคัญที่ทุกคนในองค์การคงต้องเตรี ยมตัว เตรี ยม
ใจว่า "เราต้องร่ วมกันเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งในทุกๆ ด้าน" หมัน่ ตรวจสอบผลการดาเนิ นงานของตนเอง
ในแต่ละฝ่ ายตลอดเวลา ขยันติดตามและตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนิ นงาน ยอดขาย และต้องศึกษาให้
เข้าใจถึ งความรู ้ สึกความต้องการ และพฤติกรรมของลูกค้าตลอดจนผลกระทบที่มีต่อลูกค้าประจาของเรา
และอย่าละเลยที่ตอ้ งขยันคิด ขยันสร้างสรรค์ ขยันค้นหาแนวทางใหม่ๆ แต่ไม่ใช่เปลี่ยนทุกสิ่ งทุกอย่างใหม่
หมดโดยไม่ ไ ด้พิ จ ารณาอย่า งรอบคอบและควรรั ก ษาสิ่ ง ดี ๆ ที่ เ คยท าแล้วส าเร็ จ ไว้ และพัฒนาสิ่ ง ที่ ดี ๆ
เหล่านั้นให้แข็งแกร่ งมาก กลยุทธ์ท้ งั 9 ได้แก่
1)

กลยุทธ์ราคา ขอให้ใช้อย่างเข้าใจและใช้กลยุทธ์ราคานี้ บนพื้นฐานของการศึกษา

มากกว่าการใช้ตามความรู ้สึกที่วา่ ใครๆ เขาก็ใช้กลยุทธ์ราคากัน แน่นอนกลยุทธ์ราคาช่วยกระตุน้ การใช้จ่าย
ในสิ นค้าโดยเฉพาะสิ นค้าประเภท commodity ที่ ลูกค้าไม่ยึดติ ดในตราสิ นค้า ดังนั้น กลยุทธ์ ราคามักจะ
เหมาะสมกับสิ นค้าประเภทที่ลูกค้าส่ วนใหญ่ไม่มีความภักดี ในตราสิ นค้า ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรใช้กล
ยุทธ์ราคาอย่างสร้างสรรค์เช่น ควรลดราคาสาหรับสมาชิก หรื อการลดราคาในช่วงสิ้ นเดือนที่ลูกค้าเพิ่งได้รับ
เงิ นเดื อน และการลดราคาให้ผูม้ ี กาลังซื้ อน้อยเช่ นข้าราชการ หรื อผูใ้ ช้แรงงานของบริ ษทั ที่ ทาสัญญากับ
กิ จการ แม้ในภาวะวิกฤตเช่ นนี้ การจะใช้กลยุทธ์ การลดราคาควรมี เป้ าหมายด้วยและควรเจาะจงมากกว่า
กระทาไปโดยไม่มีเป้ าหมาย
2)

กลยุทธ์การสร้ างคุ ณค่าที่แตกต่าง กลยุทธ์น้ ี ควรสร้ างความยอมรับให้ผมู ้ ีส่วนได้

ส่ วนเสี ยโดยรวมด้วยเพื่อความอยูร่ อดร่ วมกัน ถ้าให้ดีควรเน้นขายสิ นค้า หรื อให้บริ การที่มากคุ ณค่า คุม้ ค่า
และจ่ายในราคาที่ประหยัดกว่าแต่หาซื้ อที่ไหนไม่ได้ หรื อซื้ อได้แต่ถา้ ซื้ อที่เราให้ความคุม้ ค่า และให้คุณค่า
กับผูซ้ ้ื อและสังคมส่ วนร่ วมเป็ นอย่างมาก เช่นกลยุทธ์การขายสิ นค้าแบบนาสิ นค้าที่ใช้แล้วมาแลกซื้ อสิ นค้า
ใหม่ในราคาที่ถูกกว่า หรื อกลยุทธ์การเพิ่มเติมบริ การเสริ มในเรื่ องการรับซื้ อของเก่าที่ใช้แล้ว เพื่อนาไปแลก
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ชื้อสิ นค้าใหม่ถึงบ้าน หรื อแม้แต่การรับซื้ อบรรจุภณั ฑ์เก่าเพื่อแลกซื้ อสิ นค้าใหม่ของเรา จะเห็นว่าถ้าแตกต่าง
แบบนี้ทุกคนได้ประโยชน์ท้ งั นั้น สังคมส่ วนรวมก็ได้ดว้ ย
3)

กลยุทธ์สร้างความผูกพันในตราสิ นค้า กิจการควรใช้กลยุทธ์การสร้างความผูกผัน

ในคุณภาพ ความคุม้ ค่า และทาให้ลูกค้าเกิดความผูกพันในทุกสิ่ งทุกอย่างของสิ นค้าและบริ การซึ่ งต้องทาให้
มากขึ้นกว่าเดิมที่เน้นแค่ความผูกพันในความรู ้สึกแต่เพียงอย่างเดียว เช่น กลยุทธ์การให้ลูกค้ามีส่วนร่ วมใน
การเสนอแนะวิ ธี พ ฒ
ั นาคุ ณ ภาพสิ น ค้า ในช่ วงวิก ฤตเพื่ อ สร้ า งความอยู่รอดให้ สิ น ค้า เพราะลู ก ค้า เคยมี
ประสบการณ์ ในการใช้เป็ นอย่างดี ซึ่ งกลยุทธ์สร้ างความผูกพันแบบนี้ ตอ้ งมีวิธีการแสดงความขอบคุ ณที่
ลูกค้าร่ วมแสดงความคิดเห็นติชมโดยอาจใช้ชื่อลูกค้าในรุ่ นสิ นค้านั้นๆ หรื อแสดงความขอบคุณในสื่ อต่างๆ
4)

กลยุ ท ธ์ ก ารวางแผนเลื อ กใช้ สื่ อ ในอดี ต เมื่ อ ยอดขายไม่ ดี ทุ ก กิ จ การมัก ตัด

งบประมาณการสื่ อสารการตลาดก่อน แต่ในปั จจุบนั กิจการต่างๆ ใช้กลยุทธ์การสื่ อสารกันอย่างเต็มที่แต่ที่
ต้องระมัดระวัง คือควรเลือกการวางแผนการใช้สื่อให้ดีและเจาะจงมีเป้ าหมายชัดเจน นัน่ คือ การเลือกใช้สื่อ
ควรมุ่งเน้นการสื่ อสารที่ส่งเสริ มและสร้างความสัมพันธ์โดยตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย เน้นการสร้างความ
ไว้วางใจ เน้นการสร้ างความเป็ นกันเอง และยังเน้นความเป็ นส่ วนตัวกับลูกค้า โดยต้องมี การคิดวางแผน
เลือกใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ แบบที่เรี ยกว่า innovative idea เช่น การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ตอ้ งสื่ อสารใน
สิ่ งที่เป็ นประโยชน์กบั ลูกค้าจริ งๆ การใช้สื่อ internet และการใช้สื่อควรเป็ นสื่ อที่เข้าถึ งวิถีชีวิตที่เรี ยบง่าย
ของลูกค้าช่ วยให้ลูกค้ารับรู ้ ดว้ ยความไม่ยุง่ ยาก นอกจากนี้ การสร้างเลือกสื่ อควรคานึ งถึงการความสัมพันธ์
แบบญาติพี่นอ้ งกับลูกค้า หรื อใช้กลยุทธ์การเลือกใช้สื่อที่ตอ้ งมุ่งสร้าง social network มากกว่าการให้เพียง
ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าเท่านั้น
5)

กลยุทธ์ การวิจยั ทัศ นคติ และพฤติ ก รรมของลู กค้า ที่ มี ต่อตราสิ นค้าของตน หาก

กิ จการใดยอมเสี ยเวลาทาการวิจยั ย่อมรู ้ และเข้าใจลู กค้ามากขึ้ น แต่การกระทาวิจยั ควรทาให้ลูกค้ารับรู ้ ว่า
กิจการมีความสนใจและตระหนักถึ งทุกความคิดและความรู ้ สึกของลูกค้าอยู่เสมอ หมายความว่ายิงปื นนัด
เดียวได้ความเข้าใจอันดีกบั ลูกค้าด้วย และที่สาคัญปั จจุบนั นี้ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะสนใจเรื่ องความรับผิดชอบ
ต่อสังคมสิ่ งแวดล้อมมากขึ้ น ดังนั้นกิ จการควรเริ่ มสนใจและศึ กษาว่าลูกค้าของเราเปลี่ ยนไปตามกระแส
สังคมโลกหรื อไม่
6)

กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ลู กค้า (CRM) ยังคงเป็ นเรื่ องสาคัญอย่าง

ต่อเนื่องโดยเฉพาะการสร้างสิ นค้าและบริ การที่ตรงต่อความต้องการแต่ละรายบุคคล (customized products)
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มุ่งเน้นนาเสนอสิ นค้าบริ การที่สร้ างความสุ ข สร้างให้เกิ ดการชื่ นชอบและชอบใช้อย่างสม่ าเสมอ และบอก
ให้คนอื่นใช้ ซึ่ งเรี ยกว่าลูกค้าเกิดความภักดีในตราสิ นค้า (Brand loyalty) และเกิดความผูกพันอย่างลึกซึ้ งใน
ตราสิ นค้า กลยุทธ์ที่ควรใช้และใช้อย่างต่อเนื่องก็คือการบริ หารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ขอ้ มูลการใช้จ่าย
ของลูกค้า นาเสนอสิ นค้าที่ลูกค้าชื่ นชอบ แน่นอนกิ จการต้องเน้นเรื่ องการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า
และต้องทาอย่างจริ งใจ จริ งจัง ต่อเนื่องและตลอดเวลา
7)

กลยุทธ์การวิจยั พฤติกรรมการซื้ อ ควรค้นหาข้อเท็จจริ งจากลูกค้ามากขึ้น และควร

วิจยั ถึงเหตุผลในการซื้ อมากกว่าการวิจยั ทัศนคติ ความรู ้สึก การรับรู ้เท่านั้น เพราะในสภาพเศรษฐกิ จเช่นนี้
การรับรู ้ว่าลูกค้ามีความรู ้สึกอย่างไรเพื่อมาทากลยุทธ์การตลาดให้ลูกค้ารู ้จกั ผลิ ตภัณฑ์เราอย่างเดียวนั้นไม่
เพียงพอ ต้องรู ้ขอ้ เท็จจริ งให้ได้มากที่สุดว่าอะไรกันแน่ที่จะทาให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อ เช่น กลยุทธ์วิจยั จากการ
จัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายของลู กค้าประจาจากบัตรสมาชิ ก มากกว่าการทาวิจยั สารวจความชื่ นชอบในตรา
สิ นค้า
8)

กลยุทธ์สร้างความโดดเด่นในการบริ การอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อตอบสนองความ

ต้องการที่ เพิ่มขึ้ นในเรื่ องคุ ณค่า ความคุ ม้ ค่าในการใช้จ่าย เช่ น กลยุทธ์การติดต่อกับลู กค้าประจา และให้
ความสาคัญในการให้บริ การเสริ มที่ตามลูกค้าแนะนา ทาให้ลูกค้ารับรู ้วา่ กิจการให้ความสาคัญและยอมรับ
ฟังลูกค้านาเสนอบริ การตามที่ลูกค้าแนะนาแน่นอนลูกค้าก็จะไม่ไปใช้บริ การของคู่แข่งขัน
9)

กลยุทธ์สร้างความสะดวกสบาย ง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อนในการซื้ อสิ นค้าหรื อในการ

เข้ารับบริ การ กลยุทธ์ที่ 9 นี้ เป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญมาก ขณะที่ลูกค้าต้องใช้เหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อมากขึ้น
กิ จการควรนาเสนอรู ปแบบการบริ การที่ ช่วยให้การตัดสิ นใจของลู กค้ากระทาได้ง่ายขึ้ น ไม่ลาบาก โดย
มุ่งเน้นการสร้างสิ นค้าและบริ การที่อานวยความสะดวก เน้นความสบายให้ลูกค้ามากขึ้น เพื่อกระตุน้ ความ
อยากใช้ อยากซื้ อ
2.2.5

ดร.ธนวุฒิ นัยโกวิท และ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรหม ชมงาม (2544) การ

สื่ อสารการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคม: กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อความยัง่ ยืนขององค์การ การมีส่วนร่ วม
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (Corporate Social Responsibility หรื อ CSR) เป็ นแนวทางการดาเนินการที่
มุ่งเน้นผลประโยชน์ระยะยาวมากกว่าระยะสั้น และเป็ นกระบวนการที่ส่งเสริ มการพัฒนาและการเติบโต
แบบยัง่ ยืนให้กบั องค์การในโลกการค้าแบบไร้พรมแดนเช่ นที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม ปั ญหาหนึ่ ง
ของการสนับสนุนการดาเนินการกิจกรรม CSR ขององค์การคือการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับผลของ CSR ที่มี
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ต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์การ และวิธีการสื่ อสารกิจกรรม CSR ไปยังกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ขององค์การให้เห็นถึงประโยชน์และความสาคัญ บทความนี้ ได้เสนอแนะกลยุทธ์การสื่ อสารการมีส่วนร่ วม
รับผิดชอบต่อสังคมและกระบวนการในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ CSR เพื่อสร้างความยัง่ ยืน
ให้แก่องค์การ ซึ่ งหากองค์การใดเรี ยนรู ้ ที่จะนาเอากิ จกรรม CSR มาผนวกเข้ากับพันธกิ จและวิสัยทัศน์
ภายในองค์การ อย่างเป็ นระบบและมีการปลูกฝังการสร้างการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคมให้กบั บุคลากร
ภายในองค์การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผลดี ก็จะตกกับองค์การในแง่ของการสร้างอัตลักษณ์ที่เด่นชัดในเรื่ อง
ความรับผิดชอบต่อสังคม และประทับตรานั้นไว้ในใจของสาธารณชน
โครงการ CSR ควรจัดได้ว่าเป็ นการลงทุนมากกว่าเป็ นค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นภายในองค์การ
(Linfei & Qingliang, 2009; McWilliams & Siegel, 2001) องค์การที่มีการสื่ อสารกิจกรรมCSR อย่างต่อเนื่ อง
มีส่วนสร้างความสามารถในการแข่งขันให้มีความแตกต่างเหนื อคู่แข่งได้นกั วิชาการด้าน CSR ได้เสนอแนะ
หลักของการทา CSR ยุคใหม่ คือการทิ้งวิธีการททา CSR แบบไร้ ทิศทาง และให้เปลี่ยนมาบูรณาการ
กิจกรรม CSR โดยผสมผสานให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์การ กอปรกับการสร้าง
วัฒนธรรมองค์การของการมีจิตสานึ กรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองค์การ นับแต่วนั นี้
กิจกรรมCSR ถือเป็ นส่ วนหนึ่งที่สาคัญในแผนกลยุทธ์ของการสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์การ
และการสื่ อสารกิจกรรมCSR ไปสู่ สาธารณชนจะเป็ นหัวข้อใหม่ที่จะเริ่ มได้รับความนิยมนการศึกษาวิจยั มาก
ขึ้น และนี่ ถือเป็ นก้าวสาคัญที่ผูน้ าขององค์การที่มองหาความยัง่ ยืนขององค์การตนต้องกลับมาวิเคราะห์
โครงการ แผนงาน และกิ จกรรมขององค์ก ารอี กครั้ ง ว่า ได้มี การปรั บปรุ ง ให้สอดคล้องกับ ทิ ศทางความ
ต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยขององค์การในอนาคตแล้วหรื อยัง
2.5.6 น้าผึ้ง มี ศิล (2559) การวิจยั ด้วยเทคนิ คเดลฟาย : การหลี กเลี่ ยงมโนทัศน์ที่ไ ม่
ถูกต้อง การวิจยั ด้วยเทคนิคเดลฟายเป็ นวิธีการรวบรวมความรู้ของผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อมุ่งศึกษาและวิเคราะห์องค์
ความรู ้ ที่ยงั ไม่มีคา้ ตอบแน่ ชัด โดยการรวบรวบและกลัน่ กรองความรู ้ จากผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขานั้นๆ ทั้งนี้
จะต้องมี ก ารเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญได้ใ คร่ ค รวญความคิ ดเห็ นโดยการให้ข ้อมู ล ย้อนกลับ ไปยัง กลุ่ ม
ผูเ้ ชี่ ย วชาญ เพื่ อวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ในรอบถั ด ไป ทั้ง นี้ อ งค์ค วามรู ้ ใ หม่ ที่ ไ ด้รั บ จะเกิ ดจากการพิ จ ารณามติ
สอดคล้อ งโดยเสี ย งข้า งมากลัก ษณะส าคัญ ของการวิ จ ัย ด้ว ยวิ ธี เ ดลฟาย คื อ 1) การไม่ เ ปิ ดเผยรายชื่ อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อให้นา้ เสนอเป็ นไปอย่างอิสระ ไม่ถูกครอบงาด้วยกระบวนการกลุ่ม 2) การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
ไปยังผูเ้ ชี่ยวชาญได้ทบทวนความคิดเห็น และ 3) การวินิจฉัยความคิดเห็นของกลุ่มอย่างเป็ นทางการ นักวิจยั
ส่ วนใหญ่มกั ตกหลุ มพรางในเรื่ องจ้านวนที่เหมาะสมของผูเ้ ชี่ ยวชาญว่าควรมีจา้ นวนที่แน่นอนและเกณฑ์ที่
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ใช้ในการพิจารณาความสอดคล้องของเสี ยงข้างมาก โดยมากมักพิจารณาจากความเห็นที่สอดคล้องกันเกิ น
ร้ อยละ 60 ซึ่ งบทความนี้ จะชี้ ให้เห็ นถึ งมโนทัศที่ ไม่ ถูกต้องจนท้าให้ไม่สามารถน้าเทคนิ คเดลฟายมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริ ง การน้าเสนอมุมมองใหม่ในเรื่ องจ้านวนผูเ้ ชี่ ยวชาญซึ่ งควรพิจารณาจากบริ บทของ
งานวิจยั นั้นๆและเกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องของเสี ยงข้างมากในกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งควรพิจารณาจาก
เครื่ องมือที่ใช้ประเมินค่าความคิดเห็น จ้านวนและมาตรวัดความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการศึกษา
ผูท้ ำกำรศึ ก ษำได้ท ำกำรศึ ก ษำถึ ง กลยุท ธ์ ทำงกำรตลำดภำยในบริ ษทั แห่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง นำเข้ำ และจัด
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันหล่อลื่น โดยดำเนินตำมขั้นตอนต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ศึกษำสภำพปัญหำและกำรดำเนินงำนทำงกำรตลำด
สัมภำษณ์สอบถำมพนักงำนฝ่ ำยที่เกี่ยวข้อง
เฝ้ ำติดตำมศึกษำกำรปฏิบตั ิงำนพนักงำนฝ่ ำยที่เกี่ยวข้อง
วิเครำะห์ขอ้ มูลที่ศึกษำ
สรุ ปข้อมูลที่ศึกษำ

3.1 ศึกษาปัญหาและการดาเนินงานทางการตลาดของบริษทั
กำรศึกษำในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษำได้เก็บรวบรวมข้อมูล [8] โดยใช้รูปแบบในกำรค้นคว้ำข้อมูลและเอกสำร
ที่เกี่ยวข้อง ศึกษำปั ญหำทำงกำรตลำดของผลิตภัณฑ์น้ ำมันหล่อลื่น ในที่น้ ี จะรวมถึงผลิตภัณฑ์นำมันหล่อลื่น
อุตสำหกรรม และน้ ำมันหล่อลื่นยำนยนต์ โดยแบ่งหัวข้อได้ดงั นี้
1. กำรโฆษณำสิ นค้ำ ทำงบริ ษทั มีกำรจัดงบประมำณในกำรผลิตสื่ อโฆษณำสิ นค้ำที่ค่อนข้ำงน้อย
2. ยังเข้ำไม่ถึงควำมต้องกำรที่แท้จริ งของลูกค้ำ
3. ไม่มีกำรปรับข้อมูลหน้ำเว็บไซต์ของบริ ษทั ให้เป็ นปัจจุบนั
4. กำรสื่ อสำรกันภำยในองค์กรเกิดควำมผิดพลำด
5. กำรสื่ อสำรระหว่ำงพนักงำนขำยและลูกค้ำผิดพลำดทำให้ลูกค้ำเกิดควำมเข้ำใจ
6. พนักงำนขำดควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่
7. บริ กำรต่ำงๆรองรับลูกค้ำได้ไม่เพียงพอ
8. กำรจัดงำนให้ควำมรู ้ลูกค้ำไม่ประสบควำมสำเร็ จ
9. พนักงำนไม่เก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรทำงำน
กำรศึ ก ษำในครั้ งนี้ ผูศ้ ึ กษำได้ออกปฏิ บ ตั ิ ง ำนจริ ง รวมทั้งสังเกตกำรทำงำนของพนัก งำนฝ่ ำยที่
เกี่ยวข้อง โดยแบ่งหัวข้อได้ดงั ต่อไปนี้
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1. กำรจัดกิจกรรมส่ งเสริ มกำรตลำดแบบเชิงรุ ก โดยทำงบริ ษทั มีนโยบำยให้กลยุทธ์กำรแข่งขันใน
ด้ำนรำคำน้ ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่ำ คู่แข่งบำงรำย
2. มีกำรเพิ่มบริ กำร และรับพนักงำนฝ่ ำยวิศวกรบริ กำรเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมถึงควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำในหลำยๆด้ำน สนับสนุนกำรแข่งขันกับคู่แข่งในด้ำนกำรบริ กำร
3. กำรจัดให้ลูกค้ำรับรู ้ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ท้ งั ด้ำนคุ ณภำพ ด้วยสิ่ งจูงใจ และช่ วยเร่ งเร้ ำให้
ลูกค้ำตัดสิ นใจได้เร็ วขึ้น
4. มีกำรจัดกิจกรรมส่ งเสริ มกำรขำยผลิตภัณฑ์ดว้ ยกำรจัดงำนสัมมนำให้ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ ยวกับ
ผลิ ตภัณฑ์น้ ำมันหล่อลื่ น ตำมสถำนที่ที่ลูกค้ำเดินทำงมำได้สะดวกโดยเชิ ญลูกค้ำมำเข้ำร่ วมงำนโดยไม่เสี ย
ค่ำใช้จ่ำย
5. ร่ ว มงำนกิ จ กรรมออกบู ท ส่ ง เสริ ม สิ น ค้ำ โปรโมทบริ ษ ัท ตำมงำนของสมำคม และนิ ค ม
อุตสำหกรรมต่ำงๆ มีกำรจัดทำโปรโมชัน่ พิเศษภำยในงำน โดยมีกำรใช้พิธีกรที่เก่ง หน้ำตำดี บุคลิ กดี เป็ น
แม่เหล็กในกำรดึงดูดควำมสนใจแก่ลูกค้ำ
6. กำรสร้ ำงควำมพึงพอใจด้ำนมำตรฐำนผลิ ตภัณฑ์ และบริ กำรน้ ำมันหล่ อลื่ นของบริ ษทั อย่ำง
ต่อเนื่อง โดยเน้นควำม เป็ นน้ ำมันหล่อลื่นคุณภำพสู งเป็ นที่ยอมรับจำกทัว่ โลก
7. เน้นกำรให้กำรบริ กำรก่อนกำรขำย คือกำรให้ขอ้ มูลควำมเหมำะสมของประเภทน้ ำมันหล่อลื่น
แก่ลูกค้ำที่เพื่อกำรตัดสิ นใจทีถูกต้องในโอกำสที่จะซื้ อสิ นค้ำ
8. ให้ขอ้ มูลวิธีกำรใช้รำยละเอียดต่ำงๆของน้ ำมันหล่อลื่ นเป็ นกำรบริ กำรระหว่ำงกำรขำย โดยมี
กำรจัดส่ งสิ นค้ำยังบริ ษทั ของลูกค้ำ อำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรติ ดตั้งสิ นค้ำหรื อถังน้ ำมัน ด้วยมำตรกำร
รักษำควำมปลอดภัยอย่ำงเข้มงวด รวมถึงกำรออกไปพบลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่ อง และเอำใจใส่ ต่อกำรทำงำนของ
ลูกค้ำ
9. ให้คำปรึ กษำเป็ นกำรบริ กำรหลังกำรขำย มีบริ กำรเกี่ยวกับน้ ำมันหล่อลื่นโดยทีมวิศวกรบริ กำร
และพนักงำนประจำห้องทดลองที่มีเครื่ องมือที่ ทนั สมัย มีควำมถูกต้องแม่นยำ มีกำรทำรำยงำนคุณภำพที่
เกิดขึ้นจริ งแก่ลูกค้ำ
10. ส่ งเสริ มกำรสื่ อสำรกับลู กค้ำที่ มีประสิ ทธิ ภำพมำก โดยเน้นเป็ นสิ่ งที่ จำเป็ นอย่ำงมำก มีกำร
พัฒนำกำรจัดทำสื่ อโฆษณำ เช่นโบชัวร์ เอกสำรข้อมูลสิ นค้ำแต่ละประเภท ที่ออกแบบให้มีควำมเหมำะสม
น่ำสนใจเข้ำใจง่ำย
11. มีกำรให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ ข่ำวสำร และกิ จกรรม ที่เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ ทำงหน้ำเว็บไซต์ของ
บริ ษทั และทำงเพจเฟซบุค๊ เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย
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12. ส่ งพนักงำนฝ่ ำยกำรตลำด และพนักงำนฝ่ ำยขำย รวมถึงวิศวกรบริ กำรไปอบรมควำมรู ้เกี่ยวกับ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ำ มัน หล่ อ ลื่ น อุ ต สำหกรรม และยำนยนต์ ที่ บ ริ ษ ัท ใหญ่ โ ดยมี วิ ท ยำกรเป็ นผูเ้ ชี่ ย วชำญด้ำ น
น้ ำมันหล่อลื่นมำให้ควำมรู ้ เป็ นกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง
13. ส่ งเสริ มควำมรู ้ แก่พนักงำนทำงด้ำนนวัตกรรมเชิ งกำรตลำดใหม่ๆ โดยกำรจัดฝึ กอบรมนอก
สถำนที่ เป็ นกิ จกรรมเพื่อสร้ ำงทัศนคติที่ดีในกำรทำงำน เพื่อให้กำรสื่ อสำรและสร้ ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั
ลูกค้ำเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล

3.2 สั มภาษณ์ สอบถามพนักงานฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้ อง
กำรสัมภำษณ์ในครั้งนี้ใช้กำรสำรวจควำมคิดเห็นจำกฝ้ ำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้องโดยผูเ้ ขียนได้นำบำงส่ วน
ของเทคนิคเดลฟำยมำใช้ ซึ่ งเทคนิคเดลฟำยเป็ นเทคนิคที่ตอ้ งใช้แบบสำรวจให้กลุ่มคนที่เรำต้องกำรควำมคิด
เห็ นตอบแบบสอบถำม แต่ทำงผูศ้ ึกษำเห็ นควำมเหมำะสมว่ำไม่ตอ้ งใช้แบบสอบถำมแต่เป็ นกำรให้ผทู้ ี่ถูก
สัมภำษณ์ออกควำมคิดเห็นมำได้อย่ำงอิสระ โดยสำมำรถแบ่งหัวข้อได้ดงั ต่อไปนี้
1. กำหนดกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชำญ ผูว้ จิ ยั ต้องทำกำรคัดเลือกกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชำญที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ในเรื่ อง
ที่จะศึกษำ ควรมีกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชำญตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั จุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำวิจยั และตรง
ตำมตัวแปรที่ทำกำรศึกษำ ควำมซับซ้อนของเรื่ องที่ศึกษำ เวลำและงบประมำณในกำรวิจยั
2. สร้ ำงเครื่ องมื อกำรวิจยั โดยทัว่ ไปเป็ นกำรสัมภำษณ์ แบบมี โครงสร้ ำงซึ่ งมีกำรเตรี ยมคำถำมไว้
หลำกหลำยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนทำงกำรตลำด
3. ทำกำรสอบถำมผูเ้ ชี่ ยวชำญด้วยแบบสัมภำษณ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของคำถำม ซึ่ งคำถำมก็จะ
เป็ นไปตำมคำตอบที่ที่ผถู ้ ูกสัมภำษณ์ตอบมำแต่จะขยำยวงคำถำมต่อไปเรื่ อยๆ ให้มีควำมสอดคล้องกับปั ญหำ
ทำงกำรตลำดที่เกิดมำดังที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น

3.3 เฝ้ าติดตามศึกษาการปฏิบัติงานพนักงานฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูศ้ ึกษำได้มีกำรวำงแผนกำรติดตำมพนักงำนฝ่ ำยขำย และฝ่ ำยวิศวกร ไปปฏิบตั ิงำนนอกสถำนที่โดย
กำร ขอข้อมูลตำรำงกำรทำงำนของฝ่ ำยขำย และฝ่ ำยวิศวกรทุกท่ำน ทั้งรำยสัปดำห์และรำยเดือน มำพิจำรณำ
กับหัวหน้ำฝ่ ำย ว่ำควรที่จะไปพบลูกค้ำบริ ษทั ใด ในวันใด และเวลำใด จัดทำรำยงำนส่ งไปยังพนักงำนขำย
และหนักงำนวิศวกรคนนั้นๆเพื่อขออนุ ญำตติดตำมปฏิ บตั ิงำน และเมื่ออยู่ระหว่ำงกำรปฏิบตั ิงำนก็จะมีกำร
เฝ้ ำสังเกต ศึกษำวิธีกำรเข้ำพบลูกค้ำ กำรขำยสิ นค้ำ และกำรบริ กำร โดยกำรจดบันทึกและถ่ำยภำพ โดยกำร
ทำงำนแต่ละครั้งจะมีกำรสรุ ปผลกำรปฏิ บตั ิงำนโดยมีกำรดูแลและสรุ ปผลงำนอย่ำงเคร่ งครัด มีกำรรับรู้
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ปั ญหำและมีกำรดำเนินกำรแก้ไขปั ญหำอย่ำงรี บด่วน มีกำรเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิกำรทุกครั้ง
ที่ออกตลำด รวมถึงกำรสรุ ปยอดขำย เสนอแนวทำงกิจกรรมทำงกำรตลำด เป็ นรำยสัปดำห์ และรำยเดือน

3.4 วิเคราะห์ ข้อมูลทีศ่ ึกษา
ในกำรวิเครำะห์กำรศึกษำจะแบ่งส่ วนงำนเป็ น กำรวิเครำะห์ปัญหำทำงกำรตลำด และ กำรวิเครำะห์
กลยุท ธ์ ท ำงกำรตลำด และกำรวิเครำะห์ ส่ วนที่ เป็ นกำรนำกลยุท ธ์ ออกสู่ ก ำรปฏิ บ ตั ิ ก ำร กำรสังเกตกำร
ปฏิบตั ิงำนของผูป้ ฏิบตั ิงำน พนักงำนฝ่ ำยขำย และพนักงำนฝ่ ำยวิศวกรบริ กำร โดยติดตำมพนักงำนไปพบ
ลูกค้ำตำม บริ ษทั นิคมอุตสำหกรรม และห้ำงร้ำนต่ำงๆ เพื่อเก็บข้อมูลวิธีกำรจำกพนักงำนขำยที่ใช้พูดคุยกับ
ลูกค้ำ รวมถึงกำรบริ กำรทำงเทคนิคจำกวิศวกรผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

3.5 สรุปข้ อมูลทีศ่ ึกษา
กำรสรุ ปแนวคิดด้ำนกลยุทธ์กำรทำงำนทำงกำรตลำด (Performance Evaluation) ประกอบด้วย
1. กำรเปรี ยบเทียบผลกำรทำงำนกับแผนกำรตลำด เพื่อดูวำ่ ผลกำรทำงำนเป็ นอย่ำงไร เสร็ จแล้วก็
นำผลกำรทำงำนนั้นไปเปรี ยบเทียบกับเป้ ำหมำย กลยุทธ์หรื อยุทธวิธีหรื อโปรแกรมกำรตลำดที่กำหนดไว้ ใน
ขั้นนี้คือกำรวำงแผนกำรตลำด
2. วิเครำะห์สำเหตุที่เกิดผลในกำรทำงำนนั้น เป็ นกำรค้นหำถึงสำเหตุที่เกิดขึ้นจำกผลกำรทำงำนที่
แตกต่ำงจำกแผนที่กำหนดไว้ เช่นวิเครำะห์ถึงสำเหตุที่ยอดขำยต่ำกว่ำเป้ ำหมำย อำจเนื่องมำจำกอะไร
3. กำรแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง เป็ นกำรพิ จำรณำว่ำ จะท ำอะไรกับ ปั ญหำที่ เกิ ดขึ้ น แนวทำงกำรแก้ไ ข
ปรับปรุ งจะนำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรตลำดต่อไปในอนำคต

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการดาเนินการศึกษากระบวนการปฏิบตั ิงาน และกลยุทธ์ทางการตลาดของธุ รกิจน้ ามันหล่อลื่น
สาหรับยานยนต์ และอุตสาหกรรม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลงานตามขั้นตอนการศึกษาในบทที่ 3 ซึ่ งได้
แสดงรายละเอียดวิธีการดาเนินการและแนวทางการแก้ไข จากการดาเนินการศึกษาครั้งนี้ ผลการศึกษาที่ได้มี
ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ผลการศึกษาปัญหาและสภาพการดาเนินงานทางการตลาด
ผลการสัมภาษณ์สอบถามจากพนักงานฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
ผลการเฝ้ าติดตามศึกษาการปฏิบตั ิงานพนักงานฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ศึกษา
ผลสรุ ปข้อมูลที่ศึกษา

4.1 ผลการศึกษาปัญหาและสภาพการดาเนินงานทางการตลาด
จากการศึกษาปั ญหาทางการตลาดของบริ ษทั ได้ผลการศึกษาดังต่อไปนี้
1. การโฆษณาสิ นค้า ทางบริ ษทั มีการจัดงบประมาณในการผลิตสื่ อโฆษณาสิ นค้าที่ค่อนข้างน้อย
ทาให้การดาเนินการทาสื่ อที่จะสื่ อสารกับลูกค้าไม่กว้างขวางเพียงพอ อีกทั้งยังไม่ค่อยให้ความสาคัญกับสื่ อ
สังคมออนไลน์ ที่จะเป็ นช่องทางในการขายและบริ การสิ นค้า
2. ยังเข้าไม่ถึงความต้องการที่แท้จริ งของลูกค้า การเข้าถึงลูกค้าของพนักงานขายยังเป็ นไปอย่าง
ไม่แท้จริ งไม่สามารถค้นหาความต้องการอย่างท่องแท้ของลูกค้าได้ และไม่สามารถรักษาลูกค้าให้คงอยูไ่ ด้
3. ไม่มีการปรั บข้อมู ลหน้าเว็บไซต์ของบริ ษ ทั ให้เป็ นปั จจุบนั อย่างเช่ น ข้อมู ลของสิ นค้า และ
ข่าวสารกิจกรรมของบริ ษทั
4. การสื่ อ สารกัน ภายในองค์ก รเกิ ด ความผิ ด พลาด ระบบการติ ดต่ อ สื่ อ สารภายในองค์ก รมี
ข้อบกพร่ องจากพนักงานฝ่ ายขาย และพนักงานฝ่ ายวิศวกรบริ การ ในการร่ วมกันทางาน
5. การสื่ อสารระหว่างพนักงานขายและลูกค้าผิดพลาดทาให้ลูกค้าเกิ ดความเข้าใจผิด เช่ นลูกค้า
ต้องการขอคาแนะนาจากบริ ษทั ในหัวข้อหนึ่ ง แต่พนักงานขายไม่มีความรู ้อย่างแท้จริ งเมื่อตอบคาถามลูกค้า
ไปก็ทาให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด
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6. พนักงานขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ พนักงานขายขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ใน
การออกไปพบลูกค้าแต่ละครั้งพบว่า บางโอกาสพนักงานขายจะเอาเวลาไปทาธุ ระส่ วนตัว
7. บริ การต่างๆรองรั บลูกค้าได้ไม่เพียงพอ บริ การเกี่ ยวกับน้ ามันหล่อลื่ นมีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของลูกค้า ลูกค้าบางรายต้องการให้มีบริ การเพื่อตอบสนองการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
8. การจัดงานให้ความรู ้ลูกค้าไม่ประสบความสาเร็ จ ลูกค้าไม่เล็งเห็ นถึงความสาคัญในตัวสิ นค้า
เนื่ องจากวิทยากรที่ พูดให้ความรู ้ ไม่มีคามเชี่ ยวชาญพอ และไม่มีเอกสารหรื อหลักฐานที่ แสดงให้เห็ นถึ ง
คุณภาพที่ดีในการช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้
9. พนัก งานไม่ เก็ บ ข้อมู ล เพื่อสนับสนุ นการท างาน พนัก งานฝ่ ายการตลาด พนักงานฝ่ ายขาย
รวมถึง พนักงานฝ่ ายวิศวกรบริ การ ไม่ได้เก็บข้อมูลลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้เมื่อจะติดต่อหรื อทาการค้า
ขายต้องมีการค้นคว้าข้อมูลใหม่ซ่ ึ งทาให้เสี ยเวลาในการดาเนินงานอย่างมาก

รู ปที่ 4.1 บรรยากาศในการจัดบูท แต่ได้รับความสนใจไม่มากเท่าที่ควร
การศึกษาในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้ออกปฏิ บตั ิงานจริ ง รวมทั้งสังเกตการทางาน
ของพนักงานฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง โดยผลที่ได้แบ่งหัวข้อได้ดงั ต่อไปนี้
1. การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดแบบเชิงรุ ก โดยทางบริ ษทั มีนโยบายให้กลยุทธ์การแข่งขันใน
ด้านราคาน้ ามันหล่อลื่ นที่ต่ ากว่า คู่แข่งบางราย ในด้านการเสนอราคาสิ นค้าที่มีความ ถูกต้อง และรวดเร็ ว
ตรงตามความต้องการของลูกค้า
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2. มีการเพิ่มบริ การ เพิ่มเครื่ องมือในด้านวิศวกรรม ให้มากขึ้น และรับพนักงานฝ่ ายวิศวกรบริ การ
ที่มีประสบการณ์ดา้ นผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่นเพิ่มขึ้นอีก 2 ตาแหน่ง เพื่อให้ครอบคลุมถึงความต้องการของ
ลูกค้าในหลายๆด้าน ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคยานยนต์ สนับสนุ นการแข่งขันกับคู่แข่งในด้านการ
บริ การ

รู ปที่ 4.2 วิศวกรบริ การตรวจสอบน้ ามันหล่อลื่น
3. การจัดฝึ กอบรมให้ลูกค้ารับรู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในด้านคุณภาพและการลดต้นทุนให้แก่
ลูกค้าได้จริ ง ด้วยสิ่ งจูงใจ จากมาตรฐานของบริ ษทั ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล จึงช่วยเร่ งเร้าให้ลูกค้า
ตัดสิ นใจได้เร็ วขึ้น

รู ปที่ 4.3 บรรยากาศในการจัดอบรมให้ความรู ้แก่ลูกค้า
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รู ปที่ 4.4 บรรยากาศในการให้ความรู ้ดา้ นน้ ามันหล่อลื่นที่บริ ษทั ลูกค้า
4. มีการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายผลิ ตภัณฑ์ด้วยการจัดงานสัมมนา ก่อนงานสัมมนาทางที ม
การจัดงานได้มีการวางแผนและการดาเนินดังนี้


วางแผนงานการทางาน ในขั้นตอนการวางแผนต้องคานึ งถึ งว่า งบประมาณในการ

จัดงานมีจานวนมากน้อยเท่าไร จากนั้นนางบประมาณที่ได้มาจัดสรรว่าจะใช้จ่ายในส่ วนไหน ราคาเท่าไหร่
และถ้ามีความจาเป็ นที่จะต้องเบิกเงินเพิม่ จะต้องเบิกเพิม่ อีกจานวนเท่าไหร่


กาหนดวันที่ ว่าควรเป็ นวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร วันอะไร ซึ่ งต้องคานึ งถึงว่าไม่ควร

ตรงกับวันหยุดสุ ดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมไปถึงต้องดูสภาพการณ์โดยรอบสถานที่ที่จะจัดว่าไม่
มีการจัดงานในลักษณะเดียวกันหรื อคล้ายคลึง เพราะมีผลต่อการมาร่ วมงานของลูกค้า


กาหนดเขตพื้นที่ ที่จะจัดงานจัดงานสัมมนาซึ่ งเขตการค้าของบริ ษทั จะครอบคลุม

พื้นที่จงั หวัด สมุทรปราการ, กรุ งเทพมหานครฯ, ฉะเชิ งเทรา, ชลบุ รี, ระยอง, ตราด, จันทบุรี, ปราจีนบุรี,
สระแก้ว และหาสถานที่ เช่ นห้องจัดเลี้ยงใน หรื อห้องประชุ มในโรงแรม ห้องอาหาร หรื อห้องประชุมตาม
นิคมอุตสาหกรรมและต้องคานึงถึงสถานที่ ที่ลูกค้าสามารถเดินทางได้สะดวก และต้องตกลงการใช้สถานที่
และค่าใช้จ่าย ให้ครบถ้วนและถูกต้อง


กาหนดหัวข้อในการจัดงานสัมมนา เช่ นหัวข้อการบารุ งรักษาเชิ งป้ องกัน, พื้นฐาน

การใช้งานน้ ามันหล่อลื่น, การวางแผนการบารุ งรักษา, วิธีช่วยลดต้นทุนในการบริ หารจัดการ

50



กาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่จะเชิญมาร่ วมงานสัมมนาว่าเป็ นภาคอุตสาหกรรม หรื อ

ภาคยานยนต์ รวมถึงกาหนดกลุ่มลูกค้าที่เชิ ญมางานต้องมีอานาจในการตัดสิ นใจงานได้ เช่นฝ่ ายจัดซื้ อ ฝ่ าย
ซ่อมบารุ ง ฝ่ ายวิศวกร หัวหน้างาน หรื อผูจ้ ดั การฝ่ าย


ออกเอกสารเชิ ญลู กค้า เข้า ร่ วมงานสัมมนา ทาการออกแบบโดยที มงานออกแบบ

ศิลปะของฝ่ ายการตลาด ข้อความในเอกสารเชิ ญลูกค้ามาสัมมนานี้ จะประกอบไปด้วย วันที่ สถานที่ หัวข้อ
เรื่ อง ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับคร่ าวๆ เมื่อแบบบัตรเชิ ญถูกอนุ มตั ิโดยผูจ้ ดั การฝ่ ายก็จะทาการผลิตเอกสาร
เป็ นทั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์


การเชิญลูกค้า เมื่อเอกสารเชิ ญเสร็ จสมบูรณ์แล้ว ก็จะทาการแจกจ่ายให้แก่พนักงาน

ฝ่ ายขาย เพื่อให้พนักงานขายไปทาการส่ งให้ลูกค้าที่ตนเองรับผิดชอบ ในเอกสารนี้ จะแนบรายละเอียดที่
จาเป็ นเช่นแผ่นที่สถานที่จดั งาน โดยผูท้ ี่เข้าร่ วมงานสัมมนาไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ ในขั้นตอนการออกบัตรเชิ ญ
ต้องส่ งบัตรเชิญให้ลูกค้ารับทราบ 1 เดือน ก่อนการจัดงานสัมมนา ในกรณี มีการเปลี่ยนแปลงกะทันหันจะได้
สามารถแจ้งลูกค้าได้ทนั เวลา เมื่อบัตรเชิ ญถึงมือลูกค้าจะมีเอกสารตอบรับเข้าร่ วมงานสัมมนาซึ่ งในขั้นตอน
นี้ จะมี พนักงานฝ่ ายขาย คอยรวบรวมรายชื่ อผูเ้ ข้าร่ วมงานสัมมนา เพราะในงานมี ก ารแจกใบรั บรองการ
ฝึ กอบรมให้แก่ลูกค้า จึงจาเป็ นต้องพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง

รู ปที่ 4.5 การ์ดเชิญงานสัมมนา
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การจัดเตรี ย มงาน ขั้นแรกต้องท าการตรวจสอบอุ ป กรณ์ ที่ จะใช้ใ นงานก่ อนว่า มี

อะไรบ้าง เช่นป้ ายแบ็คดรอป, ป้ ายโรลอัพ, สแตนดี, ป้ ายโลโก้ของบริ ษทั , เครื่ องมือต่างทางวิศวกรรม และ
เอกสารอุ ปกรณ์ ต่า งๆ ว่าใช้กี่ชิ้น ทางบริ ษทั ได้เชิ ญและนัดหมายกับท่านอาจารย์ที่มีค วามเชี่ ย วชาญด้า น
ผลิ ตภัณฑ์หล่อลื่ น มาให้ความรู ้ ในงาน และเชิ ญพิธีกรที่เก่งไหวพริ บดี มาเป็ นผูด้ าเนิ นรายการในงาน เมื่อ
ยืนยันทุ อย่า งพร้ อมแล้ว ทาการจาลองแบบห้องสัม มนาเพื่อลองวางอุ ปกรณ์ ตามจุ ดต่า งๆลงในห้องและ
โดยรอบห้อง เมื่อมีส่วนใดขาดหรื อเกินก็จะทาการแก้ไข


การกาหนดทีมงานขึ้นมาร่ วมด้วยฝ่ ายการตลาดเป็ นหัวหน้าทีม ในทีมนี้ จะประกอบ

ไปด้วย พนักงานฝ่ ายการตลาด พนักงานฝ่ ายขาย และพนักงานฝ่ ายวิศวกรบริ การมีการประชุมทีมซึ่ งหัวหน้า
ที ม จะท าการแบ่ง หน้า ที่ ก ารท างานให้ตามความเหมาะสมและตามความถนัดของแต่ล ะคน มี ก ารชี้ แจง
รายละเอียดการจัดงานเวลารวมถึงลาดับขั้นตอนในการดาเนินงานสัมมนา


การปฏิบตั ิงานภายในงาน ทุกคนในทีมทาหน้าที่ของตนเอง มีจุดลงทะเบียนก่อนเข้า

งานให้ลูกค้าเขียนชื่ อและนามสกุล รับคูปองลุน้ รางวัล รับเอกสารการอบรม รวมทั้งหน้างานมีการแนะนา
และเสนองานบริ การต่างๆทางด้านวิศวกรรมให้ลูกค้าชมและเลือกใช้ มีช่างภาพในการถ่ายภาพนิ่ ง และการ
ถ่ายภาพเคลื่อนไหว เมื่อถึงเวลาเปิ ดงานพิธีกร และพนักงานก็จะทาหน้าที่ตามลาดับที่วางไว้ มีการจับฉลาก
รายชื่ อลูกค้าที่เข้าร่ วมงานสัมมนาเพื่อแจกของรางวัลท้ายงาน เพื่อเป็ นการจูงใจให้ลูกค้าอยูร่ ่ วมกิจกรรมใน
งานจนงานจบ

รู ปที่ 4.6 บรรยากาศในการจัดงานสัมมนาตอนกลางวัน
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รู ปที่ 4.7 บรรยากาศในการจัดงานสัมมนาตอนกลางคืน
5. ร่ วมงานกิ จกรรมออกบูทแสดงสิ นค้า ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของบริ ษทั แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ในด้านการขายสิ นค้า และงานบริ การ ตามงานของสมาคมต่างๆที่จดั ขึ้น รวมถึงตามงานนิ ทศั การ งานแสดง
สิ นค้า ต่างๆที่ จดั ขึ้ น มี การจัดท าโปรโมชั่นพิเศษภายในงาน เช่ นการจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษ การจัด
โปรโมชัน่ แถมสิ นค้า ซึ่งในงานมีการใช้พิธีกรที่สามารถพูดเชิญชวนลูกค้าได้ดี มีไหวพริ บดี หน้าตาดี บุคลิก
ดี เป็ นแม่เหล็กในการดึงดูดความสนใจแก่ลูกค้า

รู ปที่ 4.8 บรรยากาศในการร่ วมกิจกรรมออกบูทแสดงสิ นค้า
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6. การสร้างความพึงพอใจด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และบริ การน้ ามันหล่อลื่ นของบริ ษทั อย่าง
ต่อเนื่ อง โดยเน้นความเป็ นน้ ามันหล่อลื่นคุ ณภาพสู งที่มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับจากทัว่ โลก ทางบริ ษทั ได้มี
การจัดทาระบบเพื่อให้ลูกค้าเชื่ อมันมากขึ้ นโดยการทาเอกสารยืนยันการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ให้กบั ลูกค้าได้จริ ง และนาเอกสารนั้นไปใช้อา้ งอิงที่ลูกค้ารายอื่นเพื่อเป็ นช่องทางในการจัดจาหน่าย
7. เน้นการให้การบริ การก่อนการขาย คือการให้ขอ้ มูลประเภทน้ ามัน ว่าชนิ ดใดเหมาะสมกับ
เครื่ องจักรประเภทใด หรื อเครื่ องยนต์แบบใด เพื่อให้ลุกค้าตัดสิ นใจเลือกซื้ อได้อย่างถูกต้อง
8. ให้ขอ้ มูลวิธีการใช้รายละเอียดต่างๆของน้ ามันหล่อลื่น เป็ นการบริ การระหว่างการขายดูแล
ลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยมีบริ การจัดส่ งสิ นค้าไปถึงยังบริ ษทั และจุดเก็บของลูกค้า อานวยความสะดวกด้านการ
ติดตั้งสิ นค้าหรื อถังน้ ามัน ด้วยมาตรฐานและมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด รวมถึงการออกไป
พบลูกค้าของฝ่ ายขายอย่างต่อเนื่อง และเอาใจใส่ ต่อการทางานของลูกค้า
9. ให้ค าปรึ ก ษาเป็ นการบริ ก ารหลังการขาย มี บริ ก ารเกี่ ยวกับ น้ ามันหล่ อลื่ นโดยทีมวิศวกร
บริ การและพนักงานประจาห้องทดลอง มีเครื่ องมือที่ได้มาตรฐานแม่นยามีความทันสมัย เมื่อทดสอบหรื อ
บริ การเสร็ จจะมีการทารายงานเอกสารคุณภาพที่เกิดขึ้นจริ งแก่ลูกค้าทุกครั้ง
10. ส่ งเสริ มการสื่ อสารกับลูกค้าที่มีประสิ ทธิ ภาพมาก โดยเน้น สิ่ งนี้ เพราะจาเป็ นอย่างมาก ฝ่ าย
การออกแบบงานศิ ลปะ จาได้มีก ารพัฒนาการจัดท าสื่ อโฆษณา เช่ นโบชัวร์ เอกสารข้อมูล สิ นค้า แต่ ล ะ
ประเภท ที่ออกแบบให้มีความเหมาะสม มีเนื้อหาที่ลูกค้าต้องการครบถ้วนน่าสนใจ และเข้าใจง่าย
11. มีการให้ขอ้ มูลทางหน้าเว็บไซต์ของบริ ษทั และทางเพจเฟซบุ๊ค ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์ใหม่ทางด้าน
การตลาดของบริ ษทั โดยในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่น การบริ การ
ทางด้านวิศวกรรม รวมถึง ข่าวสาร และกิ จกรรม ที่ เป็ นปั จจุ บนั อยู่เสมอ ทาง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึ ง
ข้อมูลสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั สะดวกและง่ายขึ้น
12. บริ ษทั มีการส่ งพนักงานฝ่ ายการตลาด และพนักงานฝ่ ายขาย รวมถึ ง พนัก งานฝ่ ายวิศวกร
บริ การไปอบรมความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่นอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่นยานยนต์
โดยมีวิทยากรเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านน้ ามันหล่อลื่ น และด้านกลยุทธ์การขายน้ ามันหล่อลื่ นมาให้ความรู้ เป็ น
การพัฒนาบุคลากรทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง
13. ส่ งเสริ ม ความรู ้ แก่ พนัก งานทางด้านนวัตกรรมเชิ งการตลาดใหม่ๆ โดยการจัดกิ จกรรมที่
ต่างจังหวัด หรื อนอกสถานที่ เป็ นกิจกรรมเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการทางาน สอดแทรกความรู้ดา้ นกลยุทธ์
ทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อให้พนักงานนาไปปรับใช้เพื่อการสื่ อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
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4.2 ผลการสั มภาษณ์ สอบถามจากพนักงานฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการสัมภาษณ์ พนักงานฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องสามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ฝ่ ายได้แก่ ฝ่ ายบริ หาร, ฝ่ าย
วิศวกร, ฝ่ ายการตลาด, ฝ่ ายขาย
1. ฝ่ ายบริ หาร ได้ผลการสัมภาษณ์ในด้านต่างๆ การทางานของฝ่ ายบริ หารพยายามผลักดัน ทั้ง
ด้านราคา การบริ การ รวมถึ งการตลาดอย่างชัดเจน มีนโยบายอย่างชัดเจนในการทางานแต่ละเดื อน มีการ
สรุ ปผลการทางานในแต่ละสัปดาห์เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถใช้ในการรวบรวมหาความสอดคล้องของ
ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ โดยไม่ตอ้ งจัดให้มาพบกันหรื อประชุ มกันความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละ
คน เป็ นอิสระและไม่มีอิทธิ พลหรื อผลกระทบจากผูอ้ ื่นจะรู ้เฉพาะคาตอบของตนเองเท่านั้น
2. ฝ่ ายวิศวกร วิศวกรในที่น้ ี เป็ นทีมงานการบริ การลูกค้าด้านน้ ามันหล่อลื่นที่ใช้ในเครื่ องจักร
และยานยนต์ ไม่วา่ จะเป็ นการเก็บน้ ามันหล่อลื่นมาตรวจสอบวิเคราะห์ค่าต่างๆ รวมไปถึ งบารุ งรักษาดูแล
ระบบหล่อลื่นให้แก่ลูกค้า เพื่อทาให้บริ ษทั ของลูกค้าสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและลดต้นทุนใน
การดาเนินงานผลิต แต่การบริ การที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า เกิดปั ญหาขณะปฏิบตั ิงานในโรงงานลูกค้าจานวน
มาก เช่ น เครื่ องมื อมี ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลู กค้า งบประมาณที่ จดั สรรให้ในแต่ครั้ งที่ ออกไป
บริ การลู ก ค้าไม่เพีย งพอ การติ ดต่องานกับลู กค้า หน้างานเกิ ดความคลาดเคลื่ อนทาให้เสี ยเวลาในการรอ
เพื่อที่จะสามารถนาอุปกรณ์เครื่ องมือต่างๆเข้าไปทางานได้ ปั ญหาที่เกิดเหล่านี้ มาจากทั้งฝ่ ายบริ หารที่จดั สรร
งบประมาณไม่เพียงพอ รวมถึ งมาจากหัวหน้าทีมฝ่ ายวิศวกรที่ไม่มีการติดต่อกับลูกค้าอย่างชัดเจนว่าจะทา
การบริ การได้ในเวลาช่วงใด
3. ฝ่ ายการตลาด ทีมงานได้มีการออกตลาดเพื่อสารวจการตลาดของตนเองและคู่แข่งทางการ
ตลาด เนื่ องจากบริ ษทั สานักงานใหญ่ให้งบประมาณทางด้านการตลาดไม่มากนัก จึ งจาเป็ นต้องควบคุ ม
งบประมาณในการจัดกิจกรรมทางการตลาดไม่ให้บานปลาย อุปสรรค์หลักๆในการทาการตลาดคือคู่แข่งราย
ใหญ่ที่มีมากขึ้นในเขตการค้าของบริ ษทั ในภาคกลางและภาคตะวันออก รวมทั้งการแข่งขันทางด้านราคา
ของสิ นค้า ที่สินค้าของบริ ษทั ราคาค่อนข้างสู งกว่ายีห่ อ้ อื่น ทาให้ลูกค้าเกิดทางเลือกมากขึ้น การทาการตลาด
ของบริ ษทั จึงต้องมี การคิ ดหาวิธีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา มีการพัฒนาต่อยอดการตลาดเดิ มๆ ให้มีความแปลก
ใหม่ข้ ึนโดยการใช้กลยุทธ์ในด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า และด้านการบริ การที่ครบวงจร
4. ฝ่ ายขาย ฝ่ ายที่ ตอ้ งออกไปลู กค้าอย่างต่อเนื่ อง เพื่ออิ บายคุ ณสมบัติของสิ นค้าแต่ละชนิ ด
และสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลู กค้า อุ ปสรรค์ที่เจอบ่อยคื อ คู่แข่ง และ ราคาสิ นค้าของบริ ษทั สู งกว่าของ
บริ ษ ทั น้ า มันหล่ อลื่ นอื่ น ฝ่ ายจัดซื้ อบางท่า นเห็ นราคาจึ งไม่ ตดั สิ นใจซื้ อสิ นค้า ของบริ ษ ทั บางบริ ษ ทั ไม่
สามารถเปลี่ยนมาใช้น้ ามันหล่อลื่นของบริ ษทั ได้เนื่ องจากติดสัญญาการซื้ อขายของบริ ษทั อื่นอยู่ บางบริ ษทั
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เครื่ องจักรที่ใช้มีการแนะนาให้ใช้ของยี่ห้ออื่นๆ จึงทาให้การเปิ ดลูกค้าเจ้าใหม่เป็ นไปได้ยากขึ้น แต่ฝ่ายขาย
บริ ษทั ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูคา้ จึงทาให้สามารถคงลูกค้ารายเก่าไว้ได้

4.3 ผลที่ได้ จากการออกไปพบลูกค้ าตามบริ ษัท และ ห้ างร้ านต่ างๆกับพนักงานฝ่ ายขาย เพื่อ
ศึกษาข้ อมูลการปฏิบัติงาน
การเดิ นทางไปกับฝ่ ายขายเพื่อไปพบลูกค้า นาเสนอสิ นค้า น้ ามันหล่อลื่ นและบริ การต่างๆทางด้าน
วิศวกรรม ต้องมีการจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานโดยมีการดูแลและสรุ ปผลงานอย่างเคร่ งครัด มีการรับรู้
ปั ญหาและมีการดาเนินการแก้ไขปั ญหาอย่างรี บด่วน มีการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งการปฏิบตั ิการทุกครั้ง
ที่ออกตลาด รวมถึงการสรุ ปยอดขายเสนอแนวทางการปรับตัวเลขยอดขายที่ดีข้ ึนเป็ นรายสัปดาห์

4.4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทีศ่ ึกษา
ในส่ ว นของผลการวิ เ คราะห์ ก ารศึ ก ษาการด าเนิ น งานกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดของผลิ ต ภัณ ฑ์
น้ ามันหล่อลื่นจะแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
1. ผลของการวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาด
ผลของการวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดมีดงั นี้
 เกิดความสู ญเปล่าจากการทางานที่บกพร่ อง
 เกิดความสู ญเปล่าในงบประมาณที่เสี ยไป
ซึ่งส่ งผลกระทบต่อภาคธุ รกิจดังนี้
 เกิดความเข้าใจผิดในการสื่ อสารข้อมูลสิ นค้าและบริ การแก่ลูกค้า
 ลูกค้าประจาเริ่ มลดน้อยลง
 ลูกค้าใหม่ไม่ให้ความเชื่อถือแก่บริ ษทั
 ยอดขายลดลง ผลกาไรลดลง
2. ผลของการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด ส่ วนที่เป็ นการนากลยุทธ์ออกสู่ การปฏิบตั ิการ
จากการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดของบริ ษทั ได้ผลดังนี้

56

 จากการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดแบบเชิ งรุ ก มีการเพิ่มบริ การ เพิ่มเครื่ องมือในด้าน
วิศวกรรม ให้มากขึ้น การจัดให้ลูกค้ารับรู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในด้านคุณภาพ และบริ การ

 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ดว้ ยการจัดงานสัมมนา ร่ วมงานกิจกรรมออก
บูทแสดงสิ นค้า ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของบริ ษทั แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในด้านการขายสิ นค้า และงานบริ การ
ตามงานของสมาคมต่างๆ การสร้างความพึงพอใจด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และบริ การน้ ามันหล่อลื่ นของ
บริ ษทั อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นความเป็ นน้ ามันหล่อลื่นคุณภาพสู งที่มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับจากทัว่ โลก

 ทางบริ ษทั ได้มีการจัดทาระบบเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมันมากขึ้นโดยการทาเอกสารยืนยันการลด
ต้นทุ นเพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพให้ก ับลู ก ค้า ได้จริ ง และนาเอกสารนั้นไปใช้อา้ งอิ งที่ ลู กค้า รายอื่ นเพื่อเป็ น
ช่องทางในการจัดจาหน่าย

 เน้นการให้การบริ การก่อนการขาย การบริ การระหว่างการขายดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด และ
การบริ ก ารหลัง การขาย มี บ ริ ก ารเกี่ ย วกับ น้ า มัน หล่ อ ลื่ น โดยที ม วิ ศ วกรบริ การและพนัก งานประจ า
ห้องทดลอง มี เครื่ องมื อที่ ไ ด้ม าตรฐานแม่ นย ามี ค วามทันสมัย เมื่ อทดสอบหรื อบริ ก ารเสร็ จจะมี ก ารทา
รายงานเอกสารคุณภาพที่เกิดขึ้นจริ งแก่ลูกค้าทุกครั้ง

 ส่ งเสริ มการสื่ อสารกับลูกค้าที่มีประสิ ทธิ ภาพ ได้มีการพัฒนาการจัดทาสื่ อโฆษณา เช่นโบ
ชัวร์ เอกสารข้อมูลสิ นค้าแต่ละประเภท ที่ออกแบบให้มีความเหมาะสม มีเนื้ อหาที่ลูกค้าต้องการครบถ้วน
น่าสนใจ และเข้าใจง่าย

 การนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ ให้ขอ้ มูลทางหน้าเว็บไซต์ของบริ ษทั และทางเพจเฟซบุ๊ค ซึ่ ง
เป็ นกลยุทธ์ใหม่ทางด้านการตลาดของบริ ษทั โดยในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์
น้ ามันหล่อลื่น การบริ การทางด้านวิศวกรรม รวมถึงข่าวสาร และกิจกรรม

 บริ ษทั มีการส่ งพนักงานฝ่ ายการตลาด และพนักงานฝ่ ายขาย รวมถึงพนักงานฝ่ ายวิศวกร
บริ การไปอบรมความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่นอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่นยานยนต์
ส่ งเสริ มความรู ้ แก่ พนักงานทางด้านนวัตกรรมเชิ งการตลาดใหม่ๆ เพื่อให้พนักงานนาไปปรับใช้เพื่อ การ
สื่ อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล
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4.5 ผลสรุปข้ อมูลทีศ่ ึกษา
จากการศึกษาได้ผลการสรุ ปแนวคิดด้านกลยุทธ์ การทางานทางการตลาดของบริ ษทั จากการศึกษา
ข้อมูลต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงศึกษาข้อมูลยอดขายภายในเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2559
ก่อนการปรับปรุ งแก้แก้ไข ดังตารางที่ 4 และรู ปที่14 แล้วนามาเปรี ยบเทียบผลการทางานหลังจากแก้ไข
ปั ญหาไปบ้างในบางส่ วน จนสามารถแก้ไขปรับปรุ งปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ท้ งั หมด ทาให้ยอดขายในช่ วงเดือน
ครึ่ งปี หลังในเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม มียอดขายที่สูงขึ้น ดังตารางที่ 5 และรู ปที่15 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับแผนการตลาดที่วางไว้น้ นั มีความสอดคล้องกัน และทาให้การดาเนิ นงานทางการตลาดมีประสิ ทธิ ภาพ
สู ง ขึ้ น อย่า งต่ อเนื่ อง จากนั้น น าผลการท างานนั้นไปเปรี ย บเที ย บกับ เป้ าหมาย กลยุท ธ์ หรื อ โปรแกรม
การตลาดที่กาหนดไว้ จึงเห็นได้วา่ ประสิ ทธิ ผลที่ได้ออกมาเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด แล้วจึงรวบรวม
ข้อมูลยอดขายที่จากฝ่ ายบัญชี ผลปรากฏว่ายอดขายรวมของแต่ละเดือนในช่วง ปี พ.ศ. 2559 มีแนวโน้มการ
เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ การวิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้เกิ ดผลในการทางานนั้น เป็ นเพราะการกาหนดกลยุทธ์ทางด้าน
การตลาดใหม่ โดยเน้นไปที่ความน่าเชื่ อถือของมาตรฐานสิ นค้า และเน้นไปที่บริ การด้านวิศวกรรมนามาซึ่ ง
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ นามาซึ่งการแก้ไขปรับปรุ งปั ญหา โดยเน้นไปที่บริ การด้านวิศวกรรม ทางบริ ษทั ได้
มีการปฏิบตั ิการอย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปใช้ต่อยอดในอนาคตต่อไป
ตารางที่ 4.1 ยอดขายรวมในเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559
ประเภทสิ นค้า

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ยานยนต์

95

40.39

41.94

87

89

110

อุตสาหกรรม

115

75

136

113.39

101

142

รวม ลิตร(K) ต่อ
เดือน

210

115.39

177.94

200.39

190

252
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รู ปที่ 4.9 กราฟเปรี ยบเทียบยอดขายรวมในเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559

ตารางที่ 4.2 ยอดขายรวมของเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคมในปี พ.ศ. 2559
ประเภทสิ นค้า

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ยานยนต์

150

109

118

172

154

150

อุตสาหกรรม

180

246.19

209

218.18

220

245

รวม ลิตร(K) ต่อ
เดือน

330

355.19

327

390.18

374

395
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รู ปที่ 4.10 กราฟเปรี ยบเทียบยอดขายรวมในเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

บทที่ 5
บทสรุป
จากการดาเนิ นการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิ ตภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่น เป็ นการศึกษาสาเหตุที่
ทาให้ยอดขายลดลง นาไปสู่ การดาเนิ นการศึกษาการกาหนดแนวทางปรั บปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง รวมถึ ง
ประยุกต์ใช้ก ลยุทธ์ ทางการตาดใหม่ๆ ของบริ ษทั จัดจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์น้ ามันหล่ อลื่ น ตั้งแต่ข้ นั ตอนการ
วางแผนการตลาด ไปจนถึ งขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ที่มีความแตกต่าง และโดดเด่นเหนื อคู่แข่งทางธุ รกิจราย
อื่น นามาซึ่งการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ สามารถเพิ่มลูกค้ารายใหม่
ได้ และคงลู กค้าเก่าไว้ได้ บริ ษทั ผูแ้ ทนจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์น้ ามันหล่ อลื่ นมีแนวทางในการจัดการงานด้าน
การตลาดเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นและบรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้

5.1 สรุปผลการศึกษา
จากการดาเนินการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้พบว่า ยอดขายรวมในปี พ.ศ.2556 – พ.ศ. 2558
พบว่ายอดขายน้ ามันหล่อลื่ นจานวนลิ ตรน้อยลงอย่างต่อเนื่ อง อันเนื่ องมาจากปี พ.ศ.2558 สภาวะเศรษฐกิ จ
ของประเทศไทยตกต่ า กลยุท ธ์ ทางการตลาดของผลิ ตภัณฑ์น้ ามันหล่ อลื่ นในช่ วงต้นปี พ.ศ. 2559 มี
ข้อบกพร่ องนามาซึ่ งข้อมูลปั ญหาทางการตลาด การโฆษณาสิ นค้าที่ไม่กว้างขวางพอให้ลูกค้าได้รับรู้ ยังเข้า
ไม่ถึงความต้องการที่แท้จริ งของลูกค้า ไม่มีการปรับข้อมูลที่ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั ของสิ นค้าอย่างต่อเนื่ อง การ
สื่ อสารกันภายในองค์กรเกิดความผิดพลาด การสื่ อสารระหว่างพนักงานและลูกค้าผิดพลาดทาให้ลูกค้าเกิ ด
ความเข้าใจผิด พนักงานขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ บริ การต่างๆรองรับลูกค้าได้ไม่เพียงพอไม่สามารถ
คลอบคลุ ม ความต้อ งการลู ก ค้า ได้ท้ งั หมด การจัด งานให้ค วามรู ้ ลู ก ค้า ไม่ ป ระสบความส าเร็ จ เนื่ อ งจาก
พนักงานไม่ มีป ระสบการณ์ และไม่ เคยจัดกิ จกรรมงานใหญ่ๆ พนัก งานไม่ เก็ บข้อมู ล เพื่ อสนับ สนุ นการ
ทางานในครั้งต่อๆไป
การศึกษาได้ผลการสรุ ปแนวคิดด้านการแก้ปัญหาต่างๆ โดยการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เช่ นการ
เปิ ดเพจเฟซบุค๊ และสื่ อออนไลน์ เพื่อให้การโฆษณาสิ นค้าได้กว่างขึ้น มีการให้ขอ้ มูลข่าวสาร กิจกรรม และ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ มีการอบรมให้ความรู ้แก่พนักงานฝ่ ายการขาย ฝ่ ายการตลาด และฝ่ าย
วิศวกรอยู่เสมอ จัดกิ จกรรมนันทนาการเที่ยวพักผ่อนเพื่อละลายพฤติกรรม ทาให้เกิ ดมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพื่อนร่ วมงานและลูกค้า จัดกิจกรรมดูงานตามสถานที่จดั งานแสดงสิ นค้าเพื่อนาความรู ้ที่ได้มาปรับใช้ในการ
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จัด กิ จ กรรมของบริ ษ ัท การก าหนดกลยุ ท ธ์ ท างด้า นการตลาดใหม่ ๆ โดยเน้น ไปที่ ค วามน่ า เชื่ อถื อของ
มาตรฐานสิ นค้า และเน้นไปที่บริ การด้านวิศวกรรมนามาซึ่ งยอดขายที่เพิม่ ขึ้นเรื่ อยๆในช่วงปลายปี พ.ศ. 2559
ซึ่ งจะเห็ นข้อมูลเปรี ยบเที ยบยอดขายรวมในแต่ละเดื อนอย่างเห็ นได้ชัดดังตารางที่6 ทางบริ ษทั ได้มีการ
ปฏิบตั ิการและพัฒนาอย่างต่อเนื่ องเพื่อนาไปใช้ต่อยอดในอนาคตต่อไป นามาซึ่ งยอดขายน้ ามันหล่อลื่ นที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่ งผลให้ยอดขายเป็ นจานวนลิตรในปี พ.ศ.2559 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2558 คิดเป็ น 11.5
% ดังแสดงให้เห็นในรู ปที่16
ด้านแนวทางการบริ หารและการกาหนดยุทธวิธีทางการตลาดดาเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเกิด
ประสิ ทธิ ผลและเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง มีการนาเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดไป
ใช้ส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเพื่อให้ยอดขายเพิ่มขึ้น พนักงานมีความกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิงาน
มีทศั นคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานรวมถึ งมีการส่ งเสริ มแนวทางในการสนับสนุ นการทางาน เพื่อให้บริ การที่ดี
แก่ลูกค้า เป็ นแนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์ ทางการตลาดของธุ รกิจน้ ามันหล่อลื่น
ตารางที่ 5.1 ตารางยอดขายรวมของแต่ละเดือนในปี พ.ศ.2559
ประเภทสินค้า

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ยอดขายรวม ลิตร(K)
ประจาปี พ.ศ.2559

ธ.ค.

ยานยนต์

95

40.39

41.94

87

89

110

150

109

118

172

154

150

1316.33

อุตสาหกรรม

115

75

136

113.39

101

142

180

246.19

209

218.18

220

245

2000.76

รวม ลิตร(K) ต่อ
เดือน

210

115.39

177.94

200.39

190

252

330

355.19

327

390.18

374

395

3317.09
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รู ปที่ 5.1 กราฟยอดขายรวมของแต่ละเดือนในปี พ.ศ.2559

รู ปที่ 5.2 กราฟยอดขายรวมเปรี ยบเทียบยานยนต์และอุตสาหกรรมของแต่ละเดือนในปี พ.ศ.2559
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ตารางที่ 5.2 ตารางยอดขายรวมเมื่อเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการแก้ไขปั ญหาในปี พ.ศ.2556-พ.ศ.2559

ิ ค ้า
ประเภทสน

ยอดขายเปรียบเทียบแต่ละปี
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ยอดขายรวม
ลิตร (K)

ยานยนต์

860.93

775.87

979.3

1316.33

3932.43

อุตสาหกรรม

1800.92

1864.74

1956.32

2000.76

7622.74

2661.85

2640.61

2935.62

3317.09

11555.17

รวม ลิตร(K) ต่อปี

รู ปที่ 5.3 กราฟยอดขายรวมยานยนต์และอุตสาหกรรมก่อนและหลังการแก้ไขปั ญหาในปี พ.ศ.2556-พ.ศ.
2559 หน่วยลิตร(K)
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รู ปที่ 5.4 กราฟยอดขายรวมเมื่อเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการแก้ไขปั ญหาในปี พ.ศ.2556-พ.ศ.2559 หน่วย
ลิตร(K)

5.2 ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
จากผลที่ได้ขอ้ มูลจากบทความการกาหนดยุทธศาสตร์ ทางการตลาดมีขอ้ เสนอแนะในการนาผล
การศึกษาไปใช้ดงั นี้
ข้อเสนอแนะทางด้านการดาเนินงาน


ฝ่ ายการตลาดควรนานวัตกรรมทางการตลาดใหม่ๆมาปรับใช้ หรื อพัฒนาต่อยอดในการ

ขายสิ นค้าและบริ การ
ข้อเสนอแนะทางด้านการบริ หาร


ผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญกับสื่ อสังคมออนไลน์ และนาเครื่ องมือทางการตลาดมาช่วยใน

การค้นหาความต้องการที่แท้จริ งของลูกค้า
ข้อเสนอแนะในการศึกษางานวิจยั ครั้งต่อไป
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บริ ษทั จัดจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่นทุกบริ ษทั ควรมีการกาหนดยุทธศาสตร์ ในการ

จัดการด้านการตลาดอย่างทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา
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