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การบริหารการตลาดเพื่อการเปลีย่นแปลง

o ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
เกิดขึ้นในโลกส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง
ของทุกสังคมในโลก จะเห็นได้ว่าการใช้โทรศัพท์
พื้ น ฐ านทั่ ว ไปทั้ ง ที่ ท า ง านและที่ บ้ าน เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงศูนย์โทรศัพท์มือถือขนาดเล็กพกพาได้
สะดวก รวมถึงมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จาก
เมนเฟรมขนาดใหญ่สู่คอมพิวเตอร์ส่ วนบุคคล 
(Desktop) คอมพิวเตอร์แบบพกพา  (laptop) และ 
Notebook  



มีการพัฒนาการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องมือในการเชื่อมโยงการสื่อสารจนประสบความส าเร็จ 
ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปสามารถสื่อสารกันอย่างทั่วโลก การ
พัฒนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่ประสบความส าเร็จอย่างสูง
ท าให้เกิดการพัฒนาคอมพิวเตอร์ร่วมกับโทรศัพท์มือถือจน
กลายเป็น Smart Phone  ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

การบริหารการตลาด
เพ่ือการเปลี่ยนแปลง



การบริหารการตลาดเพื่อการเปลีย่นแปลง
o ส่งผลให้โลกเปลี่ยนแปลงในทุกด้านรวมทั้งการบริหารธุรกิจ

และการบริหารการตลาดที่เปลี่ยนแปลงจากระดับโลกสู่ระดับ
ท้องถิ่น แม้ท้องถิ่นที่เคยเป็นที่ห่างไกลก็ได้รับความเจริญ 
ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 

o การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้ทิศทางของผู้บริหาร
การตลาดในการสื่อสารกับผู้บริโภคจ าเป็นต้องมีการปรับตัว
ต่อเปลี่ยนแปลง เห็นได้ชัดจากเดิมที่ประเทศไทยเคยมี
สถานีโทรทัศน์หลักเพียง 4 สถานี คือช่อง  3  5  7  และ 9  
กลายเป็นเคเบิ้ลทีวี  Digital TV  Internet TV  ท าให้ผู้บริหาร
การตลาดและผู้ ประกอบการสามารถเลื อกใช้ สื่ อ ได้
หลากหลาย โดยมีต้นทุนที่ต่ าลงและส่งผลต่อการด าเนินงาน
ของสื่อดั้งเดิม ทั้งโทรทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ ซึ่งมีความ
จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน



การด าเนินงานทางธุรกิจขึ้นอยู่กับสถานการณ์แวดล้อมจากภายนอกและ
ภายใน โดยสถานการณ์ภายในเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรและศักยภาพที่องค์กรมี ในขณะที่สภาพแวดล้อมภายนอกเป็น
สิ่งที่อยู่เหนือการควบคุม เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
สภาวะแวดล้อม และกฎหมาย หรือ PESTELเช่นการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจสู่ความเป็นสากล  (globalization) ท าให้กิจการต้องแข่งขันทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อร้านค้าขนาดเล็กที่ไม่สามารถ
แข่งขันได้ซึ่งมาจากหลายปัจจัยได้แก่  4P  และ  4M

พัฒนาการของการเปลี่ยนแปลง



การแข่งขันทางการตลาดของสินค้าแต่ละชนิดมีสูงขึ้นการสร้าง
ความได้เปรียบได้แก่ การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและ
บริการ โดยความแตกต่างนั้นต้อง “สร้างคุณค่า” (Value 
creation) ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ท าให้เกิดเป็น   ”
นวัตกรรม” ( Innovation) แม้จะท าให้ต้นทุนทางการผลิตเพิ่มขึ้น
แต่ก็สามารถจ าหน่ายสินค้าได้มากขึ้น เช่น สินค้าของบริษัท 
Samsung  และ  Huawei 

พัฒนาการของการเปลี่ยนแปลง









วิสัยทัศน์ Samsung 
ปี 2020 

เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นใน
บ้านจะต้องพูดกับคุณ

ได้ด้วย AI



เป้าหมายคือการเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบสแตนด์อโลนของ Samsung ให้กลายเป็นกองทัพของอุปกรณ์ ท่ีมีการซิงค์เข้าด้วยกัน ใช้งานง่าย และสามารถ
สั่งการด้วยเสียงได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความต้องการของผู้บริโภคในการใช้โทรศัพท์มอืถอื เครื่องใช้ไฟฟ้า และโทรทัศน์ของ Samsung มากขึ้น







Huawei ไม่ได้มีแค่เทคโนโลยีที่ล้ าหน้า

เท่านั้น เพราะปัจจุบันมือถือ/สมาร์ทโฟนนั้นเป็น
สิ่งจ าเป็นของทุกคนในวงกว้าง แน่นอนว่าย่อมมี
ผู้บริโภคที่มีก าลังซื้อแตกต่างกัน Huawei จึงเอา
ใจผู้บรโิภคทุกระดับ
➢ กลุ่ม Entry Market ราคาเพียง 3,000 –

5,000 บาท มจีุดขายท่ีตระกูล Y
➢ กลุ่ม Mass Segment ราคาจับต้องได้สบาย

กระเป๋า 5,000-15,000 บาทมีจุดขายที่
ตระกูล Nova

➢ กลุ่ม Premium Segment ราคาสูงกว่า 
15,000 บาทขึ้นไป อย่าง P-seriesและ 
Mate series



Huawei เลือกใช้พรีเซ็นเตอร์ตัวท็อปหลากหลายที่ตอบโจทย์คน
แต่ละ Segment การมีสินค้าที่ดีตอบโจทย์ผู้บริโภคแล้วนั้น 
จ าเป็นต้องมีผู้สื่อสารที่ดีในการเข้าถึงกลุ่มคนนั้นๆ ด้วย ซึ่ง 
Huawei ได้จัดเต็มกับกลยุทธ์การใช้ “พรีเซ็นเตอร์” อย่างมาก 
เพราะพลังของพรีเซ็นเตอร์จะช่วยให้คาแรคเตอร์ของแบรนด์ชัด
ขึ้น และเข้าถึงบริโภคได้ง่ายขึ้น

ปี 2015 Huawei เลือกใช้ “อาเล็ก-ธรีเดช เมธาวรายุทธ”
ป ี2016 : “อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม”
ปี 2017 : “กรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา และ พลอย เฌอมาลย์ 
บุญยศักดิ์” ส่วนรุ่น HUAWEI GR5 2017 เป็นสมาร์ทโฟน
ระดับกลาง Huawei ได้ใช้พรีเซ็นเตอร์เป็นผู้หญิง “มิว นิษฐา จิร
ยั่งยนื” เพื่อต้องการขยายฐานลูกค้าไปยังผู้หญิงมากขึ้น
ปี 2018 : “เบลล่า ราณี” พร้อมกับเคมเปญอันโด่งดังอย่าง 
From MateToMate Huawei x “เต๋อ นวพล” เจาะกลุ่มอินดี้ 
โดยเฉพาะกลุ่มนักออกแบบได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย



01
สภาพแวดล้อมทั่วไป (General Environment) 

เป็นองค์ประกอบภายนอกองค์การทุกอย่างท่ีมีอิทธิพลต่อองค์การ เช่น 
สังคม วัฒนธรรม สภาพภูมิศาสตร์ การเมือง

02
สภาพแวดล้อมของงาน  (Task Environment)

เป็นองค์ประกอบบางอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายขององค์การ
โดยตรง เช่น การจัดจ าหน่าย ลูกค้า เทคโนโลยี กฎข้อบังคับ คู่แข่งขัน 

ตลาด ทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น 

03สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)
เป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ที่มีองค์ประกอบให้เกิดการได้เปรียบ

และเสียเปรียบคู่แข่งขัน เช่น พนักงานในองค์การ การเงนิ เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร การบริหารจัดการ เป็นต้น 

➢ การบริหารจัดการองค์การไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ผู้บริหารต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจและการด าเนินการ 
ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญและปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมย่อมสร้างโอกาสท่ีจะวางแผน กลยุทธ์ต่างๆได้ในอนาคต

การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)



การประเมินสภาพแวดล้อมทั่วไป
ท่ีเกี่ยวข้ององค์กรการคา้โลก

➢ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ป็ น ส ม า ชิ ก ก่ อ ตั้ ง  World Trade 
Organization หรือ WTO ในล าดับที่ 59 โดยเป็นสมาชิก
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537 ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็น
ประเทศก าลังพัฒนาที่มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ
ค่อนข้างสูง และได้ใช้ประโยชน์จากกลไกของ WTO 
บ่อยคร้ัง 

➢ ประเทศไทยได้แสดงบทบาทในการปกป้องและรักษา
ผลประโยชน์ทางการค้า ทั้งด้านการส่งออกและด้าน
การให้ความคุ้ มครองปกป้องสินค้ าและบริการ
ภายในประเทศที่มคีวามอ่อนไหวภายใต้กรอบ WTO 



การประเมินสภาพแวดล้อมทั่วไป
ท่ีเกี่ยวข้ององค์กรการคา้โลก

➢ ประเทศไทยมีส่วนร่วมสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี
และ WTO มาโดยตลอดโดยนอกจากจะด าเนินการใน
นามของประเทศไทยแล้ว เพื่อให้การด าเนินการหรือ
ผลักดันในประเด็นต่างๆ มีน้ าหนักมากยิ่งขึ้น ประเทศ
ไทยได้ร่วมกับประเทศสมาชิกรายอื่นด าเนินการใน
ลักษณะกลุ่ม อาทิ
o กลุ่ม ASEAN
o กลุ่ม Cairns และกลุ่ม G20 ในการเจรจาสนิค้า

เกษตร
o กลุ่ม AD Friends ในการเจรจากฎระเบียบเกี่ยวกับ

การทุ่มตลาด
o กลุ่ม GI Friends ในการเจรจาทรัพย์สินทางปัญญา

ในประเด็นการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์



การประเมินสภาพแวดล้อมทั่วไป
ท่ีเกี่ยวข้ององค์กรการคา้โลก

➢ องค์การการค้าโลก หรือ WTO เป็นองค์กรระหว่างประเทศ
องค์กรเดียวในโลกที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลการค้าระหว่าง
ประเทศในระดับพหุภาคี โดยเป็นเวทีในการเจรจาลดอุปสรรค
และข้อกีดกันทางการค้าและจัดท ากฎระเบียบการค้าระหว่าง
ประเทศเพื่อสนับสนุนให้การค้าโลกมีความเสรียิ่งขึ้น บน
พื้นฐานของการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้เป็นเวทีใน
การระงับข้อพิพาท ทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก และ
เป็นเวทีในการตรวจสอบและทบทวนนโยบายการค้าของ
ประเทศสมาชกิ

➢ จัดตั้งขึ้นตามความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 โดยเป็นผลมาจากการเจรจาการค้า
พหุภาคีรอบอุรุกวัย ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วย
ภาษีศุลกากรและการค้า (GATT) มีสมาชิกจัดตั้งเริ่มแรก 76 
ประเทศ



หลักการส าคัญของ WTO

➢ ก าหนดให้ใช้มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยแต่ละประเทศจะต้องเรียกเก็บภาษี
ศุลกากร หรือ ค่าธรรมเนียม หรือใช้มาตรการใดๆ กับ
สินค้าที่น าเข้าจากประเทศสมาชิกอื่นๆ เท่าเทียมกันทุก
ประเทศ และปฏิบัติต่อสินค้าน าเข้าเท่าเทียมกับสินค้า
ภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีภายใน หรือการ
ก าหนดกฎระเบียบต่างๆ

➢ การก าหนดและบังคับใช้มาตรการทางการค้าจะต้องมี
ความโปร่งใส

➢ คุ้มครองผู้ผลิตภายในด้วยภาษีศุลกากรเท่านั้น ห้ามใช้
มาตรการจ ากัดการน าเข้าและส่งออกทุกชนิด

➢ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม



หลักการส าคัญของ WTO

➢ ให้มีการรวมกลุ่มทางการค้าเพื่อลดภาษีระหว่างกันได้ 
หากมวีัตถุประสงค์เพ่ือขยายการค้า

➢ มกีระบวนการยุตขิ้อพิพาททางการค้า
➢ ให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศก าลังพัฒนาในการปฏิบัติตาม

พันธกรณี ผ่อนผันให้ประเทศก าลังพัฒนามีระยะเวลาใน
การปฏิบัติตามพันธกรณีที่ยาวนานกว่า จ ากัดการน าเข้า
ได้หากมีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และรักษา
เสถียรภาพดุลการช าระเงนิ และให้โอกาสประเทศพัฒนา
แล้วให้สิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP)แก่ประเทศก าลัง
พัฒนาได้



ประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรจาก WTO

➢ การที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก WTO ท าให้มีตลาดที่เปิดกว้าง
ขึ้น โดยสามารถท าการค้ากับประเทศสมาชิกอื่นในทุก
ภูมิภาคท่ัวโลกได้อย่างเสรีและเป็นธรรมย่ิงขึ้น 

➢ หลักการและกฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศของ 
WTO ยังช่วยในการลดอุปสรรคทางการค้าท้ังท่ีเป็นภาษีและที่
ไม่ใช่ภาษี รวมทั้งช่วยสร้างความโปร่งใสในระบบการค้า อัน
เป็นการเสริมสร้างขีดสมรรถนะในการแข่งขันในเวทีการค้า
โลก 

➢ เพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ค้าและผู้ลงทุน ท าให้ผู้ผลิตและผู้
ส่งออกสามารถคาดการณ์และวางแผนการค้าล่วงหน้าได้ 
และท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกจากการมีผู้ประกอบการ
เพิ่มขึ้น ตลอดจนได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
และราคาถูกลง

➢ นอกจากนี้การมกีลไกระงับข้อพิพาททางการค้าของ WTO



• FTA ย่อมาจาก Free Trade Area หรือ
เขตการค้าเสรี เป็นการท าความตกลง
ทางการค้าของประเทศ อาจเป็น 2 
ประเทศ (ทวิภาคี) หรือเป็นกลุ่มประเทศ 
(พหุภาคี) ที่จะร่วมมือขจัดอุปสรรคทาง
การค้าทั้งที่เป็นภาษีศุลกากรและไม่ใช่
ภาษีศุลกากร

• แนววคิดของการมีนโยบายการค้าเสรี 
คือประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ตนเอง
ถนัด และมีต้นทุนการผลิตต่ าที่สุด คือจะ
ผลิตสินค้าที่คิดว่าประเทศตนได้เปรียบ
เ ชิ ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ  ( Comparative 
Advantage) มากที่สุด แล้วน าสินค้าที่
ผลิต ได้นี้ ไปแลกเปลี่ ยนกับสินค้ าที่
ประเทศตนไม่ถนัด หรือเสียเปรียบ โดย
แลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศอื่นที่ผลิต
สินค้าแล้วได้เปรียบ ดังนั้นประเทศทั้ง
สองก็จะท าการค้าต่อกันได้ โดยต่างฝ่าย
ต่ า ง ส ม ป ร ะ โ ย ช น์ กั น  ( Win-Win 
Situation)

ความส าคัญและความเป็นมาของ FTA



ความส าคัญและความเปน็มาของ FTA

นโยบายการค้าเสรีมีดังนี้
• การผลิตตามหลักการแบ่งงานกันท าเลือกผลิตสินค้าที่มีต้นทุน
การผลิตต่ าและประเทศมศีักยภาพในการผลิตสินค้าน้ันสูง

• ไม่เก็บภาษีคุ้มกัน (Protective Duty) เพื่อคุ้มครองหรือปกป้อง
อุตสาหกรรมภายในประเทศ

• ไม่ให้สิทธิพเิศษหรอืกีดกันสินค้าของประเทศใดประเทศหนึ่ง
• เรียกเก็บภาษีในอัตราเดียวและให้ความเป็นธรรมแก่สินค้า
ของทุกประเทศเท่ากัน ไม่มีข้อจ ากัดทางการค้า (Trade 
Restriction) ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ ไม่มี
การควบคุมการน าเข้า หรือการส่งออกที่เป็นอุปสรรคต่อ
การค้าระหว่างประเทศ ยกเว้นการควบคุมสินค้าบางอย่างที่
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสินค้า
ที่เกี่ยวด้วยศีลธรรมจรรยาหรือความมั่นคงของประเทศ



ความหมายของเขตการค้าเสรี

• เขตการค้าเสรี หมายถึง การวมกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมาย
เพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่ม ที่ท าข้อตกลงให้
เหลือน้อยที่สุดหรือเป็น 0% และใช้อัตราภาษีปกติที่สูงกว่ากับ
ประเทศนอกกลุ่ม การท าเขตการค้าเสรีในอดีตมุ่งในด้านการ
เปิดเสรีด้านสินค้า โดยการลดภาษีและอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี
เป็นหลักแต่เขตการค้าเสรีในระยะหลัง ๆ นั้น รวมไปถึงการ
เปดิเสรดี้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ด้านการบริการการลงทุน เป็นต้น

• เขตการค้าเสรีที่ส าคัญของไทยที่มีมูลค่าสูงในทางการค้า 
ได้แก่ เขตการค้าเสรอีาเซียน (AFTA) เขตการค้าเสรีอาเซียน-
จีน ไทย-ญี่ปุ่น อาเซียน-เกาหลี เป็นต้น



ประโยชน์และผลกระทบของการท า FTA

ในภาพรวมแล้วการท า FTA มีทั้งผลดีและผลกระทบ แต่คู่เจรจาได้พยายาม
ศึกษารวบรวมข้อมูล และเจรจาเพื่อให้ต่างฝ่ายต่างพอใจ ได้รับผลประโยชน์
มากที่สุด หรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมเฉพาะ 
และสภาพแวดล้อมทั่วไปของคู่เจรจาจะแตกต่างกันไปในแต่ละ FTA หากจะ
วิเคราะห์แต่ละด้านของแต่ละ FTA จะมีบางกลุ่มอุตสาหกรรม บางกลุ่มสินค้า
ได้ประโยชน์ บางกลุ่มสินค้าไม่ได้รับผลกระทบ ส าหรับกลุ่มสินค้าที่ได้รับ
ผลกระทบ การเจรจาก็สามารถยืดเวลาในการลดหรือยกเว้นภาษีออกไป
จนกว่าภาคการผลิตจะสามารถปรับตัวได้ หรือภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือ 
เยียวยา ชดเชยผลกระทบเหล่านั้นในภาพรวมการท า FTA น่าจะมีประโยชน์
ดังนี้
• ลดอุปสรรคทางการค้าทั้งที่เป็นอุปสรรคทางภาษี และที่มิใช่ภาษี
• เพิ่มมูลค่าในทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก
• เพิ่มโอกาสการส่งออก ได้ตลาดใหม่ และขยายตลาดเดมิ
• เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
• สร้างอ านาจต่อรองทางเศรษฐกจิ การเมือง
• ให้ความร่วมมือทางด้านศุลกากร การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลการ

ลักลอบ หลีกเลี่ยง และสินค้าอันตราย สินค้าละเมิดลิขสทิธิ์
• พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิ และดงึดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
• ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่น ๆ และเทคโนโลยกีารผลติ
• สร้างความสัมพันธ์ให้ใกล้ชดิยิ่งขึ้น



สถานการณ์ FTA ของประเทศไทย

➢ ปัจจุบันไทยมี FTA 13 ฉบับ กับ 18 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน 
จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เปรู ชิลี อินเดีย ฮ่องกง ออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนด์ โดยในปี 2562 มูลค่าการค้าของไทยกับ 18 
ประเทศ อยู่ที่  302,991 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นสัดส่วน 
62.8% ของมูลค่าการค้าไทยกับโลก ส าหรับช่วง 8 เดือนแรก
ของปี 2563 (ม.ค.- ส.ค.) การค้าของไทยกับ 18 ประเทศ มี
มูลค่า 179,550.6 ล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วน 62.3% ของ
มูลค่าการค้าไทยกับโลก โดยไทยส่งออกมูลค่า 92,866.9
ล้านเหรียญสหรัฐ น าเข้ามูลค่า 86,683.7 ล้านเหรียญสหรัฐ

➢ สินค้าส่งออกส าคัญของไทย เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ 
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง และเม็ดพลาสติก 
เป็นต้น และสินค้าน าเข้าส าคัญของไทย เช่น น้ ามันดิบ 
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ และแผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น



FTA และผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

➢ เกษตรกร มีโอกาสขายสินค้าได้ในราคาสูงขึ้น เมื่อประเทศคู่
เจรจาลดภาษี และผ่อนคลายมาตรการที่เป็นอุปสรรคทาง
การค้า ท าให้ตลาดสินค้าไทยกว้างข้ึน

➢ ผู้ประกอบการ สามารถน าเข้าวัตถุดิบในราคาถูกลง มีต้นทุน
การผลิตลดลง ท าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
ผู้บริโภค ซื้อสินค้าได้ในราคาถูกลง และสินค้ามีความ
หลากหลาย ผู้ส่งออก สามารถขยายตลาดและเพิ่มศักยภาพ
ในการส่งออกสินค้าและบริการ

➢ ผู้น าเข้า-ส่งออก มีแหล่งน าเข้าวัตถุดิบมากขึ้นและราคาถูก 
เพิ่ มการส่ งออกได้มากขึ้ น  รวมทั้ งมี การลงทุนจาก
ต่างประเทศท าให้เศรษฐกิจไทยขยายตัว เพราะการท า FTA 
ช่วยให้การเจรจาลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศง่าย
ขึ้น รวมทั้งนักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นจึงท าให้เงินลงทุน
จากต่างประเทศหลั่งไหลเข้าสู่ไทย ตลอดจนสร้างพันธมิตรที่
เกื้อกูลกันทางเศรษฐกิจ และเพิ่มอ านาจต่อรองของไทยใน
เวทีการค้าโลก



FTA และผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

ส่วนผลกระทบทางด้านลบก็มีอยู่มากมายเช่นกันที่ส าคัญคือ เช่น 
ผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจชนบท อันเป็นภาคเศรษฐกิจที่ผลิตอาหาร
และวัตถุดิบเพื่อเลี้ยงดูประชากรภายในและต่างประเทศและน า
เงินตราจากต่างประเทศ รวมทั้งเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีแรงงานอาศัย 
อยู่เป็นจ านวนมากทั้งนี้เพราะกติกาเขตการค้าเสรีที่ไทยลงนามกับ
ประเทศต่าง ๆ จะผลักดันให้ภาคชนบทของไทยต้อง

➢ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการให้มี
ประสทิธิภาพ

➢ พัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน
➢ สร้าง Brand Name ของสินค้าไทยสู่ตลาดโลก
➢ วิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่ม

มูลค่าผลผลิต
➢ มหีน่วยงานควบคุมมาตรฐานสินค้าน าเข้าและหน่วยงานส านักงาน

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเพื่อควบคุมการน าเข้า
และมาตรฐานส าหรับสนิค้าน าเข้า

➢ มาตรการช่วยเหลือสินค้าการเกษตรและแรงงานในภาคเกษตรที่
ถูกผลกระทบจากการเข้ามาของสินค้าราคาถูกจากการท า FTA 
ฯลฯ



FTA และผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

➢ มุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์ ที่เน้นถึงประเด็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรระหว่างประเทศ เกิดการ
เคลื่อนย้ายผลผลิตและปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศ 
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการขยายตัวของการค้าและการลงทนุ
ระหว่างประเทศ เกิดการขยายตัวของตลาด ซึ่งน ามาซึ่งการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ รวมทั้งสวัสดิการของผู้บริโภค ท าให้
มีทางเลือกของสินค้ามากขึ้นและระดับราคาของสินค้าที่
ต่ าลง

➢ ไทยก็ได้รับประโยชน์จากเปิดเสรีจากการค้าระหว่างประเทศ
ในรูปของเงินลงทุนที่ไหลเข้ามาในเศรษฐกิจไทย รวมทั้งไทย
สามารถหาประโยชน์จากแหล่งวัตถุดิบราคาถูกจาก
ต่างประเทศ





01
การประเมินสภาพแวดล้อม

เป็นการควบคุมสภาพแวดล้อมภายนอกของกิจการเพื่อใชใ้นการพยากรณ์การ
เปลี่ยนแปลงและการป้องกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ท าให้องคก์ารมี
การเตรียมความพร้อมตอ่แนวโน้มของเหตุการณ์วกิฤตและพัฒนาเป็นรูปแบบเพื่อ

สร้างความได้เปรียบเหนอืคู่แขง่

02การควบคุมสภาพแวดล้อม
เป็นการตดิตามแนวโน้มของการเติบโตของสภาพแวดล้อม การดับเหตุการณ์

ก่อนหลังหรอืการหมุนเวียนของกิจกรรมต่างๆท าใหส้ามารถประเมินแนวโน้มของ
สภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น

03ความสามารถในการแข่งขัน
จะช่วยใหอ้งค์การสามารถเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถขององค์การรวมถึงการ

ก าหนดโอกาสอุปสรรคจุดแข็งและจุดอ่อนในการแขง่ขันได้

การสร้างสภาพแวดล้อมต่อองค์การ
การสร้างสภาพแวดล้อมขององค์การต้องค านึงถึงปัจจัย 3 ประการท่ีอธิบายถงึความส าคัญของการวางแผนและการคาดการณ์

สิ่งท่ีจะเกิดขึ้นรวมถงึการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 



การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)

S

T
W

O

THREATS : อุปสรรค

OPPORTUNITIES : โอกาส

STRENGTHS : จุดแข็ง

WEAKNESS : จุดอ่อน

➢ ในการประเมินสภาพแวดล้อมขององค์การนั้นจะประกอบไปด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก  และการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน  
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึง  จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  หรือโดยทั่วไปจะเรียกว่าการวิเคราะห์ SWOT Analysis ได้แก่



• Infographic Style

STRENGTHS : จุดแข็ง 

ข้อดี ข้อเด่น ซึ่งวเิคราะห์จาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ
➢ จุดแข็งทางด้านการตลาด
➢ จุดแข็งทางด้านการเงิน
➢ จุดแข็งทางด้านการผลิต
➢ จุดแข็งทางด้านบุคลากร
➢ จุดแข็งทางด้านอื่นๆ ของ

องค์การ

การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อมโดย SWOT Analysis

จุดแข็งของภาครัฐ

เป็นจุดแข็งด้านทรัพยากรภายใน
องค์การที่มศีักยภาพและความสามารถ
ทางการแข่งขัน เช่น 
➢ ทักษะและความเช่ียวชาญของ

องค์การ 
➢ โครงสร้างขององค์การ 
➢ ภาพลักษณ์หรือช่ือเสยีงขององค์การ
➢ เทคโนโลยีและความสามารถในการ

ให้บรกิาร



• Infographic Style

WEAKNESS : จุดอ่อน

ปัญหา หรือ ข้อเสีย ซึ่งวเิคราะห์จาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ
➢ จุดอ่อนทางด้านการตลาด
➢ จุดอ่อนทางด้านการเงนิ
➢ จุดอ่อนทางด้านการผลิต
➢ จุดอ่อนทางด้านบุคลากร
➢ จุดอ่อนทางด้านอื่นๆ ของ

องค์การ

การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อมโดย SWOT Analysis

จุดอ่อนของภาครัฐ

เป็นจุดอ่อนด้านทรัพยากรภายในองค์ที่
ส าคัญ ซึ่งส่งผลต่อสมรรถณะและ
ความสามารถในการแข่งขันขององค์การ 
เช่น 
➢ ทิศทางยุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจน 
➢ ปัญหาทางด้านงบประมาณ
➢ บุคลากรขาดทักษะและความช านาญ
➢ คุณภาพการให้บรกิารต่ า
➢ ขาดเทคโนโลยสีนับสนุน 
➢ มีปัญหาการด าเนินงานภายใน 
➢ มีการเปลี่ยนแปลงผู้บรหิารบ่อย



• Infographic Style

OPPORTUNITIES : โอกาส

ข้อได้เปรยีบ ซึ่งวเิคราะห์จาก
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
➢ สภาวะแวดล้อมแบบจุลภาค

➢ ลูกค้า หรอื ตลาด
➢ คู่แข่งขัน
➢ ผู้ขายปัจจัยการผลิต
➢ คนกลาง

➢ สภาวะแวดล้อมแบบมหภาค
➢ PESTEL

การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อมโดย SWOT Analysis

โอกาสของภาครัฐ

เป็นโอกาสขององค์การที่มีศักยภาพจาก
สภาพภายนอกที่เอื้ออ านวย เช่น 
➢ นโยบายรัฐบาลให้การสนับสนุน 
➢ มหีน่วยงานภายนอกให้บริการ

เช่นเดียวกับองค์การและเอื้อต่อการ
ท างานขององค์การ 

➢ ความสามารถในการระดมทุนจาก
ภายนอก



• Infographic Style

THREATS : อุปสรรค

ปัญหา อุปสรรค ซึ่งวิเคราะห์จาก
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
➢ สภาวะแวดล้อมแบบจุลภาค

➢ ลูกค้า หรอื ตลาด
➢ คู่แข่งขัน
➢ ผู้ขายปัจจัยการผลิต
➢ คนกลาง

➢ สภาวะแวดล้อมแบบมหภาค
➢ PESTEL

การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อมโดย SWOT Analysis

THREATS : อุปสรรค

อุปสรรคภายนอกองค์การที่ท าให้องค์การ
ต้องปรับตัว เช่น
➢ การเข้ามาของคู่แข่งขันใหม่ที่มี

ศักยภาพ 
➢ อุปสรรคจากบรกิารหรอืผลิตภัณฑ์ที่

สามารถทดแทนกันได้ 
➢ ความต้องการของประชาชนที่มมีากขึ้น
➢ ข้อก าหนดหรือกฎหมายต่างๆ ที่ท าให้

องค์การล่าช้าในการให้บริการ





TOWS Matrix นั้นมีที่มาจากค าว่า SWOT ที่กลับหัวกลับด้าน ซึ่งเป็นการน า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรค ที่ได้จากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กร (SWOT Analysis) มา
ท าการจับคู่เข้าด้วยกัน โดยที่สามารถแบ่งรูปแบบการจับคู่กลยุทธ์ของ TOWS ออกเป็น กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) กลยุทธ์เชิงรับ (ST) และกลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT) ก่อนที่จะเริ่มท าการวิเคราะห์ TOWS 
Matrix ได้นั้นจ าเป็นจะต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ให้ดีเสียก่อน



สามารถวิเคราะห์
และจับคู่กลยุทธ์
TOWS Matrix เป็น
กลยุทธ์ 4 รูปแบบ



เป็นกลยุทธ์ท่ีเกิดจากการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทางบวกคือจุดแข็ง (Strength) 
และสภาพแวดล้อมภายนอกทางบวกคือโอกาส (Opportunity)ซึ่งก็คือการใช้จุดแข็งข้อ
ได้เปรียบของเราผสมกับโอกาสท่ีดีเพื่อน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุกส าหรับองค์กร 
ตัวอย่างเช่น

S: องค์การมีการจัดโครงการ CSR ท่ีท าประโยชน์ให้สังคม สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี

O: ค่านิยมของคนในปัจจุบันให้ความสนใจเรื่อง จิตอาสา

จับคู่เป็นกลยุทธ์ การท าประชาสัมพันธ์ PR กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายใน
สังคม



เป็นกลยุทธ์ ท่ี เ กิดจากการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทางลบคือจุดอ่อน 
(Weakness) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางบวก (Opportunity) ซึ่งก็คือการใช้ประโยชน์
จากโอกาสท่ีดีเพื่อมาปิดจุดอ่อนจุดด้อยขององค์กรหรือท าให้จุดอ่อนนั้นลดลง ตัวอย่างเช่น

W: การให้บริการขององค์การมีความล่าช้าและรอคิวนาน

O: ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าประชาชนเข้าถึงบริการและเชื่อมต่อกับองค์การ

ด้วยแอพริเคชั่นต่าง เกิดความสะดวก รวดเร็ว และใช้บริการได้ง่ายย่ิงขึ้น

จับคู่เป็นกลยุทธ์ เพ่ิมฐานลูกค้าโดยการใช้ Application เป็นช่องทางในการรับบริการ



เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทางบวกคือจุดแข็ง (Strength)และ
สภาพแวดล้อมภายนอกทางลบ (Threat)เป็นการน าจุดแข็งข้อได้เปรียบขององค์การมาป้องกัน
อุปสรรคซึ่งก็คือเป็นการใช้จุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค ตัวอย่างเช่น

S: มีบุคลากรในองค์การที่มคีวามรู้ความสามารถและมีประสบการณ์การท างาน

T: เกดิสถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19

จับคู่เป็นกลยุทธ์เชิงรับ ให้บุคลากรปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้
หน่วยงานรับทราบ และเปลี่ยนแปลงการประเมนิการปฏบิัติงานผ่านระบบออนไลน์



เป็นกลยุทธ์ที่ เกิดจากการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทางลบคือจุดอ่อน (Weakness)และ
สภาพแวดล้อมภายนอกทางลบคืออุปสรรค (Threat)เป็นกลยุทธ์เพื่อการลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงภัย
คุกคามโดยมีเป้าหมายหลักคือการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้สถานการณ์ขององค์กรนั้นไม่แย่ไปกว่าที่เป็นอยู่ 
ตัวอย่างเช่น

W : ประเทศไทย จุดอ่อน คือ ต้องน าเข้าน้ ามันดบิจากต่างประเทศ

T: ราคาน้ ามันในตลาดโลกเพิ่มข้ึนอย่างมาก

จับคู่เป็นกลยุทธ์การรณรงค์ประหยัดพลังงานทั่วประเทศอย่างจริงจัง และยุทธศาสตร์การหาพลังงาน
ทดแทนที่น าทรัพยากรธรรมชาติในประเทศที่มีอยู่มาใช้มากขึ้นเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ ามันที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต



สรุป TOWS Analysis

➢ จะเห็นได้ว่าการวเิคราะห์และจัดท ากลยุทธT์OWS นั้น
ช่วยให้องค์การสามารถก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับ
องค์การในแต่ละรูปแบบหรือสถานการณ์ได้ดี

➢ ทั้งในส่วนของกลยุทธ์เชิงรุก (S+O) เชิงแก้ไข (W+O) 
เชิงรับ (S+T) เชิงป้องกัน (W+T) ซึ่งในแต่ละรูปแบบ
กลยุทธ์ สามารถมี ได้หลายกลยุทธ์จากปัจจัย
ภายนอกและภายในขององค์การที่ถูกระบุไว้ ใน 
SWOT Analysis ถือว่าเป็นตัวตั้งต้นที่จะน ามาจับคู่กล
ยุทธ์ในอนาคต



สภาพแวดล้อมทั่วไป
(General Environment)

สภาพแวดล้อมทั่วไปเป็นปัจจัยภายนอกที่
มี ผลกระทบที่ ส าคัญต่อกลยุทธ์ของ
องค์การที่ไม่สามารถควบคุมได้ ยากต่อ
การคาดคะเนสิ่งที่จะเกดิขึ้นในอนาคต



สภาวะแวดล้อมแบบมหภาค





ส่ งผลกระทบ ต่อน โยบายการค้ า
ประกอบธุรกิจของประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศไทยซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลง
รั ฐบาล  การ เมื อง ไม่ มั่ นคง  ท า ใ ห้
ต่างชาตขิาดความเชื่อถือ ส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจบ่อยเช่น สินค้าบางอย่างต้อง
เสียภาษีเพิ่มขึ้น ธุรกิจบางชนิดถูก
ควบคุมโดยเพิ่มหลักเกณฑ์มากขึ้น 
เศรษฐกิจชะงักเนื่องจากเงินตราไหล
ออกนอกประเทศ

Political
สภาวะแวดล้อม
ทางการเมือง 



สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศใน
ปัจจุบันไม่มั่นคง เศรษฐกิจอยู่ใน
ระยะถดถ้อย เงินตราไหลออกนอก
ประเทศ ค่าของเงินบาทลอยตัว
ส่งผลกระทบต่อองค์การธุรกิจเป็น
อย่างมาก ในภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด 
เงินตึงตัวท าให้ธุรกิจเกิดปัญหาเงิน
หมุนเวียนไม่สมดุล ขาดความ
เชื่อถือในด้านการเงิน

Economic
สภาวะแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ



องค์การนับเป็นส่วนหนึ่งของสังคม อยู่
ท่ า มกลา งกลุ่ มบุ คคล ต่ า งๆ  ก า ร
เปลี่ยนแปลงของอัตราการขยายตัว
ของประชากร  อัตราการว่ า งงาน 
ช่องว่างทางสังคม ความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม  รูปแบบการด าเนินชีวิตของคน
ในสังคม ล้วนมีความส าคัญ องค์การ
ต่างๆ จะต้องมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม จากผลกระทบของพนักงานจาก
มลภาวะท่ีเกิดจากการท างาน จาก
คุณภาพของสินค้าท่ีอาจก่อให้เกิด
อันตรายซึ่งขึ้นอยุ่กับคุณภาพชีวิตของ
บุคคลในสังคคมนั้น

Social 
สภาวะแวดล้อม
ทางสังคม 



ปัจจุบันเป็นยุคความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีท่ีส่งผลกระทบต่อทิศทาง
และความก้าวหน้าขององค์การธุรกิจ 
เช่น  การน า เทคโนโลยี  เครื่ องมือ
อุปกรณ์ท่ีทันสมัยมาใช้แทนแรงงาน
ของคน ส่งผลกระทบให้องค์การต้อง
ลดจ านวนพนักงานลงและต้องเพิ่ม
ประสิทธิภาพพนักงานท่ีเหลือ ให้รู้จัก
ใช้ เ ครื่ อ งมื อ เทคโน โลยี ชนิ ด ใหม่ 
มาตรการเหล่านี้จะส่งผลกระทบไปถึง
สถานท่ี ห้องท างานลักษณะงาน ค่าจ้าง 
และสวัสดิการต่างๆ 

Technology
สภาวะแวดล้อม
ทางเทคโนโลยี



เป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ และ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
พื้ นที่ มี ความแตกต่ า งกัน  เช่ น 
สภาพอากาศ   ภั ย ธ ร รมชาต ิ 
มลภาวะ เช่น PM 2.5 มลพิษทาง
อากาศ  โรคระบาด เช่น COVID-19
โรค SARS เป็นต้น

Environmental
สภาวะแวดล้อม
ทางสิ่งแวดล้อม 



กฎหมายแ ต่ละประ เทศ ต่า งออก
กฎหมายในรูปของพระราชบัญญัติและ
ระเบียบข้อบังคับ เพื่อควบคุมและ
อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร
ประกอบการธุรกิจในด้านความผาสุข
และความปลอดภัยของประชาชน เช่น 
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ โ ร ง ง า น 
พระราชบัญญัติควบคุมสารเป็นพิษและ
วัตถุระเบิด ในด้านความเป็นธรรมและ
ป้ อ ง กั น ก า ร ผู ก ข า ด เ ช่ น 
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ แ ร ง ง า น 
พระราชบัญญัติควบคุมการค้าก าไร
เกินควร

Legal
สภาวะแวดล้อม
ทางกฎหมาย



สภาพแวดล้อมของการแข่งขัน
(Competitive Environment)

ส ภ าพ แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง ก า ร แ ข่ ง ขั น
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ห ล า ย ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ขององค์การ 
ประกอบด้วย คู่แข่ง ลูกค้า ผู้จ าหน่าย
ปัจจัยการผลิต เทคนิคในการวิเคราะห์
ที่ส าคัญในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การแข่งขัน โดยใช้แบบจ าลองของ
แรงผลักดันทั้ง 5 ประการของ Michael 
E. Porter



โมเดล Five Forces ของ Michael Porter เป็น Model 
ที่นิยมกันมากในการวิเคราะห์ตลาดเพื่อให้รู้ถึง
สภาพแวดล้อมของธุรกจิของเรากับสิ่งรอบข้างที่มีผล
ต่อการท าธุรกิจของเรา โดยเป็นการวิเคราะห์ในเชิง
บวกที่ไม่ใช่เพียงการเอาชัยเหนือคู่แข่งแต่ยังพูดถึง
การร่วมมือกันเป็นพันธมิตร อย่างไรก็ตาม มักมี
ความเข้าใจกันว่า การวิเคราะห์ธุรกิจโดยน าหลัก 
Five Force มาใช้นั้นควรใช้ส าหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่
มีการแข่งขันสูงส่วนธุรกิจขนาดเล็กนั้นไม่มีความ
จ าเป็นต้องท าเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้น หากแต่ใน
ความเป็นจริงแล้ว ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
รวมถึงหน่วยงานของภาครัฐก็สามารถใช้ Model 
Five Force มาใช้ได้เพื่อเสริมให้องค์การนั้นมีความ
แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

The Five Forces Model



1. อุปสรรคกีดขวางการเข้าสู่อุตสาหกรรม
ของคู่แข่งรายใหม่
2. แรงผลักดันจากผู้ผลิตหรือคู่แข่งที่มีใน
อุตสาหกรรม
3. อ านาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต
4. อ านาจการต่อรองของกลุ่มผู้ซื้อหรือ
ลูกค้า
5. แรงผลักดันซึ่งเกิดจากสินค้าอื่นๆซึ่ง
สามารถใช้ทดแทนได้

The Five Forces Model



➢ การประหยัดจากขนาด (Economies of scale) 
เน่ืองจากผลิตสินค้าที่เป็นมาตรฐานจ านวน
มาก ซึ่งท าให้ต้นทุนของสินค้าลดต่ าลง เพราะ
สามารถลดต้นทุนคงที่ต่อหน่วยลดลง

➢ การผูกพันในตรายี่ห้อ (Brand Loyalty)
➢ เงนิลงทุน (Capital requirements) ถ้าต้อง

ลงทุนสูง ก็จะเป็นอุปสรรคต่อรายใหม่
➢ การเข้าถงึช่องจัดจ าหน่าย (Access to 

distribution)
➢ นโยบายของรัฐบาล ถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบาย

ส่งเสริม หรือมีข้อห้ามสัมปทาน
➢ ต้นทุนหรอืค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงการ

ใช้สินค้า (Switching cost) 
➢ ข้อได้เปรียบต้นทุนในด้านอื่นๆ เช่น เป็น

เจ้าของเทคโนโลยีเฉพาะ มีวัตถุดบิราคาถูก มี
ท าเลที่ตั้งดีกว่า มีแหล่งเงนิทุนที่ต้นทุนถูก 
และท ามานนานจนเกิดการเรียนรู้

อุปสรรคกดีขวางการเข้าสู่
อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่

➢ จ านวนคู่แข่งขัน ถ้าคู่แข่งขันมีจ าวนมาก หรอื 
มีขดีความสามารถพอๆกัน จะท าให้มีการ
แข่งขันที่รุนแรง

➢ อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม ถ้า
อุตสาหกรรมยังคงเติบโต การแข่งขันจะไม่
รุนแรงมากนัก

➢ ความแตกต่างของสินค้า ถ้าสินค้ามีความ
แตกต่างกันไป การแข่งขันก็จะน้อยลง

➢ ความผูกพันในตรายี่ห้อ
➢ ก าลังการผลิตส่วนเกิน ถ้าอุตสาหกรรมมี

ก าลังผลิตส่วนเกิน การแข่งขันจะรุนแรง
➢ ต้นทุนคงที่ของธุรกิจ และต้นทุนในการก็บ

รักษา
➢ อุปสรรคกีดขวางการออกจากอุตสาหกรรม 

เช่น ข้อตกลงกับสหภาพแรงงานในการจ่าย
ชดเชยที่สูงมาก

แรงผลักดันจากผู้ผลิตหรือ
คู่แข่งที่มใีนอุตสาหกรรม



➢ จ านวนผู้ขายหรือวัตถุดิบท่ีมีอยู่ ถ้ามี
ผู้ขายน้อยราย อ านาจต่อรองของผู้ขาย
จะสูง

➢ ระดับการรวมตัวกันของผู้ขายวัตถุดิบ 
ถ้าผู้ขายรวมตัวกันได้ อ านาจการต่อรอง
ก็จะสูง

➢ จ านวนวัตถุดิบหรือแหล่งวัตถุดิบท่ีม ีถ้า
วัตถุดิบมีน้อย อ านาจต่อรองจะสูง

➢ ความแตกต่างและเหมอืนกันของ
วัตถุดิบ ถ้าวัตถุดิบมีความแตกต่างกัน
มาก อ านาจต่อรองผู้ขายจะสูง

อ านาจต่อรองของผู้ขายปัจจัย
การผลิต

➢ ระดับการทดแทน เป็นการทดแทน
ได้มาก หรือทดแทนได้น้อยแค่ไหน เช่น 
เครื่องปรับอากาศกับพัดลม

➢ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง
การใช้สินค้าปัจจุบัน ไปสู่การใช้สินค้า
ทดแทน

➢ ระดับราคาสนิค้าทดแทนและคุณสมบัติ
ใช้งานของสนิค้าทดแทน

อุปสรรคจากผลิตภัณฑ์หรือ
บรกิารที่ทดแทน 

อ านาจการต่อรองของกลุ่มผู้
ซื้อหรือลูกค้า

➢ ปริมาณการซื้อ ถ้าซื้อมาก ก็มีอ านาจ
การต่อรองสูง

➢ ข้อมูลต่างๆท่ีลูกค้าได้รับเกี่ยวกับสินค้า
และผู้ขาย ถ้าลูกค้ามีข้อมูลมาก จะ
สามารถต่อรองได้มาก

➢ ความจงรักภักดีต่อย่ีห้อ
➢ ความยากง่ายในการรวมตัวกันของกลุ่ม

ผู้ซื้อ ถ้าลูกค้ารวมตัวกันง่ายก็มีอ านาจ
ต่อรองสูง

➢ ความสามารถของผู้ซื้อท่ีจะมีการรวม
กิจการไปดานหลัง คอื ถ้าลูกค้าสามารถ
ผลติสนิค้าได้ด้วยตนเอง อ านาจการ
ต่อรองก็จะสูง

➢ ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สนิค้าของคน
อื่น หรือ ใช้สนิค้าของคู่แข่งแล้วลูกค้า
ต้องมต้ีนทุนในการเปลี่ยนสูง อ านาจ
การต่อรองของลูกค้าก็จะต่ า



การเปลี่ยนแปลงทาง
การตลาดจากท้องถ่ิน

สู่สากล



ปัจจัยทางด้านการค้าเสรียังส่งผลให้ตลาดปรับเปลี่ยนข้อจ ากัดจากการขายสินค้าและบริการใน
ท้องถิ่นหรือพื้นที่เฉพาะให้กลายเป็นการขายในตลาดโลก ส่งผลให้กิจการสามารถขยายตลาดได้
กว้างมากขึ้น ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญยังประกอบด้วยระบบโลจิสติกส์ ที่จะขนส่งสินค้าจากผู้ประกอบการ
ไปสู่ผู้บริโภคให้ทันกับความต้องการ ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระดับโลกที่เคย
แยกกันระหว่างประเทศในกลุ่มทุนนิยมและกลุ่มสังคมนิยม สู่การค้าเสรีภายใต้กฎเกณฑ์ของ
องค์การการค้าโลก  (World Trade Organization : WTO)  ท าให้ตลาดของกิจการต่างๆขยายจาก
ภายในประเทศ (Domestic Market) สู่ตลาดระหว่างประเทศ (International Market)  จนกลายเป็น
ตลาดโลก (Global Market) ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารการตลาดอย่างสูงในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมา 

การเปลี่ยนแปลงทางการตลาดจากท้องถ่ินสู่สากล



เห็นได้จากการพัฒนากิจการธุรกิจในประเทศไทยนับตั้งแต่
หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เป็นต้นมา ที่กิจการขนาดเล็กโดย
ชาวจีนที่สามารถขยายกิจการสู่ธุรกิจขนาดกลางและ
บางส่วนไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ จากสภาพแวดล้อมที่มี
ช่องว่างทางการตลาดสูงและมีความต้องการของผู้บริโภค
ในระดับสูงที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เมื่อมีการพัฒนา
ประเทศท าให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยี ท าให้เกิดการขยายการลงทุนข้ามประเทศและ
เกิดกิจการข้ามชาติเข้ามาด าเนินงานอย่างมาก เกิดความ
ต้องการวัตถุดิบและการพัฒนาการบริหารและการตลาด
เพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมข้ามชาติ เช่น บริษัทเจริญโภค
ภัณฑ์ เป็นต้น



การเปลี่ยนแปลงทาง
การตลาดสู่เทคโนโลยีดจิทิัล
และหุ่นยนต์

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโลกธุรกิจต้ังแต่ยุค 1.0  ท่ีใช้แรงงานมนุษย์เป็นหลักในการด าเนินงานทุกชนิด
ต่อมาได้เกิดการทดแทนด้วยเครื่องจักร เช่น การผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีถูกทดแทนโดย
เครื่องจักรและมีมนุษย์เป็นผู้ควบคุม ต่อมาเมื่อมีระบบคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นในโลกมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมากขึ้น ประยุกต์สู่ระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ ท่ีสามารถท างานแทนมนุษย์
จนถงึในปัจจุบันมีการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบปฏิบัติการท่ีสามารถ “คิดเองได้” (artificial  intelligence 
: AI)  หรือ ระบบปัญญาประดิษฐ์



เทรนในปี 2020 ส าหรับเรื่องนี้ก็คือ การใช้ AI เพื่อให้บริการ อัตโนมัติจะมีมากขึ้น และขยาย
ขอบเขต การให้บริการเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเพื่อที่ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและช่วยลูกค้า
แก้ปัญหาได้มากขึ้น ในทุกเรื่อง มีการคาดการณ์ว่าตัวเลขการใช้ AI จะเพิ่มจาก 4% เป็น 14% 
นอกจากนี้แล้ว ยังมกีารใช้ AI ส าหรับการพัฒนาด้านเส้นทางและระบบ Logistic ทั้งหมดอีกด้วย
‘Shoppertainment’ จะเติบโต และกลายเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด สิ่งที่เห็นได้ชัดเกี่ยวกับค าว่า 
‘Shoppertatinment’ คือ การสร้างคาร์แรคเตอร์ของผู้ขาย แล้วท าการ Live สด นอกจากนี้แล้ว 
ยังรวมถึง Influencer และ Blogger ที่ช่วยรีวิวสินค้า เทรนด์ของการขายแบบ Live สด ยังคงมา
แรง เพราะเคยสร้าง ปรากฎการณ์ยอดขายถล่มทลายหลักหมื่นชิ้นภายในไม่กี่นาทีมาแล้ว 
สาเหตุที่ท าให้ “Livesteaming” ได้รับความนิยมในการช็อปปิ้งออนไลน์ เพราะลูกค้าสามารถ 
พูดคุยโต้ตอบกับผู้ขายได้และเห็นสินค้าได้ทุกมุมนั่นเอง





“Human Touch” ลีลาการขายแบบสบายๆ เข้าถึงง่าย
การขายสินค้าในยุคนี้มีความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิมมาก เพราะ
มีหลายช่องทางให้เลือก ยิ่งมีช่องทางออนไลน์ยิ่งท าให้เข้าถึงลูกค้าได้
ง่ายขึ้น และยิ่งมีฟีเจอร์การ LIVE ใน Facebook แล้ว ยิ่งเพิ่มความ
น่าสนใจในการขายมากขึ้น

ซึ่งประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องการขายผ่านโซเชียลมเีดียอย่างมาก ไม่ว่าจะ
เป็น Facebook หรือ Instagram ล้วนเอามาเป็นช่องทางการขายได้
หมด LIVE สดขายสนิค้าสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นก า

กระแสของการขายสินค้าผ่านการ LIVE ใน Facebook ของ บังฮาซัน
เป็นที่ฮือฮาอย่างมาก เพราะมีสไตล์การขายที่ถูกใจคนทั่วไป จนเกิด
การแชร์ต่อ ๆ กัน สร้างรอยย้ิมได้อย่างมาก





Storytelling ไม่ใช่แค่ขาย แต่ต้องเล่าเรื่องราว
เมื่อดูวิธีการขายของบังฮาซัน ไม่ใช่แค่เอาสินค้าจากชาวบ้าน
มาแล้วขายไปอย่างเดียว แต่มีการศกึษาถงึกระบวนการผลิตของ
สินค้าทะเลตากแห้งชนดิต่างๆ มีวิธีการเก็บมาอย่างไร น ามาแปร
รูปอย่างไร แล้วน าไปรับประทานอย่างไร

ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นการสร้างสตอรี่ให้สินค้า เล่าเรื่องราวให้
สินค้าแต่ละตัว เป็นการสร้างมูลค่าให้มากขึ้น ไม่ใช่แค่การซื้อมา
ขายไป แสดงให้เห็นว่าพ่อค้ามีความใส่ใจในสินค้า มีบริการที่ดี 
เป็นสิ่งที่ท าให้ลูกค้าประทับใจได้



เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการซ้ือสินค้าโดยเฉพาะร้านค้า
ประเภทเทคโนโลย ีการพัฒนาของอินเทอร์เน็ตโดยการน าเข้าไปบรรจุใน
สิ่งต่างๆ ( internet of things)  ท าให้การพัฒนาของร้านค้าต่างๆเป็นไป
ในทางที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการใส่ใจในลูกค้า ความน่าเช่ือถือ และติดตาม
ความต้องการของลูกค้า เป็นการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( e-
commerce) ที่ใช้ระบบสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ท าให้การตัดสินใจ
ทางการตลาดเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิความได้เปรยีบทางการ
แข่งขัน ส่งผลให้การตลาดขยายศูนย์ดิจิทอลทั้งระบบ กลายเป็นตลาด
ดิจิทัล (Digital Marketing)  เป็นการส่ือสารผ่าน Social Media  การใช้
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบ Cloud  ในการบริหารจัดเก็บ
ข้อมูล ส่งผลโดยตรงต่อกิจกรรมทางการตลาดในยุคปัจจุบันที่พัฒนา
ต่อเน่ืองถึงอนาคต เกิดการส่ือสารที่เร็วและทรงประสิทธิภาพระหว่างผู้
ซ้ือ และตัวกลาง เช่น สถาบันการเงินที่ท าหน้าที่เช่ือมโยงการรับจ่าย
ข้อมูลสนิค้าและการช าระเงิน 



เทคโนโลยีทางการตลาด



เทคโนโลยีทางการตลาด

oการตลาดเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เมื่อ
เทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนา ท าให้กิจกรรม
ต่าง ๆ จ าเป็นต้องใช้ “เทคโนโลยีทางการตลาด” 
(Marketing Technology) หรือ เรียกว่า “มาร์เทค” 
(MarTech) ท าให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ทางการตลาดที่
แตกต่างไปจากเดิม เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารมาใช้กับการตลาด ท าให้ธุรกิจที่เพิ่ง
เริ่มต้น สามารถสามารถเข้าสู่ตลาดโลกได้ทันที 
(born global) 



เทคโนโลยีทางการตลาด

o“Martech” เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่สมาร์ทโฟนเข้ามา
แทนที่คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงเทคโลโลยีได้
ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น กิจการที่ผลิตแอพริเคชั่น
เหมาะสมกับสมาร์ทโฟนจึงขยายตัวอย่างรวดเร็วตามความ
ต้องการของผู้บริโภคที่ใช้สื่อดิจิทัล เป็นการสื่อสารระหว่างผู้ซื้อ
กับผู้ขายและยังสามารถส่งข้อมูลทางการตลาดในด้านความถี่
ของการ ใช้ ง าน  ความสนใจของผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ เนื้ อหา 
(content)ของสินค้าแต่ละชนิด ท าให้นักการตลาดสามารถ
ก าหนด  “ โปรแกรมการส่ งสารไปสู่ ผู้ บริ โภคแต่ ละคน” 
(Intelligence agent) เช่น ผู้บริโภคสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งใน 
Youtube ก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรือ ใกล้เคียงกับเรื่องที่บริโภค
สนใจ ปรากฎอยู่ในหน้าจอ Youtube เป็นต้น ซึ่งมีผลต่อการขยาย
การด าเนนิงานจากภูมิภาคสู่ระดับโลก



เทคโนโลยีทางการตลาด

• ปัจจุบัน “MarTech” มีความหลากหลายและถูกพัฒนาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักการตลาด อีกทั้งการตลาดยังมีความเกี่ยวข้องกับ
การซื้อขายที่ต้องจ่ายเงินท าให้มีการเชื่อมโยงกับ“เทคโนโลยีทาง
การเงนิ” (Financial Technology) หรอื “ฟินเทค” (FinTech)

• การน าเทคโนโลยีมาบริหารด้านการเงินนั้นก็สามารถท าได้หลายด้าน
ด้วยกัน ตัวอย่างเทคโนโลยทีางการเงนิของ Fintech นั้นมดีังนี้

• บริการด้านหุ้น/การลงทุน เช่น Application ส าหรับ ซื้อขายหุ้น/
กองทุน หรือการน าเทคโนโลยีมาวิเคราะห์แนวโน้มของหุ้นว่าควร
ซื้อขายเมื่อใด ซึ่งของไทยที่มีชื่อเสียง ได้แก่ StockRadars , 
Finnomena , Jitta และ SiamSquared Technologies เป็นต้น

• บริการด้านการจ่ายเงนิและกระเป๋าเงนิออนไลน์ ปัจจุบันให้บริการ
กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น Line pay, True Wallet และ
bluepay เป็นต้น



FinTech ส่งผลกระทบกับ
การตลาดอย่างไร ?

• การเข้ามาของ FinTech ส่งผลกระทบต่อทุกคนโดยตรง
แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือผู้ให้บริการ เช่นเดียวกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านอื่น หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการเงินก็
ท าให้พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของเราทุกคนเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมที่เคยท าธุรกรรมทางการเงินแต่กับธนาคาร ก็
กลายเป็นเลือกใช้บริการจากเหล่าบริษัทที่ให้บริการ FinTech 
รายย่อยมากขึ้น จากที่เคยต้องเดินทางไปธนาคารบ่อย ๆ ก็
กลายเป็นจัดการทางการเงินผ่าน Application เรียกได้ว่าท า
ให้ชวีิตสะดวกสบายมากขึ้น

• จากความสะดวกสบายที่ เกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยีท าให้
ผู้บริโภคจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้น ท าให้มีเม็ดเงินในระบบ
เศรษฐกิจและระบบตลาดมากขึ้น ท าให้เศรษฐกิจขยายตัว มี
ช่องทางการค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้นส าหรับนักลงทุนหน้าใหม่





สรุปการใช้ MarTech เป็นกลุ่ม ได้ดังน้ี

➢เทคโนโลนีที่ใช้สนับสนุนทางการโฆษณาและส่งเสริม
การตลาด (Advertising and Promotion)
• มลีักษณะของการตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือ (mobile 

marketing) 

• การโฆษณาโดยโปรแกรมที่ควบคุมจอแสดงผล (display & 
programmatic advertising) 

• การโฆษณาโดยใช้เน้ือหาที่สอดคล้องกับเว็ปไซต์ (native & 
content advertising)

• การโฆษณาในลักษณะวีดีโอ (video advertising)

• การใช้สิ่งพิมพ์ (printing)

• การประชาสัมพันธ์ (public relation)



สรุปการใช้ MarTech เป็นกลุ่ม ได้ดังน้ี

➢เทคโนโลยีท่ีใช้เพื่อสร้างเน้ือหาและประสบการณ์  
(Content and experience)
• เป็น Application ส าหรับสมาร์ทโฟนในการสร้าง
เนื้อหาเพื่อตอบโต้กับผู้บรโิภค (Interactive Content)  
ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างเนื้อหาต่างๆเพื่อ
ประโยชน์ทางการตลาด 

• เทคโนโลยีที่ใช้เพื่อให้เกิดการค้นหาข้อมูลสูงสุด  
(Search Engine Optimization : SEO) 

• การตลาดโดยใช้อีเมล์ และ อื่นๆ



สรุปการใช้ MarTech เป็นกลุ่ม ได้ดังน้ี

➢เทคโนโลยีเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสังคม 
(Social and Relationship) 
• Application ที่ช่วยวเิคราะห์และจัดการสายโทรศัพท์
ที่เรียกเข้าเพื่อวิเคราะห์ผู้โทรเข้า (Call Analytic and 
Management)  

• การประชุมและสัมมนาทางเว็บไซต์ ( Meeting and  
Webinars)  

• การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ( Customer 
Relations  Management : CRM)  เป็นต้น



สรุปการใช้ MarTech เป็นกลุ่ม ได้ดังน้ี

➢เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการค้าและการขาย 
(Commerce and Sales) 
• เทคโนโลยีที่ช่วยให้ทราบแหล่งที่อยู่ของลูกค้าในเวลา 

(Retail and Proximity Marketing)  

• การขายอัตโนมัติ (Sales Automation)  

• ซอฟต์แวร์ที่ช่วยจัดการธุรกิจ 

• ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการท างานออนไลน์ เช่น การน า
สินค้าจากลูกค้ามาจ าหน่าย (Affiliate Marketing 
Management)



สรุปการใช้ MarTech เป็นกลุ่ม ได้ดังน้ี

➢เทคโนโลยีเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล (Data) 
• ซอฟต์แวร์ที่ใช้รวบรวมข้อมูลจากทุกช่องทางการตลาดเพื่อ
ช่วยในการวิเคราะห์ (Marketing Analytics)  

• เคร่ืองมือช่วยในการเข้าถงึข้อมูลทางโทรศัพท์และเว็บไซต์  
(Mobile and Web Analytics) 

• Application ที่ช่วยในการน าเสนอข้อมูลเป็นระบบ 
(Dashboard and Data Visualization)  

• ซอฟต์แวร์ที่ช่วยประมวลผลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Business 
Intelligence)  

• ระบบที่ช่วยเรยีบเรียงข้อมูลในแต่ละวัน (Data Platform)



สรุปการใช้ MarTech เป็นกลุ่ม ได้ดังน้ี

➢เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ (Management)
• ซอฟต์แวร์ที่ช่วยบรหิารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือพัฒนาบุคลากร 

(Talent  Management)  

• ซอฟต์แวร์ที่ช่วยจัดการการผลิต (Production Management)  

• ระบบแสดงการไหลของงานในโครงการ (Project Workflow) 

• ซอฟต์แวร์ที่ใช้วิเคราะห์ผู้จ าหน่ายสินค้าให้กับกิจการ (Vendor 
Analysis) ซึ่งในปัจจุบันมีประโยชน์ในด้านช่วยเลือกผู้จ าหน่าย
สินค้าโดยใช้การวิเคราะห์กลุ่มข้อมูล (Data Envelopment 
Analysis : DEA)   จากสถานการณ์จ าลอง (Event Simulation)



สรุปการใช้ MarTech เป็นกลุ่ม ได้ดังน้ี

➢จากตัวอย่างดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาเพ่ือ
ใช้ในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
กิจกรรมทางการตลาดของแต่ละกิจการ ท าให้
ผู้บริหารการตลาดสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นส่วน
หน่ึงของการบริหารการตลาด เพ่ือการวางกลยุทธ์ทาง
การตลาดและวางแผนในระยะยาว อีกทั้งการใช้
เทคโนโลยียังเป็นส่วนหน่ึงของการลดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน



ตัวอย่าง การหลอกลวงทางการเงิน



• ตัวอย่าง การหลอกลวงทางการเงิน



• ตัวอย่าง การหลอกลวงทางการเงิน



• ตัวอย่าง การหลอกลวงทางการเงิน





วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle : PLC)

• ในช่วงที่ผู้บริโภคเริ่มใช้โทรศัพท์มอืถือในช่วงแรกๆ มผีู้ประกอบการเพยีงไม่กี่บรษิัทท่ีผลติโทรศัพท์มอืถือ ได้แก่ Nokia   
Ericsson  Motorola  เป็นคู่แข่งส าคัญในตลาดโทรศัพท์มอืถือ

• ในขณะที่ “Samsung” ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศเกาหลซีึ่งมผีลิตภัณฑ์ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายชนดิ เช่น
ตู้เย็น โทรทัศน์ และเครื่องใช้ในครัวเรือนอื่นๆ แต่ Samsung เลือกเข้าสู่ตลาดโทรศัพท์มือถอืซึ่งต้องแข่งขันกับคู่แข่งราย
ใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่ล าบากในขณะนั้น เพราะเข้าสู่ตลาดภายหลังและมีความช านาญในด้านการผลิตและการตลาดที่น้อย
กว่า

• ต่อมา Apple เข้าสู่ตลาดของผลติภัณฑ์สมาร์ทโฟนและประสบความส าเร็จในการย่อฟังก์ชันการท างานของ
คอมพิวเตอร์เข้ากับมือถอื Samsung จงึหันไปสู่ตลาดสมาร์ทโฟนเพ่ือแข่งขันกับ Appleซึ่งในขณะนั้นตลาดสมาร์ทโฟน
ก าลังขยายตัวใน ขาขึ้น (Growth) หรอืก าลังเติบโต จงึท าให้หลายบริษัทต้องการเข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด



วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
(Product Life Cycle : PLC)

ประกอบด้วย 4 ขั้น ได้แก่ 

➢1) ขั้นของการแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(Introduction) 

➢2) ขั้นของการเจริญเติบโต (Growth) 

➢3) ขั้นของการอ่ิมตัว (Maturity) 

➢4) ขั้นของการถดถอย (Decline) 



วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle : PLC)

• เป็นจุดเริ่มต้นท่ีมีผลติภัณฑ์เข้าสู่ตลาด เช่น  iPhone น าเสนอสมาร์ทโฟน
สู่ตลาดโดยใช้หน้าจอสัมผัส ซึ่งในช่วงแรกไม่ค่อยมีคนรู้จักจึงต้องใช้ต้นทุน
ในการ “บุกเบกิตลาด” เพื่อสร้างความรู้จักแก่ผู้บริโภคและหันมาเป็นลูกค้า 
โดยในช่วงแรกผู้บริโภคคือกลุ่มวัยรุ่นที่สามารถศึกษาการท างานได้เร็วจึง
หันมาใช้ iPhone  ในขณะที่ยังไม่เป็นท่ีนิยมในกลุ่มผู้สูงอายุ 

• ในสถานการณ์ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ก าลังอยู่ในขั้นแนะน า ได้แก่ รถยนต์
ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) และรถยนต์ที่ขับได้เองหรือถอยจอดเอง เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขั้นแนะน ามีผู้ผลิตจ านวนน้อยรายและผู้บริโภคยังไม่มี
ความรู้ว่าสินค้านั้นคุ้มค่าหรือปลอดภัยที่จะซื้อมาใช้มากน้อยเพียงใด และ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ ในขั้นแนะน าจะมีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์เดิมในตลาด 
เนื่องจากมีต้นทุนค่าวิจัยและพัฒนารวมอยู่ด้วย ในขณะที่ผู้บริโภคชินกับ
การใช้ผลติภัณฑ์เดิมๆ และยังไม่แน่ใจว่าควรซื้อของใหม่ๆ หรือไม่

ขั้นของการแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ (Introduction) 



วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle : PLC)

• เมื่อมีการแนะน าผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้ในระยะเวลาหนึ่ ง 
ผู้บริโภครู้จักและหันมาซื้อสินค้านั้นเพิ่มมากขึ้น เช่น  iPhone  
สามารถมียอดจ าหน่ายเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ หลังจากแนะน าสินค้าสู่
ตลาด สร้างรายได้และก าไรให้กับบริษัท Apple อย่างมหาศาล เมื่อ
ผลิตภัณฑ์มีการเจริญเติบโตจะมีความต้องการของผู้บริโภคสูงขึ้นท า
ให้มีคู่แข่งรายอื่นๆ เข้าสู่ตลาดเช่นกัน เช่น  Samsung  Huawei  และ
ยี่ห้ออื่นๆ เนื่องจากเป็นช่วงที่ตลาดมีการเจริญเติบโตและสามารถ
ด าเนนิการจากโอกาสทางการตลาดได้

ขั้นของการเจริญเตบิโต (Growth) 



วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle : PLC)

• หลังจากที่ตลาดขยายตัวได้ระยะหนึ่งและมีคู่แข่งรายอื่นเข้ามา
แข่งขันในตลาดเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้านั้นๆไปแล้วใน
จ านวนหนึ่ง ท าให้ความต้องการในตลาดลดลง และลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น  iPhone ได้ถูกพัฒนาไปสู่รุ่นใหม่ต่อๆ ไป เพื่อรักษาส่วน
แบ่งตลาดไว้เพื่อให้ลูกค้าเดิมมาซื้อซ้ า และพัฒนาสินค้าสู่ลูกค้าราย
ใหม่ โดยการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งโดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆ 

ขั้นของการอิ่มตัว (Maturity) 



วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle : PLC)

• ถ้าผู้บริโภคมีสินค้านั้นๆแล้ว และมีคู่แข่งรายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
ความต้องการในตลาดจะยิ่งลดลงอย่างต่อเนื่องและถึงจุดที่ไม่
สามารถขายผลิตภัณฑ์นั้นได้ ผู้ผลิตจ าเป็นต้องหยุดผลิตสินค้า
ประเภทนั้นและหันไปผลิตสินค้าใหม่ (New Product)  เพื่อตอบสนอง
ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ เช่น กล้องถ่ายรูป จากเดิมใช้ฟิล์ม แต่ในปัจจุบันก็
ถูกยกเลิกเพราะไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีกล้องถ่ายรูปดิจิทัลเข้า
มาทดแทน

ขั้นของการถดถอย (Decline) 









ข้อดีและข้อเสียของการใช้ E - Commerce



ข้อดีของการใช้ E - Commerce

o การซื้อขายสินค้าแบบ Online สามารถตัดปัญหายุ่งยากในเร่ืองของการต่อรองราคาและตัดปัญหาเกี่ยวกับนายหน้า 
เพราะมเีพียงแค่รหัสบัตรเครดิตที่เปิดบัญชีกับธนาคาร ท่านก็สามารถซ้ือสินค้าผ่าน Internet ได้ 

o ข้อมูลของลูกคา้จะถูกเก็บไว้ใน E-Mail บุคคลอ่ืนไมส่ามารถเปิดอา่นได้นอกจากผู้จัดจ าหน่ายเท่านั้น 
o เพิ่มมูลค่าและปริมาณทางการค้า เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ ลดต้นทุน และเปิดโอกาสให้ผู้ขายขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก มีโอกาสเข้าสู่ตลาดได้มากขึน้ ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็มีทางเลือกมากขึ้นด้วย
o ผู้ซ้ือสามารถค้นหาข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปถงึร้านค้า หรือผ่านพ่อคา้คนกลาง 
o ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการกับผู้ซ้ือรายอ่ืน หรือมีโอกาสสัมผัสกับสินค้าหรือบริการก่อนการ

ตัดสินใจซื้อ เช่น ฟังตัวอย่างเพลง อ่านเร่ืองย่อของหนังสือ หรือชมบางส่วนของ VDO ก่อนที่จะตัดสินใจซ้ือ ท าให้ผู้ซ้ือมี
ข้อมูลในการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น ในกรณีที่เป็นการสั่งซ้ือแบบ Digital Form จะสามารถส่งขอ้มูลผ่าน Internet ได้ทันที 

o ผู้ขายสามารถโฆษณาขายสินคา้หรือบริการไปยังลูกค้าทั่วโลกได้ตลอด 24 ชั่วโมง ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการโฆษณา 
การจัดตั้งร้านค้า การจัดตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บสินค้า การกระจายสินค้า และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานอ่ืนๆได้อกีด้วย



ข้อเสียของการใช้ E - Commerce

oต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
oประเทศของผู้ซ้ือและผู้ขายจ าเป็นต้องมีกฎหมายรองรับ

อย่างมีประสิทธิภาพ
oการด าเนินการด้านภาษีต้องชัดเจน
oผู้ซ้ือและผู้ขายจ าเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในเทคโนโลยี

อินเทอร์เนต



ปีนี้ถือเป็นปีที่ e-Commerce กลายเป็นพระเอกในแง่ของการสร้างรายได้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่ช่วยให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภค อีกทั้ง e-
Commerce ยังเป็นชอ่งทางการขายที่มีการลงทุนเพียงเล็กน้อย ซึ่งจากข้อมูลของ Priceza พบว่า ปีนี้ e-Commerce แบ่งออกเป็น 3 ช่องทางหลักๆ ทั้ง 
e-Marketplace, Social Commerce และ e-Retail หรือ e-Brand

โดย Social Commerce ที่ผ่านช่องทาง Social Media มีสัดส่วนการซ้ือขายมากที่สุดถึง 40% เช่น LINE, Facebook, Instagram ขณะที่ e-Marketplace 
อย่าง Lazada, Shopee, JD Central.com ได้รับความนิยมรองลงมาถึง 35% และที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มมากขึ้นจะเป็นในส่วนของ e-Retail หรือ e-
Brand ที่ได้รับความนิยมถึง 25% โดยการซ้ือทั้ง 3 รูปแบบส่วนใหญ่จะเป็นการซ้ือผ่านสมาร์ทโฟนถึง 99% ซึ่งในจ านวนนี้ 70% มีการใช้สมาร์ทโฟน
ทั้งก่อนซื้อและหลังซ้ือ โดย 77% ของการใชส้มาร์ทโฟนก่อนซื้อสินค้าจะเป็นการค้นหาขอ้มูล และอีก 56% จะเป็นการเปรียบเทียบสินค้าที่ต้องการ







การบริหารการตลาดเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

2. เข้าใจสถานการณ์ทางการตลาดที่
แท้จริงในปัจจุบัน

1. ควรมปีระสบการณ์ในด้านบริบทของ
การพัฒนาทางการตลาดในแต่ละพื้นที่

4. เตรียมบริหารเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนอย่างสิ้นเชงิ

3. เตรียมการบรหิารการตลาดเพื่อ
รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่

5. การบรหิารการตลาดแบบ 
บูรณาการ



1. ควรมีประสบการณ์ในด้านบริบทของการพัฒนาทางการตลาดในแต่ละพ้ืนที่

แสดงให้เห็นถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่และแนวโน้มของสิ่งที่
ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งสามารถน ามา
พิจารณาได้เป็นระบบตามหลักการตลาด 4P  
ได้แก่ Product  Price  Place  Promotion  
เพ่ือให้ทราบแนวทางในการแก้ปญัหาและการ
พัฒนาเพื่อน าไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดได้อย่างสอดคล้องกับความน่าจะ
เป็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต



2. เข้าใจสถานการณ์ทางการตลาดท่ีแท้จริงในปัจจุบัน

เป็นการปรับ เปลี่ ยนจากสถานการณ์ทาง
การตลาดในแต่ละท้องถิ่นสู่การตลาดในระดับ
สากล เป็นการเชื่อมโยงของตลาดในท้องถิ่น
เล็กๆไปสู่ตลาดระดับประเทศ สู่ระดับตลาด
ระหว่างประเทศและตลาดโลก ซึ่งสถานการณ์
ทางการตลาดในระดับโลกให้ความส าคัญกับ
การตลาดที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อม (Green 
marketing)และความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการ (Corporate Social Responsibility:CSR)
มากกว่าการค านึงถึงเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์หรือ
บริการเพียงอย่างเดียว



3. เตรียมการบริหารการตลาดเพ่ือรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่

เนื่องจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เกิด
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นจึงต้องน าการบริหาร
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประกอบกิจการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการอย่างสูงสุด
ภายใต้ข้อจ ากัดของกิจการที่มี เช่น การน า 
Application ต่างๆ เข้ามาสนับสนุนงานด้าน
การตลาด 



4. เตรียมบริหารเพื่อการปรับเปลี่ยนอย่างส้ินเชิง

เป็นการเตรียมการส าหรับผลิตภัณฑ์ที่อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงจนถึงขั้นที่ผลิตภัณฑ์เดิมที่จ าหน่ายอยู่ใน
ตลาดต้องถูกล้มเลิกไป (disruptive)เป็นการปรับเปลี่ยน
อย่างสิ้นเชิง ซึ่งในบางอุตสาหกรรมอาจเกิดขึ้นอย่างช้าๆ 
เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมผู้บริโภคหันมาประกอบอาหารเองที่บ้าน จาก
ร้านอาหารเพื่อมารับประทานที่บ้าน ท าให้ผู้ประกอบการ
ต้องปรับตั ว  ส าหรับในบางอุตสาหกรรมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมที่อาจถูกทดแทน ทางด้าน
พลังงานอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีการปรับสู่
รถยนต์ไฟฟ้า ส่งผลต่ออุตสาหกรรมน้ ามันที่ถูกทดแทน 
รวมทั้งชิ้นส่วนยานยนต์ ที่บางชิ้นส่วนประกอบต้องถูก
ยกเลิกไป



5. การบริหารการตลาดแบบบูรณาการ

เป็นการบริหารที่ต้องพิจารณาปัจจัยทุกด้านรวมกัน
ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เพื่อก าหนด
แผนการตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
บริบทของกิจการ พร้อมกับเตรียมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันที่อาจเกิดขึ้น ปัจจัย
ส าคัญที่ต้องพิจารณาทางด้านของผลกระทบต่อ
ปัจจัยอื่นๆ และการเป็นตัวกลางสนับสนุนให้เกิด
การบูรณาการ ได้แก่  การตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์  Social Media Marketing  ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการบริหารการตลาดในยุคปัจจุบัน มีผล
ต่อโครงสร้างองค์การและธรรมาภิบาลของกิจการ



การตลาดยุคใหม่ 



โลกธุรกิจยุคน้ี เผชิญกับความ
เปล่ียนแปลงรวดเร็ว และผันผวน 

โดยมาจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ
• แนวโน้มทางเศรษฐกิจ
• แนวโน้มทางเทคโนโลยี 
• แนวโน้มทางการตลาด

4P ไม่พอ ต้องมี 5 R ในการตลาดยุคใหม่ 



• แนวโน้มทางเศรษฐกิจ
สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐ กับจีน ยังไม่จบลง

ง่ายๆ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างแน่นอน เพราะ 
Trade Balance ของโลกเปลี่ยน เพราะฉะนั้นเป็นทั้งความท้าทาย 
และโอกาสของเศรษฐกิจในหลายประเทศ ขณะที่เศรษฐกิจ
ประเทศไทย มีแนวโน้มนิ่งขึ้น และการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในปีหน้า 
คาดการณ์ว่าจะส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกจิดีขึ้น

5 R ในการตลาดยุคใหม่ 



• แนวโน้มทางเทคโนโลยี 

เทคโนโลยี ท่ี เป ล่ียนแปลง เช่น connected 
cloud, chatbot, IoT, AI, machine learning เอามาใช้
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับธุรกิจ เพราะฉะนั้นการไม่มอง
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี จึงเป็นไปไม่ได้เลยส าหรับ
นักการตลาดยุคปัจจุบัน

5 R ในการตลาดยุคใหม่ 



• แนวโน้มทางการตลาด
ปัจจุบันโลกเช่ือมต่อเป็นหน่ึงเดียว ขณะเดียวกัน

พฤติกรรมผู้บริโภคมีความเป็น globalizeมากข้ึน แต่ในเท
ร นด์ ขณ ะ น้ี เ ร่ิ ม เ ป ล่ี ย น จ า กก ร ะ แ ส โ ล ก าภิ วั ฒ น์ 
(Globalization) เป็น ท้องถิ่นภิวัตน์ (Localization)มากข้ึน 
และจะขยายไปถึงระดับบุคคล (Personalize)เพราะ
ผู้บริโภคมีความเป็นปัจเจกชนมากข้ึน

5 R ในการตลาดยุคใหม่ 



5 R ในการตลาดยุคใหม่ 

ปัจจุบันผู้ชนะในน่านน้ าของการแข่งขันยุคใหม่ ไม่ได้วัดกันที่การเป็น “ปลาใหญ่” หรือ “ปลาไว” แต่ต้องเป็น 
“ปลาที่ใช่” หรือ “The Right Fish” 
ซึ่งหัวใจแห่งความส าเร็จ ประกอบด้วย “5R” หรือ “5 ใช”่

R 1 : Right People 

• “คนท่ีใช่” 
• ในยุคที่ส่วนแบ่งการตลาด และกลุ่มผู้บริโภคนั้นมีการแบ่งย่อยเป็นอย่างมาก แบรนด์ต้องมีความชัดเจนว่า
สินค้าและบริการถูกสร้างขึ้นเพื่อใคร เพราะในโลกยุคปัจจุบัน Mass Marketing หรือ One size fit all เริ่ม
เลือนหายไป และถูกทดแทนด้วย “Personalized Marketing” ซึ่งเป็นการตลาดระดับบุคคล ดังนั้น การตั้ง
โจทย์ที่ถูกต้อง ต้องเร่ิมตั้งแต่การตั้งกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้
อย่างตรงจุด



Personalized Marketing 
เทรนด์การตลาดเจาะใจผู้บริโภค



Personalized Marketing คืออะไร ?

คือ การท าการตลาดส่วนบุคคล หรือ One to One Marketing
เป็นแนวคิดและวิธีการที่นักการตลาดพยายามน าเสนอสินค้า
และบริการให้ตรงกับใจของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด โดยไม่
จ าเป็นต้องเสนอสินค้าชนิดเดียวกันให้กับทุกคน แต่มุ่งเจาะจง
ไปที่ความต้องการที่แท้จริงหรือความสนใจของแต่ละคนหรือ
กลุ่มของผู้บริโภค และบางครั้งเราจะพิจารณาจากพฤติกรรม
ของผู้บรโิภคเป็นส าคัญด้วย



Personalized Marketing

• ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้นเรื่อย ๆ หากเราไม่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ก็จะท าให้
เราต้องไปแข่งขันเรื่องราคาแทน เราจึงต้องหากลยุทธ์ใหม่ ๆ มาใช้อยู่เสมอ เพื่อให้ตอบโจทย์
กับผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคสมัยนี้ชอบความรู้สึกเป็นคนพิเศษอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ 
“Personalized Marketing” หรือ “การตลาดเฉพาะบุคคล” จงึเกดิขึ้น

• โดยแนวคิดและวธิกีารของ Personalized Marketing คือ การที่เราน าเสนอสินค้า บริการ คอน
เทนต์ ช่องทางการสื่อสาร และราคา ให้ตรงกับใจของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด โดยที่จะไม่เสนอ
แบบเดยีวกันให้กับทุกคน แต่จะเจาะจงไปที่ความต้องการของผู้บรโิภคแต่ละคนแทน โดยดูจาก
พฤติกรรมของผู้บริโภค



Personalized Marketing

• กลยุทธ์แบบ Personalized Marketing สามารถเพิ่มก าไรให้กับแบรนด์ได้ เพราะผู้บริโภคมักจะ
ชอบแบรนด์ที่รู้ถึงความต้องการของผู้บริโภค และท าให้ผู้บริโภครู้สึกพิเศษ ผู้บริโภคหลายคน
มักจะไม่ชอบเวลาที่ข้อมูล สินค้า และบริการในเว็บไซต์ไม่ตอบโจทย์ เพราะเหตุนี้เว็บไซต์ส่วน
ใหญ่ถึงต้องมีระบบ AI และ Machine Learning ที่สามารถเก็บข้อมูลและประมวลผลได้ถูกต้อง 
เพื่อที่จะแสดงผลข้อมูลให้ตรงกับผู้บริโภคแต่ละคนมากที่สุด

• Personalization กับ Customization แตกต่างกัน เพราะ Customization คือ การที่ลูกค้า
สามารถปรับแต่งสินค้าและบริการได้เอง แต่ Personalization คือ การที่แบรนด์เสนอสินค้า
และบริการที่ตรงใจลูกค้าเลย โดยดูจากข้อมูลที่ผ่านมา เช่น การกดถูกใจสินค้า การกด Add to 
Cart และประวัติการซื้อ



Personalized Marketing

• ตัวอย่างของการท า Personalized Marketing เช่น เวลาที่ผู้บริโภคเข้าไปในเว็บไซต์            
E-Commerce ทั้งหลาย แต่ละเว็บไซต์จะมี Technology และเครื่องมือที่จะแบ่งกลุ่มลูกค้าตาม
ความสนใจ และการดูรายการสินค้าต่าง ๆ แล้วก็จะจดจ าพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มไว้ 
จากนั้นเมื่อผู้บริโภคเข้าไปยังเว็บไซต์อีกครั้งก็จะเจอรายการสินค้าแนะน าที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
ที่เคยดูไว้หรือเคยซื้อไปแล้ว ซึ่งผู้บรโิภคแต่ละคนจะเห็นสินค้าต่างกัน

• โดยที่การแสดงรายการสินค้านั้นจะคล้าย ๆ การท าโฆษณา Remarketingที่ติดตามลูกค้าที่เข้า
ไปชมเว็บไซต์ และรายการสินค้าของเราแต่ยังไม่ได้ท าการสั่งซื้อ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ตัดสินใจซื้อ โดยการตลาดแบบ Personalized Marketing จะช่วยปิดการขายได้เร็วขึ้น เพราะ
แสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้บริโภคแต่คน จึงเป็นการขายของบนพื้นฐานความ
ต้องการของผู้บริโภค



Personalized Marketing

• ก่อนที่เราจะท า Personalized Marketing เราต้องมั่นใจว่าเว็บไซต์เรามีระบบ ประมวลผล
และระบบแก้ปัญหาที่แม่นย า เพื่อที่จะน าเสนอสินค้า และบริการได้ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภค หรือการส่งอีเมลล์ และ การแจ้งเตือน ไปบอกผู้บริโภคว่าสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการ
ก าลังลดราคาอยู่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสบการณ์การซื้อสินค้าที่ดีให้และความประทับใจให้กับ
ผู้บริโภค

• เมื่อเราท า Personalized Marketing เรียบร้อยแล้ว สิ่งส าคัญอีกอย่างคือเราควรมีการวัดผล 
เช่น มีผู้บริโภคเข้ามามีปฏิสัมพันธ์และใช้เวลากับเว็บไซต์เรานานขึ้นหรือไม่ และยอดขายของ
เราเพิ่มขึ้นหรือไม่ โดยใช้เครื่องมืออย่างวิเคราะห์ผล เพื่อดูผลตอบรับ และแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป



เครื่องมือในการแบ่งกลุ่ม
ลูกค้าออกตามความสนใจ 
ป ร ะ วั ติ ก า ร ซื้ อ  ห รื อ
พฤติกรรมการดูสินค้าผ่าน
เวปไซด์

โดยปกติการสมัครสมาชิก การติดตาม
รับข่าวสาร หรือแม้กระทั่งการสั่งซื้อ
สินค้าจะมีการใช้อีเมล์เป็นตัวยืนยันข้อมูล
และรายละเอียดของผู้สมัคร จะสร้าง
ประสบการณ์และความประทับใจที่ดีของ
ลูกค้ากับแบรนด์ เพราะลูกค้าจะรู้สึกว่า
แบรนด์รูจ้ักและให้ความส าคัญ

สร้างแคมเปญทางการตลาด
ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดย
จุ ด มุ่ ง ห ม า ย ที่ ท า เ พ ร า ะ
ต้ อ ง ก า ร ส ร้ า ง กิ จ ก ร ร ม
การตลาดที่ เป็ นการสร้ า ง
ประสบการณใ์หม่เพื่อให้ลูกค้า
รู้สกึดีกับแบรนด์ 

การซื้อ Banner Ads โดยเราจะ
ติดตามลูกค้าที่เข้าชมเวปไซด์ของเรา
แล้วดูสินค้าชนิดหนึ่งแต่อาจจะยัง
ไม่ได้ท าการสั่งซื้อ เมื่อลูกค้าออก
จากเวปเราไปเข้าเวปอื่น ลูกค้าจะถูก
ติ ด ต า มด้ ว ย เ ท คนิ ค ที่ เ รี ย ก ว่ า 
Retargeting โดยจะเห็น Banner Ads 
ของแบรนด์เราติดตามไปตลอดทุกเว
ปที่ลูกค้าไป เพื่อเป็นการตอกย้ าและ
กระตุน้ให้เกิดการตัดสินใจซื้อ



5 R ในการตลาดยุคใหม่ 

R 2 : Right Product

• “สินค้าท่ีใช่” 

• การพัฒนาสินค้าและบริการ ไม่ได้มาจากความเชี่ยวชาญขององค์กรเพียงอย่างเดียว แต่
ต้องมาจากความต้องการของลูกค้า ในสมัยนี้ไม่ใช่ว่าแค่ผลิตสินค้าดี มีคุณภาพแล้วคนจะ
หลั่งไหลมาซื้อ แต่นอกจากดีแล้วยังต้องโดนใจอีกด้วย คือสินค้าที่ใช่นั้น ต้องโดนใจและตอบ
โจทย์ในการแก้ปัญหาในชีวติของลูกค้า 

• ดังนั้น แบรนด์ต้องใกล้ชิดกับผู้บริโภคให้มากขึ้น และท าความเข้าใจกับความต้องการของ
พวกเขาได้อย่างถ่องแท้



5 R ในการตลาดยุคใหม่ 

R 3 : Right Purpose

• “วัตถุประสงค์ที่ใช่” 

• เราอยู่ในยุค Shared Purpose เป็นเรื่องส าคัญ เพราะผู้บริโภคมีทางเลือกมากมาย ความชอบและ
การเลือกซื้อเป็นระดับบุคคลมากขึ้น ผู้บริโภคมองหาแบรนด์ที่เป็นเหมือนเพื่อนของเขา คิดอะไร
เหมือนกัน มีความเชื่อ และมีจุดมุ่งหมายในชีวิตเหมือนกัน ดังนั้น  แบรนด์ที่มีวัตถุประสงค์ยิ่งใหญ่
มากกว่าแค่การขายสินค้า และบริการ จึงเป็แบรนด์ที่ถูกเลือก โดยแบรนด์เหล่านี้ต้องพิสูจน์ความ
ตั้งใจดี ด้วยการกระท า 

• ดังนั้นเรื่องของความรับผิดชอบทางสังคม หรือ CSR ไม่ใช่แค่กิจกรรมชั่วคราว แต่ถูกฝังลงไปใน
ขั้นตอนและแนวคิดของสินค้าด้วย สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อ เลือกแนะน าของ
ลูกค้าอย่างมาก



ตัวอย่างการท า CSR









5 R ในการตลาดยุคใหม่ 

R 4 – R 5 : Right Approach & Right Time

• “ถูกวิธี ถูกที่ ถูกเวลา” 

• ในยุคผู้บริโภคเป็นใหญ่ แบรนด์ต้องสร้างความเข้าใจใน Customer Journey หรือ เส้นทาง
ของผู้บริโภค ที่เข้ามาสัมผัส brand หรือองค์กรของคุณ  และเข้าให้ถึงผู้บริโภคให้ถูกวิธี ถูก
ที่ ถูกเวลา โดยไม่มีเส้นกั้นระหว่าง online และ offline อีกต่อไป 

• ทั้งการสื่อสาร ช่องทางการขาย และการเชื่อมโยงข้อมูลของลูกค้า ทุกอย่างต้องถูกเชื่อมโยง
เข้าด้วยกัน โดยเจ้าของกิจการ และนักการตลาด ต้องมองภาพใหญ่ให้ชัดเจนเป็นหนึ่งเดียว 
รวมถึงการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากช่องทางต่างๆ จะมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จ



Customer Journey : เส้นทางของผู้บริโภค 



Customer Journey : เส้นทางของผู้บริโภค 

➢ Customer Journey คือ เส้นทางของผู้บริโภค ที่เข้ามาสัมผัส brand หรือ องค์กรของคุณ นักการ
ตลาดจะมีการก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้ช่วงขณะที่ผู้บริโภคเข้ามาสัมผัสนั้นได้รับประสบการณ์ที่ดี และ
เรามีการวัดผลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อก าหนดเป็น KPI ในการให้บริการ ณ แต่ละจุดสัมผัส
ระหว่างผู้บริโภค กับองค์กรของเรา

➢ การออกแบบ Customer Journey คล้ายๆ กับการสร้างภาพยนตร์ที่เราต้องวาง plot เรื่อง และในแต่
ละตอนของภาพยนตร์ โดยผู้ก ากับต้องออกแบบการสร้างสถานการณ์ที่ประทับใจ การออกแบบบท
สนทนา สภาพแวดล้อม กิจกรรมร่วมกันของตัวละคร (co-creation) การใช้เทคโนโลยีมีสนับสนุน 
ซึ่งการออกแบบในแต่ละตอนย่อมมีความแตกต่างกัน การสร้างภาพยนตร์ที่ดีจะท าให้เกิดมีการ
ติดตาม เพื่อให้เนื้อเรื่องเดินทางต่อไปจนจบแบบ happy ending ซึ่งถ้าในทางธุรกิจ ตอนจบที่เรา
อยากได้คือมาเป็นลูกค้าของเรา ใช้สินค้าบริการเราเพิ่มขึ้น และความประทับใจที่ลูกค้าได้รับ ก็จะ
พร้อมบอกต่อ ให้ผู้บริโภคอื่นๆ ได้เข้ามา สัมผัสกับ brand หรือองค์กรของเรามากขึ้น



Customer Journey : เส้นทางของผู้บริโภค 

➢ การออกแบบ Customer Journey ในปัจจุบัน มีความซับซ้อนมากขึ้น ผู้บริโภคมีการเข้าถึงสื่อต่างๆ 
มากมาย เช่น สื่อแบบดั่งเดิม เช่น TV วิทยุ หนังสือพิมพ์ billboard หรือ สื่อใหม่ๆ ที่เข้ามามีบทบาท
และทวีความส าคัญขึ้นเรื่อยๆ เช่น social media, website, email, chat, mobile app เป็นต้น การ
ออกแบบ Customer Journey ในปัจจุบัน จึงต้องให้เกิดการสอดประสาน (synchronize) ระหว่าง
ช่องทางที่หลากหลาย และผู้บริโภคจะมีการเข้ามาสัมผัสไปมาผ่านช่องทางที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

➢ การบริหาร Customer Journey จะท าให้เราเห็นภาพรวมของเส้นทาง ของลูกค้าเรา  เราสามารถ
ก ากับการน าเสนอประสบการณ์ในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน แต่ต้องสร้างความประทับใจให้กับ
ลูกค้าเราให้ได้ และในทีสุดเราต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผล ซึ่งปัจจุบันจะมีเครื่องมือส าหรับ
ออกแบบ เส้นทางของผู้บริโภคที่หลากหลาย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจส าหรับลูกค้าของ
เราได้ในที่สุด





การตลาดแบบ 5A: กลยุทธ์ใหม่ในยุค Marketing 4.0

แผนการตลาดแบบ 5 A ริเริ่มมาจาก Phillip Kotler 
ซึ่งเป็นนักการตลาดชื่อดังคนหนึ่งในยุคของเรา ได้
แนะน าไว้ในหนังสือ Marketing 4.0 เป็นกระบวนการ
ท าการตลาดด้วยการวางแผนการตลาดที่จะท าให้
ลูกค้าที่เป็นเพียงคนแปลกหน้า กลายเป็นคนที่พร้อม
จะแนะน าให้คนอื่นใช้สินค้าของเรา โดยไม่ต้องเสียค่า
โฆษณาเพ่ิม 



การตลาดแบบ 5A: กลยุทธ์ใหม่ในยุค Marketing 4.0



“กลยุทธ์การตลาด 5.0” กับการท าธุรกิจยุค 2021

➢ เมื่อประเทศไทยของเราได้เข้าสู่ยุค 4.0 หลายคนคง
สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับธุรกิจและ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ 
SMEs ที่ผันตัวมาสู่การเป็น Smart Enterprises หรือ
กลุ่ ม  Startupที่ เน้ นการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ  ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ และเน้นการท าน้อยได้มากเป็น
หลัก

➢ ส าหรับโลกของธุรกิจที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เพียงไม่นานยุค 
4.0 ก็คงกลายเป็นแค่อดีต เราคงต้องเริ่มตั้งค าถาม
ถึงการท าธุรกิจยุค 5.0 ว่าธุรกิจร้านค้าต่าง ๆ ต้องมี
การปรับตัวมากแค่ไหน ต้องใช้กลยุทธ์การตลาด ที่
แตกต่างไปจากยุค 4.0 อย่างไร





Marketing 5.0 คืออะไร ?

➢ แนวคิดการตลาดยุค 5.0 (Marketing 5.0) ถูกกล่าวขึ้นโดย จอห์น เอลเลียต (John Ellett) ซีอีโอของ Fusion 
นักเขียนหนังสือการตลาด The CEO Manifesto : A 100-Day Action Plan For Marketing Change Agents และ
ยังเป็นนักเขยีนอสิระให้กับนติยสาร Forbes อีกด้วย โดยเขาได้ให้ค านยิามการตลาดยุค 5.0 ไว้ว่า

“Marketing 5.0 is both disruptive and additive to previous eras. Now, marketing clouds. And Marketing 5.0 
is winning in the Age of personalized Omni-channel experiences”
➢ “การท าการตลาดแบบเดิมๆ หรือเพียงการตลาด 4.0 อาจไม่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้บริโภค แต่การจะ

หันมาใช้ Marketing 5.0 มิใช่เพียงการเปลี่ยนแพลตฟอร์มทางการตลาด แต่จะต้องเรียนรู้พฤติกรรมและเข้าใจ
ลูกค้าให้มากขึ้นด้วย”

➢ ธุรกิจที่จะประสบความส าเร็จได้ในปัจจุบัน ต้องเข้าถึงทุกประสบการณ์ของลูกค้าให้ได้ กลยุทธ์ธุรกิจยุค 4.0 
(Marketing 4.0) ที่เน้นการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อเข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุด อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดอีกต่อไป เราจึง
ต้องการแพลตฟอร์มธุรกิจที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่ม สร้างความสะดวกสบาย ประสบการณ์ที่ดี และมีการ
เก็บข้อมูล (Data) เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ซึ่งน่ันก็คอืการท าการตลาดยุค 5.0 นั่นเอง



วิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลงจากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ท าให้นักการตลาดจ าเป็นที่จะต้องท าความ
เข้าใจในการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าที่ละเอียดและลึกมากขึ้น เพื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือทาง
การตลาดในแต่ละช่องทางให้เหมาะสมและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งวิวัฒนาการด้าน Marketing ใน
แต่ละยุค สรุปได้ดังนี้



Marketing 5.0 คืออะไร ?

➢ ยุค Marketing 1.0 สื่อสิ่งพมิพ์ 
➢ คือ ทุกสิ่งทุกอยา่งของการท าการตลาด เป็นยุคที่หนังสือพิมพ์ นติยสาร และจดหมายครองเมือง 

➢ ยุค 2.0 สื่อทีวีและวิทยุ 
➢ โดยทีวีและวิทยุเข้ามามีบทบาทเกิดเป็นการสื่อสารผ่าน Mass Media เป็นยุคที่ครีเอทีฟต่างสร้าง Story Telling ท าให้

โฆษณาของตัวเองโดดเด่น แตกตา่ง สร้างภาพจ าในหัวคนมากที่สุด 
➢ ยุค 3.0 สื่อคอมพวิเตอร์และอินเตอร์เน็ต

➢ ในยุคนี้เริ่มมกีารคาดการณ์ถงึข้อมูลมหาศาลที่จะหลั่งไหลเข้ามาในยุคหน้า จนถงึตอนนี้เราเข้าสู่
➢ ยุค 4.0 คือ ยุคของ Social Media และ Mobile 

➢ ยุคที่นักการตลาดแข่งขันกันที่ความเร็ว 3 วินาทีที่จะท าให้ลูกค้าดูโฆษณาโดยไม่กด Skip ทุกคนติดต่อสื่อสารกันทุกที่
ทุกเวลา 

➢ ยุค 5.0 คือ ยุคของ Omni-Channel และ Customer Experience 
➢ เป็นยุคที่เต็มไปด้วยขอ้มูลมากมายมหาศาล (Big Data) ซึ่งจะส่งผลต่อไปยังยุคหน้า นั่นคือ ยุคของ Marketing 5.0 หาก

นักการตลาดปรับตัวไว น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปรับใช้ยิ่งเร็วก็จะยิ่งได้เปรียบกว่าคนอ่ืนๆ



Omni-Channel 
หัวใจส าคัญของ
การตลาดยุค 5.0



Omni-Channel หัวใจส าคัญของการตลาดยุค 5.0

➢ Omni-Channel คือการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางที่หลากหลาย เป็นยุคของการ
ใช้สื่อและแพลตฟอร์มหลากหลาย เพื่อสร้างประสบการณ์ไร้รอยต่อ โดยแต่ละแบรนด์ต่าง
ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด จากที่เคยเน้นสื่อสารกับคนจ านวนมากหรือชูจุดขาย
เรื่องต่างๆ มาสู่การสร้างสรรค์โซลูชั่นที่เฉพาะเจาะจง โดยค านึงถึงประสบการณ์ของลูกค้า
ให้ได้ 

➢ ใช้ช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์มาผนวกเข้าด้วยกัน เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าถึง
ลูกค้าได้ตรงกลุ่ม สร้างประสบการณ์ที่ดี และใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่สุด จนเกิดเป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน (Omni-Channel 
Experiences) โดยมีช่องทางที่ส าคัญ ดังนี้



Omni-Channel หัวใจส าคัญของการตลาดยุค 5.0

➢ โดย ยุค การตลาด 5.0 นั้น จะเป็นยุค
ขอ ง ก า ร ใ ช้ สื่ อ แ ล ะแพลตฟอ ร์ ม
หลากหลาย หรือ Omni-Channelเพื่อ
สร้างประสบการณ์ไร้รอยต่อ โดยแต่ละ
แบรนด์ต่างต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
การตลาด จากที่เคยเน้นสื่อสารกับคน
จ านวนมากหรือชูจุดขายเรื่องต่างๆ มา
สู่ ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ โ ซ ลู ชั น ที่
เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง โ ด ย ค า นึ ง ถึ ง
ประสบการณ์ของลูกค้าให้ได้



เคร่ืองมือของ Omni-Channel

➢ Email Direct Marketing (EDM) เป็นช่องทางที่เข้าถึงลูกค้าได้เฉพาะเจาะจงที่สุด คุณจึงมี
โอกาสน าเสนอ content หรือโปรโมชันเด็ด ๆ ได้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด

➢ CRM on Website เว็บไซต์เป็นช่องทางที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือมาก หากเทียบกับ
ช่องทางออนไลน์อื่น ๆ การท า CRM หรือ Loyalty Program ผ่านเว็บไซต์ จึงเป็นช่องทางที่
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจที่ดีระหว่างคุณกับลูกค้า

➢ Social Media เป็นช่องทางที่มาแรง และมีความใกล้ชิดกับผู้คนมากที่สุด แต่การจะใช้
โซเชียลมีเดียให้ได้ผล คุณต้องหยุด “หว่านแห” ใส่ลูกค้า แล้วหันมาใช้สื่อที่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย พร้อมน าเสนอ Content ที่สอดคล้องกับสื่อและกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด



เคร่ืองมือของ Omni-Channel

➢Mobile Media มีสถิติมากมายที่ยืนยันว่า Mobile Media คือสื่อที่ก าลังได้รับความนิยม
ที่สุด มาแรงยิ่งกว่า Desktop, Tablet และสื่ออื่น ๆ การที่ร้านค้าของคุณให้ความส าคัญกับ
แอปพลิเคชัน หรือกิจกรรมต่าง ๆ บน Mobile ก็จะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกจิได้มาก

➢ Real-Time Media สื่อแบบ Real-Time อย่างการ Live ช่วยให้สื่อสารกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 
เพราะสามารถตอบโต้กับลูกค้าได้โดยตรง และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพวกเขาได้
มากกว่าการสื่อสารทางเดียว

➢ Programmatic Display การซื้อพื้นที่โฆษณาบนสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Google Display 
Network, Google Ads หรือ Facebook Ads เป็นวิธีที่คุณสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายที่สุด 
ช่องทางเหล่านี้จงึมคีวามส าคัญกับการท าธุรกิจยุคดิจิทัลเป็นอย่างมาก





องค์ประกอบของการท า Marketing 5.0 
ประกอบไปด้วย 4 ส่วน

➢ส่วนแรกคือ Omni-channel คือการใช้ Channel ที่หลากหลายเพื่อสื่อสารกับลูกค้า ลอง

นึกภาพตามว่าถ้าเราต้องการจะคุยกับคนหนึ่งคน เราสามารถพูดคุยกับลูกค้าผ่านช่องทางใดบ้าง 
เช่น อีเมล SMS หรือไลน์ เมื่อนึกตามแล้ว จะพบว่าไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่งหรือสองช่องทาง หรือ
จ ากัดแค่ในออนไลน์หรืออฟไลน์เท่านั้น และในแต่ละช่องทางลูกค้าก็มีวิธีการตอบสนองที่แตกต่าง
กันไปอกีด้วย Channel จงึเป็นส่วนแรกที่แบรนด์จะต้องเข้าใจ

➢ส่วนท่ีสองคือ Personalized หรือ การเจาะจงเฉพาะบุคคล เพราะในยุค 5.0 รูปแบบการ

สื่อสารถูกพัฒนาให้ซับซ้อนยิ่งขึ้น ละเอียดยิ่งขึ้น Messageจากแบรนด์จึงต้องถูกปรับเปลี่ยนให้
เข้ากับความต้องการหรือความชอบของคนๆ นั้น แปลว่า ถ้าต้องการสื่อสารกับคนหนึ่งล้านคน 
แบรนด์อาจจะต้อง Personalize Message ออกมาหนึ่งล้านรูปแบบ เพื่อให้ตรงกับความสนใจของ
แต่ละคน



องค์ประกอบของการท า Marketing 5.0 
ประกอบไปด้วย 4 ส่วน

➢ส่วนท่ีสามคือ Automation หมายถึง การน าเทคโนโลยีเข้ามาท างานทดแทนการใช้ Man

Hour (ชั่วโมงการท างานต่อคน) เป็นจ านวนมากหรือเกินความสามารถที่มนุษย์จะท าได้ ดังเช่น 
การ Personalize Message ตามตัวอย่างที่กล่าวไป การออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะบุคคลและ
พิมพ์ข้อความ 1 ล้านรูปแบบเพื่อส่งออกไป อาจกลายเป็นต้นทุนมหาศาลทั้งด้านเวลา ราคาและ
ทรัพยากรบุคคล หากไม่มีเครื่องมอืรองรับที่ดีและมีประสิทธิภาพมากพอ ส่วนนี้คือ Automation ที่
เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยงานของมนุษย์ให้รวดเร็วขึ้นได้

➢ส่วนสุดท้ายคือ Predictive หมายถึง การท าการตลาดที่ใช้ Intelligence เข้ามาช่วยท าให้

ไม่ใช่แค่เข้าใจลูกค้าเท่านั้น แต่ยังสามารถเรียนรู้และคาดการณ์พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นได้อย่าง
แม่นย า



จะเห็นว่าทั้ง 4 ส่วนดังกล่าวประกอบกันเป็น Marketing 5.0 โดยแต่ละส่วนจะเข้ามา
ช่วยจัดการและใช้งาน Data ที่แบรนด์มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท าการตลาด 
(Data – Driven Marketing) ซึ่งเป็นสิ่งที่นักการตลาดปัจจุบันก าลังมองหาเพิ่มมาก
ขึ้น นอกจากนี้ ความคิดสร้างสรรค์หรือการสื่อสารที่ทรงพลังก็อาจจะไม่เพียงพออีก
ต่อไป หากขาดการสร้าง Relationship ในระยะยาวกับลูกค้า การสื่อสารอาจจบใน
ครั้งเดียว ไม่ได้เป็น Authentic Relationship หรือความสัมพันธ์เหนียวแน่นแท้จริงที่
จะท าให้ลูกค้าประทับใจ เกิดความภักดีต่อแบรนด์และอยากกลับมาหาแบรนด์อีกครั้ง 
เพราะฉะนั้นการท า CRM (Customer Relationship Management) จึงเป็นอีกส่วน
ส าคัญที่แบรนด์ควรท าควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จาก Data



เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการตลาดยุค 5.0

➢การตลาดยุค 4.0 ที่เน้นใช้สื่อดิจิทัล ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
น าเสนอ Content หรือ โปรโมชั่น อาจยังไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีกลยุทธ์ท่ี
ช่วยให้การใช้ช่องทางเหล่านั้นมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ในการตลาด ยุค 
5.0 มีความแตกต่างจาก การตลาด 4.0 ซึ่งสรุปได้ดังน้ี
o การใช้ Platform เข้าถึงลูกค้าให้ตรงกลุ่ม
o สร้างความสะดวกสบาย
o สร้างประสบการณ์ท่ีดี
o เก็บข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน



เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการตลาดยุค 5.0

➢Conversion is King
o ส าหรับการท าการตลาดยุคดิจิทัล เรามักจะคุ้นเคยกับค าว่า 

“Content is King” แต่ท้ายที่สุดแล้ว เนื้อหาดี ๆ ที่ส่งออกไปถึง
กลุ่มเป้าหมายนั้น จะสามารถเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายให้
กลายเป็นลูกค้าได้กี่คน แล้วเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้เท่าไหร่

กันแน่  ? สิ่ งที่ส าคัญที่สุดจริง  ๆ ก็คือ  Conversion การ

ปรับเปลี่ยนวิธีการโฟกัสหรือการกระจายเนื้อหาต่างๆ ที่สื่อสาร
ไปยังกลุ่มผู้บริโภคของธุรกิจโดยตรง ไม่จ าเป็นต้องกระจายไปสู่
ผู้บริโภคทุกคน



CONVERSION คืออะไร 
ท าไมถึงมีความส าคัญกับ DIGITAL MARKETING

➢เ ร า ส า ม า ร ถ ก า ห น ด ค่ า  “ CONVERSION”
ให้เป็นอะไรได้บ้าง
o การลงทะเบียนสมัครสมาชิก
o การช าระเงินแบบตัดผ่านบัตรเครดิต
o การดาวน์โหลด E-Book
o การกรอกฟอร์มส าหรับนัดหมาย
o ดู Key Page หน้าหลักของสินค้าและบริการ
o ฯลฯ



CONVERSION คืออะไร 
ท าไมถึงมีความส าคัญกับ DIGITAL MARKETING

➢“CONVERSION”
o สามารถก าหนดได้หลากหลายมาก ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้อง

การให้เป็นไปในทิศทางไหน ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ หรือ
ประเภทของการขายสินค้าและบรกิาร 

o ยกตัวอย่าง สมมติว่าเราขายสินค้าในเว็บไซต์ของเราเอง 
สามารถตัดผ่ านบัตรเครดิตได้  เราสามารถตั้ งค่ า 
Conversion เมื่อมีคนตัดบัตรเครดิตส าเร็จ นับเป็น 1 
Conversion แต่ถ้าเป็นการโอนเงินผ่านธนาคาร อาจนับ
Conversion ได้ที่หน้าแจ้งโอนเงิน ซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้
หลาย Conversion



เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการตลาดยุค 5.0

➢ประสบการณ์ท่ีดี มีอิทธิพลยิ่งกว่าคุณภาพและราคา
o เราอาจคุ้นเคยกับการแข่งขันด้านราคาหรือคุณภาพของสินค้า 

แต่อย่างที่ได้บอกไปว่าการท าธุรกิจยุค 5.0 ประสบการณ์ของ
ลูกค้า (Customer Experience) นั้นเป็นสิ่งส าคัญ ธุรกิจที่จะ
ประสบความส าเร็จได้ในอนาคตจึงต้องมีการสร้างประสบการณ์
ที่ดี เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างร้านค้าและลูกค้าให้เหนียว
แน่น เริ่มจากการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อน าข้อมูล
เหล่านั้นมวีิเคราะห์จนเข้าใจลูกค้ามากที่สุด เพื่อการท า Loyalty 
Program หรือน าเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างประสบการณ์
ที่ดีให้กับลูกค้า จนธุรกิจมฐีานลูกค้าที่เหนียวแน่นได้ในที่สุด



เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการตลาดยุค 5.0

➢“ข้อมูล” คือกุญแจดอกส าคัญของธุรกิจยุค 5.0
o การท าความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า คือ

บันไดขั้นแรกที่จะพาธุรกิจไปสู่ความส าเร็จ ดังนั้น ข้อมูล (Data) 
จึงเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจล้วนต้องการไว้ในมือ ซึ่งแน่นอนว่าระบบ
จัดเก็บและบริหารข้อมูลต่าง ๆ นั้นได้กลายเป็นสิ่งส าคัญ ส าหรับ
การท าธุรกิจยุค 5.0 โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อการ
จัดการข้อมูลจ านวนมหาศาลอย่าง Big data ที่ก าลังมีบทบาทกับ
ธุรกิจมากมาย และจะยิ่งมคีวามส าคัญมากในอนาคต

o โดยการจัดเก็บข้อมูลเชิงลึก ไลฟ์สไตล์ และความพึงพอใจของ
ผู้บรโิภคเพื่อต่อธุรกิจและโอกาสในอนาคต รวมถึงการน าระบบ AI 
มาใช้เพื่อลดต้นทุนด้านแรงงาน และประมวลผลข้อมูลผู้บริโภคได้
แม่นย าและเป็นจ านวนมาก







➢การตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่ง ผู้บริโภคต้องใช้เหตุผล
เป็นหลัก และอาจลืมไปว่าตนเองได้ใช่แค่ประโยชน์ตรง
นั้น เหมือนรถยนต์ ที่ราคาหลักแสนไปจนถึงหลักล้าน 
หลายคนจึงมองว่าการตัดสินใจซื้อรถยนต์สักคันผู้บริโภค
ต้องใช้เหตุผลเป็นหลัก และอาจลืมไปว่ารถส่วนตัวไม่ได้
เป็นแค่ยานพาหนะที่ช่วยให้เดินทางสะดวกสบายขึ้น
เท่ านั้ นแต่ดี ไซน์ และรูปแบบของรถยั งช่ วย เสริม
ภาพลักษณ์ และสะท้อนตัวตนของผู้ขับขี่ได้ด้วย
➢ซึ่งสินค้าประเภทอื่นๆ ก็สามารถน าตรงนี้ไปปรับใช้ให้
สินค้าตัวเองสามารถตอบโจทย์ภาพลักษณ์และสะท้อน
ตัวตนของผู้บรโิภคให้ได้เช่นกัน





➢ยุคการตลาด 5.0 ถือเป็นยุคที่ผู้บริโภคมีอ านาจ
ในการตัดสินใจมากขึ้นอย่างชัดเจน เพราะพวก
เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลมากมายได้ทุกที่ทุกเวลา 
และหลายครั้งก็ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าก่อนจะได้
เห็นของจริงด้วยซ้ า ผู้บริโภคกว่า 60% หาข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และ
ตัดสินใจเลือกแบรนด์ รุ่น ราคา ก่อนแวะไปดู
สินค้าจริง ซึ่งสินค้าเหล่านั้นต้องเข้าไปอยู่ในไลฟ์
สไตล์ดิจิทัลของลูกค้า รวมถึงให้ค าแนะน าที่
เหมาะสมและให้ลูกค้าได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุด
ด้วยตนเองอีกด้วย



➢ในยุคที่สมาธิของผู้บริโภคลดเหลือเพียง 8.25 
วินาที ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ต่างๆ จึงยิ่งสั้นลงตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้การเน้นให้
ข้อมูลเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ และเสี่ยง
ต่อการที่ลูกค้าจะเปลี่ยนใจไปเลือกแบรนด์อื่นได้ 
ห า กจ ะ มั ด ใ จลู ก ค้ า ใ น ยุ ค ก า ร ตล า ด  5 . 0 
จ าเป็นต้องสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคตั้งแต่
ก่อนเริ่มกระบวนการซื้อ รวมถึงสร้างการจดจ า 
เพื่อให้พวกเขานึกถึงแบรนด์ทุกครั้งที่ก าลังมองหา
สินค้านั้นอยู่



➢ด้วยโอกาสทางธุรกจิที่เปิดกว้างและไลฟ์สไตล์ที่
หลากหลาย ผู้บริโภคในยุคการตลาด 5.0 จึงมี
โจทย์ในชีวิตได้มากกว่าหนึ่ง นั่นหมายความว่า
เกณฑ์การแบ่งกลุ่มลูกค้าแบบเดิมอาจไม่สามารถ
เข้าถึงตัวตนแท้จรงิของลูกค้าได้อกีต่อไป 



➢แม้ผู้บริโภคในยุคการตลาด 5.0 จะเสพข้อมูล
ข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียเป็นหลัก แต่ช่องทาง
ออฟไลน์ยังมีความจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรับประสบการณ์การซื้อรถ ลูกค้าอาจเริ่มจาก
การหาข้อมูล อ่านรีวิว เปรียบเทียบราคา และหา
ข้อมูลสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ แต่พวกเขา
ก็ยังคงต้องเดนิเข้าโชว์รูมเพื่อทดลองขับ และพูดคุย
กับที่ปรกึษาทางการเงินก่อนยื่นเอกสาร ผู้ให้บริการ
สินเชื่อยานยนต์จึงต้องมีบริการครอบคลุมทั้ ง
ช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ รวมทั้งเชื่อมข้อมูล
ระหว่างกัน เพื่อให้สามารถมอบประสบการณ์ไร้
รอยต่อให้กับลูกค้าได้อย่างแท้จริง





พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไปเทรนด์แบบไหนจะเหมาะกับยุคน้ี??

➢ ในการตีโจทย์ของนักการตลาด ที่ต้องท าเป็นล าดับแรกคือการมาดู Positioning ของแบรนด์ 
และ “กลุ่มเป้าหมาย” ว่าเป็นเพศไหน อายุเท่าไหร่ มีรายได้ระดับกลาง ล่าง บน และอาศัยอยู่
ไหน เขตเมืองหรือชนบท ซึ่งรวมๆ เป็นการดู “ลักษณะประชากรศาสตร์” หรือ Demographics

➢ แต่ยุคดิจิทัล ดูแค่ “ข้อมูลตัวเลข” เหล่านั้น คงไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะ “ดิจิทัล” สามารถ
เจาะลึก “ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค” ท าให้แบรนด์สามารถน ามาก าหนดโจทย์ ท าแคมเปญ คอน
เทนต์การตลาดเพื่อตอบสนองพฤติกรรมได้แล้ว ซึ่งนั่นหมายถึงการท ากิจกรรมให้โดนใจ
กลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น ที่ส าคัญท าให้ “ขายสินค้า” ได้มากขึ้นด้วย



แบรนด์ที่มองผู้บริโภคมากกว่าตัวเลข คือ “พอนด์ส” ของยูนิลีเวอร์ ที่ท าแคมเปญการตลาด เจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสิว 
โดยน า “Insight” ว่าคนเป็นสิวเกิดจากการเป็นประจ าเดือน เครียด ช่วงสอบ มาตั้งโจทย์ ซึ่งถ้าเป็นการก าหนดจากเดโม
กราฟกิหรอืตัวเลขก็จะเป็นแค่กลุ่มเป้าหมายอายุ 15-25 ปี



ดิจิทัลจะยังคงเติบโต
อย่างต่อเนื่อง และเป็น
เหตุผลที่ท าให้เม็ดเงิน
โฆษณาเติบโตขึ้นตาม
โดย Mobile ยังคงเป็น
เคร่ืองมือส าคัญ



พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไปเทรนด์แบบไหนจะเหมาะกับยุคน้ี??

ปัจจุบันผู้บรโิภคชาวไทยใช้ Line Facebook Instagram Youtube ตลอดจนเว็บไซต์ต่างๆ หลัก 30-40 ล้านคนแบ
รนด์สามารถเข้าถงึไลฟ์สไตล์ และหา Insight แม่นย ามากขึ้น ขณะที่นักการตลาดและเอเยนซี่อย่าง “มายด์แชร์” 
ระบุว่า ข้อดีขององค์กรใหญ่ คือการเป็นพันธมติรระดับโลกกับ Facebook ที่มเีคร่ืองมือ Facebook Insight, 
Facebook KPI ช่วยดักจับข้อมูลเหล่าน้ันมาใช้ในการวางแผนตลาดได้อย่างดี

นอกจากเปลี่ยนมุมมอง สิ่งที่น่าห่วงในการท าตลาดยุคน้ี คอืการตรึงคนดูวัยรุ่นหรอื Generation Z อายุไม่เกนิ 23 ปี 
ให้อยู่หมัดในเวลา 8นาที (Eight Second Killer) เพราะหากเกินกว่าน้ันผู้บริโภคเหล่าน้ีก็พร้อมที่จะไปดูคอนเทนต์
อื่นทันที

“คนเราก้มดูมอืถือตลอดเวลา ส าหรับคนเจนซี (Z) แบรนด์ต้องหาทางท าคอนเทนต์ที่ท าให้เขาสนใจต้องเร็วขึ้น 
ภายในใน 8 วินาทีให้ได้” นี่ไม่ได้หมายความว่าคอนเทนต์ยาวไม่ดู แต่ 8 วินาทีแรก คือตัวตัดสินว่ากลุ่มเป้าหมายวัย
นี้จะดูต่อ หรือจะปดิหนี



พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป

➢ ปัจจุบันผู้บริโภคชาวไทยใช้ Line Facebook Instagram Youtube
ตลอดจนเว็บไซต์ต่างๆ หลายสิบล้านคน ท าให้เจ้าของแบรนด์ต่างๆ 
สามารถเข้าถึงไลฟ์สไตล์ และหา Insight แม่นย ามากขึ้น 

➢ ข้อดีขององค์กรใหญ่ คือการเป็นพันธมิตรระดับโลกกับ Facebook
ที่มีเครื่องมือ Facebook Insight, Facebook KPI ช่วยดักจับข้อมูล
เหล่านั้นมาใช้ในการวางแผนตลาดได้อย่างดี

➢ การท าตลาดยุคนี้ คือการตรึงคนดูวัยรุ่นหรือ Generation Z อายุไม่
เกนิ 23 ป ีในเวลา 8นาที (Eight Second Killer) เพราะหากเกนิกว่า
นั้นผู้บริโภคเหล่านี้ก็พร้อมที่จะไปดูคอนเทนต์อื่นทันที

“คนเราก้มดูมือถือตลอดเวลา ส าหรับคน GenZ เจ้าของสินค้าต้อง

หาทางท าคอนเทนต์ที่ท าให้ผู้บริโภคสนใจเร็วขึ้น ภายในใน 8 วินาทีให้
ได้” ซึ่ง 8 วินาทีแรก คือตัวตัดสินว่ากลุ่มเป้าหมายวัยนี้จะดูต่อ หรือจะ
ปดิหนี







ยุคของ Influencer

➢ ในยุคที่อินเทอร์เนต็และโซเชียลมีเดียยังไม่เฟือ่งฟู เมื่อมกีารจัดอีเวนต์
แล้วมีคนเยอะ มีแฟนคลับตาม ห้างแตก ไปที่ไหนคนก็รู้จัก แต่แฟน
คลับเยอะนั้นวัดตามจ านวนแฟนคลับ หรือปริมาณคนที่ไปร่วมงาน 
หรืออะไรกันแน่

➢ เหตุผลที่ท าให้ในปัจจุบันต้องพึ่ง Big Data ที่รวบรวมข้อมูล อินไซด์
ต่างๆ เพื่อให้สามารถวัดผลได้ตรงจุด และเป้าหมาย เพื่อวัดผล
Influencer ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

➢ บรษิัทวิเคราะห์ข้อมูลด้านโซเชียลมีเดียในประเทศไทย เปิดเผยข้อมูล

ตลาด Influencer โตขึ้นเรื่อยๆ โดยพบว่า 63% ของแบรนด์หันมาใช้

กลุ่ม Influencer มากขึ้น
➢ เพราะปัจจุบันคนไม่เชื่อแบรนด์ แต่กลับอยากได้รับประสบการณ์ 

อยากเห็นรีววิ อยากได้ความคิดเห็นที่เป็นกลางมากขึ้น เพราะพวกเขา
เหล่านั้นรู้อยู่แล้วว่าแบรนด์พยายามจะขายของ





➢ ด้านการท าอาหาร (Cooking) เช่น หมีมีหม้อ , หมู
แข็งแรง

➢ ด้านความสวย ความงาม (Beauty) เช่น Archita
Station , Gamgy Makeup , สะบัดแปรง

➢ ด้านยานยนต์ (Automotive) เช่น Life Of Cars Bkk
– ตามติดชีวติ 4 ล้อจอร์น ไรเดอร์ – John Rider

➢ ด้านการเงนิและการลงทุน (Financial) เช่น Paul 
Pattarapon พอล ภัทรพล , ลงทุนแมน

➢ ด้านอุปกรณ์อเิล็กทรอนกิส์และเทคโนโลยี (Gadget & Tech) 
เช่น Beartai : แบไต๋ , Ceemeagain

➢ ด้านอาหาร (Food & Dining) เช่น ชีวติติดรีวิว , Starvingtime
เรื่องกินเรื่องใหญ่ , หมูหวิ , กับข้าวกับปลาโอ

➢ ด้านเกมม่ิง (Gaming) เช่น Heartrocker , Zbing Z. ,กิต งาย
➢ ด้านไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) เช่น Bie The Ska , Kaykai Salaider

Channel
➢ ด้านวิจารณ์สังคม (Social Critic) เช่น ใต้เตียงดารา , อเีจี๊ยบ 

เลียบด่วน , อจีัน , แหม่ม โพธ์ิด า





➢ เพจรีวิวอาหารที่มีผู้ติดตามกว่า 3.2 ล้านคน 
ด้วยคาแรกเตอร์เพจเป็นผู้หญิงที่แทนตัวเอง
ว่า “เจ๊” 

➢ รีวิวอาหารระดับ Mass เน้นความคุ้มค่าตั้งแต่
ร้านอาหารขึ้นห้างฯ สตรีทฟู้ด สินค้าใหม่ไป
จนถึงบอกโปรโมชั่นที่น่าสนใจ ท าให้มีแฟน
ติดตามอย่างเหนียวแน่น

➢ จ านวนโพสต์: 1,546
➢ Engagement: 13,209,170





พิมฐา (@pimTHa)
➢ พิม-ฐานิดา มานะเลิศเรืองกุล ต านานไอดอล

บนโลก Instagram ด้ วยความน่ ารั กและ
เรื่องราวของนักเรียนทุนในญี่ปุ่น ประกอบกับ
ฝีมือการแต่งภาพโทนสีละมุนละไม ท าให้โดด
เด่น โทนสีที่ใช้แต่งรูปกลายเป็นลายเซ็นที่
สังคมโซเชยีลเรยีกกันติดปากว่าสไตล์พิมฐา

➢ มผีู้ติดตาม 3.5 ล้านคน 
➢ จ านวนโพสต์: 649
➢ Engagement: 44,271,466



มายด์ จิรเวชสุนทรกุล (@wjmild)
➢ ไอดอลบนโลกออนไลน์ มายด์-ลภัสลัล จิรเวช

สุนทรกุล เริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการ
ประกวด Utip Freshy Beauty เมื่อป ี2554 

➢ ไอคอนแฟชั่นวัย 24 ปีคนนี้โด่งดังจากการ
โพสต์รูปของตัวเธอเองบน Instagram ท าให้มี
คนคอยเช็กภาพ เสื้อผ้าที่เธอใช้ และสถานที่ที่
ไป เพื่อตามรอยไปบ้าง

➢ มผีู้ติดตาม 2.8 ล้านคน
➢ จ านวนโพสต์: 581
➢ Engagement: 39,805,469
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Livestream x video content 

โดยเฉลี่ยแล้วยอด Reach วีดีโอนั้นจะมากกว่ารูปภาพ สเตตัส หรือ ลิงก์ มาก
ถึง 135% ดังนั้นจะเห็นภาพว่า Platform หลัก ๆ ก าลังให้ความส าคัญกับวีดีโอ
คอนเทนต์อย่างมาก
เทรนด์ล่าสุดที่ต้องรู้จึงไม่ใช่แค่วีดีโอคอนเทนต์ แต่เป็น Livestream x video 
content โดย Live Videos ที่ม ีInfluencer พูดถึงหรือมีส่วนร่วมกับแบรนด์หรือ
สินค้า รวมถึงการร่วมกิจกรรมบางอย่างกับแบรนด์นั้นจะได้ผลตอบแทนคุ้มค่า
สุด ๆ ที่ส าคัญคือตัวเลขที่ก าลังบอกว่าผู้คนหันมาดู Live Videos มากกว่า 
Videos ถึง 3 เท่า
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Brand x Influencer x Customer Journey

o Customer Journey หรือประสบการณ์ของผู้บริโภค นับตั้งแต่การเริ่มรู้จักแบ
รนด์ การได้สัมผัสแบรนด์ในแง่มุมต่างๆ ไปจนถึงปลายทางของ Customer 
Journey ซึ่งก็คือการซื้อสินค้าหรือแบรนด์นั้น นักการตลาดจึงท าทุกทางเพื่อ
สร้าง Customer Journey ที่ดีที่สุดผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจ
ซื้อสนิค้าและบรกิารในท้ายที่สุด

o ในโลกที่มีความหลากหลายมากขึ้น และทุกคนแสดงความเป็นตัวของตัวเอง
มากขึ้น แบรนด์ไม่สามารถสร้าง Customer Journey ผ่านช่องทางหลักได้อย่าง
เดียว จึงต้องสื่อสารกับผู้บริโภคผ่าน Customer Journey ที่แสดงความ
เฉพาะตัว ความไม่เหมอืนใคร

o เทรนด์ Influencer Marketing จึงออกมาในรูปแบบของการเลือก Micro 
Influencer หรือ  Niche influencer ที่ มีกลุ่ มผู้ ติ ดตามเฉพาะตั ว  แล้ ว ให้ 
Influencer ร่วมสร้าง Customer Journey กลับมาสู่แบรนด์ให้ได้ในท้ายที่สุด
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ความสัมพันธ์ระหว่าง Brand กับ  Influencer

o ที่ผ่าน ๆ มาอาจเห็น Influencer หยิบ ๆ จับ ๆ สินค้าหรือร่วมแคมเปญกับ
แบรนด์เป็นครั้งคราวแล้วเลิกรากันไป มีแคมเปญใหม่ก็จับมือกันใหม่ แต่
จากนี้ต่อไปเทรนด์จะเปลี่ยน เพราะแบรนด์จะมีความสัมพันธ์กับ 
Influencer ลึกซึ้งข้ึนและยาวขึ้น ไม่ใช่แค่รายคร้ังแล้วจบ

o แต่หมายความว่าทั้งตัว Influencer และ Brand จะต้องสร้างสตอรี่ร่วมกัน 
จะต้องแสดงให้เห็นจริง ๆ ว่า Influencer นั้นมีความผูกพันธ์กับแบรนด์ใน
ระยะยาว ๆ ไม่ใช่แค่หยิบจับสินค้าแล้วก็จบกันไป เทรนด์นี้ก็จะท าให้ Niche 
influencer ถูกพูดถึงมากขึ้นอกีด้วย
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การเติบโตของคอนเทนต์แบบมาไวไปไว

o หลายคนเคยเชื่อว่าคอนเทนต์ที่ดีมีคุณภาพจะอยู่ไปได้ยาวนานและมี
ความหมายต่อแบรนด์ แต่การมาถึงของ Snapchat และ Instagram stories 
ปฏวิัติวงการคอนเทนต์ไปแบบพลิกโลก เพราะปัจจุบันคนเข้าถึง Instagram 
stories มากกว่าคอนเทนต์รูปภาพธรรมดามากถงึ 2.5 เท่า

o ดังนั้นไม่แปลกใจที่แบรนด์ต้องกระโจนลงมาในตลาดคอนเทนต์มาไวไปไว 
(เพราะ Instagram stories ก็อยู่ได้แค่ 24 ชั่วโมงเท่านั้น) ดังนั้น Influencer 
จึงเป็นอกีปัจจัยส าคัญในตลาดคอนเทนต์มาไวไปไว เพราะจะช่วยขยายฐาน
การรับรู้ให้กว้างข้ึนอีกได้
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Influencers จะบุก Brand

o ปกติแล้ว เมื่ อ  Brand จะร่วมงานกับ Influencer คนไหน ก็แปลว่ า 
Influencer คนนั้นจะท าคอนเทนต์พูดถึงแบรนด์ในช่องของตัวเอง แต่จาก
นี้ไปเทรนด์ทางการตลาดจะกลับหัวกลับหาง โดย Influencer จะมาผลิต
คอนเทนต์ให้กับชาแนลของ Brand แทน

o ผู้บริโภคจะไม่ต้องเข้าไปในชาแนลของ Influencer เพื่อลิงก์กลับมาหา 
Brand อีกต่อไป แต่ Brand จะเปรียบเสมือนศูนย์กลางคอนเทนต์มาที่
แชแนลของแบรนด์ที่ เดียว ผู้บริโภคจะสามารถเสพคอนเทนต์จาก 
Influencer หลายคนได้
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หมดยุค pay-per-post แต่ต้องจริงใจในระยะยาว

o การที่แบรนด์ยอมควักกระเป๋าจ่ายให้ Influencer พูดถึงแบรนด์ตัวเองหนึ่ง
ครั้งแล้วคิดว่าดีอาจต้องหมดไป เพราะจากข้อมูลระบุว่าชาวโซเชียล ร้อย
ละ 84 ไม่ เชื่อการโฆษณาแบบดั้ งเดิมอีกต่อไป ดังนั้นการบอกให้ 
Influencer มาพูดถึงแบรนด์หรือสินค้าครั้งเดียวจบ ส าหรับผู้บริโภคยุคนี้
มองว่ามันเป็นการโฆษณาและไม่น่าเช่ือถอื

o เทรนด์ Influencer Marketing จึงต้องเปลี่ยนเป็นการที่ Influencer ต้อง
พูดถึงแบรนด์หรือสินค้านั้นอย่างจริงใจ เพราะคนมีโอกาสเห็นโพสต์แล้ว
ออกไปซื้อได้มากกว่า หากดูเป็นการแนะน าแบบไม่ขายตรง หรือเป็นการ
ขายจนสวยหรูดูออกว่าเป็นการโฆษณา (ภาษาที่ใช้ก็เข้ามาข้องเกี่ยวด้วย) 
นอกจากนั้น Influencer ต้องมีความสัมพันธ์กับแบรนด์ในระยะยาว ไม่ใช่
การพูดถงึโพสต์เดียวจบ





การบริหารจัดการท่ีดี
เพื่อการตลาด

แบบยั่งยืน
โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นัทนชิา หาสุนทรี
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การวางแผน ตลอดจนการจัดวางโครงสร้างของการท างาน รวมไปถึงการวางแผนการล่วงหน้า
เพื่อเตรียมการ ไปจนถึงการวางแผนท างานรว่มกันของฝ่ายต่างๆ

Planning

การจัดองค์กร ตั้งแตก่ารก าหนดโครงสร้าง ต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ ความรับผดิชอบ ตลอดจน
การก าหนดส่งงาน แบ่งงานท าอย่างเป็นระบบระเบียบ (Division of Work) โดยอาศัยปริมาณงาน 
คุณภาพงาน หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization of work)

Organizing

การจัดการเกี่ยวกับบุคลากรในองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพื่อให้ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตัง้แตก่ารจัดอัตราก าลัง การสรรหา การจัดต าแหนง่ การพัฒนา 

Staffing

การอ านวยการ ตั้งแตห่นา้ที่ในการตัดสินใจ วินจิฉัย สั่งการ ออกค าสั่ง ไปจนถึงการมอบหมาย
ภารกิจให้คนในองค์กร

Directing

การควบคุมตดิตามผลการปฏบิัติงานในด้านต่างๆ เชน่ ทรัพยากรทางการจัดการ รวมถึงการใช้
จา่ยงบประมาณว่าเกิดผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้หรอืไม่

Controlling
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