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โครงการวิจัย เรื่ อง “กลยุ ทธ์การตลาดร้านค้าปลีกธุรกิจอาหารฮาลาลตามยุทธศาสตร์การค้าการ
ลงทุน” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจค้าปลีกอาหาร
ฮาลาล ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงการวิเคราะห์และเสนอแนะกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจค้าปลีกอาหารฮา
ลาล โดยจากการศึกษาสามารถสรุปข้อค้นพบสาคัญได้ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันเน้นกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะเป็นหลักคือผู้บริโภคชาว
มุสลิม โดยเป็นอาหารประเภทปรุงสาเร็จเน้นเรื่องความสะอาด จะจาหน่ายในช่วงเวลาเช้า เนื่องจากผู้บริโภค
นิยมรับประทานอาหารที่ปรุงสาเร็จ และต้องเป็นอาหารที่สดใหม่ โดยมีรายได้เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2,500 – 3,500
บาท และ 5,001 - 8,000 บาท มีสัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 30 โดยจะตั้งจาหน่ายในชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่
มีชาวมุสลิมอยู่มาก เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวมุสลิมเป็นหลัก
2. เมื่อวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลมีจุดเด่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์
ที่สะอาดเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะเฉพาะได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเข้าใจและรู้จักพฤติกรรมผู้บริโภค เนื่องจากตั้ง
ร้านอยู่ในเขตชุมชนที่มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวมุสลิม แต่ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีความหลากหลาย รวมทั้งยังต้องมีการพัฒนา
ในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติ และบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ไปสู่ตลาดที่มีกลุ่มลูกค้าที่กว้างมาก
ขึ้น
3. ในการวิเคราะห์ STP เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
พบว่า สินค้าดังกล่าวสามารถแบ่งส่วนแบ่งการตลาดได้เป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มลูกค้าในชุมชน กลุ่มลูกค้าทั่วไป และ
กลุ่มลูกค้าเฉพาะ ซึ่งในการกาหนดเป้าหมายและตาแหน่งทางการตลาดจะแตกต่างกันกล่าวคือ กลุ่มลูกค้าในชุมชน
จะกาหนดตาแหน่งสินค้าในราคาที่ค่อนข้างถูก กลุ่มลูกค้าทั่วไปจะกาหนดราคาโดยอิงตามเกณฑ์ราคาตลาด และ
กลุ่มลูกค้าเฉพาะจะกาหนดราคาไว้สูง เนื่องจากเป็นสินค้าที่เป็นกลุ่มเฉพาะและมีความอ่อนไหวง่าย มีความเสี่ยงที่
คนจะไม่มีซื้อได้
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The research project "Marketing Strategies retail business halal food trade, investment
strategy" is a qualitative research. The purpose is to study the strategies and operations of
retail business halal food. In Bangkok Including analysis and recommendations to strategic
retail business halal food. The study findings can be summarized as follows.
1. Halal food products in the retail business currently focuses on specific consumer
groups are the main consumers of Muslims. The food is cooked on cleanliness. Will be
available in the morning As consumers eat cooked food. And food must be fresh. The
average income is between 2,500 - 3,500 baht and 5001-8000 baht are equal. 30 percent will
be distributed in the community. The Muslim community at large. The ability to respond to
customers who are primarily Muslim.
2. When analyzing the marketing mix. Halal food products are featured in the
cleaning products reach customers with unique characteristics as well as understand and
recognize consumer behavior. Since the restaurant is located in a community with
customers who are Muslim. But no product diversity It also requires the development of the
nutritional value, taste and packaging to promote the product to the market with a wider
group of customers.
3. For the STP analysis for strategic planning, marketing of halal food products that
such products can be divided into three market groups were a group of customers in the
community Typical customers And customers only The targeting and market position would
be different, that is. Customers in the community to determine its prices relatively cheap.
Customers will generally set prices based on the market price. And customer-specific pricing
high. Because the product is a unique and sensitive. There is a risk that people will not buy
them.
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยเรื่องการกลยุทธ์การตลาดร้านค้าปลีกธุรกิจอาหารฮาลาลตามยุทธศาสตร์การค้าการ
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กาลังใจ
ผู้ เ ขี ย นขอกราบขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ วิ ท ยา เมฆข า (รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ จั ย ) ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์สุวรีย์ ยอดฉิม (ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) ผู้ช่วยศาตราจารย์กฤษดา กรุดทอง (คณบดี
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) และอาจารย์คมสัน โสมณวัตร (คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน) ที่ได้ให้คาชี้แนะให้สาเร็จได้ตามวัตถุประสงค์
ขอบคุณผุ้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกอาหารฮาลาลที่ได้ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งที่ทาให้รายงานการวิจัยของผู้สาเร็จลุล่วง
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วิจัย
ท้ายสุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และขอขอบคุณพี่และน้องที่ได้ช่วยส่งเสริมสนับสนุน
กระตุ้นเตือน และเป็นกาลังใจตลอดมาให้ผู้เขียนจัดทารายงานการวิจัย

วิรยิ า บุญมาเลิศ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและที่มาของปัญหา (Statement of the Problem)
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ยอดขายของธุรกิจค้าปลีกปี 2557 น่าจะขยายตัวอยู่ที่ประมาณร้อยละ
3.0-5.01 (ณ ราคาปีปัจจุบัน) ขยายตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ขยายตัวร้อยละ 2.8 ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยง
ทางด้านกาลั งซื้อของผู้บ ริโภคที่ยังคงชะลอตัว และสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ กิจกรรมส่ งเสริม
การตลาดแบบ Multi-Channel Marketing ถือเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโ ภคได้กว้างขวาง
และมี โ อกาสในการทายอดขายได้เ พิ่ม ขึ้น จากช่ องทางหลั ก ไม่ ว่า จะเป็ น การทาการตลาดผ่ านออนไลน์
(E-Commerce) การจัด Event ส่งเสริมการตลาดนอกสถานที่ เป็นต้น
ด้วยสภาวการณ์ปัจจุบันท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงในประเทศ ประกอบกับโอกาสจากการเปิดการค้าเสรี
AEC ทาให้ผู้ประกอบการค้าปลีกไทยที่มีศักยภาพเริ่มมีการขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆ ในอาเซียนมาก
ขึ้น ในขณะที่ตลาดในประเทศคาดว่า ผู้ประกอบการน่าจะขยายการลงทุนด้วยความระมัดระวังและเน้นเจาะ
ตลาดไปในพื้นที่ที่มีศักยภาพเด่นชัด อาทิ นครราชสีมา อุดรธานี เชียงรายและภูเก็ต เป็นต้น
ภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกปี’ 57 อาจจะดูไม่สดใสมากนักและยังคงเผชิญกับความท้าทายท่ามกลาง
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่องจากช่วงกลางปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงทางด้าน “กาลัง
ซื้อที่ชะลอตัวลงของผู้บริโภค” และ “สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ” ซึ่งเป็นตัวกาหนดทิศทางการ
ขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกในปี 2557 และส่งผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน
ยังคงต้องรอปัจจัยหนุนทางด้านรายได้ต่างๆ ในปีนี้ ที่ยังคงมีอย่างจากัด ดังนั้น ปี 2557 จึงนับว่าเป็นปีที่ท้า
ทายสาหรับผู้ประกอบการค้าปลีกอยู่พอสมควร ที่จะต้องมีการปรับตัวและวางแผนรับมืออย่างรัดกุม เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้บริโภคออกมาใช้จ่ายและประคองภาพรวมของธุรกิจไว้หรืออาจจะมุ่งเน้นไปที่ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม
มากขึ้น เช่น ผู้บริโภคอาหารประเภทมังสวิรัติ ผู้บริโภคประเภทอาหารฮาลาล
อาหารฮาลาล (Halal Food) เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับมุสลิมในการบริโภค ส่วนผู้ที่มิใช้มุสลิมหาก
บริโภคอาหารฮาลาลก็จะได้รับประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นเดียวกัน เพราะอาหารฮาลาลจะต้องมีกระบวนการ
ผลิตที่ถูกต้องตามข้อบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามปราศจากสิ่งต้องห้าม (ฮารอม) และมีคุณค่าทางอาหาร (ตอย
ยิบ) อัลลอฮ.(ซ.บ) ได้มีบัญชาไว้ในบทที่ 2 วรรคที่ 168 แห่งคัมภีร์อัล-กุรอาน ว่า
“โอ้มนุษย์ จงบริโภคสิ่งที่อนุมัติ (ฮาลาล) ที่ดี (ตอยยิบ) จากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน และจงอย่าตามบรรดา
ก้าวเดินของมาร (ซัยตอน) แท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้า”
มุส ลิ ม คื อ บุ คคลที่นาหลั กการของศาสนาอิส ลามมายึดถือเป็นแนวทางการดาเนินชีวิต โดยไม่มี
เงื่อนไขและโดยสงบสันติ คัมภัร์อัลกุรอานได้บันทึกหลักปฏิบัติส าหรับมุสลิมไว้เกือบทุกแง่ทุกมุม รวมถึง
หลักการบริโภคด้วย โดยอิสลามกาหนดให้มุสลิมบริโภคอาหารฮาลาล หรืออาหารที่อนุมัติตามหลั กการของ
ศาสนาอิสลาม
ผู้ ที่นั บ ถือศาสนาอิส ลามหรื อ ชาวมุส ลิ ม มีบ ทบัญญั ติทางศาสนาที่เ คร่ง ครัด โดยเฉพาะเรื่อ งการ
รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ทาให้มุสลิมแตกต่างจากประชาชาติอื่น สิ่งที่แสดง
ให้เห็นถึงความเคร่งครัดต่อการปฏิบัติของศาสนาของมุสลิมอีกประการหนึ่ง คือ งานวิจัยซึ่งได้ค้นพบว่า มุสลิม
ที่มีอายุมากและน้อยจะมีความเคร่งครัดในข้อบังคับของศาสนาเช่นเดียวกัน ความแตกต่างเรื่องอายุไม่ได้ทาให้
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เกิดความแตกต่างในด้านความเคร่งครั ดในกฎข้อบังคับของศาสนา จะมีการบริโ ภคที่เข้มงวดตามศาสนา
กาหนดไว้มากอีกด้วย
จากความเป็นมาและความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษากลยุทธ์การตลาด
ร้านค้าปลีกธุรกิจอาหารฮาลาลตามยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ
ธุรกิจร้านค้าปลีกอาหารฮาลาลเพื่อรองรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภคอาหารเฉพาะอย่าง อีกทั้งยังเป็น
การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีกสามารถดาเนินกิจการอยู่ได้ในสภวะการแข่งขันที่สูง เพื่อสร้าง
ความยั่งยืนให้กับธุรกิจร้านค้าปลีกอาหารฮาลาลต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย (Objective of the research)
1.2.1 เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจร้านค้าปลีกอาหารฮาลาล
1.2.2 เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจค้าปลีกอาหารฮาลาล ในเขตกรุงเทพมหานคร
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.3.1 ด้านความรู้ ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจร้านค้าปลีกอาหารฮาลาลเชิงลึก
1.3.2 ด้านการพัฒนา สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดเพื่อนาไปเป็นกลไกในการ
พัฒนาธุรกิจอาหารฮาลาลให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้น
1.3.3 ด้านผลผลิต ได้แนวทางในการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะอาหารฮาลาลที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น
1.4 คานิยามศัพท์
1.4.1 การค้าปลีก (Retailing) เป็นกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขายสินค้าหรือบริการ
ให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย โดยที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้า เพื่อนาไปใช้ส่วนตัวที่ไม่ใช่เป็นการใช้เพื่อธุรกิจ (Michael
Levy & Barton Weitz, 2007)
1.4.2 ร้านค้าปลีก (Retail Store) หมายถึง สถาบันทางการตลาด ที่ทาหน้าที่เป็นหน่วยกระจายและ
จาหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตหรือพ่อค้าส่งไปยังผู้บริโภคโดยตรง เช่น ร้านหนังสือดวงใจบุ๊ค หรือร้านเซเว่นฯ ทั้งนี้
จะหมายรวมถึง ธุร กิ จ ค้า ปลี ก ที่ ไม่ มี ห น้ า ร้ านด้ ว ย เช่ น การขายผ่ า นช่อ งทางพาณิ ช ย์อิ เ ลคทรอนิ กส์ ( Ecommerce) การขายผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือที่เรียกว่า เทเลมาร์เก็ตติ้ง (Telemarketing) หรือโดยผ่าน
เครื่องจักรอัตโนมัติ (Automatic Vending Machine) เช่น ตู้เครื่องดื่มหยอดเหรียญ เป็นต้น
1.4.3 พ่อค้าปลีก (Retailer) หมายถึง พ่อค้าที่ทาหน้าที่ขายสินค้าให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ าย โดยที่
พ่อค้าปลีกจะซื้อสินค้าจากผู้ผลิต จากโรงงาน หรือพ่อค้าส่ง หรือคนกลางอื่นๆ แต่มาขายให้ผู้บริโภคคนสุดท้าย
โดยตรง
1.4.4 กลยุทธ์ค้าปลีก (Retail Strategy) หมายถึง กลยุทธ์สาหรับการทาธุรกิจค้าปลีก 6 ด้าน
ประกอบด้วย (1) ทาเลที่ตั้ง (Location) (2) ความหลากหลายของประเภทสินค้า (Merchandise
Assortments) (3) นโยบายราคา (Pricing Policy) (4) ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด (Communication
Mix) (5) การออกแบบร้านและการจัดวางสินค้า (Store Design and Display) และ (6) การบริการลูกค้า
(Customer Services) (Michael Levy & Barton Weitz, 2007)
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1.4.5 อาหารฮาลาล คือ อาหารที่ไม่มีสิ่งต้องห้ามเจือปน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อสัตว์นั้นจะต้องเป็น
เนื้อฮาลาล และไม่เจือปนสิ่งฮะรอม (Haram) หรือสิ่งต้องห้ามบริโภค เช่น เหล้า หรือไขมันหมู เป็นต้น
เนื้อสัตว์ หรือ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ฮาลาล จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสัตว์นั้นผ่านการเชือดที่ถูกต้องตามแนวทาง
อิสลามดังต่อไปนี้
(1) ผู้เชือดเป็นมุสลิมที่เข้าใจ และรู้วิธีการเชือดแบบอิสลามอย่างแท้จริง
(2) สัตว์ที่จะนามาเชือดจะต้องไม่เป็นสัตว์ต้องห้าม เช่น สุกร สัตว์ที่ล่าหรือบริโภคสัตว์อื่นเป็น
อาหาร เช่น เสือ สุนัข สัตว์ปีกที่ล่าหรือบริโภคสัตว์อื่นเป็นอาหาร เช่น เหยี่ยว อินทรีย์
สัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู
(3) สัตว์ยังมีชีวิตขณะทาการเชือด
1.4.6 การเชือดต้องเริ่มต้น ด้วยการเปล่งคาว่า "บิส มิล ลาฮฺ" อันมีความหมายว่า ด้ว ยพระนาม
ของอัลลอฮฺการเชือดโดยใช้มีดคมตัดเส้นเลือดใหญ่ หลอดลม หลอดอาหาร ที่ลาคอให้ ขาดจากกัน เพื่อให้สัตว์
ตายโดยไม่ทรมานสัตว์ต้องตายสนิทก่อนที่จะแล่เนื้อ หรือดาเนินการใด ๆ ต่อไป
1.5 ขอบเขตงานวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ SWOT Analysis (Michel E.
Porter) และแนวคิดทฤษฏี 5 Ws 1 H เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในธุรกิจค้าปลีกอาหารอฮาลาล
ตัวแปรต้น
ปัจจัยภายนอก (PEST analysis)
1 เศรษฐกิจ
2 สังคม
3 การเมือง
4 เทคโนโลยี
5 สภาพแวดล้อม
ปัจจัยภายใน (PRIMO-F analysis)
1 บุคลากร
2 ทรัพยากร
3 นวัตกรรมและความคิด
4 การตลาด
5 การเงิน

ตัวแปรตาม

กลยุทธ์การตลาด - 4 Ps
1 ด้านผลิตภัณฑ์
2 ด้านราคา
3 ด้านสถานที่จัดจาหน่าย
4 ด้านการส่งเสริมการขาย

แผนภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทที่2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษากลยุทธ์การตลาดร้านค้าปลีกธุรกิจอาหารฮาลาล ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้แนวคิดและทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานวิจัยดังต่อไปนี้
2.1.1 ธุรกิจค้าปลีก
สาหรับความหมายของการค้าปลีก (Retailing) นั้นมีผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญได้ให้คานิยามไว้ มากมาย ซึ่ง
ประเด็นของใจความสาคัญ มีความคล้ายคลึงกันพอสรุปได้ดังนี้ (เพ็ญสิน แขมมณี, 2546: 5)
การค้าปลีก (Retailing) คือ กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคคน
สุดท้าย เพื่อนาสินค้าบริการนั้นไปใช้เอง ให้บุคคลในครอบครัวใช้หรือใช้ภายในครัวเรือน (Levy and Weitz,
1996: 7) นอกจากนี้ยังได้มีการขยายขอบเขตนิยามการค้าปลีกออกไปอีกว่า เป็นกิจกรรมทางการตลาดที่
ออกแบบเพื่อให้เกิดความพอใจกับผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยในขณะที่ยังคงรักษาลูกค้าไว้ได้ กิจการยังคงได้รับ
ผลกาไรจากการประกอบการนี้ด้วย ทั้งนี้ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ (Hasty and
Reardon, 1997: 10)
ร้านค้าปลีก (Retail store) ถือเป็นองค์การธุรกิจสุดท้ายในช่องทางการจัดจาหน่าย ที่เชื่อมระหว่าง
ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และผู้บริโภคคนสุดท้าย
ผู้ผลิต
(Manufacturing)

ผู้ค้าส่ง
(Wholesaler)

ผู้ค้าปลีก
(Retailer)

ผู้บริโภค
(Consumer)

ภาพที่ 2.1 แผนภาพช่องทางการจัดจาหน่าย ที่มา: ดัดแปลงจาก Levy and Weitz, 1996:7
ร้านค้าปลีกไม่เพียงแต่ทาการขายสินค้าหรือบริการให้ผู้บริโภคคนสุดท้ายเท่านั้น ร้านค้าปลีกยังมีการ
ดาเนินในทางธุรกิจในทางที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของสินค้าหรือบริการต่างๆ ที่ขายให้กับผู้บริโภคอีกด้วย ซึ่งโดยทั่วๆ
ไปร้านค้าปลีกทาการดาเนินการโดย
1) เสนอขายสินค้าที่มีหลากหลายประเภท และหลากหลายชนิดในแต่ละประเภทสินค้า
2) จัดแบ่งสินค้าที่รับมาจากร้านค้าส่งหรือผู้ผลิต เพื่อแยกขายปลีก
3) บริหารสต็อคและสินค้าคงคลัง
4) นาเสนอบริการ
การบริหารร้านค้าปลีก (Retailing management) เป็นกระบวนการวางแผนในการบริหาร ธุรกิจค้า
ปลีก เพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่ สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคและบรรลุเป้าหมายของ
ธุรกิจค้าปลีก หรือเป็นการบริหารที่ผู้ค้าปลีกจัดหาคุณค่าให้กับลูกค้าและพัฒนาข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าคู่แข่ง
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2546:23)
กระบวนการตัดสินใจในการบริหารการค้าปลีก (The retail management decision process)
เป็ น ขั้น ตอนการตั ดสิ น ใจเกี่ย วข้องกับ การบริห ารการค้าปลี ก ซึ่งหมายถึงล าดับขึ้นตอนในการตัดสิ นใจที่
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เกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์สถานการณ์ร้านค้าปลีก การกาหนดกลยุทธ์การค้าปลีก การบริหารสินค้า และการ
บริหารร้านค้า (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2546:23)
การวิเคราะห์สถานการณ์การค้าปลีก (Retail situation analysis)
ในการที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารร้านค้าปลีกนั้น จาเป็นต้องศึกษาถึงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับ
การค้าปลีกดังนี้
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของการค้าปลีก (Retail environment analysis) เป็นการ
เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมภายนอกของการค้าปลีก ซึ่งประกอบด้วย
1.1 สภาพแวดล้อมมหภาค (Macro environment) เป็นการศึกษาถึงสภาพแวดล้อม ที่มี
ผลกระทบต่อการค้าปลีก ซึ่งสามารถแยกเป็นประเด็นต่างๆได้ดังนี้
1.1.1 มาตรฐานด้านจริยธรรม (Ethical standards)
1.1.2 การเมืองและกฎหมาย (Politic and legal)
1.1.3 ชุมชน (Public)
1.1.4 สังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural)
1.1.5 เศรษฐกิจ (Economics)
สภาพแวดล้อมเหล่านี้อาจเป็นโอกาสหรืออุปสรรคที่ธุรกิจการค้าปลีกจะต้องปรับกลยุทธ์จากโอกาสที่
เกิดขึ้น หรือหาวิธีขจัดอุปสรรคหรือปรับกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสได้
1.2 สภาพแวดล้ อมจุ ล ภาค (Micro environment) ปัจจัยที่ร้านค้าปลี กต้องศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมจุลภาคประกอบด้วย
1.2.1 ลูกค้า (Customer) เป็นบุคคลที่จะเป็นผู้ซื้อสินค้าของร้านค้าปลีก สิ่งสาคัญที่เกี่ยวกับ
ลู ก ค้ า ที่ ร้ า นค้ า ปลี ก ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ อย่ า งมากคื อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า เนื่ อ งจากเป็ น สิ่ ง ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น ผู้ค้าปลีกจึงจาเป็นต้องตอบสนองต่อลักษณะ ด้านประชากรศาสตร์ รูปแบบ
การดารงชีวิต และค่านิยมของลูกค้าที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น ในขณะเดียวกัน การขยายตัวของครัวเรือนก็มีผลต่อ
ธุรกิจค้าปลีกที่เกิดขึ้นในย่านต่างๆ เหล่านี้ด้วย จึงต้องศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มประชากร ลักษณะค่านิยม รวมทั้ง
รูปแบบการดารงชีวิต พฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มนั้นๆว่าเป็นอย่างไร ตลอดจนจัดหาสินค้าและปรับเครื่องมือ
ทางการตลาดให้สอดคล้องกับลักษณะดังกล่าวเพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของคนในท้องถิ่นนั้นได้
1.2.2 คู่แข่งขัน (Competitors) การแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกนั้น สามารถพิจารณาได้ 2
ประเด็นดังนี้
1) การแข่งขันระหว่างธุรกิจค้าปลีกประเภทเดียวกัน (Intertype competition)
การแข่งขันในธุรกิจที่เหมือนกัน กล่าวคือ ร้านขายของชาแข่งขันกับร้านขายของชาด้วยกัน ห้างสรรพสินค้า
แข่งกับห้างสรรพสินค้าด้วยกัน เป็นต้น
2) การแข่งขันระหว่างธุรกิจค้าปลีกต่างประเภทกัน (intertype competition) เป็น
การแข่ งขั น ระหว่า งผู้ ค้า ปลี กที่ มีรู ป แบบแตกต่า งกั นเช่น การแข่ งขั นระหว่ างร้า นขายสิ น ค้า ราคาถูก กั บ
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น (Levy and Writz , 2001: 679)
รูปแบบการค้าปลีกของไทย (Retail Model of Thailand) รูปแบบการค้าปลีกของไทยในปัจจุบันมี 2
แบบ คือ ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม และธุรกิจค้าปลีกแบบสมัยใหม่ (อนุศาสตร์ สระทองเวียน, 2553)
1) ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade)
ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม คือร้านค้าขายสินค้าเข้าถึงผู้บริโภคโดยผ่านบุคคลที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่มี
ระบบการจัดการบริหารงานมีรูปแบบที่หลากหลาย ขายสินค้าในพื้นฐานความจาเป็นในการดารงชีวิตลักษณะ
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การดาเนินงานแสดงถึงลักษณะวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของประชาชนในถิ่นนั้น มีการเจรจาต่อรอง ความ
เป็นมิตร ความเห็นอกเห็นใจกัน และความเป็นกันเอง ตลอดจนมีการดาเนินธุรกิจแบบพอเพียง รูปแบบธุรกิจ
ดั้งเดิมปัจจุบันพอจะแบ่งได้ 6 ประเภท ได้แก่ ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว โชวห่วย ร้านชา กองคาราวานสินค้า (ตลาดนัด)
ร้านค้าเร่
2) ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)
ปัจจุบันร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ละแบบมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผลการดาเนินการเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบั นจานวนร้านค้าเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ปัจจุบันแบ่งประเภทของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้เป็น 7 ประเภท คือ ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างสรรพสินค้า
ซูปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกในรูปการขายส่ง ร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่างหรือสินค้า
พิเศษ ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่างเน้นราคาถูก
การวิเคราะห์ร้านค้าปลีกแบบมีร้านค้า (Store-based retailing analysis) เป็นการค้าปลีกที่ดาเนิน
ธุร กิ จ โดยมี การตั้ ง ร้ า นค้า เป็ น หลั ก แหล่ ง ลู ก ค้ าสามารถเข้า ไปเลื อ กซื้อ สิ น ค้ า ภายในร้ า นได้ การค้ า ปลี ก
ประกอบด้วย
1) ร้านขายของชาหรือร้านโชห่วย (Grocery store)
เป็นการค้าแบบดั้งเดิม ซึ่งถือว่าเป็นร้านค้าปลีกที่เก่าแก่ที่สุด จาหน่ายสินค้า อุ ปโภคบริโภค ส่วนใหญ่
เป็นร้านห้องแถวที่มีพื้นที่ไม่มากขนาด 1-2 คูหา ลูกค้าเกือบทั้งหมดอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับร้านค้า ซึ่งผู้ทา
หน้าที่ในการบริหารเป็นสมาชิกในครอบครัว มีการลงทุนน้อย ไม่มีระบบการจัดการที่ได้มาตรฐาน มีลักษณะ
การจาหน่ายสินค้าและบริการรูปแบบเดิ ม การตกแต่งร้านไม่ทันสมัย การจัดวางสินค้าไม่เป็นหมวดหมู่ เป็น
การวางสินค้าโดยอาศัยความสะดวกในการหยิบให้กับลูกค้าเพื่อการจาหน่ายเท่านั้น
ร้านค้าประเภทนี้โดยปกติจะไม่มีการจัดทาสต็อกหรือจานวนสินค้าคงเหลือ โดยจะสั่งสินค้าเพิ่มก็
ต่อเมื่อสินค้าหมด ตลอดจนไม่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกเงินสด
2) ร้านสรรพาหารขนาดย่อมหรือร้านมินิมาร์ท (Minimart)
ร้านมินิมาร์ทถือว่าเป็นพัฒนาการที่ได้นาเอาร้านโชห่วยมาปรับปรุงให้มีระบบในการจัดจาหน่ายมาก
ขึ้น โดยเฉพาะการจัดหมวดหมู่ของสินค้า และการวางสินค้าที่เป็นระเบียบมากขึ้น มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์
ช่วยในการจาหน่าย ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของธุรกิจเจ้าของคนเดียว
ร้านมินิมาร์ทมักจะเกิดขึ้นกระจัดกระจายตามหัวเมืองและชานเมืองทั่วไป ถึงแม้ว่าร้านมินิมาร์ทจะมี
การพัฒนาการในด้านการตกแต่งร้านที่ดีขึ้น แต่ใ นด้านการกาหนดราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังขายสินค้าตามราคา
ป้าย ซึ่งได้ตีพิมพ์ไว้ข้างกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
3) ห้างสรรพสินค้าหรือดีพาร์ทเมนท์สโตร์ (Department store)
เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ จาหน่ายสินค้าหลากหลาย หรือเป็นร้านค้าปลีกที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์หลาย
สายผลิตภัณฑ์และแต่ละสายผลิตภัณฑ์มีผลิตภัณฑ์หลายรายการให้เลือก โดยมีการจัดสินค้าออกเป็นแผนกๆ
พร้อมทั้งมีการให้บริการบางอย่างแก่ลูกค้าด้วย สินค้าที่จาหน่ายในห้างสรรพสินค้ามักจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
ดี ราคาค่อนข้างสูงและทันสมัย อีกทั้งยังมีสินค้าให้เลือกอย่างครบถ้วน ทั้งแบบ ชนิด และตราสินค้า
การบริหารจัดการของห้างสรรพสินค้าจะค่อนข้างซับซ้อน เนื่องจากมีพนักงานจานวนมากในแต่ละ
แผนกเพื่อคอยให้บริการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึง ตลอดจนเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้า ซึ่งห้างสรรพสินค้าใน
ปัจจุบันพยายามที่จะรวมทั้งด้านสินค้าและบริการเอาไว้อย่างครบครัน เพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้า
4) ร้านสรรพาหารหรือซูเปอร์มาเก็ต (Supermarket)
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ร้านสรรพาหารถือเป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ที่เน้นการจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็นต่อ
ชีวิตประจาวัน โดยให้ความสาคัญที่ความสด ใหม่ และความหลากหลายของอาหาร การขายในร้ านค้าปลีก
แบบซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้จะเป็นการขายแบบบริการตนเอง (self-service) ซึ่งจะทาให้สามารถลดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการขาย และสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ถูกลง ขณะเดียวกันการบริหารการขายของร้านค้าปลีก
แบบซูเปอร์มาร์เก็ต จะต้องเน้นให้มีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าเร็ ว เพื่อลดต้นทุนของสินค้าที่จาหน่ายให้
ต่าลง
5. ร้านค้าสะดวกซื้อ (Convenience store)
เป็นร้านค้าที่มีสายผลิตภัณฑ์จากัด และทาการค้าในทาเลที่ตั้งที่สะดวกในพื้นที่ประมาณ 2,000 –
3,000 ตารางฟุต โดยทั่วไปจะคิดราคาตามป้าย ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าร้านค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน
ร้านสะดวกซื้อเป็นวิวัฒนาการสมัยใหม่และประสบความสาเร็จมากที่สุดของระบบการค้าปลีก โดย
จาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็นต่อชีวิตประจาวัน รวมทั้งจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มประเภทฟาสต์ฟู้ด
6. ร้านสรรพาหารขนาดใหญ่หรือซูเปอร์สโตร์ (Superstore)
เป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 20,000 – 50,000 ตารางฟุต หรือเป็นร้านค้าที่มี
ขนาดเป็น 2 เท่าของซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป ซึ่งจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารและสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
อื่นๆ และมีบริการต่างๆเช่น ไปรษณีย์ จุดชาระเงิน ที่รับประทานอาหาร เป็นต้น
ซูเปอร์สโตร์เป็นรูปแบบของการค้าปลีกที่พัฒนามาจากร้านซูเปอร์มาร์เก็ต ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้หลากหลายและมุ่งไปสู่หลักการพัฒนาแบบครบวงจร (One stop shopping)
7. ร้านค้าแบบคลังสินค้า (Warehouse store) หรือไฮเปอร์มาร์ท (Hypermart)
เป็ น ร้ านค้าปลี กขนาดใหญ่ที่ขายสิ นค้าในราคาต่า และใช้กลยุทธ์ที่ให้ ลู กค้าบริการตนเอง (Selfservice strategy) การบริหารการขายของร้านค้าแบบไฮเปอร์มาร์ทมีความซับซ้อนกว่าการบริหารร้านค้าปลีก
เพราะต้องบริห ารสิน ค้าให้ได้สิ น ค้าที่ต้นทุนต่า และการจัดการที่ใช้ค่าใช้จ่ายน้อย ดั งนั้นร้านค้าปลี กแบบ
ไฮเปอร์ มาร์ ทจึ งไม่มีการจั ดตกแต่งร้ านค้าสวยงามแบบห้ างสรรพสินค้า การจัดเรียงสิ นค้าจะจัดวางแบบ
คลังสินค้า และพยายามลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน โดยจัดการขายให้เป็นแบบบริการตนเอง
2.1.2 กลยุทธ์ค้าปลีก
กลยุทธ์ค้าปลีก (Retail Strategy) มีองค์ประกอบสาคัญทั้งสิ้น 6 ด้านประกอบด้วย (1) ทาเลที่ตั้ง
(Location) (2) ความหลากหลายของประเภทสินค้า (Merchandise Assortments)(3) นโยบายราคา
(Pricing Policy) (4) ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด (Communication Mix) (5) การออกแบบร้านและการ
จัดวางสินค้า (Store Design and Display) และ (6) การบริการลูกค้า (Customer Services) (Michael
Levy & Barton Weitz, 2007)
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ภาพที่ 2.2 กลยุทธ์ค้าปลีก (Retail Strategy)
ที่มา: Michael Levy and Barton Weitz. 2007. Retailing Management. 6th Edition. McGraw-Hill
1. ทาเลที่ตั้ง (Location)
ในการดาเนินธุรกิจค้าปลีก ทาเลที่ตั้งถือเป็นปัจจัยการตลาดที่สาคัญมากที่สุด ทาเลที่ตั้งของร้านค้า
ปลีก (Store Location) หมายถึงการพิจารณาการคัดเลือกทาเลที่ตั้งของร้านค้าปลีกให้เหมาะกับสภาพธุรกิจ
เหมาะกับธุร กิจแต่ละประเภท โดยคานึงถึงความหนาแน่นของประชากรในชุมชนนั้ น อานาจการซื้อ การ
แข่งขันของกิจการประเภทเดียวกัน อุปกรณ์อานวยความสะดวก เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมสูงสุดและเสีย
ค่าใช้จ่ ายต่าสุด นั กธุรกิจสายเลือดชาวจี นส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญกับการเลือกทาเลที่ตั้งเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะศาสตร์ในเรื่องทิศทางอย่างที่เรารู้จักกันในนามของคาว่า “ฮวงจุ้ย” ซึ่งความเชื่อนี้สอดคล้องกับหลัก
เหตุและผลของการเลือกทาธุรกิจเป็นอย่างมาก ถ้าทาเลที่ตั้งของธุรกิจอยู่ในชุมชนเมือง หรือใจกลางเมืองใหญ่
อย่างเช่นกรุงเทพมหานคร ปัญหาเรื่องการจราจรและปัญหาเรื่องของที่จอดรถถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้อง
พิจารณา อย่างไรก็ดีประเภทของธุรกิจที่ดาเนินการก็เป็นตัวแปรสาคัญในการพิจารณาเลือกทาเลที่ตั้งเพื่อ
ความเหมาะสม จะสังเกตได้ว่าธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเลือกทาเลที่ตั้งที่เป็นแบบตั้งอยู่
อิสระ (Stand Alone) ซึ่งมีพื้นที่เหลือมากสาหรับบริเวณที่จอดรถและพื้ นที่ในการจัดเส้นทางการจราจรการ
เข้าออกของห้าง ตลอดจนบริเวณพื้นที่ของคนเดิน ปัจจุบันลูกค้าทั้งหลายต้องการความสะดวกสบายในเรื่อง
การจราจรและที่จอดรถ ร้านค้าปลีกใหญ่ๆ ส่วนใหญ่จึงเลือกพื้นที่แบบตั้งอยู่อิสระเหล่านี้ในการสร้างความ
สะดวกสบายให้กับลูกค้า ทาเลที่ตั้ งที่ได้รับความนิยมแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นถนนตัดใหม่ เช่น ถนนนราธิวาส
ราชนครินทร์ หรือถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหาร
ร้านเฟอร์นิเจอร์ หรือซูเปอร์มาร์เก็ต ต่างก็เลือกทาเลที่ตั้งแบบนี้ด้วยกันทั้งสิ้น
ทาเลที่ตงั้ ของร้านค้าปลีกอาจแบ่งออกตามลักษณะได้เป็น 3 ประเภทดังนี้
1. ทาเลที่ตั้งตามตรอก ซอย หรือย่านชานเมือง (Suburban area) เป็นทาเลที่ตั้งเหมาะสาหรับเปิด
ร้านให้บริการลูกค้าในวงแคบ และขายสินค้าราคาถูกเช่น ร้านขายของชา ร้านอาหารขนาดเล็ก ร้านขายสินค้า
อุปโภคบริโภคในชีวิตประจาวัน ร้านขายของเบ็ดเตล็ดเป็นต้น
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2. ทาเลที่ตั้งในย่านชุมชนหรือตัวเมือง (Downtown area) เป็นทาเลที่ตั้งที่มีลูกค้าและการสัญจรไป
มาหนาแน่น จึงเหมาะเปิดร้านค้าประเภทร้านเสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา ห้องอาหาร เป็นต้น
3. ทาเลที่ตั้งย่านธุรกิจการค้า (Business area) เป็นทาเลที่ตั้งที่ต้องเสียค่าเช่าในราคาสูง จึงไม่เหมาะ
ทาการค้าขนาดเล็ก ทาเลที่ตั้งแบบนี้ควรประกอบธุรกิจชั้นสูง หรือเปิดร้านขายของสินค้าชั้นสูงที่มีราคาแพง
ประเภทที่ลูกค้าต้องใช้เวลาในการตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าดีหรือไม่ เช่น ร้านขายเครื่ องประดับอัญมณี ร้าน
เปียโน ร้านเฟอนิเจอร์ชั้นดี เป็นต้น
การเลือกตาแหน่งที่ตั้ง (Site selection) หมายถึงการพิจารณาเลือกตาแหน่ง หรือจุดที่เฉพาะเจาะจง
ของที่ตั้งธุรกิจว่าอยู่ เลขที่ ถนน หรืออาคารใดภายในทาเลที่ตั้ง ซึ่งจะต้องคานึงถึงความสะดวกของลูกค้าเป็น
หลัก นอกจากนี้ควรพิจารณาปัจจัยทางด้านต่างๆ ได้แก่ ย่านธุรกิจ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ความใกล้ชิดกับ
ลูกค้า ความสะดวกในการเดินทาง ตลอดจนศึกษาลักษณะของชุมชนในท้องที่ ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจ
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และจิตวิทยา ตลอดจนวัฒนธรรม ค่านิ ยม รูปแบบการ
ดารงชีวิตของชุมชนในท้องที่
2. ความหลากหลายของประเภทสินค้า (Merchandise Assortment)
ความหลากหลายของสินค้า (Merchandise Assortment) คือ ประเภทของสินค้าที่มีจาหน่ายในร้าน
มีความหลากหลายในประเภทของสินค้า ขนาด ราคา และคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกและสามารถเลือก
ซื้อตามความต้องการ (Oxden and Oxden, 2005) ในปัจจุบันผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าที่มีสินค้า
ครบวงจร (One Stop Shopping) ซึ่งแนวคิดรูปแบบร้านครบวงจรนี้ได้รับความนิยมในเมืองไทยมานาน
พอสมควร ปั จ จุ บั น จึ งมีร้ านค้าเฉพาะอย่ างที่มุ่งเน้นขายสินค้ าในหมวดนั้นๆ หรือประเภทนั้นๆครบวงจร
(Category Killer) อยู่เป็นอย่างมาก ร้านเฟอร์นิเจอร์จะมีสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ครบทุกหมวด ร้าน
เครื่ องใช้ไฟฟ้าต้องมีเครื่ องใช้ไฟฟ้าครบทุกประเภท ร้านเครื่องเขียนอาจมีสินค้าเครื่องเขียนรวมอุปกรณ์
เครื่องใช้สานักงานด้วย ร้านอุปกรณ์ตกแต่งบ้านมีสินค้าครบถ้วนตั้งแต่ห้ องน้า ห้องครัว ห้ องนอน หรือ
ห้องนั่งเล่นร้านหนังสือมีรวมทุกหมวดหมู่ของประเภทหนังสือ นิตยสาร ตาราทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น
สันติธร ภูริภักดี (2554) ความหลากหลายของสินค้า (Merchandise Assortment) คือประเภทของ
สินค้าที่มีจาหน่ายในร้านมีความหลากหลายในประเภทของสินค้า ขนาด ราคา และคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้ามี
ทางเลือกและสามารถเลือกซื้อตามความต้องการ (Oxden & Oxden, 2005) ในปัจจุบันผู้บริโภคต้องการซื้อ
สินค้าในร้านค้าที่มีสินค้าครบวงจร (One Stop Shopping) ซึ่งแนวคิดรูปแบบร้านครบวงจรนี้ได้รับความนิยม
ในเมืองไทยมานานพอสมควรปัจจุบันจึงมีร้านค้า เฉพาะอย่างที่มุ่งเน้นขายสินค้าในหมวดนั้น ๆ หรือประเภท
นั้น ๆ ครบวงจร (Category Killer) อยู่เป็นอย่างมาก ร้านเฟอร์นิเจอร์จะมีสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ครบทุก
หมวด ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าต้อง มีเครื่องใช้ ไฟฟ้าครบทุกประเภท ร้านเครื่องเขียนอาจมีสินค้าเครื่องเขียนรวม
อุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานด้วย ร้านอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน มีสินค้าครบถ้วนตั้งแต่ห้องน้า ห้องครัว ห้องนอน
หรือห้องนั่งเล่น ร้านหนังสือมีรวมทุกหมวดหมู่ของประเภทหนังสือ นิตยสาร ตารา ทั้งในและต่างประเทศ เป็ น
ต้น
ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) ซึ่งปกติแล้วนักการตลาด มักจะดึงความ
แตกต่างที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยทางกายภาพของสินค้า มาเป็นแกนหลักในการสร้างจุดแตกต่างของตราสินค้า
นอกจากนี้ อาจมีการนาเอาลักษณะเฉพาะ รูปร่างหน้าตา สมรรถภาพ สมรรถนะ รูปแบบ ลักษณะท่าทางและ
การออกแบบของสินค้าที่แตกต่างจากคู่แข่งขันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตราสินค้า ตลอดจนอาจพิจารณาถึง
ความแตกต่างที่ล งลึ กไปถึงความเข้มข้น แข็งแกร่ง การซ่อมแซมและติดตั้งที่ง่ายและสะดวกของสิ นค้าที่
แตกต่างจากคู่แข่งขันที่วางจาหน่ายอยู่ในตลาดปัจจุบันนามาสร้างเป็นความแตกต่างของสินค้า
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1. ความหลากหลายของประเภทผลิตภัณฑ์ เป็นการนาผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ นาเสนอให้ลูกค้าเพื่อ
เป็นตัวเลือกในการใช้สินค้า อาจเป็นสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกันและสามารถนาไปใช้ร่วมกันได้ เช่น กล่อง
กระดาษลูกฟูก พาเลทกระดาษ มุมฉาก แผ่นรองตู้ สินค้าดังกล่าวจะช่วยให้ลูกค้าซื้อสินค้าในที่เดียวกันเพื่อ
ความสะดวก
2. ความหลากหลายของรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ตัวเลือกของสี ขนาด ยี่ห้อ ให้ลูกค้าได้เปรียบเทียบ
หรือความหลากหลายในแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการนาเสนอตัวเลือกให้กับลูกค้า ถือเป็นกลยุทธ์การแข่งขันทาง
การตลาดอีกวิธี ซึ่งปัจจุบันสินค้าประเภทต่าง ๆ มีการผลิตและนาสู่ตลาดมากมาย เช่น กล้องถ่ายรูปก็จะเป็น
ยี่ห้อต่าง ๆ มีสีให้เลือกหลากหลายเป็นเทคนิคในการจูงใจลูกค้า ช่วยดึงดูดลูกค้าให้มองหาผลิตภัณฑ์ที่องค์การ
นาเสนอ โดยไม่ต้องไปหาซื้อจากที่อื่น ๆ
3. ความหลากหลายในด้านราคาของผลิตภัณฑ์ จาเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอในราคาที่แตกต่างกัน
เพื่อให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบ ระหว่างงบประมาณกับความต้องการสินค้าในประเภทนั้นๆ ซึ่งการนาเสนอสินค้า
ที่มีราคาต่างกัน ในสินค้าประเภทเดียวกัน เช่น โทรทัศน์ที่ผลิตมานาเสนอในขนาดที่เท่ากัน ก็มีหลาย ๆ ยี่ห้อ
ให้เปรียบเทียบราคาในการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
3. นโยบายราคา (Pricing Policy)
ราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินที่ต้องจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ หรือหมายถึง ผลรวม
ของมูลค่าที่ผู้บริโภคใช้แลกเปลี่ยนเพื่อผลประโยชน์ในการมีหรือการใช้สินค้าหรือบริการ (Levy and Weitz,
2007) ราคาถือเป็นปัจจัยการตลาดที่ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน และควบคุมได้ง่าย
ที่สุด แต่ขณะเดียวกันราคาถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่สุดในการตลาดเช่นกัน เพราะกลยุทธ์ด้านราคาเป็น
หัวใจสาคัญในการแข่งขันทางธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ใช้นโยบายความคุ้มค่าด้านราคา โดยมีนโยบายใน
การขายสินค้าราคาถูกทุกวัน (EDLP -Every Day Low Price) ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์ของห้างในการแข่งขันโดย
สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคไม่ต้องรอสินค้าลดราคา เพราะที่วางขายสินค้าในราคาประหยัดและถูกที่สุด
แล้ว แต่ขณะเดียวกันร้านค้าสะดวกซื้อ (Convenience Store) ที่เปิดขายตลอด 24 ชั่วโมงอย่าง เซเว่น อี
เลเว่น อาจมีนโยบายด้านราคาที่ไม่ได้มุ่งเน้นราคาถูก แต่ราคาอาจกลับสูงกว่าคู่แข่งหรือธุรกิจค้าปลีกอื่นๆ
เนื่องจากนโยบายมุ่งเน้นเรื่องความสะดวกสบาย และสามารถหาซื้อ ง่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมงมากกว่า ดังนั้น
ราคาอาจจะสูงกว่า แต่ผู้บริโภคยอมรับได้ เพื่อแลกกับความสะดวกที่ร้านค้าอยู่ใกล้บ้าน ดังนั้นผู้ประกอบการ
ธุรกิจค้าปลีกจาเป็นต้องมีนโยบายความชัดเจนด้านราคา ถ้าผู้ประกอบการธุรกิจสามารถมีอานาจการต่อรอง
จากพ่อค้าผู้จัดจาหน่ายหรือจากผู้ผลิตได้ นโยบายด้านราคาน่าจะสามารถทาให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถ
แข่งขันกับธุรกิจหลายอื่นๆ ได้ ลูกค้าบางรายอาจไม่คานึงถึงเรื่องราคาสินค้าถูกเป็นหลัก แต่ลูกค้าอาจต้องการ
เรื่องของการบริการมากกว่า ลูกค้าบางรายอาจยอมจ่ายสินค้าราคาแพงกว่า เพื่อแลกกับความพึง พอใจใน
บริการที่ได้รับ
วัตถุประสงค์ด้านราคากาหนด เพื่อแสดงถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการ และใช้เป็นสิ่งจูงใจโน้มน้าว
ให้ ผู้ เกี่ย วข้องทุกระดับ ดาเนิ น กิจ กรรมต่างๆ ไปสู่ ทิศทางเดียวกันอย่างประสานงาน ทั้งนี้ห มายความว่า
วัตถุประสงค์ด้านราคาได้ถูกกาหนดขึ้นอย่างสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและวัตถุประสงค์ของ
องค์การ และได้มีการสื่อสารภายในองค์การ เพื่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ จนบุคคลฝ่ายต่างๆ เห็นพ้องด้วยกับ
จุดมุ่งหมายดังกล่าว
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1. วัตถุประสงค์มุ่งด้านผลกาไร
1.1) เพื่อให้ได้รับกาไรสูงสุด กาไรสูงสุดมักถูกกาหนดเป็นวัตถุประสงค์ขององค์กรธุรกิจโดยทั่วไป มา
เป็นเวลาช้านาน โดยผู้กาหนดราคาจะต้องคาดคะเนถึงปริมาณการขาย ณ ระดับราคาต่างๆ พร้อมทั้งนา
ต้นทุนต่างๆ มาพิจารณาร่วมด้วย เพื่อทราบถึงกาไรที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละระดับราคา และตัดสินใจเลือก
ราคาที่ทาให้ได้รับกาไรสูงสุด
1.2) เพื่อให้ได้รับกาไรตามเป้าหมาย หรือเพื่อให้ได้รับกาไรในระดับที่พอใจกรณีนี้อาจไม่เลือกราคาที่
ทาให้ได้กาไรสูงสุด แต่จะมีการคานวณถึงจานวนของกาไรตามเป้าหมาย (ในราดับที่พอใจ) และพิจารณาค่านี้
ในการคานวณราคา เสมือนเป็นต้นทุนคงที่ตัวหนึ่ง และคานวณตัวเลขออกมาเป็นราคา ที่จะทาให้ได้รับกาไร
ตามนั้น
1.3) เพื่ อ ได้ รั บ ผลตอบแทนจากการลงทุ น ตามเป้ า หมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารก าหนดราคากรณี นี้
คล้ายคลึงกับวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับกาไรตามเป้าหมาย เพียงแต่ ผลกาไรที่ต้องการหรือผลกาไรที่เป็น
เป้าหมายในข้อนี้ คานวณจากอัตราส่วนของผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI
Ratio) และนาผลตอบแทนที่ต้องการนี้ไปรวมกับต้นทุนคงที่อื่นๆ และจึงคานวณราคาสินค้าว่าจะเป็นเท่าใด
1.4) เพื่อรั กษาระดับ กาไร ผู้ ตัดสิ นใจด้านราคาจะเลื อกระดับราคาใดๆ ที่จะยังคงทาให้ กิจการ
สามารถรักษาระดับผลกาไรที่พอใจเอาไว้ได้ เช่น ในสภาวะที่สินค้าเริ่มอิ่มตัวมียอดขายค่อนข้างคงที่ธุรกิจอาจ
ดาเนินนโยบายรักษาเสถียรภาพของราคา ถ้าราคานั้นคือราคาที่ลูกค้ายอมรับทั่วไป และจะสามารถรักษา
ระดับการขายไว้ได้ เพื่อให้ได้รับรายได้ในระดับเดิม ถ้าหากว่าธุรกิจยังคงมีต้นทุ นในระดับเดิม แต่กรณีที่
ธุรกิจสามารถลดระดับของต้นทุนเฉลี่ยลงได้ ธุรกิจอาจลดราคาลง เพื่อรักษายอดขายโดนที่ผลกาไรยังคงเดิม
นโยบายการกาหนดราคา
1. การตั้งราคาตามแนวภูมิศาสตร์ (Geographical Pricing)
1.1 การตั้งราคาสินค้าแบบ F.O.B. เป็นการตั้งราคาที่ไม่รวมค่าขนส่งโดยค่าขนส่งเป็นภาระที่ผู้ซื้อ
ต้องเสียเองผู้ขายจะจ่ายให้เฉพาะค่าขนย้ายสินค้าเท่านั้น
1.2 การตั้งราคาส่งมอบราคาเดียว (การตั้งราคาแบบแสตมป์ไปรษณีย์) เป็นการตั้งราคาสินค้าที่
เท่ากันสาหรับผู้ซื้อทุกรายไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลโดยจะมีการรวมค่าขนส่งไว้ในราคาสินค้าแล้ว
1.3 การตั้งราคาตามเขต เป็นการตั้งราคาให้แตกต่างกันตามเขตทางภูมิศาสตร์ที่กาหนด โดยจะคิด
ราคาสาหรับผู้ซื้อที่อยู่ในเขตเดียวกันในราคาที่เท่ากัน
1.4 การตั้งราคาแบบผู้ขายรับภาระค่าขนส่ง เป็นการตั้งราคาที่ผู้ขายรับภาระค่าขนส่งจริงทั้งหมด
หรือเพียงบางส่วน
1.5 การตั้งราคาจากจุดฐานที่กาหนด วิธีนี้จะมีการกาหนดจุดฐานหรือจุดเริ่มต้นสาหรับการคิดค่า
ขนส่งให้กับผู้ซื้อในจานวนที่เท่ากันไม่ว่าผู้ซื้อจะอยู่ที่ใดก็ตาม
2. นโยบายการให้ส่วนลดและส่วนยอมให้
ส่วนลด (Discounts) ส่วนที่ลดให้จากราคาที่กาหนดไว้ในรายการเพื่ อให้ผู้ซื้อกระทาหน้าที่ทางการ
ตลาดบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขาย
ส่วนยอมให้ (Allowances) ส่วนลดที่ผู้ขายลดให้กับผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อทาการส่งเสริมการตลาดให้กับ
ผู้ขาย
2.1 ส่ ว นลดปริ ม าณ เป็ น จ านวนเงิ น ที่ ผู้ ข ายยอมให้ ผู้ ซื้ อ หั ก ออกจากราคาที่ ก าหนดไว้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ซื้อในปริมาณที่มากขึ้น
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2.2 ส่ ว นลดการค้าหรื อส่ว นลดตามหน้าที่เป็นส่ว นลดที่ผู้ ผลิ ตจ่ายให้กับคนกลางในช่องทางการ
จาหน่าย เพื่อให้ผู้ซื้อทาหน้าที่ทางการตลาดบางอย่างแทนผู้ผลิต
2.3 ส่วนลดเงินสด เป็นส่วนลดจากราคาขายที่ผู้ซื้อได้รับจากการชาระค่าสินค้าภายในระยะเวลาที่
กาหนด เช่น 2/10, n/30หมายความว่า ถ้าชาระค่าสินค้าภายใน 10 วันนับจากวันที่ประกฎในใบอินวอยซ์ จะ
ได้รับส่วนลด 2% และต้องไม่เกิน 30 วัน
2.4 ส่วนลดตามฤดูกาล เป็นส่วนลดที่ให้กับผู้ซื้อที่มีการสั่งซื้อสินค้าในช่วงนอกฤดูกาลขาย หรือช่วงที่
ขายไม่ดี เช่น การลดราคาค่าห้องพักโรงแรม ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว เป็นต้น
2.5 ส่วนยอมให้จากการนาสินค้าเก่ามาแลก เป็นการที่ผู้ขายขายสินค้าใหม่โดยยอมให้ผู้ซื้อนาสินค้า
เก่าที่ยังมีมูลค่ามาแลกซื้อ
2.6 ส่วนยอมให้สาหรับการส่งเสริมการตลาด เป็นจานวนเงินที่ผู้ ผลิตยอมให้หักออกจากราคาขาย
เพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดบางอย่าง เช่น การโฆษณา การจัดแสดงสินค้า เป็นต้น
2.7 ส่วนยอมให้จากการผลักดันสินค้า เป็นผลตอบแทนที่ผู้ผลิตหรือผู้ค้าส่งให้กับผู้ค้าปลีกสาหรับ
มอบให้ กับ พนั กงานขายเพื่อเน้ น การขายสิ น ค้ ารายการใดรายการหนึ่งโดยเฉพาะ มักใช้ กับสิ นค้าที่มีการ
เคลื่อนไหวช้า หรือมีกาไรส่วนเกินสูง
3. กลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อการส่งเสริมการตลาด (Promotional Pricing)
3.1 การตั้งราคาล่อใจ (Loss Leader Pricing) เป็นการตั้งราคาสินค้าที่ราคาเท่าทุนหรือต่ากว่าทุน
(ตัวยอมขาดทุน) เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้า ร้าน โดยหวังให้ลูกค้าซื้อสินค้าตัวอื่นๆที่ไม่ได้ลดราคาไปด้วย
3.2 การตั้งราคาเหยื่อล่อ (Bait Pricing) เป็นวิธีการดึงลูกค้าเข้าร้านโดยการโฆษณาว่ามีสินค้าลด
ราคาต่ากว่าทุน แต่ผู้ขายมีเจตนาไม่ต้องการที่จะขายสินค้าที่เป็น เหยื่อล่อที่ได้โฆษณาเอาไว้ โดยการทาให้
ลูกค้าเกิดความยากลาบากในการหาซื้อ ผู้ขายก็จะทาการโน้มน้าวให้ซื้อสินค้าตัวอื่นที่ไม่ได้ลดราคาแทน
3.3 การตั้งราคาในเทศกาลพิเศษ เป็นการตั้งราคาสินค้าให้ต่ากว่าราคาปกติ เนื่องในเทศกาลพิเศษ
ต่างๆ เช่น ครบรอบกิจการ ปีใหม่ เปิดเทอม เปิดสาขาใหม่ เป็นต้น
3.4 การขายเชื่อแบบคิดดอกเบี้ยต่า เป็นการกระตุ้นยอดขายโดยการให้สินเชื่อแบบคิดดอกเบี้ยต่า
สาหรับราคาสินค้าปกติ
3.5 สัญญาการรับประกันและการให้บริการ เป็นการรับประกันหรือการให้บริการฟรีแทนการลด
ราคาสินค้า
3.6 การลดราคาเพื่อส่งเสริมการขาย เป็นการลดราคาลงมาจากราคาปกติเล็กน้อย เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การซื้อมากขึ้น ตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้น
3.7 การคืนเงิน เป็นตั้งราคาเพื่อส่งเสริมการตลาดที่ผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับค่าสินค้าคืนหากไม่พอใจใน
สินค้าหรือบริการ จากการซื้อสินค้าภายในระยะเวลาที่กาหนด
4. การตั้งราคาให้แตกต่างกัน (Discrimination Pricing)
4.1 การตั้งราคาตามกลุ่มลูกค้า โดยจะพิจารณาจากรายได้ของลูกค้า ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม
อายุ เพศ ทาเลที่ตั้ง หรือสถานที่ของผู้ซื้อ เช่น ห้องพักที่ติดทะเลจะราคาแพงกว่าห้องพักที่ไม่ติดทะเล หรือ
บัตรชมคอนเสิร์ต ด้านหน้าจะราคาแพงกว่าด้านหลัง เป็นต้น
4.2 การตั้งราคาตามรูปแบบผลิตภัณฑ์จะพิจารณาจากคุณภาพ ตราสินค้า ขนาดผลิตภัณฑ์ หรือการ
ให้บริการ
4.3 การตั้งราคาตามภาพลักษณ์ เป็นการตั้งราคาตามภาพลักษณ์ของสินค้าที่แตกต่างกันในสายตา
ของผู้บริโภค ถ้าผลิตภัณฑ์ใดมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้บริโภคก็สามารถตั้งราคาสูงได้
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4.4 การตั้งราคาตามเวลา ช่วงเวลาที่ลูกค้ามีความต้องการมากราคาก็จะสูงกว่าปกติ ตัวอย่างเช่น ค่า
โทรศัพท์ในช่วงกลางคืนจะมีราคาถูกกว่าตอนกลางวัน เป็นต้น
4.5 การตั้งราคาตามคู่แข่ง ตลาดของสินค้าที่มีคู่แข่งเป็นจานวนมากการตั้งราคาก็จะต่ากว่าตลาดที่
มีคู่แข่งจานวนน้อย
5. กลยุทธ์การตั้งราคาตามหลักจิตวิทยา (Psychological Pricing)
5.1 การตั้ ง ราคาตามความเคยชิ น เป็ น การตั้ ง ราคาไว้ ใ นระดั บ ราคาที่ ผู้ บ ริ โ ภคคุ้ น เคย เช่ น
หนังสือพิมพ์ฉบับละ 8 บาท น้าอัดลมกระป๋องละ 13 บาท เป็นต้น
5.2 การตั้งราคาเลขคี่แ ละเลขคู่ การตั้งราคาเลขคี่จ ะนิ ยมใช้กับ สิ น ค้าหรือ บริก ารที่ ต้อ งการให้
ผู้บริโภครู้สึกว่ามีราคาถูก เช่น 99 บาท 199 บาท เป็นต้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อที่มากกว่า ส่วนการ
ตั้งราคาเลขคู่ หรือจานวนเต็ม มักใช้กับสินค้าที่มีชื่อเสียง คุณภาพดีหรือสินค้าที่ผู้บริโภครู้จักน้อย
5.3 การตั้งราคาสินค้าที่มีชื่อเสียง สาหรับสินค้าหรือบริการที่มีชื่อเสียง นิยมใช้การตั้งราคาสินค้าที่
ค่อนข้างสูง (Skimming Pricing) เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้า
6. การตั้งราคาสาหรับสินค้าใหม่ (New Product Pricing)
6.1 การตั้งราคาระดับสูง (Skimming Pricing) ใช้ในกรณีที่สินค้ามีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน เป็น
สินค้าเจาะจงซื้อ ได้รับการคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์เลียนแบบได้ยาก
6.2 การตั้งราคาต่าหรือการตั้งราคาเพื่อเจาะตลาด (Penetration Pricing) ใช้ในกรณีที่เป็นที่สามารถ
ใช้สินค้าอื่นทดแทนได้ ไม่มีความแตกต่างจากคู่แข่ง สินค้าสะดวกซื้อ
7. นโยบายระดับราคา (The Level of Price Policy)
7.1 การตั้งราคา ณ ระดับราคาตลาด เป็นการตั้งราคาให้เท่ากับคู่แข่งขัน ใช้ในกรณีที่สินค้าไม่มี
ความแตกต่าง เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคคุ้นเคย ณ ระดับราคานั้น เป็นตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย
7.2 การตั้งราคา ณ ระดับราคาต่ากว่าราคาตลาด เป็นการตั้งราคาที่ต่ากว่าคู่แข่งขันในตลาด เพื่อ
ขยายตลาด ป้องกันไม่ให้คู่แข่งเข้ามา สินค้ามีคุณภาพต่า
7.3 การตั้งราคา ณ ระดับราคาสูงกว่าราคาตลาด เป็นการตั้งราคาที่สูงกว่าคู่แข่งขันในตลาด ในกรณี
ที่สินค้ามีต้นทุนที่สูงกว่า มีความแตกต่างจากคู่แข่ง
8. นโยบายราคาเดียวกับนโยบายหลายราคา (One Price and Variable Price)
8.1 นโยบายราคาเดียว คือ การที่ผู้ผลิตคิดราคาสินค้าชนิดหนึ่งสาหรับผู้ซื้อทุกรายในราคาเดียวกัน
ภายใต้สถานการณ์ที่เหมือนกัน
8.2 นโยบายหลายราคา คือ การตั้งราคาสินค้าที่ไม่ได้กาหนดไว้แน่นอนตายตัว ราคาสินค้าที่คิดกับผู้
ซื้อแต่ละรายจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการต่อรองของผู้ซื้อแต่ละราย
4. ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด (Communication Mix)
ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด คือ การวางแผนภายใต้แนวความคิดเดียว โดยใช้กิจกรรมการสื่อสาร
หลายรู ป แบบร่ ว มกัน ส่ ว นประสมการสื่ อสารการตลาดเป็ นปัจ จัย ทางการตลาดในการเข้าถึ งกลุ่ มลู กค้ า
เป้าหมายผ่ านช่องทาง การสื่อสารประเภทต่างๆ การเลือกสื่อทางการตลาดที่จะนามาใช้กับธุรกิจค้าปลี ก
จะต้องคานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก กล่าวคือต้องศึกษากลุ่มลูกค้าของเราเป็นใคร และช่องทางสื่อสาร
ประเภทใดที่จะเข้าถึงลูกค้าได้ดี ปัจจุบันมีสื่อที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยอาจจะใช้ต้นทุนเพียงน้อยนิด
มากมาย ธุรกิจขนาดเล็กอาจไม่มีงบประมาณในการสื่อสารทางการตลาดมากนัก ช่องทางอินเทอร์เ น็ต หรือ
ช่องทางเครือข่ายทางสังคม (Social Network) อาจเป็นคาตอบที่ดีสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ปัจจุบันธุรกิจ
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ขนาดเล็กนิยมใช้ช่องทางดังกล่าวสร้างเครือข่ายการรับรู้และบอกต่อในโลกสังคมออนไลน์ (Viral Marketing)
ทาให้เกิดการแพร่ขยายด้วยการบอกต่ออย่างรวดเร็ว โดยใช้ ต้นทุนที่มีค่าใช้จ่ายน้อยมากๆ เครื่องมือของการ
สื่อสารทางการตลาดมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การตลาด
เจาะจง อินเตอร์เน็ต ปากต่อปาก เป็นต้น
การโฆษณา (Advertising)
เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายสินค้ากับผู้ซื้อสินค้า โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ สิ่งพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา การโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เจ้าของสินค้าหรือผู้อุปถัมภ์รายการต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการโฆษณาเอง
บทบาทและความสาคัญของการโฆษณา
การโฆษณามีหน้าที่สาคัญเพื่อติดต่อสื่อสารไปยังลูกค้า ด้วยเหตุที่การแข่งขันทางด้านธุรกิจในปัจจุบัน
มีความรุนแรง บทบาทของการโฆษณาจึงทวีความสาคัญมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทใหญ่ ๆ ได้ทุ่ม
งบประมาณมหาศาลเพื่อการโฆษณาโดยเฉพาะ ทาให้ทุกหนทุกแห่งเต็มไปด้วยการโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ
กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป การโฆษณาจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของคนเราอย่าง
แยกไม่ออก
ประเภทของการโฆษณา (Type of Advertising)
การโฆษณาสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท ตามเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
1.1 การโฆษณาเพื่อผู้บริโภค (Target Audience) แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ
1.1.1 การโฆษณาเพื่อผู้บริโภค (Consumer Advertising) ได้แก่ การโฆษณาเพื่อส่งข่าวสารไปยัง
ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (Ultimate Consumer) โดยตรง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค เช่น โฆษณา
สบู่โพรเทคส์ ยาสีฟันคอลเกต ฯลฯ
1.1.2 การโฆษณาเพื่อการค้า (Trade Advertising) ได้แก่ การโฆษณาที่ผู้ผลิตหรือตัวแทน
จาหน่ายมุ่งให้ข่าวสารไปยังพ่อค้าปลีกและพ่อค้าส่ง เพื่อให้สั่งซื้อสินค้าของตนไปจาหน่าย เช่น กลุ่มผู้ค้า
ปลีกในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งจัดการโฆษณาร่วมกันในหนังสือพิมพ์
1.1.3 การโฆษณาเพื่อกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial Advertising) ได้แก่ การโฆษณาที่มุ่งให้
ข่าวสารไปยังกลุ่มผู้ใช้สินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Goods) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อการอุตสาหกรรม
เช่น เครื่องจักรกล วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ เป็นต้น
1.1.4 การโฆษณาเพื่อกลุ่มวิชาชีพ (Professional Advertising) ได้แก่ การโฆษณาที่มุ่งให้ข่าวสารไป
ยังบุคคลในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เช่น แพทย์ สถาปนิก เพื่อจูงใจให้กลุ่มบุคคลเหล่านั้นแนะนาให้ลูกค้าของตน
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา อาทิเช่น เครื่องมือแพทย์ แปรงสีฟัน อุปกรณ์ในการก่อสร้าง เป็นต้น
1.2 ประเภทของการโฆษณาแบ่งตามขอบเขตการครอบคลุม สามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภท ดังนี้
1.2.1 การโฆษณาระดับนานาชาติ (International Advertising) ได้แก่ การโฆษณาที่กระจาย
ข่าวสารครอบคลุมหลายประเทศ โดยผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมและนิตยสารที่พิมพ์เผยแพร่หลาย
ประเทศ เป็นต้น
1.2.2 การโฆษณาระดับประเทศ (National Advertising) ได้แก่ การโฆษณาที่ผู้ผลิตหรือผู้ค้าส่งที่มี
ตัวแทนขายอยู่ทั่วประเทศทาการโฆษณาตราผลิตภัณฑ์บางตราให้เป็นที่รู้จัก โดยอาศัยสื่อต่าง ๆ ที่เข้าถึง
ครอบคลุมทั่วประเทศ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
1.2.3 การโฆษณาระดับภูมิภาค (Regional
Advertising) ได้แก่ การโฆษณาที่ผู้ผลิตหรือผู้
จาหน่ายทาการโฆษณาผ่านสื่อที่สามารถเข้าถึงจากัดเฉพาะอยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ
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1.2.4 การโฆษณาระดับท้องถิ่น (Local Or Retail Advertising) ได้แก่ การโฆษณาร้านค้าปลีก
หรือบริษัทห้างร้านต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ลูกค้าซื้อสินค้าที่ร้านหรือห้างของตนซึ่งมีสินค้าจาหน่าย จะ
ซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้ ตัวอย่างเช่น การโฆษณาของห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น
1.3 ประเภทของการโฆษณาแบ่งตามสื่อโฆษณา (Types Of Media) สื่อโฆษณาสามารถจาแนก
ออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ โดยทั่วไปได้ 4 ประเภท คือ
1.3.1 สื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ (Print Media) ได้แก่ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
- หนังสือพิมพ์ (Newspapers) หนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชน (Mass media) ที่ผู้โฆษณาใช้อย่าง
กว้างขวาง เพราะสามารถเข้าถึงผู้ค นได้มาก ในปัจจุบันหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย มีทั้งระดับชาติ คือ
ออกในส่วนกลางและส่งไปขายต่างจังหวัดทั่วประเทศ และระดับท้องถิ่นที่ออกในต่างจังหวัดอย่างน้อยจังหวัด
ละ 1 ฉบับ มีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
- นิตยสาร (Magazines) นิตยสารเป็นสื่อโฆษณาที่ ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน
เพราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ
1.3.2 สื่อประเภทแพร่ภาพและกระจายเสียง (Broadcast Media)
- วิทยุ (Radio) วิทยุเป็นสื่อมวลชนที่เข้าถึงผู้ฟังได้กว้างขวางที่สุด ปัจจุบันในประเทศไทยมี
วิทยุกระจายเสียงทั้งระบบ A.M. และ F.M. มากกว่า 250 แห่ง ผู้ฟังสามารถรับฟังได้ทุกหนทุกแห่ง ทั้ง
ที่บาน ในเวลาขับรถ เวลาซักผ้า เวลาพักผ่อนตามชายหาด หรือตั้งแคมป์กลางป่า เป็นต้น ดังนั้น โอกาส
ที่ประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการโฆษณาจึงมีอัตราสูงกว่าสื่อโฆษณาประเภทอื่น
- โทรทัศน์ (Television) โทรทัศน์เป็นสื่อโฆษณาที่ได้รับความนิยมสูงสุด เพราะเป็นสื่อที่ให้ทั้งภาพ
ที่มองเห็นได้ (sight) เสียง (sound) การเคลื่อนไหว (motion) และสีสัน (color) ปัจจุบันในประเทศไทย
โทรทัศน์เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้เป็นจานวนมาก เกือบทั่วประเทศ เพราะมีสถานีโทรทัศน์กระจัด
กระจายอยู่ทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
1.3.3 สื่อโฆษณานอกสถานที่ (Outdoor Media)
- ป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor Advertising) เป็นสื่อโฆษณาที่จัดทาเป็นป้ายแสดงสิ่งโฆษณาที่
ติดตั้งอยู่กับที่เพื่อให้ผู้คนที่ผ่านไปมามองเห็นได้ โดยมีจุดประสงค์ที่สาคัญเพื่อมุ่งเน้นเพื่อเสริมแรงการจาชื่อ
ตราของผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา เพื่อให้ผู้บริโภคจาได้ (Brand – name reinforcement) (Russell and
Lane, 1990 : 144)
ประเภทของป้ายโฆษณากลางแจ้ง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
(1) ป้ายโปสเตอร์ (Posters of Billboards)
(2) ป้ายเขียน (Painted Bulletines or Painted Displays)
(3) ป้ายที่ตบแต่งเป็นพิเศษด้วยไฟฟ้า (Electric Spectaculars)
- ป้ายโฆษณาเคลื่อนที่ (transit advertising) เป็นสื่อโฆษณาที่จัดทาเป็นป้ายแสดงสิ่งโฆษณาและ
ติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณาไว้ตามด้านข้าง ด้านหลัง และภายในของยานพาหนะ เช่น รถไฟ รถใต้ดิน รถยนต์
รถประจาทาง รถแท็กซี่ เรือเมล์ และยานพาหนะอื่น ๆ นอกจากนี้การติดป้ายไว้ที่สถานีของยานพาหนะ
เช่น ที่ป้ ายรถประจ าทาง ที่พักผู้ โ ดยสาร สถานี รถไฟ และท่า อากาศยาน ก็จัดเป็นโฆษณาเคลื่ อนที่
เช่นเดียวกัน
ประเภทของป้ายโฆษณาเคลื่อนที่ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ (เจริญศักดิ์ อึ้งเจริญวัฒนา
2531 : 233)

23
(1) ป้ายโฆษณาภายในตัวรถ (car card advertising) เป็นแผ่นโฆษณาที่ปิดหรือสอดเข้าไปใน
ช่องที่ทาไว้โดยเฉพาะ ซึ่งจะทาให้ผู้ใช้บริการเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถให้รายละเอียดกับผู้อ่านได้มาก
(2) ป้ายโฆษณาภายนอกตัวรถ (outside vehicle advertising) เป็นการนาเอาแผ่นป้ายโฆษณา
ที่พิมพ์เสร็จแล้วมาปิดไว้ภายนอกตัวรถ อาจเป็นด้านซ้ายหรือขวาหรือทั้งสองด้านก็ได้ เรียกว่ า “Bus side”
หรืออาจจะเป็นท้ายรถ ซึ่งเรียกว่า “Bus Back” แผ่นป้ายนั้นอาจจะทาจากสังกะสี หรือ อลูมิเนียมก็ได้
ส่วนใหญ่จะมีขนาดกว้าง .50 เมตร และยาว1.20 เมตร การโฆษณาด้านนอกนี้ด้วยตัวหนังสือควรใหญ่
พอสมควรและเป็นแบบเรียบ ๆ ให้อ่านได้ง่ายและชัดเจน ข้อความไม่ควรยาวเกินไป เพราะเมื่อรถเคลื่อน
ผ่านจะได้อ่านรู้เรื่อง
1.3.4 สื่อโฆษณาประเภทอื่น ๆ (other advertising media)
นอกจากสื่ อโฆษณาที่กล่ าวมาแล้ ว ในตอนต้น ยังมีสื่อโฆษณาอื่น ๆ อีกมากมายที่ใช้กันอยู่ทั่ว ไป
พอจะแยกออกเป็นประเภทต่าง ๆ 4 ประเภท ดังนี้
- สื่อโฆษณาทางไปรษณีย์ (direct mail) ได้แก่ สื่อโฆษณาที่จัดทาขึ้นเพื่อส่งตรงไปยังลูกค้า
มุ่งหวัง โดยอาศัยบริการทางไปรษณีย์ ตัวอย่างเช่น จดหมายขาย (sales letter) ใบปลิว (leaflet) แผ่นพับ
(folder) แผ่ น พั บ ขนาดใหญ่ (broadside) แคตตาล็ อ ก (catalog) หนั ง สื อ เวี ย น (circular) บั ต รตอบรั บ
(return card) ฯลฯ
- สื่อโฆษณา ณ แหล่งซื้อ (point of purchase material : POP) ได้แก่ สื่อโฆษณาที่จัดทา
ขึ้นเพื่อใช้โฆษณา ณ แหล่งซื้อ เพื่อเตือนความจาของลูกค้าให้ระลึกถึงตรายี่ห้อของตน ในขณะเลือกหาซื้อ
สินค้า ตัวอย่างเช่น โปสเตอร์ (poster) สติกเกอร์ (sticker) ป้ายแขวน (mobile) กล่องไฟ (light box)
แผ่นป้ายผ้า (banner) ฯลฯ
- สื่อสินค้า (merchandise) ได้แก่ จาพวกสินค้าต่าง ๆ ที่จัดทาขึ้นเป็นพิเศษสาหรับแจกหรือ
แถมให้กับลูกค้า ราคาไม่แพงจนเกินไป ในการจัดทาจะบรรจุข้อความโฆษณาย่อ ๆ ลงไปด้วย เช่น ปากกา
ดินสอ กระเป๋าน้าเงิน กระเป๋าเอกสาร กล่องไม้ขีด ที่เขี่ยบุหรี่ พวงกุญแจ แก้วน้า ไฟแช็ค ที่วางกระดาษ
เช็ดมือ จานรองแก้ว และอื่น ๆ
- สื่อเบ็ดเตล็ด (miscellaneous) ได้แก่ สื่อโฆษณาอื่น ๆ โดยทั่วไป เช่น ปฏิทิน ไดอารี่ สมุด
โทรศัพท์หน้าเหลือง (yellow pages) ถุงใส่ของ เสื้อยืดที่เขียนข้อความโฆษณาไว้ด้านหลัง หรือด้านหน้า
การปล่อยบอลลูนที่เขียนข้อความโฆษณาไว้ การใช้เครื่องบินปล่อยควันเป็นรูปหรือข้อความโฆษณาบนท้องฟ้า
ขบวนแห่ที่ติดป้ายโฆษณา ตัวการ์ตูนเดินโชว์เพื่อโฆษณาสินค้า เป็นต้น
เนื่องจากความหลากหลายของสื่อเหล่านี้ จึงไม่สามารถแยกจุดแข็งจุดอ่อนออกมาได้อย่างชัดเจน
ผู้ทาโฆษณาจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสม และโอกาสการนาไปใช้ของสื่อแต่ละแบบตามที่เห็นควร
การเลือกสื่อโฆษณา
เมื่อตัดสินใจทาการโฆษณาแล้ว ก็ต้องทาการเลือกสื่ อโฆษณาที่เหมาะสมในการนาข่าวสารไปถึงผู้
มุ่งหวัง โดยต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. วัตถุป ระสงค์ของสื่อโฆษณา การเลือกสื่อจะต้องพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายของสื่อโฆษณาแต่ล ะ
ประเภทและจุดมุ่งหมายทั้งชุดของการโฆษณา เช่น หากต้องการให้ผู้รับข่าวสารทราบข้อมูลโดยเร็ว ควรใช้
การโฆษณาประเภทวิทยุหรือหนังสือพิมพ์รายวัน
2. จานวนการเข้าถึงของสื่อ การเลือกสื่อต้องคานึงถึงความสามารถในการกระจายและการเข้าถึง
ผู้รับสารในจานวนที่มากที่สุดตามความต้องการ เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการสูญเสีย
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3. เวลาและสถานที่ในการตัดสินใจซื้อ สื่อโฆษณาจะต้องเข้าถึงผู้มุ่งหวังในเวลาที่ใกล้เคียงกับการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ หรื อ สถานที่ ที่ จ ะซื้ อ สิ น ค้ า เช่ น ป้ า ยโฆษณาของปั๊ ม น้ ามั น จะต้ อ งติ ด ไว้ ที่ ห น้ า ปั๊ ม หรื อ
ห้างสรรพสินค้าทั่วไปมักจะมีการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ในวันพุธหรือพฤหั สบดี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อ
ในช่วงวันสุดสัปดาห์
4. ข้อกาหนดของข่าวสาร สื่อโฆษณาที่เลือกต้องสอดคล้องกับข่าวสารที่ต้องการส่ง เช่น โฆษณาลด
ราคาสินค้าหลายชนิดใน 1 วัน สื่อโฆษณาที่เหมาะสมที่สุด คือ หนังสือพิมพ์รายวัน
5. ต้นทุนของสื่อ การเลือกสื่อโฆษณานั้นจะต้องพิจารณาขนาดของทุนที่ต้องใช้กับสื่อต่าง ๆ รวมถึง
ต้องพิจารณาต้นทุนเฉลี่ยต่อคนของผู้รับสารด้วย
การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)
การส่งเสริมการขาย หมายถึง การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในทางการตลาดด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเชิญชวน
ให้ซื้อสินค้าและบริการ (kotler 1973 : 645) โดยสามารถกระตุ้นความสนใจ การทดลองใช้หรือการซื้อของ
ลูกค้าขั้นสุดท้ายหรือบุคคลอื่นในช่องทาง การส่งเสริมการขายต้องใช้ร่วมกับการโฆษณาหรือการขายโดย
พนักงานขาย
ความสาคัญของการส่งเสริมการขาย
ในอดีต ผู้ บริ หารการตลาดจะให้ ความสนใจต่อการส่ งเสริ มการขายน้อยมาก เพราะเห็ นว่าเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมการตลาดที่เห็นผลช้า แต่ในปัจจุบันสภาวะการแข่งขันทางด้านธุรกิจทวีความ
รุนแรงมากขึ้น ผู้บริหารการตลาดจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะปรับปรุงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ และผู้บริหารการตลาดเริ่มมองเห็นความสาคัญว่ากลไกของการส่งเสริมการขายจะ
สามารถช่วยในการเพิ่มยอดขายได้อย่างมาก การส่งเสริมการขายมักจะจูงใจผู้ที่ชอบเปลี่ยนยี่ห้อ คือ ผู้ที่
ชอบมองหาสินค้าลดราคา มีคุณค่าหรือมีของแถม แต่การส่งเสริมการขายไม่สามารถจะทาให้คนกลุ่มนี้ เป็น
ผู้ที่มีความภักดีในตราสินค้าได้ การส่งเสริมการขายช่วยให้ยอดขายสูงเป็นช่วง ๆ แต่ไม่สามารถเป็นตัววัดส่วน
แบ่งตลาดในระยะยาวได้ แต่ถ้ามีการส่งเสริมการขายที่สามารถสร้างความแตกต่างของตราสินค้าได้ก็จะส่งผล
ถึงส่วนแบ่งตลาดในระยะยาวได้เช่นกัน
วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขาย
การส่งเสริมการขายส่วนใหญ่จะกระตุ้นยอดขายในระยะสั้น มีส่วนน้อยที่จะใช้ในระยะยาว เช่น
การสะสมยอดซื้อ สะสมแสตมป์ ฯลฯ ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขาย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. กระตุ้นให้เกิดการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ วั ตถุประสงค์นี้เป็นที่นิยมใช้มากในขั้นแนะนาผลิตภัณฑ์
เหมาะสาหรับสินค้าสะดวกซื้อโดยวิธีการแจกของตัวอย่าง คูปอง หรือแลกซื้อ การลดราคา
2. กระตุ้นให้ซื้อซ้า วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการทดลองใช้และกระตุ้นให้ซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ ถ้าเป็น
สินค้าสะดวกซื้อหลังจากผู้ บริโภคได้ทดลองใช้แล้วมีความรู้สึกว่าสินค้ามีคุณภาพดีก็จะซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น
เช่น คูปองที่แจกไปพร้อมกับการโฆษณาในนิตยสาร
3. เพื่อเพิ่มการบริโภคในตราสินค้าที่มีอยู่เดิม ตราสินค้าเดิมที่บริษัทจาหน่ายอยู่แล้ว ทางบริษัทต้อง
หาวิธีการที่จะรักษาลูกค้า และหาวิธีการป้องกันและต่อสู้กับคู่แข่งขันที่มีอยู่เดิมและคู่แข่งขันรายใหม่ ซึ่งจะมี
ผลทาให้บริษัทสามารถเพิ่มยอดขาย เพิ่มส่วนครองตลาด และป้องกันส่วนครองตลาดเอาไว้ได้
4. การป้องกันส่วนครองตลาดหรือตาแหน่งผลิตภัณฑ์ จากการที่คู่แข่งขันเพิ่มการใช้การโฆษณาและ
การส่งเสริมการขายมากขึ้น ทาให้หลายบริษัทต้องใช้โปรแกรมการส่งเสริมการขายเพื่อรักษาลูกค้าเอาไว้
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และสร้างลูกค้าใหม่ ในขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันส่วนครองตลาดเอาไว้ด้วย ซึ่งมีวิธีการส่งเสริมการขาย
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้คูปอง การแถม การให้ส่วนลด ฯลฯ
5. สนับสนุนความพยายามทางการโฆษณาและการตลาด การส่งเสริมการขายถือว่าช่วยสนับสนุน
การโฆษณาและการใช้เครื่องมือการตลาด เช่น การชิงโชค การแข่งขัน จะช่วยดึงความตั้งใจและดึงความ
สนใจในข่าวสารการโฆษณาผลิตภัณฑ์
การเลือกใช้เทคนิคการส่งเสริมการขาย
การส่งเสริมการขาย จั ดได้หลายประเภท ซึ่งแตกต่างกันที่กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการ
ส่งเสริมการขาย ภาวะการแข่งขันและงบประมาณที่จะทาให้การส่งเสริมการขายบรรลุผลการส่งเสริมการขาย
สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้
1. การส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผู้บริโภค (Consumer promotion = CPR) เป็นการส่งเสริมการขายที่
มุ่งกระตุ้นผู้บริโภค ให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ โดยทั่วไปจะใช้ร่วมกับการโฆษณาเพื่อดึงให้ผู้บริโภคไปถามซื้อ
สินค้าที่ร้านค้า ดังนั้น การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค จะถือว่าเป็นการใช้กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy)
วิ ธี ก ารที่ นิ ย มใช้ กั น ได้ แ ก่ การแจกของตั ว อย่ า ง (Sampling) การแจกคู ป อง (Couponing) ของแถม
(Premium) การแข่งขัน (Contest) การชิงโชค (Sweeptakes) การจัดเกม (Games) การรับประกันให้เงินคืน
(Refunds) การคืนเงิน (Rebates) การนาสินค้าเก่ามาแลกซื้อ (Trade – In) การสะสมยอดซื้อหรือการสะสม
คะแนน (Point Collection) เป็นต้น
2. การส่งเสริมการขายมุ่งสู่คนกลาง (Trade promotion = TPR) เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการ
ขายที่มุ่งกระตุ้นตัวแทน (Agent) พ่อค้าส่ง (Wholesaler) พ่อค้าปลีก (Retailer) ให้ใช้ความพยายามในการ
ขายหรือรับสินค้าไว้ขาย และช่วยผลักดันสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้ขายไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ จึงถือว่าเป็นการ
ใช้กลยุทธ์หลัก (Push Strategy) วิธีการที่นิยมใช้ ได้แก่ การให้ส่วนลดทางการค้า (Trade Deals) เป็น
การให้ข้อเสนอพิเศษของผู้ผลิตที่มอบแก่ผู้ค้าปลีกหรือผู้ค้าส่ง เพื่อกระตุ้ นให้นาสินค้าไปจาหน่าย ซึ่งจัดให้
ส่วนลด 3 รูปแบบ คือ ส่วนลดการซื้อ (buying allowances) ส่วนลดเพื่อการจัดแสดงสินค้า (display
allowance) และการจ่ายเงินพิเศษ เพื่อให้รับผลิตภัณฑ์ใหม่ไปจาหน่าย (Street money) การจัดแสดง
สินค้า ณ แหล่งซื้อ (Point – of – purchase displays) การแข่งขันทางการขายและสิ่งจูงใจ (Contest
and incentives) เช่น กาหนดโควตาการขาย (Sales quota) ผู้ขายสินค้าได้ตามกาหนด จะได้รับรางวัล
การจัดโปรแกรมฝึกอบรมการขาย (Sales Training Programs) การจัดแสดงสินค้า (Trade Shows) การ
โฆษณาร่วม (Coorperative advertising) เป็นต้น
3. การส่งเสริมการขายมุ่งสู่พนักงานขาย (Sale force promotion = SPR) เป็นวิธีการกระตุ้น
พนักงานขายของผู้ผลิตหรือผู้จัดจาหน่าย ให้ใช้ความพยายามทางการขายมากขึ้น กล่าวคือ ให้พนักงานขาย
ผลักดันสินค้าจากผู้ผลิต หรื อผู้จัดจาหน่ายไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้กลยุทธ์นึ้จึงถือว่าเป็นกลยุทธ์ผลัก (Push
Strategy) วิธีการที่นิยมใช้กัน มีดังต่อไปนี้ การแข่งขันยอดขาย (Contest) การฝึกอบรมการขายและการ
ประชุมทางการขาย (Sales training and sales meeting) การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยขาย
(Selling aids) การให้รางวัลแก่พนักงานขายที่ปฏิบัติงานดีเยี่ยม (Performance recognition award)
การกาหนดโควตาขาย (Sales quota) การกาหนดจานวนการหาลูกค้าใหม่ (New customer incentive)
ฯลฯ
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การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling)
เป็ น การติ ดต่อสื่ อสารข้อ มูล โดยใช้ บุคคลเพื่อ จูงใจให้ ซื้อบางสิ่ ง เป็นการเสนอขายโดยตรงแบบ
เผชิญหน้า หรือทางโทรศัพท์กับลูกค้าผู้มุ่งหวัง โดยตัวแทนขายของบริษัท (Etzel, Walker and Stanton.
1997 : G – 10) การขายโดยใช้พนักงานขายถือเป็นการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two
way
communication) เพื่อตอบคาถามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการซื้อสินค้าที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด การส่งเสริมการตลาดวิธีนี้ใช้ได้ดีกับระยะที่นาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด โดยใช้ร่วมกับการ
ส่งเสริมการตลาดอื่น ๆ นอกจากนี้ยังใช้ได้ดีกับสินค้าที่มีเทคนิคการใช้พิเศษ สินค้าประเภทไม่แสวงซื้อ สินค้า
ที่ผู้ผลิตต้องการลดการโฆษณาและหวังผลการขายในระยะยาว โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและผู้
มุ่งหวังตลอดจนใช้เพื่อรักษาปริมาณขายผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับเดิม
หน้าที่ของพนักงานขาย
งานของพนักงานขายที่ทางานภายในองค์การธุรกิจจะมีลักษณะของงานที่แตกต่างกัน ลักษณะของ
งานขายจะเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งงานขั้นพื้นฐานทางการขายแบ่งเป็น 3 ประเภท
คือ
1. การสร้างคาสั่งซื้อ (Order Getting) เป็นการเสนอขายอย่างมีระบบเพื่อให้ลูกค้ารู้จัก และเกิด
ความต้องการซื้อสิน ค้าที่เสนอขายผู้ที่ทาหน้าที่นี้ คือ พนักงานแสวงหาคาสั่ งซื้อ (Order
Getter
Salesperson) พนักงานประเภทนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์
ของกิจการและกิจการ รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับการโน้มน้าวจิตใจ วิธีการพูดเพื่อให้ผู้ฟังคล้อยตาม ผลิตภัณฑ์
ที่ต้องอาศัยการแสวงหาคาสั่งซื้อ ได้แก่ สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าไม่แสวงซื้อ สินค้าที่ขายยาก สินค้าใหม่
สินค้าต้องมีการสาธิต สินค้าต้องมีการบริการก่อนและหลังการขาย
2. การรับคาสั่งซื้อ (Order Taking) เป็นงานการขายประจากับกลุ่มลูกค้าปกติเพื่อรับคาสั่งซื้อและ
จัดการตามที่ลูกค้าต้องการ ผู้ที่ทางานนี้เรียกว่าพนักงานรับคาสั่งซื้อ (Order Taker Salesperson) ซึ่ง
หมายถึง พนักงานขายที่ประจาอยู่ตามร้านค้าทั่วไปหรือพนักงานประจาหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ เนื่องจากผู้
มุ่งหวังส่วนใหญ่จะมีความสนใจผลิตภัณฑ์เนื่องจากการโฆษณาหรือการส่งเสริมตลาดอยู่แล้ว พนักงานขาย
กลุ่ มนี้ ก็จะทาหน้าที่เพียงให้ ความช่ว ยเหลื อตอบคาถาม เสนอขายและปิดการขายเป็นส่ว นใหญ่ ดังนั้น
พนักงานกลุ่มนี้จะใช้ความพยายามความชานาญและความสามารถน้อยกว่าพวกแรก
3. การให้การสนับสนุน (Supporting) เป็นหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าผู้ทางานนี้ เรียกว่า
พนักงานสนับสนุนการขาย (Supporting Salesperson) ซึ่งหมายถึงพนักงานที่ทางานขายที่ทาหน้าที่ช่วย
พนักงานขาย 2 แบบข้างต้น ประกอบด้วยพนักงานขายที่ใช้คาแนะนา (Missionary Salesperson) ให้
ความช่วยเหลือด้านการจัดแสดงสินค้า ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ช่วยฝึกอบรมพนักงานของร้านค้าต่าง ๆ ส่ง
สินค้าและอื่น ๆ พนักงานขายประเภทนี้อีกกลุ่มหนึ่ง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Technical Specialists)
โดยทั่วไปประกอบด้วยวิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความรู้ในวิธีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
โดยทั่วไปเป็นสินค้าประเภทเครื่องจักรกล สารเคมี หรือยา
ข้อดีและข้อเสียของการขายโดยใช้พนักงานขาย
ในที่นี้จะพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของการขายโดยใช้พนักงานขาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ข้อดีของการขายโดยใช้พนักงานขาย มีดังนี้
1. เป็นการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two – way communication) ทาให้ผู้ขายสามารถทราบ
ผลกระทบของข่าวสารจากผู้รับ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจ ข้อโต้แย้งจากลูกค้า สามารถหยั่งลึกถึง
ความต้องการของลูกค้ าและสามารถค้นหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายให้เกิดความ
ต้องการซื้อได้
2. สามารถปรับปรุงข่าวสารให้เหมาะสมกับลูกค้า (Tailoring of the message) เนื่องจากเป็น
การติดต่อสื่อสารทางตรง พนักงานขายจึงสามารถที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข่าวสารให้เห มาะสมกับ
สถานการณ์ ปัญหา และความต้องการของลูกค้า ตัวอย่าง การใช้จุดขาย (Selling point) เพื่อการเสนอ
ขาย การกระตุ้นให้เกิดความต้องการ การขจัดข้อโต้แย้ง หรือการปิดการขาย
3. ดึงให้เกิดความตั้งใจ (To get attention) การขายโดยใช้พนักงานขายเป็นการนาเสนอขายแบบ
ตัวต่อตัว ซึ่งสถานการณ์นั้นผู้ซื้อจะต้องมีความตั้งใจฟังต่อการส่งเสริมการขายอันจะนาไปสู่การเสนอขายหรือ
การตัดสินใจซื้อได้ดีกว่าการใช้สื่อ
4. สร้างให้เกิดความต้องการและการตัดสินใจซื้อ (To arouse desire and action) ใน
กระบวนการการขาย ผู้ขายจะเป็นผู้ สร้างให้เกิดกระบวนการตัดสินใจซื้อ กล่าวคือ มีอิทธิพลต่อการกระตุ้น
ให้ลุกค้าเกิดความต้องการ และตัดสินใจซื้อในที่สุด
ข้อเสียของการขายโดยใช้พนักงานขาย มีดังนี้
1. ข่าวสารไม่แน่นอน (Inconsistent messages) เนื่องจากการขายโดยใช้พนักงานขายต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข่าวสารให้เหมาะกับผู้รับข่าวสารและสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนั้น อาจจะทาให้ข่าวสาร
นั้นไม่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
2. ข้อขัดแย้งในการบริหารหน่วยงานขาย (Salesforce – management conflict) ในกรณีที่มี
หน่วยงานขายจานวนมากอาจเกิดข้อขัดแย้งระหว่ างหน่วยงานขายต่าง ๆ เช่น การแย่งลูกค้า การตัดราคา
การแย่งตัวพนักงานขาย ฯลฯ
3. ต้นทุนสูง (High cost) การขายโดยใช้พนักงานขายถือว่าเป็นรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่สิ้นเปลือง
สูงสุดเมื่อเทียบกับการใช้สื่ออื่น ๆ
4. การเข้าถึงต่า (Poor reach) ในแต่ละวันพนักงานขายจะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้เพียงไม่กี่ราย
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสภาพการจราจรที่ติดขัด ทาให้ตราการเยี่ยมลูกค้าน้อยลง
การตลาดเจาะตรง (Direct Marketing)
การตลาดทางตรง (Direct marketing) คือ ระบบการตลาดแบบมีปฏิสัมพันธ์ที่ใช้สื่อโฆษณาตั้งแต่
หนึ่งอย่างขึ้นไป เพื่อก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง หรือการแลกเปลี่ยนที่สามารถวัดได้ ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง
ปัจจุบันมีนักการตลาดให้ความสาคัญเรื่องบทบาทกับการตลาดทางตรงอย่างกว้างขวางขึ้น กล่าวคือ
บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า เช่น บริษัทมักจะส่งการ์ดอวยพรวันเกิดหรือของขวัญ
เล็ก ๆ น้อย ๆ แจกให้สมาชิกที่เลือกมาจากฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทเองหรือจากสายการบิน โรงแรม และ
ธุรกิจอื่น ๆ บริษัทหลาย ๆ บริษัทได้หันมาสร้งความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นแก่ลูกค้าของตนในรูปแบบต่าง ๆ
มากขึ้น
ลักษณะของการตลาดทางตรง มีดังนี้
1. มีระบบชัดเจน (System) การตลาดทางตรงต้องมีระบบการทางานที่ชัดเจนหลายระบบร่วมกัน
เช่น ระบบเอกสาร ระบบการจัดส่งสินค้า ระบบการเก็บเงิน ระบบฐานข้อมูลลูกค้า และระบบการสื่อสาร
การตลาด
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2. ต้องมีการใช้ฐานข้อมูล (Use of database) การตลาดทางตรงต้องใช้ฐานข้อมูลเพื่อกาหนด
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับข่าวสารให้ดีที่สุด และใช้ฐานข้อมูลเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเป้าหมายใน
ระยะยาว
3. เป็นการตลาดที่มีปฏิกิริยาตอบโต้ได้ (Interactive) การตลาดทางตรงจะเกิดปฏิกิริยาตอบโต้
ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ซึ่งเป็นการสื่อสารสองทาง
4. มีการใช้การโฆษณาทางสื่อสารมวลชนมากกว่าหนึ่งสื่อ
5. สามารถเกิดการซื้อขายได้ทุกที่ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนบทบาทของ “สถานที่” ผู้ซื้อสามารถสั่งซื้อได้
จากที่ใด ณ เวลาใด โดยไม่จาเป็นต้องแวะไปที่ร้านจาหน่ายแต่อย่างใด
6. ต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน (Target group) ระบุกลุ่มเป้าหมายไว้ชัดเจนและรู้ความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย
7. ต้องมีความเป็นส่วนตัว การตลาดทางตรงทาให้ลูกค้าที่ได้รับข่าวสารข้อมูลรู้สึกว่าตนเป็นคนพิเศษ
ที่ได้รับการเลือกสรรแล้ว
8. สามารถทดสอบได้ การตลาดทางตรงสามารถทดสอบผลสัมฤทธิ์ได้โดยการเปรียบเทียบกับผลก่อน
กับหลังการดาเนินการ
ประเภทของการตลาดทางตรง
ประเภทของการตลาดทางตรง หรือช่องทางหลักของการตลาดทางตรง สามารถใช้ช่องทางการขาย
เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหรือผู้คาดหวังได้ ประกอบด้วย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2543 : 190)
1. การใช้จดหมายตรง (Direct mail marketing) เป็นการขายที่ไม่มีร้านค้าและไม่ใช้พนักงานขาย
แต่หาคาสั่งซื้อจากการส่งจดหมายตรงไปยังผู้รับข่าวสารที่เป็นเป้าหมายทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้รับข่าวสารเกิด
การตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ง การใช้จดหมายตรงเป็นการสื่อการตลาดทางตรงที่ใช้มากที่สุด เช่น ส่ง
โปสการ์ด โบรชัวร์ แคตตาล็อก หรือสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ไปยังธุรกิจ และผู้บริโภค ซึ่งอาจส่งไป
โดยใส่ซองหรือไม่ใส่ซองก็ได้ มีการจัดพิมพ์ชื่อและที่อยู่ของผู้รับข่าวสารโดยตรงไปยังผู้รับข่าวสาร
2. การตลาดโดยใช้เครื่องโทรสาร (Fax mail) เป็นการใช้เครื่องมือการตลาดโดยใช้เครื่องโทรสาร
เพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดไปยังอีกฝ่ายหนึ่งผ่านทางโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ใน
ปัจจุบันสามารถทาหน้าที่เป็นเครื่องโทรสารได้ด้วย การตลาดโดยใช้เครื่องโทรสารจะมีข้อได้เปรียบกว่าการส่ง
ทางไปรษณีย์ทางด้านความรวดเร็ว นักการตลาดจะใช้เครื่องโทรสารเพื่อการเสนอขาย การส่งเสริมการตลาด
กับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการรับคาสั่งซื้อจากลูกค้า
3. การตลาดโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–mail หรือ Electronic mail) เป็นการส่งข่าวสาร
การตลาดจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้รับข่าวสารอีกเครื่องหนึ่ง โดยส่งผ่านทางระบบ
เครือข่าย (Networks) ผู้รับข่าวสารสามารถเรียกข่าวสารนั้นออกมาดูเมื่อใดก็ได้ แต่จะไม่สามารถพิมพ์
ข้อความหรือข่าวสารลงบนแผ่ นกระดาษได้ การตลาดจึงใช้วิธีนี้ในการส่ งข่าวสารการเสนอขาย และการ
ส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าตลอดจนให้คาแนะนาแก่ลูกค้าและรับข้อเสนอแนะจากลูกค้า
4. การตลาดโดยใช้เครื่องบันทึกเสียง (Voice mail) เป็นการสื่อสารการตลาด ผ่านระบบการรับ
และการเก็บข่าวสารด้านคาพูดจากโทรศัพท์ บริษัทใช้เครื่องมือนี้เพื่อ ตอบคาถามหรือให้ข้อมูลการขายแก่
ลูกค้า นักการตลาดจะกาหนดโปรแกรมเพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้า รวมทั้งการบันทึกข้อมูลและคาสั่งซื้อจากลูกค้า
5. การสื่อสารทางการตลาด (Telemarketing) เป็นระบบการติดต่อสื่อสารทางการตลาด โดยอาศัย
โทรทัศน์ โทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์ เพื่ อให้ลูกค้าเกิดการสั่งซื้อหรือเกิดการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยการใช้การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์กับธุรกิจหรือผู้บริโภค
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6. การตลาดที่ทาให้เกิดการตอบสนองโดยตรงทางสื่อสิ่งพิมพ์ (Print media direct – response
marketing) เป็นการเสนอขายสินค้าผ่านสื่อสิ่งพิ มพ์ฉบับต่าง ๆ เพื่อให้มีการตอบสนองจากผู้อ่าน โดยอาจ
ใช้ร่วมกับกิจกรรมการส่งเสริมการขายอื่น ๆ เช่น การลด แลก แจก แถม ชิงโชค แจกตัวอย่างสินค้า
ฯลฯ
7. การตลาดโดยใช้แคตตาล็อก (catalog marketing) เป็นการส่งแคตตาล็อกสินค้าไปยังลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้าส่งคาสั่งซื้อกลับมายังผู้ขาย การใช้แคตตาล็อก (Using catalogs) ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของการส่ง
ไปรษณีย์เป็นรูปเล่ม ซึ่งแสดงภาพ รายละเอียด และราคาของสินค้าเพื่อการขาย ผู้โฆษณาทางแคตตาล็อก
สามารถใช้สื่อนี้ได้ โดยมีต้นทุนเกี่ยวกับแสตมป์และสิ่งพิมพ์หรือผู้โฆษณาอาจจะใช้สื่อนี้เพื่อการทดสอบการ
ขาย
8. การเลือกซื้อทางเครื่องจักรให้ลูกค้าสั่งซื้อ (Kiosk shopping) เป็นการเสนอขายสินค้าโดยใช้การ
ออกแบบเครื่องจักรเพื่อสั่งซื้อสินค้าโดยเฉพาะ (Customer – order – placing machines) โดยจัดวาง
เครื่องจักรในห้างสรรพสินค้าหรือย่านชุมชน เพื่อรับคาสั่งซื้อ (order) จากลูกค้า ซึ่งเครื่องจักรนี้จะแตกต่าง
กับเครื่องจักรขายอัตโนมัติ (Automatic vending machines) ที่ทาหน้าที่ในการขายสินค้า
9. การตลาดโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมตรงและอินเตอร์เน็ต (Onljoe marketing and
internet marketing) เป็นการสื่อสารการตลาดโดยใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมตรงและอินเตอร์เน็ต ทั้ง
คอมพิวเตอร์เชื่อมตรงและอินเตอร์เน็ตถือว่าเป็นการตลาดทางตรงที่มุ่งสู่ลูกค้าอย่างเฉพาะเจาะจง
10. การโฆษณา (Using billboard) เป็นการสื่อสารวิธีหนึ่งที่จะให้ลูกค้ามีการตอบสนองอย่า งใด
อย่างหนึ่ง โดยอาศัยป้ายโฆษณา เครื่องมือนี้จะใช้ร่วมกับกิจกรรมการส่งเสริมการขาย วิธีนี้ในป้ายโฆษณา
จะต้องบอกเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่สามารถจดจาได้ง่าย เนื่องจากลูกค้าของกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกใช้โทรศัพท์
ในขณะขับรถยนต์ ซึ่งอาจจะเจอปัญหาการจราจรติดขัดโทรศัพท์ติดต่อกลับทันที
5. การออกแบบร้านและการจัดวางสินค้า (Store Design and Display)
บรรยากาศในร้านค้า (Store Atmosphere) คือการผสมผสานลักษณะทางกายภาพของร้านให้ลงตัว
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของร้านในใจผู้บ ริโ ภค ลั กษณะทางกายภาพประกอบด้วยสถาปัตยกรรม โครงสร้ าง
แผนผังการจัดวางสินค้า ป้าย แสง สีเสียง และอุณหภูมิของร้าน (Levy and Weitz, 2007) การออกแบบร้าน
และการจัดวางสินค้าภายในร้านเป็นการสร้างบรรยากาศภายในร้านให้น่าสนใจและเป็นที่ดึงดูดให้ลูกค้าอยาก
เดินเข้ามาใช้บริการในร้าน ความสวยงาม ความสะอาด และการออกแบบตกแต่งร้านที่ลงตัว เป็นศิลปะอีกด้าน
ที่ผู้ประกอบการธุรกิจต้องให้ความสาคัญ ผู้ประกอบการธุรกิจอาจต้องพึ่งพามัณฑนากรนักออกแบบที่สามารถ
ออกแบบแผนผังของร้าน การจัดวาง รูปแบบ และแนวคิดการตกแต่งที่ทันสมัยและเหมาะสมกับประเภทของ
ธุรกิจ ปัจจุบันร้านค้าปลีกในเมืองไทยเห็นความสาคัญของการออกแบบมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวคิด หรือ
การสร้างธีมของร้าน การเลือกสี อุปกรณ์ตกแต่ง หรือแสงสว่างภายในร้าน ล้วนสามารถสร้างความน่าสนใจ
ให้แก่ลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมาหน้าร้านได้เป็นอย่างดี ธุรกิจบางประเภท อาทิ สปา ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร
อาจมุ่งเน้นสร้างบรรยากาศของร้านด้วยสีสันตามแนวคิดแสงไฟ และเสียงเพลงสามารถเป็นองค์ประกอบศิลป์
ในการเพิ่มอารมณ์ ความรู้สึก และประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับในระหว่างการเข้ามาใช้บริการ ลูกค้าที่เข้ามา
ในร้านจะเกิดความรู้สึกประทับใจโดยที่พนักงานยังไม่ได้เริ่มให้บริการด้วยซ้า
6. การบริการลูกค้า (Customer Service)
การบริการลูกค้า (Customer Service) คือการปฏิบัติและการให้บริการตามความคาดหวังของลูกค้า
ที่มาใช้บ ริ การในร้ าน การบริ การลู กค้าด้ว ยรอยยิ้ม และการมีอัธ ยาศัยที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของการ
ให้ บ ริ ก ารภายในร้ า น พนั ก งานหน้ า ร้ า นทุก คนจะต้ อ งได้ รั บ การฝึ ก อบรมเรื่ อ งกิ ริ ยามารยาท การพู ด จา
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ตลอดจนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รูปแบบการฝึกอบรมเรื่องการให้บริการ ผู้ประกอบการธุรกิจอาจใช้การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติที่เน้นการปฏิบัติจริง อาทิ การใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติการกาหนดสถานการณ์ในร้าน
ในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหา วิธีการเจรจาพูดคุยกับลูกค้าว่าจะต้องทาอย่างไร จะทาให้พนักงาน
หน้าร้านได้ฝึกปฏิบัติในการแก้ปัญหาเฉพาะจริง โดยผู้ประกอบการธุรกิจอาจสมมติบทบาทตนเองเป็นลูกค้าที่มี
ปัญหาและให้พนักงานหน้าร้านแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยสังเกตดูการปฏิบัติของพนักงานว่าเป็นเช่ นไร หากมี
ข้อบกพร่องต้องมีคาแนะนาและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้พนักงานดูเป็นตัวอย่าง
2.2 ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กุณฑลี รื่นรมย์; และ สาวิกา อุณหนันท์. (2548). แนวโน้มความต้องการของตลาดสินค้าอาหารไทย
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจและสินค้าฮาลาล. (2552). ระเบียบวาระการประชุมบทสรุป
โครงการวิ จั ย ตลาดอาหารฮาลาลไทยในโมร็อ กโก (เรียบเรี ยงโดย ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ทัศ นีย์ อนมาน
ผู้เชี่ยวชาญศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติและหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
วินัย ดะห์ลัน สุภศร ชโยวรรณ และอาชุมา สิมารักษ์ (2542) การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุม
วิกฤติเพื่อจัดเตรียมอาหารฮาลาลในทางอุตสาหกรรมและพาณิชย์.กรุงเทพมหานคร:นิยมการพิมพ์
วิสิฐ จะวะสิต; และคนอื่นๆ (2545). การวิเคราะห์โอกาสและศักยภาพของการพัฒนาอาหารไทยสู่
ตลาดโลก.
สมาน อาดัม.เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง หลักและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอใบรับรองสินค้าฮา
ลาล
สันติ บางอ้อ.สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล : ความคาดหวังของภาครัฐ สาเร็จรูปประเภทอาหาร
ฮาลาลในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์. (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ:คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประภาส จันทร์อินทร์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจานวน
400 ตัวอย่าง พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคอาเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาครโดยรวมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญมากในทุกปัจจัย โดยปัจจัยที่ให้
ความสาคัญมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องของการประหยัดน้ามัน อุป กรณ์ คุณภาพดีแข็งแรง
ทนทาน ในปั จ จั ย ด้านราคาให้ ความส าคัญมากที่สุ ดเรื่องของราคารถจักรยานยนต์ ในปัจจัยด้านส่ งเสริม
การตลาด ให้ความสาคัญมากในเรื่องศูนย์บริการ สามารถบริการได้รวดเร็วและตรงเวลา และในปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่าย ให้ความสาคัญมากในเรื่อง มีจานวนศูนย์บริการซ่อมเพียงพอ
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บทที่3
วิธีดาเนินงานวิจัย
โครงการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การตลาดร้านค้าปลีกธุรกิจอาหารฮาลาล เป็นการวิจัยเชิง ปริมาณโดย
ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การตลาดร้านค้าปลีกธุรกิจอาหารฮาลาล โดยระเบียบการ
วิจัยมีดังนี้
(1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
(2) ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
(3) ระยะเวลาทาการวิจัย และแผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพค้าปลีกอาหารฮาลาล
เนื่องจากเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงทาการกาหนดกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 10
ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1.1 ผู้ประกอบอาชีพค้าปลีกอาหารฮาลาล ในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร จานวน 5 ราย
3.1.2 ผู้ประกอบอาชีพค้าปลีกอาหารฮาลาล ในเขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร จานวน 5 ราย
3.2 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
3.2.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการดาเนินการศึกษา 2 รูปแบบ คือ
(1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Dept Interview) เป็นการสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลผู้ให้ข้อมูล
ได้แก่ ผู้ ป ระกอบอาชีพค้ าปลี กอาหารฮาลาลเป็น ส าคัญแบบมีโ ครงสร้างที่ผู้ วิจัยสั งเคราะห์ ขึ้นมาจาก
วรรณกรรม และนาผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ตรวจสอบยืนยันจากข้อมูล
เอกสาร
3.2.2 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants)
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพค้าปลีกอาหารฮาลาล จานวน 10
คน
3.2.3 ขั้นตอนการสัมภาษณ์
(1) กาหนดขอบเขตและแนวคาถามที่ประกอบด้วยหัวข้อย่อยประมาณ 3-4 หัวข้อที่มีความ
เกี่ยวข้องกัน โดยยึดตามวัตถุประสงค์ คาถามในการวิจัย หรือจากกรอบแนวคิดในการวิจัย
(2) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการสัมภาษณ์
(3) เปิดเผยวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ให้ผู้ตอบรู้ทั้งหมด ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น พร้อมทั้งขอ
อนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงการสัมภาษณ์
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(4) เริ่มต้นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ในประเด็นที่ต้องการทราบข้อมูลในรายละเอียดจาก
คาถามแรกไปคาถามสุดท้าย โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สั้นกระชับ ให้เวลาคิดแก่ผู้ตอบ ไม่ถามแทรก หรือ
ขัด จั งหวะการพู ด ของผู้ ต อบ สร้ า งบรรยากาศที่ ผ่ อ นคลายให้ เ ป็น ไปตามธรรมชาติ ข องการสนทนา เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นในประเด็นที่สัมภาษณ์
(5) สรุปความเห็นและการสอบถามประเด็นที่อยากจะทราบเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ตอบได้แสดง
ความคิดเห็นเป็นคาถามปิดท้ายการสัมภาษณ์
(6) เมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์ กล่าวขอบคุณในคุณค่าของข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ และ
การเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อผลการศึกษาที่เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด
3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นขั้นส่วนที่ผู้วิจัยกระทาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนการสัมภาษณ์
การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยยึดหลักการตามแนวคิดของ Miles and
Huberman (1994) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน (ชาย โพธิสิตา, 2554: 335-337) คือ
(1) การจัดระเบียบข้อมูล (Data Organization) ผู้วิจัยได้เรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
เอกสาร บทสรุปที่ได้วิเคราะห์จากการบันทึกเสียงที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับการ
พัฒนาการการใช้กลยุทธ์ส่วนประทางการตลาดจะสามารถช่วยกระตุ้นการขายผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลแบบค้า
ปลี ก จ านวน 10 คน มาทาการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ให้ เ ป็ นระเบี ย บ เป็ น หมวดหมู่ สามารถน ามาใช้ ไ ด้ ส ะดวก
ตรวจสอบความถูกต้องและความน่ าเชื่อถือได้ง่าย นาข้อมูลที่จัดระเบียบแล้วย่อหรือลดทอนข้อมูล ( Data
Reduction) ให้มีขนาดเล็กลงหรือเฉพาะส่วนที่จะนาไปวิเคราะห์ได้จริง
(2) การแสดงข้อมูล (Data Display) ผู้วิจัยเชื่อมโยงข้อมูลที่จัดระเบียบแล้วเข้าด้วยกัน
นาเสนอข้อมูลในรูปแบบการพรรณนา
(3) การหาข้อสรุปและการตีความ (Conclusion and Interpretation) ผู้วิจัยหาข้อสรุป
และตีความจากปรากฏการณ์หรือข้อค้นพบที่ได้จากการแสดงข้อมูล รวมถึงตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี และ
การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล
3.2.5 การตรวจสอบข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้า โดยพิจารณาความสอดคล้อง
และความแตกต่างของข้อมูลที่ได้จากการจั ดระเบียบข้อมูล หาข้อสรุปตีความในรูปแบบการพรรณนาตาม
กรอบแนวคิดที่กาหนดไว้ โดยทาการตรวจสอบข้อมูลแบบ “Triangulation” หรือ เรียกว่า “การตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า” เป็นการใช้กระบวนการวิธีที่หลากหลาย (the Multiple Method Approach) ในการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
(1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) โดยการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ได้มา
นั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล ได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และ
แหล่งบุคคล
(2) การตรวจสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) โดยตรวจสอบว่าหากผู้ วิจัยใช้
แนวคิดทฤษฎีที่ต่างกันออกไปจากเดิมจะทาให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
(3) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)
โดยการใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กันเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น การใช้วิธีการสั งเกตควบคู่
กับการซักถาม พร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลจากตาราหรือหนังสือประกอบ
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สรุปสาหรับการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบใน
ด้านข้อมูล ด้านทฤษฎี และด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2.6 สรุปผลการวิจัย
แนวทางที่เหมาะสมและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยว
(1) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการ
ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดจะสามารถช่วยกระตุ้นธุรกิจค้าปลีกอาหารฮาลาล
(2) การเสนอสรุปผลการวิจัย คือ ความพยามยามในการหาความหมายของข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลมาสร้างระบบความคิด รวมทั้งการอภิปรายผลที่ได้จากการใช้กลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดจะสามารถช่วยกระตุ้น ธุรกิจค้าปลีกอาหารฮาลาลรวมทั้งสังเคราะห์แนวทางที่เหมาะสม
ในการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกอาหารฮาลาลที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น
3.3 ระยะเวลาทาการวิจัย และแผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจัย
งานวิจัยนี้จะศึกษากลยุทธ์การตลาดร้านค้าปลีกธุรกิจอาหารฮาลาล และจะดาเนินการวิจัย
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 ปี หลังได้รับการอนุมัติให้ดาเนินการวิจัย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ศึกษาประเด็นปัญหา
กาหนดวิธีการศึกษา
สร้างและทดสอบเครื่องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล
เขียนรายงานวิจัย
เผยแพร่ผลงานวิจัย

ปีพ.ศ. 2557
เดือนที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค์ทางการตลาดที่มี
ผลต่อการจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในธุรกิจค้าปลีก รวมถึงวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในธุรกิจค้าปลีก และเสนอแนะกลยุทธ์การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลใน
ธุรกิจค้าปลีก โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกอาหารฮาลาลในเขตสวนหลวง
และเขตคลองตัน จานวน 10 คน ผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาเสนอในภาพแบบเชิงพรรณนา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป
2. การวิเคราะห์กลยุทธ์
3. กลยุทธ์การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในธุรกิจค้าปลีก
4.1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 4.1 แสดงคุณลักษณะของประเภทกิจการ
ประเภทกิจการ
อาหารสด
อาหารปรุงสาเร็จ
Total

จานวน
3
7
10

ร้อยละ
30.0
70.0
100.0

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นกิจการประเภทธุรกิจอาหารปรุงสาเร็จ คิดเป็นร้อยละ 70 และเป็นกิจการ
อาหารสด คิดเป็นร้อยละ 30
จากข้อมูลแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบกิจการประเภทอาหารปรุง
สาเร็จ จานวน 7 ราย และอีกประเภทเป็นผู้ประกอบกิจการอาหารสด จานวน 3 ราย
ตารางที่ 4.2 แสดงคุณลักษณะของระยะเวลาในการขาย
ระยะเวลาในการขาย
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
ช่วงเย็น
ทั้งวัน
Total

จานวน
4
2
3
1
10

ร้อยละ
40.0
20.0
30.0
10.0
100.0

35
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาการขายช่วงเช้าคิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาขายในช่วงเย็นคิดเป็น
ร้อยละ 30 ขายในช่วงเที่ยงคิดเป็นร้อยละ 20 และขายทั้งวันคิดเป็นร้อยละ 10
จากข้อมูลแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาการขายช่วงเช้า เนื่องจาก
ผู้บริโภคนิยมรับประทานอาหารที่ปรุงสาเร็จ และต้องเป็นอาหารที่สดใหม่
ตารางที่ 4.3 แสดงรายได้ต่อวัน
รายได้ต่อวัน

จานวน
3
2
3
1
1
10

2,500 – 3,500 บาท
3,501 – 5,000 บาท
5,001 - 8,000 บาท
8,001 - 10,000บาท
10,000 บาท ขึ้นไป
Total

ร้อยละ
30.0
20.0
30.0
10.0
10.0
100.0

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อวันอยู่ระหว่าง 2,500 – 3,500 บาท และ 5,001 - 8,000 บาท
มีสัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมามีรายได้ต่อวันอยู่ระหว่าง 3,501 – 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
20 ถัดมามีรายได้ระหว่าง 8,001 - 10,000บาท และ 10,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 เท่ากันทั้งสอง
กลุ่ม
ตารางที่ 4.4 แสดงคุณลักษณะของร้านที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง
ชุมชน
สถานที่ทางาน
ตลาด
ห้างสรรพสินค้า
Total

จานวน
4
3
2
1
10

ร้อยละ
40.0
30.0
20.0
10.0
100.0

กลุ่มตัวอย่างที่ตั้งบริษัทส่วนใหญ่จะอยู่ในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาอยู่ใกล้สถานที่ทางาน
คิดเป็นร้อยละ 30 ถัดมา ได้แก่ ตลาด และ ห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 20 และ 10 ตามลาดับ
จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าร้านธุรกิจค้าปลีกประเภทอาหารฮาลาลตั้งอยู่ในเขตที่เป็นชุมชนที่มีชาว
มุสลิมอยู่มาก เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวมุสลิมเป็นหลัก
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4.2 การวิเคราะห์กลยุทธ์
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจคค้าปลีกอาหารฮาลาล จากสภาพการแข่งขันของธุรกิจค้า
ปลีกอาหาร และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง พบว่า บริบทแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการธุรกิจค้าปลีกอาหาร
ฮาลาลาลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการเปลี่ยนแปลงอย่างอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้การ
ธุรกิจค้าปลีกอาหารฮาลาลสามารถแข่งขัยในตลาดอาหารได้และเป็นการลดช่องว่างที่เกิดจากการการตลาดใน
ปัจจุบันจึงจาเป็นต้องมีการทบทวนสถานะของธุรกิจค้าปลีกอหารฮาลาลด้วย SWOT Analysis โดยมีผลการ
วิเคราะห์ดังนี้
4.2.1 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ด้านการตลาดธุรกิจค้าปลีกอาหารฮาลาล (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (PEST analysis)
ปัจจัยสภาพแวดล้อม
1. ปัจจัยทางการเมือง
1.1 เสถียรภาพการเมืองใน
ประเทศ
1.2 นโยบายรัฐบาล

1.3 การกีดกันทางการค้า

2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
2.1 ความต้องการของตลาด

ลักษณะ

โอกาส/ภัยคุกคาม

เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านทาง
ภัยคุกคาม
การเมือง ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลและนโยบาย
ได้
รัฐบาลให้ความสาคัญกับการเพิ่ม โอกาส
กาลังการผลิตและการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรม
อาหาร และการใช้มาตรการ food
safety
ประเทศไทยยังไม่มีการเตรียม
ภัยคุกคาม
ความพร้อมการเข้าสู่ AEC
เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย
ในธุรกิจอาหารอย่างเพียงพอ
โดยเฉพาะอาหารฮาลาล

อุตสาหกรรมอาหารขยายตัวมาก โอกาส
ขึ้น
2.2 ค่าครองชีพสูง
ก าลั ง ในการซื้ อ อาหาร ลดลง ภัยคุกคาม
ประชาชนใช้ จ่ า ยอย่ า งประหยั ด
มากขึ้น
2.3 กลไกการตลาด Promotion อาหารฮาลาลมีความโดดเด่นใน ภัยคุกคาม
ต่างๆ
เรื่องของอาหารที่ได้คุณภาพตาม
ตราฮาลาลเพียงอย่างเดียว ยังไม่มี
การ promote ในรูปแบบอื่นๆ
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ปัจจัยสภาพแวดล้อม
3. ปัจจัยทางสังคม
3.1 วัฒนธรรมในชาติ

3.2 ค่านิยม/ความเชื่อ

ลักษณะ

โอกาส/ภัยคุกคาม

ความนิยมในการรับประทาน
โอกาส
อาหารที่อร่อยถูกปาก ถูกหลัก
อนามัย
ภัยคุกคาม
ไม่นิยมทานอาหารที่มีเครื่องเทศ
มาก
อาหารฮาลาลเป็นอาหารส าหรั บ ภัยคุกคาม
ชาวมุสลิมเท่านั้น

4. ปัจจัยทางเทคโนโลยี
4.1 เทคโนโลยีในการผลิตอาหาร

เทคโนโลยีสาหรับอาหารฮาลาลมี ภัยคุกคาม
น้อย
4.2 ต้นทุนทางเทคโนโลยี
เทคโนโลยี ใ นการผลิ ต อาหารฮา ภัยคุกคาม
ลาลมีราคาสูง ผู้ที่มีเงินทุนน้อยยัง
ไม่สามารถเข้าถึงได้
4.3 การวิจัยและการพัฒนาสิ่งใหม่ มีการพัฒนารูปแบบอาหารฮาลาล โอกาส
ที่เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้ บ ริ โ ภคมากขึ้ น แต่ ส่ ว นใหญ่ จ ะ
เ ป็ น อ า ห า ร ที่ ว า ง ข า ย ต า ม
ห้างสรรพสินค้าซึ่งมีราคาแพง
สรุปปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
รหัส
Q1
Q2
Q3
Q4
T1
T2
T3
T4

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส
รัฐ บาลให้ความส าคัญกับ การเพิ่มกาลั งการผลิ ตและการขยายตัว ทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรม
อาหาร และการใช้มาตรการ food safety
อุตสาหกรรมอาหารขยายตัวมากขึ้น
ความนิยมในการรับประทานอาหารที่อร่อยถูกปาก ถูกหลักอนามัย
มีการพัฒนารูปแบบอาหารฮาลาลที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บ ริโภคมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่จะ
เป็นอาหารที่วางขายตามห้างสรรพสินค้าซึ่งมีราคาแพง
ภัยคุกคาม
เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและนโยบายได้
ประเทศไทยยังไม่มีการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ AEC เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในธุรกิจ
อาหารอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอาหารฮาลาล
กาลังในการซื้ออาหารลดลง ประชาชนใช้จ่ายอย่างประหยัดมากขึ้น
อาหารฮาลาลมีความโดดเด่นในเรื่องของอาหารที่ได้คุณภาพตามตราฮาลาลเพียงอย่างเดียว ยังไม่มี
การ promote ในรูปแบบอื่นๆ
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รหัส
T5
T6
T7
T8

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
ประชาชนไม่นิยมทางอาหารที่มีเครื่องเทศมาก
อาหารฮาลาลเป็นอาหารสาหรับชาวมุสลิมเท่านั้น
เทคโนโลยีสาหรับอาหารฮาลาลมีน้อย
เทคโนโลยีในการผลิตอาหารฮาลาลมีราคาสูง ผู้ที่มีเงินทุนน้อยยังไม่สามารถเข้าถึงได้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (PRIMO-F analysis) ของสถาบันฯ
ปัจจัยสภาพแวดล้อม
1. ปัจจัยด้านบุคคลากร
1.1 ประสบการณ์
1.2 ความรู้ความสามารถ

1.4 วัฒนธรรมองค์กร
2. ปัจจัยด้านทรัพยากร
2.1 ทรัพยากรบุคคล
2.2 เงินลงทุน
2.4 ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง
3. ปัจจัยด้านการตลาด
3.1 ช่องทางการจัดจาหน่าย

ลักษณะ
บุ ค คลากรมีป ระสบการณ์ ใ นการ
ทาอาหารฮาลาล
มีฝีมือในการทาอาหารฮาลาล และ
ข้อกาหนดต่างๆ เกี่ยวกับบอาหาร
ฮาลาลเป็นอย่างดี
ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับการตลาด
บุคคลากรมีทัศนคติที่ดีต่ออาหาร
ฮาลาล

จุดอ่อน/จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดแข็ง

จ านวนผู้ ข ายอาหารฮาลาลมี จุดอ่อน
จานวนน้อย
ใช้เงินลงทุนมากแต่กาไรน้อย
จุดอ่อน
ตราฮาลาล
จุดแข็ง

ช่องทางการจัดจาหน่ายยังไม่
หลากหลาย ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคเพียงกลุ่ม
เดียว
3.2 คุณภาพของสินค้าและการ สะอาด
บริการ
มีไขมันมาก ไม่เหมาะสมกับ
ผู้บริโภคกลุ่มรักสุขภาพ
4. ปัจจัยด้านการเงิน
4.1 ฐานะทางการเงินและ
ลงทุนมากผลตอบแทนน้อย
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

จุดอ่อน

จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดอ่อน
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สรุปปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
รหัส
S1
S2
S3
S4
S5
W1
W2
W3
W4

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
จุดแข็ง
บุคลากรมีประสบการณ์ในการทาอาหารฮาลาล
มีฝีมือในการทาอาหารฮาลาล และข้อกาหนดต่างๆ เกี่ยวกับบอาหารฮาลาลเป็นอย่า งดีบุคลากรมีไม่
บุคคลากรมีทัศนคติที่ดีต่ออาหารฮาลาล
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของธุรกิจอาหารฮาลาล คือ ตราฮาลาล
คุณภาพของสินค้าและการบริการสะอาด
จุดอ่อน
บุคลากรไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับการตลาดมี
จานวนผู้ขายอาหารฮาลาลมีจานวนน้อย
ช่องทางการจัดจาหน่ายยังไม่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพียงกลุ่มเดียว
อาหารฮาลาล
มีไขมันมาก ไม่เหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มรักสุขภาพ
ลงทุนมากผลตอบแทนน้อย
4.2.2 SWOT Matrix

โอกาส
(Opportunity; O)

อุปสรรค
(Threats; T)

จุดแข็ง (Strange; S)

จุดอ่อน (Weaknesses; W)

กลยุทธ์ SO
SO1: พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลให้มี
รสชาติดี สะอาด และถูกหลักอนามัย
SO2: สร้างความเข้มแข็งและความ
น่าเชื่อถือของตราสินค้าฮาลาล
SO3: จัดวางจาหน่ายในสถานทีท่ ี่มีกลุ่มผู้
ซื้อนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม
กลยุทธ์ ST
ST1: สร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่
เหมาะกับทุกคน
ST2: เพิ่มเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายให้
มากขึ้น
ST3: จัดทากลยุทธ์การตลาดสาหรับทุก
กลุ่มผู้บริโภค
ST4: พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการการ
ผลิตให้สามารถผลิตอาหารที่มีคณ
ุ ค่า
ทางโภชนาการสูง เหมาะสาหรับคน
รักสุขภาพและต้นทุนต่า

กลยุทธ์ WO
WO1: เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายให้
หลากหลาย และสามารถต
ตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง
WO2: พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มไี ขมันและกลิน่
เครื่องเทศลดลง
กลยุทธ์ WT
WT1: เพิ่มคุณภาพสินค้า
WT2: เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้า
WT3: พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและราคา
ถูก
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4.3 กลยุทธ์การตลาดธุรกิจค้าปลีกอาหารฮาลาล
กลยุทธ์การตลาดธุรกิจค้าปลีกอาหารฮาลาล ประกอบด้วยแผนกลยุทธ์ทั้งหมด 12 แผน ดังนี้
4.3.1 การวิเคราะห์เชิงรับหรือ WT
ทัศนคติ มุมมอง ความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลมีผลมาจากการขาดข้อมูล
และองค์ความรู้ที่ถูกต้องส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจค้าปลีกอาหารฮาลาลเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ดังนั้นจึงมีการกาหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติสาหรับการลดหรือขจัดจุดอ่อน ดังนี้
1: พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลให้มีรสชาติดี สะอาด และถูกหลักอนามัย
2: สร้างความเข้มแข็งและความน่าเชื่อถือของตราสินค้าฮาลาล
3: จัดวางจาหน่ายในสถานที่ที่มีกลุ่มผู้ซื้อนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม
4.3.2 การวิเคราะห์เชิงพัฒนา WO
การเปรียบเทียบจุดอ่อนและโอกาสในการพัฒนาพบว่า โอกาสมีมากกว่าจุดอ่อน จึงเสนอแนวทางการ
พัฒนาเพื่อลดหรือขจัดจุดอ่อนและเข้าถึงโอกาสในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดสสาหรับธุรกิจอาหารฮาลาล
ดังนั้นจึงมีการกาหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติสาหรับการพัฒนา ดังนี้
1: เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายให้หลากหลาย และสามารถตตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้
อย่างทั่วถึง
2: พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันและกลิ่นเครื่องเทศลดลง
4.3.3 การวิเคราะห์เชิงป้องกัน ST
1: สร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับทุกคน
2: เพิ่มเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายให้มากขึ้น
3: จัดทากลยุทธ์การตลาดสาหรับทุกกลุ่มผู้บริโภค
4: พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการการผลิตให้สามารถผลิตอาหารที่ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เหมาะ
สาหรับคนรักสุขภาพและต้นทุนต่า
4.3.4 การวิเคราะห์เชิงรุกหรือ SO
หากมีการเร่งรัดการพัฒนาในส่วนของแนวทางการพัฒนาของ WT WO และ ST แล้ว ควรมีการใช้แนว
ทางการพัฒนาเชิงรุกควบคู่ไปด้วย กล่าวคือ การใช้จุดแข็งในการช้อนโอกาส จึงพิจารณาแนวทางพัฒนาเชิง
รุกชิงรุก หรือ SO ได้แก่
1: เพิ่มคุณภาพสินค้า
2: เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้า
3: พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูก
4.4 กลยุทธ์การพัฒนาการตลาดธุรกิจอาหารฮาลาล
การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing strategy development) ในขั้นนี้เป็นการพัฒนากล
ยุทธ์ทางการตลาด ได้แก่ การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการตลาด การทา STP Marketing (การ
แบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์) และการออกแบบกลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4 P's)
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4.4.1 การวิเคราะห์ STP Marketing
จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ Focus Group เพื่อออกแบบกลยุทธ์การพัฒนาการตลาด
ผลิตภัณฑ์น้ายาล้างจานจากมะพร้าว โดยการวิเคราะห์ STP Marketing ดังนี้
1) การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) เป็นการวางแผนกลุ่มลูกค้า โดยกลุ่มตัวอย่างได้กลุ่มการแบ่ง
ส่วนตลาดได้ 3 กลุ่ม
(1) กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นชาวมุสลิม
(2) กลุ่มลูกค้าทั่วไปทั้งในและต่างประเทศที่นิยมรับประทานอาหารประเภทเครื่องแกง หรือ ที่มี
เครื่องเทศมาก
(3) กลุ่มลูกค้าที่สนใจอาหารเพื่อสุขภาพ
2) เป้าหมาย (Targeting) จากการวิเคราะห์พบว่า เป้าหมายของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลมีทั้งหมด 3
ชนิด ได้แก่
(1) Mass Market คือการขายให้กับคนจานวนมากๆ คือเป็นตลาดที่มีผู้ต้องการจานวนมากๆ
(2) บางส่วนของตลาด ได้แก่ กลุ่มทีน่ ิยมรับประทานอาหารประเภทเครื่องแกง หรือ ที่มีเครื่องเทศมาก
(3) individual customer ก็คือลูกค้าที่เป็นแต่ละราย
3) การวางตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Positioning) โดยแบ่งตามส่วนแบ่งการตลาดและเป้าหมายได้
ดังนี้
Segmentation
กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นชาวมุสลิม

Targeting
individual customer

Position
ราคาถูก

กลุ่มลูกค้าทั่วไปทั้งในและต่างประเทศที่นิยม
รับประทานอาหารประเภทเครื่องแกง หรือ
ที่มีเครื่องเทศมาก

Mass Market

ราคาปานกลาง

กลุ่มลูกค้าที่สนใจอาหารเพื่อสุขภาพ

บางส่วนของตลาด

Premium
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4.4.2 การออกแบบกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4 P's) โดยแบ่งตาม
Segmentation ออกเป็น 3 ดังนี้
1. กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นชาวมุสลิม
Marketing Mix
กลยุทธ์
ตัวผลิตภัณฑ์
1) สินค้าควรเป็นอาหารที่มีความสะอาด และถูกต้องตามหลักของ
ศาสนา
2) เป็นอาหารที่คนในชุมชน หรือ กลุ่มชาวมุสลิมนิยมบริโภค
3) อาจเป็นข้าวราดแกง หรือ อาหารกล่อง
ราคา
35 – 40 บาท ต่อ จาน หรือ กล่อง
สถานที่จาหน่าย
1) ชุมชน หรือ สถานที่ทางาน
การส่งเสริมการตลาด
1) อาจจัดเป็นแบบข้าวแกงบุฟเฟ่
2) การจัดบริการส่งถึงที่ หรือ derivery
2. กลุ่มลูกค้าทั่วไปทั้งในและต่างประเทศที่นิยมรับประทานอาหารประเภทเครื่องแกง หรือ ที่มีเครื่องเทศมาก
Marketing Mix
กลยุทธ์
ตัวผลิตภัณฑ์
1) สินค้าควรเป็นอาหารที่มีความสะอาด และถูกต้องตามหลักของ
ศาสนา
2) รสชาติอาหารควรเป็นแบบกลางๆ ไม่จัดจ้านจนเกินไป หรือ อาจมี
รสชาติให้เลือกหลายระดับ
3) ควรเป็นอาหารตามภัตราคาร หรือ ใน super market
4) มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูน่ารับประทานและมีตราฮาลาล
ราคา
50 – 80 บาท
สถานที่จาหน่าย
1) ภัตราคาร หรือ ใน super market
การส่งเสริมการตลาด
จัดโฆษณาโดยเน้นที่ความสะอาด ความสะดวกในการรับประทาน
3. กลุ่มลูกค้าที่สนใจอาหารเพื่อสุขภาพ
Marketing Mix
กลยุทธ์
ตัวผลิตภัณฑ์
1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ เมนูอาหารที่ลดส่วนประสมของไขมันลง
2) ผลิตภัณฑ์ประเภทสลัดที่มีรสชาติที่แตกต่างจากสลัดทั่วไป
3) เน้นเรื่องความสะอาด และถูกต้องตามหลักของศาสนา
4) มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูน่ารับประทานและมีตราฮาลาล
ราคา
80 – 100 บาท
สถานที่จาหน่าย
1) ภัตราคาร หรือ ใน super market หรือ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
2) ส่งขายต่างประเทศ
การส่งเสริมการตลาด
1) เน้นเรื่องสุขภาพและประโยชน์จากการรับประทานเครื่องเทศ
2) ร่วมออกบูทในงานอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อเปิดตลาดใหม่ให้กับ
ผลิตภัณฑ์
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บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
5.1 สรุปผลการวิจัย
โครงการวิจัย เรื่ อง “กลยุ ทธ์การตลาดร้านค้าปลีกธุรกิจอาหารฮาลาลตามยุทธศาสตร์การค้าการ
ลงทุ น ” มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ศึ ก ษารู ป แบบและกลยุ ท ธ์ การด าเนิ น ธุ รกิ จ ค้ าปลี ก อาหารฮาลาล ในเขต
กรุงเทพมหานคร รวมถึงการวิเคราะห์และเสนอแนะกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจค้าปลีกอาหารฮาลาล โดยจาก
การศึกษาสามารถสรุปข้อค้นพบสาคัญได้ดังนี้
4. ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันเน้นกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะเป็นหลักคือผู้บริโภคชาว
มุสลิม โดยเป็นอาหารประเภทปรุงสาเร็จเน้นเรื่องความสะอาด จะจาหน่ายในช่วงเวลาเช้า เนื่องจากผู้บริโภค
นิยมรับประทานอาหารที่ปรุงสาเร็จ และต้องเป็นอาหารที่สดใหม่ โดยมีรายได้เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2,500 – 3,500
บาท และ 5,001 - 8,000 บาท มีสัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 30 โดยจะตั้งจาหน่ายในชุมชน ซึง่ เป็นชุมชนที่
มีชาวมุสลิมอยู่มาก เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวมุสลิมเป็นหลัก
5. เมื่อวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลมีจุดเด่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์
ที่สะอาดเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะเฉพาะได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเข้าใจและรู้จักพฤติกรรมผู้บริโภค เนื่องจากตั้ง
ร้านอยู่ในเขตชุมชนที่มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวมุสลิม แต่ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีความหลากหลาย รวมทั้งยังต้องมีการพัฒนา
ในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติ และบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ไปสู่ตลาดที่มีกลุ่มลูกค้าที่กว้างมาก
ขึ้น
6. ในการวิเคราะห์ STP เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
พบว่า สินค้าดังกล่าวสามารถแบ่งส่วนแบ่งการตลาดได้เป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มลูกค้าในชุมชน กลุ่มลูกค้าทั่วไป และ
กลุ่มลูกค้าเฉพาะ ซึ่งในการกาหนดเป้าหมายและตาแหน่งทางการตลาดจะแตกต่างกันกล่าวคือ กลุ่มลูกค้าในชุมชน
จะกาหนดตาแหน่งสินค้าในราคาที่ค่อนข้างถูก กลุ่มลูกค้าทั่วไปจะกาหนดราคาโดยอิงตามเกณฑ์ราคาตลาด และ
กลุ่มลูกค้าเฉพาะจะกาหนดราคาไว้สูง เนื่องจากเป็นสินค้าที่เป็นกลุ่มเฉพาะและมีความอ่อนไหวง่าย มีความเสี่ยงที่
คนจะไม่มีซื้อได้
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ปัจจัย ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล พบว่า ปัจจัยด้าน
ราคาและคุณภาพมีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ อาหารฮาลาล โดยราคานั้นผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้า ในราคาที่
เหมาะสมกับ คุณภาพของสิ นค้าที่ส ะอาดและถูกต้องตามหลั กศาสนา ซึ่งสอดคล้ องกับ เทวฤทธิ์ นิกรเทศ
(2544) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภค กล่าวว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญ
กับป้ายราคาสินค้าแต่ละชิ้นอย่างชัดเจนและราคาที่ต่ากว่าร้านทั่วไป
ส่วนในด้านคุณภาพ พบว่า ผู้บริโภคต้องการสินค้ าที่มีคุณภาพดีและได้มาตรฐานเป็น ที่ยอมรับ ซึ่ง
สอดคล้องกับ มิตร ชูนิ่ม (2549) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูป
กล่าวว่า ปัจจัยต่างๆ ที่ทาให้เกิดความต้องการที่จะซื้อนั้นมาจากปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดเป็นสาคัญ
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ โดยผู้บริโภคจะคานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานมากที่สุด โดยผู้บริโภคต้องการสินค้าที่มี
คุณภาพดีในระดับที่มีการรับรองจากหน่วยงานรัฐและอยู่ในราคาที่ถูก
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เมื่อทาการวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด (4Ps) มีข้อค้นพบสาคัญดังนี้
1) ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าปัจจุบันสินค้ายังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร วัดได้จากข้อมูลการสั่งซื้อใน
แต่ละครั้งต่อสัปดาห์ ลักษณะบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้ายังไม่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้า ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เบญจภา มีประดิษฐ์ (2554:46) เรื่องความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ายาล้างจานชีวภาพจากผลมะกรูดของผู้บริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า
ผู้บริโภคให้ความสาคัญต่อคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นอย่างมาก
2) ด้านราคา พบว่า สินค้ามมีความเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับ เทวฤทธิ์ นิกรเทศ
(2544) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภค กล่าวว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญ
กับป้ายราคาสินค้าแต่ละชิ้นอย่างชัดเจนและราคาที่ต่ากว่าร้านทั่วไป
3) ด้านสถานที่จาหน่าย พบว่า เน้นการขายกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ คือ อยู่ในชุ มชน หรือ สถนที่
ทางาน ซึ่งทาให้ สิน ค้าไม่แพร่ห ลายสู่ท้องตลาด ลู กค้าทั่วไปจึงไม่รู้จักสิ นค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อมรรัตน์ สินวิริยะกุล (2547) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าไร้สนิมของลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับช่องทางการจัดจาหน่ายมากที่สุดโยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.39 รองลงมาในด้านราคา โดยมีค่าเฉลี่ย 4.05 ในด้านผลิตภัณฑ์โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และ
สุดท้าย คือ ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 ตามลาดับ
4) ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ไม่มีการโปรโมชั่นทาให้ผู้ซื้อสินค้าไม่มีแรงจูงใจซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนุภาศพัฒน์ สุทธิธรรม (2546: 75) เรื่องทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าปลีก อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่า หากมีการส่งเสริมการขายผู้บริโภคจะกลับมาซื้ออีกครั้ง ซึ่งสิ่งที่ผู้บริโภคสินใจคือ
ของแถม
ดังนั้ น จึ งสามารถกล่ าวได้ว่าการที่สิ นค้าที่ราคาถูกแต่ห ากที่ไม่เป็นที่ดึงดูดใจก็ยังไม่ส ามารถเพิ่ม
ยอดขายหรือยอดการสั่งซื้อของลูกค้าได้ การจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่สนับสนุนให้การผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐาน
ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายจึงเป็นสิ่ง จาเป็นในการเพิ่มยอดขาย
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
5.3 ข้อเสนอแนะการวิจัย
5.3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลให้มีความหลากหลาย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
และการจัดทาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตาหน่งในการจัดจาหน่าย
5.3.2 ควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้าและสื่อถึงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์โดย
เน้นที่บรรจุภัณฑ์ที่ต้นทุนต่าแต่คุณภาพดี
5.3.3 ควรมีร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงง่าย รวมถึงช่องทางในการจัดจาหน่ายที่
หลากหลายเพื่อรอบรับกลุ่มลูกค้าในหลายกลุ่ม
5.3.4 ควรมีก ารส่ งเสริ มการขายเพื่อประชาสั มพั นธ์ผ ลิ ต ภัณฑ์ ให้ เ ป็น ที่รู้จั ก ให้ กั บกลุ่ มลู กค้ า
Premium
5.3.5 พิจารณาช่องทางการจัดจาหน่ายระยะยาว
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