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บทคัดยอ 
 

การวิเคราะหการตลาด นั้นจําเปนตอนักการตลาดท่ีจะตองวิเคราะหปจจัยหลายประการทางการตลาดเพ่ือให
บรรลเุปาหมาย ที่รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง ทางการตลาด นั้นเปนเรื่องทีส่ําคัญเพราะสามารถสรางโอกาสใหมๆ
ทางธุรกิจและสามารถพลิกสถานการณเปนอุปสรรคได รวมไปถึงการพึ่งพาอุตสาหกรรม สวนตัวอยางแนวโนม
อื่นที่เกี่ยวเนื่องกันไดแก ความออนไหวทางดานราคา อุปสงคที่หลากหลาย และระดับของการใหความสําคัญกับ
การบริการ อีกทั้งแนวโนมการบรหิารจัดการระดับภมูิภาคก็อาจจะมสีวนเกี่ยวของดวยในปจจุบันแนวโนมทาง
การตลาดจดัไดวาเปนจุดเนนที่ท้ังผูคารายเกาและรายใหมใหความสาํคัญ ทําใหเกิดการแขงขันทางการตลาดท่ี
คอนขางจะสูงขึ้นทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกซึ่งผูคาทุกรายตองตระหนักเปนอยางมาก เนื่องจากอุปสงคขั้น
พื้นฐานไมเพิ่มสูงขึ้น แตกลับมีซัพพลายเออรรายใหมเพิ่มมากข้ึนซึ่งนั่นแสดงใหเห็นวา กลุมของซัพพลายเออรมี
มากกวาอุปสงคนั่นเอง ดวยเหตนุีจ้ึงสงผลใหมีพ้ืนท่ีและโอกาสเพียงนอยนิดท่ีผูแขงขันรายใหมจะมโีอกาสเขา
สนามแขงขันและไดสวนแบงทางการตลาด ในปจจุบันนี้ แนวโนมทางการตลาดมีความยืดหยุนมากขึน้ซึ่งเปนไป
ตามกระบวนการของอุปสงคและอุปทานนอกจากน้ี แนวโนมทางการตลาดท่ีกําลังเกดิการเปลีย่นแปลงสาเหตุ
หนึ่งมาจากพฤติกรรมของลูกคา ดงัน้ันปจจุบันภาวะเศรษฐกิจและสงัคม ตลอดจนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเนื่องอยูตลอดเวลาสงผลกระทบตอพฤติกรรมของผูบริโภค ไมวาจะเปนการเลือกซื้อสินคา และการใช
ชีวิตประจําวัน ซึ่งผูผลติสินคาจําเปนตองเขาใจและตองมีกลยุทธที่เหมาะสมกับพฤติกรรมผูบรโิภคในแตละ
ชวงเวลาเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโนมทางการตลาดใหเปนอยางดี ผูคาจึงจําเปนทีจ่ะตองเผชิญกับ
พฤติกรรมลูกคาท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามปจจยัและผลกระทบตางๆที่อาจมากระทบตอแผนการตลาดในอนาคตของ
ผูคาเอง เพราะฉะนั้นผูคาคงทราบแลววาตองผลักดันและตดิตามปจจัยเหลานั้น อยางไรกต็ามผูคาตองเกาะตดิ
การเปลีย่นแปลงในพฤติกรรมของลูกคาและผูคารายใหมดวย 
 

คําสําคัญ : มุมมองการตลาด / พฤติกรรมผูบริโภค / การวิเคราะหการตลาด / การวางแผนการตลาด 
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ABSTRACT 
 

In term of market analysis, the marketer would analyze on the several factor to achieve their 
goal. Changes in the market are important because they often are the source of new 
opportunities and threats. The relevant trends are industry-dependent, but some examples 
include changes in the price sensitivity, demand for variety, and level of emphasis on service 
and support. Regional trends also may be relevant. Marketing Trend is the importance focus 
for the new or old trader in recently. The local and global marketing arena is more 
competition which all of the trader should be aware. Due to there are no increasing of basic 
demand but there are increasing of new supplier which means the suppliers are larger than 
demand. As the result of over demand, there are a tiny space and chance for the new 
competitor to enter the arena and get some market share. In this day, the marketing trend is 
more fixable and infection which are following by the demand and supply. In addition, 
marketing trend are changing by the customer behavior. So that the old and/or new trader 
should be organize the marketing plan and known well about the market trend change. As an 
trade, you're experienced on the customer behavior which can change by the several factors 
and it properly effect your future marketing plan. Therefore, you had already known how to 
drive or chase them. However, you have to catch up the customer behavior change and the 
new trader. 
 

Keywords : Marketing Trend / Consumer behavior / Marketing Analysis / Marketing Plan 
 

บทนํา 
 เนื่องในปจจุบันน้ีโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และมีวิวัฒนาการอยางกาวไกล สําหรับนักการ 

ตลาดแลวนั้นจะตองมีการสังเกตเหตุการณและวิเคราะหสถานการณทางการตลาด รวมไปถึงมมุมองทาง
การตลาดที่มีความสําคญัยิ่งตอการเปลีย่นแปลงไปอยางรวดเร็ว เนือ่งจากวาจะตองตอบสนองความตองการของ
มนุษยท่ีไมมีวันสิ้นสดุ และรวมไปถึงความตองการของผูบริโภคทางการตลาดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยาง
สม่ําเสมอ แนวโนมทางการตลาดคือแนวโนมของตลาดการเงินท่ีเคลื่อนไหวในทิศทางตางๆ ณ เวลานัน้ๆ 
แนวโนมเหลานี้ถูกแบงหมวดหมูเปน แนวโนมทั่วไปสําหรับกรอบเวลาระยะยาว, แนวโนมปฐมภูมสิําหรับกรอบ
เวลาระยะกลาง, และแนวโนมทุตยิภูมสิําหรับกรอบเวลาระยะสั้น ผูคาจะตองใชการวิเคราะหทางเทคนิค และ
กรอบโครงรางที่แสดงลักษณะของแนวโนมทางการตลาดซึ่งเปนแนวโนมดานราคาภายในตลาดที่คาดการณได
เมื่อราคาถึงระดับท่ีเหมาะสมและรับได ณ เวลาที่เปลีย่นไป 

 ตลาดกระทิง (Bull Market)นั้นเปนตลาดขาขึ้น ซึ่งแบงออกเปน 3 ระยะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
   ระยะท่ี 1 ระยะสะสม (Accumulation) : จะเปนชวงที่ตลาดยังทรงๆ ในชวงนั้นยังเปนชวงที่นัก

ลงทุนไมคอยสนใจกับตลาดหุน สังเกตไดจากตลาดจะเคลื่อนที่แบบไมมีแนวโนม (Non-trend) หรือ Sideway 
นั่นเอง 

   ระยะท่ี 2 ระยะปรับตัวขึ้นครั้งใหญ (Big Move) : ระยะนี้เริ่มเมื่อเกิดการทะลุแนวตานของ 
Sideway ขึ้นมา แลวการยอตัวในคร้ังนั้น ไมทํา New Low หรือ ไมหลุดแนวรบั (ที่เคยเปนแนวตาน) จากนั้นก็
จะปรับตัวข้ึนอยางตอเนื่องทําจุดสงูสุดและจุดต่าํสดุ สูงขึ้นไปเรื่อยๆ  
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   ระยะท่ี 3 ระยะอ่ิมตัว (Excess) : ระยะนี้เปนระยะท่ีนักลงทุนรายยอยและนักลงทุนหนาใหมเขามา
ในตลาดจํานวนมากอยางเห็นไดชดั จนมีคํากลาวในตลาด Wall Street วา "หากคนขับ Taxi พูดถึงเรือ่งหุน" 
เมื่อไรแปลวาจดุสูงสดุของตลาดนัน้ใกลเขามาแลว สังเกตไดจากบริเวณใกลๆ จดุสูงสดุของแนวโนมขาข้ึน 
 ตลาดหมี (Bear Market) หมายถงึ การตลาดขาลง ซึ่งแบงออกเปน 3 ระยะดังนี ้

   ระยะท่ี 1 ระยะแจกจาย (Distribution) : สังเกตไดจากตลาดไมทํา New High แตกลับวิ่ง 
Sideway หรือ Non-Trend และอยูบริเวณจุดสูงสุด 

   ระยะท่ี 2 ระยะปรับตัวลงครั้งใหญ (Big Move) : สังเกตไดจากหากราคาปรับตัวหลุดแนวรับ แลว
ทําจุดต่ําสุดใหม และ Rebound ไมผานแนวตาน (ที่เปนแนวรับเดมิ) จากนั้นราคาจะปรับตัวลงอยางตอเนื่องทํา
จุดสูงสดุและจุดต่ําสดุ ต่ําลงเรื่อยๆ  

   ระยะท่ี 3 ระยะสิ้นหวัง (Despair) : นักลงทุนท่ีลงทุนไวขายขาดทุนออกมาเปนจํานวนมาก และ
ออกจากตลาดหุนไป สังเกตไดจากการเห็นจดุต่ําสุด หากเห็นจุดต่ําสุดจะถือวาเปนการจบแนวโนมขาลง และจะ
เขาสู ระยะที่ 1 ของตลาดกระทิงใหมนั่นเอง 
 ดังนั้นการลงทุนและมุมมองของนักการตลาดท่ีเปน ตลาดกระทิง และ ตลาดหมี ท่ีเปนแนวโนม
การตลาดที่ขึ้นและลงในภาวะตลาดหุนของหลักทรัพย อีกทั้ง ตลาดหุนสามารถทํากําไรไดในตลาดขาขึ้นเทานั้น 
สวนตลาดอนุพันธสามารถทํากําไรไดทั้งตลาดขาข้ึนและขาลง 
 

ผลกระทบระหวางประเทศ 
 เนื่องจากวาการลงทุนในปจจุบันน้ีมี การชี้วัด การทําธุรกรรมตางประเทศ ความสมดลุของการชําระ
เงินระหวางประเทศและความแข็งแรงของเศรษฐกิจรายวันน้ันทําไดยาก แตทั้งหมดนี้ยังคงเปนบทบาทหลักที่
สงผลระยะยาวกับหลายๆตลาด ตลาดเงินตราเปนอีกหนึ่งเคร่ืองช้ีวัดท่ีวาคาเงินและเศรษฐกิจของประเทศน้ันๆ
เปนอยางไรเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ อุปสงคของคาเงินท่ีสูงข้ึนหมายถึง คาเงินท่ีมีแนวโนมวาจะสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับคาเงินสกุลอื่นๆ 
 มูลคาของสกลุเงินประเทศใดๆ ยังคงมีบทบาทตอการตลาดอ่ืนๆ ภายในประเทศ หากคาเงินของ
ประเทศนั้นๆออนคาลง เหตุนีจ้ะเปนอุปสรรคตอการลงทุนภายในประเทศเชนเดียวกันกับผลกําไรท่ีเกดิข้ึนในชวง
นั้นจะถูกลดทอนเน่ืองดวยคาเงินที่ออนคา แนวโนมทางการตลาดหลายปจจยัผลกระทบตออุปสงคและอุปทาน 
สิ่งนี่คือผลกระทบตออุปสงคและอปุทานท่ีเปนรูปธรรม อุปสงคและอุปทานสงผลท้ังระดับบุคคลและบริษัท 
รวมทั้งตลาดการเงินโดยภาพรวม ตลาดบางประเภท เชน ตลาดสินคาโภคภัณฑ อุปทานถูกกําหนดโดยผลติภณัฑ 
อุปสงคและอุปทานของน้ํามันจะมกีารเปลีย่นแปลงการปรับราคาของสมาชิกในตลาดซ่ึงเห็นชอบที่จะจายเงินท้ัง
ในวันน้ีและอนาคต ขณะที่อุปทานลดลงหรืออุปสงคเพิ่มขึ้นในระยะยาว ราคาน้ํามันทีส่ามารถเกิดข้ึนไดคือนัก
ลงทุนในตลาดเสนอราคาที่สูงกวาก็จะบรรลุเปาหมายแตยังคงไมเกนิไปจากขีดความสามารถของอุปทานซัพ
พลายเออรที่ตองการราคาท่ีสูงขึ้น ทุกๆ ตลาดจะมีพลังในการขับเคลื่อนที่คลายคลึงกัน ความผันผวนของหุนท้ัง
ในระยะสั้นและระยะยาวสามารถสรางแนวโนมทางการตลาดเปนอปุสรรคของอุปทาน ซึ่งจะเปนผลการกระทบ
ระหวางประเทศ  ในยุคศตวรรษที ่21 ตองรูจักปรับตัวใหเขาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในปจจบุัน หลาย
บริษัทรูจักรูปแบบทางการตลาดแบบเกามาผสมผสานใหมีความสอดคลองใกลเคียงกับเศรษฐกิจแนวใหม จาก
ผลการวิจัยจํานวนไมนอยท่ียังคงเห็นดวยกับรูปแบบเศรษฐกิจแบบเกา แตสําหรับเศรษฐกิจแนวใหม บริษัทหลาย
บริษัทกําลังเรยีนรูซึ่งยังคงยากที่จะเรียนรูใหเขาใจอยางถองแท หลายบริษัทตองนําองคประกอบรูปแบบ
เศรษฐกิจท้ังเกาและใหมมาผสมผสานและสรางรูปแบบทางธุรกิจซึ่งสรางผลประโยชนใหแกบริษัท 
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 กฎ 4 ขอของการตลาดแบบองครวมในศตวรรษที่ 21 วา ทุกสิ่งลวนสําคัญตอการตลาด เพราะทุกสิ่ง
ไมไดมุงสูการผลิตสินคาเพยีงอยางเดียว แตมมุมองของการตลาดในศตวรรษน้ี และศตวรรษหนายอมเปนสิ่งท่ี
ซับซอนกวา ผูมีมมุมองกวางขวางกวา ครบวงจรกวา ไมวาจะเปนความสัมพันธในมติิที่เกิดจากภายใน ภายนอก 
หรือแมแตการตลาดท่ีมตีอความรบัผิดชอบทางสังคม“ผูบริโภคควรแชรความคิดวา ฉันอยากไดสินคาแบบไหน 
เพื่อรองรับสินคาประเภทใด ถาคณุเปนคนมรีะดับ เปนเซเลบริตี้ในสังคม อะไรคือสิ่งที่คณุตองการ ฉนัใด ก็ฉันนั้น 
ถาคุณเปนมนุษยเงินเดือน ความพอใจในการบริโภคสินคาอยูตรงไหน และนั่นคือ กฎที่ผมพูดถึง คือ เขาถึงหัวใจ 
ความตองการ จิตวญิญาณ และความตองการท่ีทําใหโลกสวยงามซ่ึงไมใชแคการทํากิจกรรมเพื่อสังคม 
Corporate Social Responsibility (CSR) อยางเดียว แตจะตองมกีลยุทธธุรกิจคูสังคม Corporate Social 
Responsibility (CSV) ควบคูกันไปดวย เชนเดียวกัน กอนหนานี้หลายบริษัทอาจคิดถึงแตผูถือหุน 
Shareholder แตศตวรรษนี้ จะตองคิดถึงผูเกี่ยวของทั้งหมดที่เปน Stakeholder ดวย” 

ศ.ดร.คอตเลอร ยังใหกําลังใจกับสือ่อยางพวกเราดวยวา เขายังคงมคีวามเช่ือมั่นวา หนังสือพิมพก็ดี ทีวี
ดิจิตอล หรือโซเชียลมีเดียกด็ี ตางยังมีความจําเปนตองพึ่งพาซึ่งกันและกันอยู หากนักการตลาด ใชสื่อตางๆ
เหลานี้ใหเปนเครื่องมือเพื่อสรางยอดขายแกกันและกันอยางจริงจัง หนังสือพิมพ หรือนิตยสารซ่ึงหลายคนคิดวา 
ที่สุดกระดาษจะหมดไปนั้น สําหรบัเขา เขายังคงเชื่อมั่นวา มันจะยังไมหมดไป สื่อตางๆเหลานีค้งจะอยูตอไป 
และเกื้อหนุนกันไดตามยุคสมัยและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 อิทธิพลของประเทศแหลงกําเนดิสนิคา เกี่ยวของกับวิธีดําเนินการของนักการตลาดและผูบริโภคท่ี
สอดคลองกับเครื่องหมายทางการคากับประเทศ และการตัดสินใจในการซ้ือสินคาจากประเทศกําเนดิสินคา 
ตัวอยางเชน ดังท่ีเราจะมีการหารอืกันในคร้ังหนา มีแนวโนมวาเราจะยึดเอาดานคณุภาพกับญ่ีปุน และดานความ
แมนยํากับสวสิ ซึ่งหมายความวาผลิตภณัฑและเคร่ืองหมายการคาจะถูกสรางจากประเทศเหลานี้ซึ่งโดยปกติการ
ซื้อหรือยกเลิกก็ข้ึนอยูกับอิทธิพลของประเทศแหลงกําเนิดสินคาที่ซึ่งผลิตภณัฑถูกสรางขึ้นโดยผูบรโิภคในปจจุบัน
นีม้ีหลายงานวิจยัที่ช้ีวา อิทธิพลของประเทศกําเนิดสินคามีผลตอผูบริโภคอยางไร อีกทั้งยังนําไปสู ความพยายาม
ที่จะรวมหรือแยกผลิตภัณฑจากประเทศผูผลิต แมวาการรวมกลุมกนัดานผลิตภณัฑจะสรางผลกําไรไดอยางเห็น
ไดชัด แตสิ่งที่นาสังเกตคือ นาจะเกิดผลกระทบในเชิงลบของระบบซีโอโอตามท่ีไดมีการพิสจูนหลักฐาน  
 ผลกระทบตอแหลงกําเนิดสินคาในการตลาด พบวา แหลงกําเนิดสนิคามีผลกระทบอยางมากตอ
พฤติกรรมของผูบริโภคและตามท่ีเห็นจากบางสโลแกน เชน ปายแท็กของนาฬิกาย่ีหอโรเล็กซและสว็อตชที่วา 
“งานฝมือ งานประณตี ผลิตในสวติซเซอรแลนด” ดังนั้นจึงแสดงใหเห็นวามีผลกระทบตอการการตัดสนิใจในการ
จัดซื้อ นอกจากน้ี ซีโอโอไดเขารวมกับตราสินคาแบรนดดังอยางท่ีเรารูจักกันดี อยางเมื่อพูดถึงแมคโดนัล ก็จะนึก
ถึงอเมริกา เมื่อนึกถึงแบรนดนีต้องคิดถึงประเทศนี้ ในทํานองเดียวกนักับ เมื่อนึกถึงโคกหรือเปปซีจ่ะนกึถึง
อเมริกา หรือเมื่อนึกถึง หลุยส วิตองและสินคาจากดีไซนเนอรดังเจาอื่นๆก็ตองนึกถึงฝรั่งเศส จากสิ่งตางๆเหลานี้
เปนผลท่ีเกิดจากซโีอโอซ่ึงไดผูกประเทศเขารวมกันกับแบรนดสินคา ซึ่งสิ่งน้ีสามารถนํามาซึ่งท้ังผลในเชิงบวก
ตามท่ีกลาวไวขางตนและผลในเชิงลบอยางเชนการที่เอมริกาสั่งหามนําเขามันฝรั่งทอดหลังจากท่ีพวกเขาถูกบุก
รุกเปนผลใหท้ังสองประเทศเปนศตัรูกัน ดังนั้นนักการตลาดตองระมัดระวังเกี่ยวกับประเภทการวางรากฐานดาน
แบรนดสินคาของซีโอโอ ดังท่ีหลงทําการตลาดตามแบบแผนเฉพาะกลุมอาจจะทําใหเสยีโอกาสไป นอกจากความ
จริงที่วา การเชื่อมโยงกันของแบรนดสินคาและประเทศ กับตราสินคาที่ถูกสรางมาคลายคลึงกัน สงผลใหเกิด
ความยากในการเปล่ียนแปลงการรับรูจากผูบรโิภคไดในภายหลัง 
 พฤติกรรมของผูบริโภคน้ันเปน สิ่งที่สําคัญก็คือ ทําใหนักการตลาดรุนใหมจะตองเจาะกลุมเปาหมาย
ของพฤติกรรมการใชและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีจะเลือกซื้อของสนิคา หรือผลิตภัณฑนั้นๆ กอนวา จะมีจํานวน
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เทาใด ขณะเดียวกัน ก็พยายามมองหาสินคาท่ีคูแขงยังไมไดลงไปแตะหรือสินคาประเภทที่ไมมีใครคาดคิดวามัน
จะสามารถแปลงเปนตัวเงินไดเชน โซนี่ วอลคแมน คือ ผูคนคดิเครื่องฟงเพลงแบบติดตอได แตแอปเปล หา 
subcategory สําเร็จ และสามารถจะคนควาตอไปไดอีกข้ันดวยการผลิตเครื่องมือซึ่งสามารถดาวนโหลดเพลงใน
คอมพิวเตอรใสไอพอดเพ่ือใชฟงเพลงแทนเครื่องเลนวอลคแมนได และจากไอพอด แอปเปล ยังตอยอดถึงสมารท
โฟน กระท่ังถึงไอแพดไดสําเร็จดวย อีกทั้งเชนเดียวกับแนวคิดของนายอัลเรยส กูรูการตลาดรถยนต จากอิตาลี 
ซึ่งบรรยายสั้นๆวาจะทําการตลาดใหดีได ก็ตองโฟกัสเขาไปถึงความคิด และจติใจของผูคน 

ซึ่งเปนกลุมเปาหมาย ยกตัวอยางรถยนตช้ันนําอยาง BMW ซึ่งไมจําเปนตองบอกอะไรมากมาย หากแต
โฟกัสไปท่ีการขับขี่เปนหลักดวยแคมเปญการตลาดที่วา สดุยอดแหงการขับข่ี ในขณะท่ีรถยนตซูบารุ ใครๆก็ยอม
รูดีวา รถยนตยี่หอน้ีขับเคลื่อน 4 ลอ 

“แมคโดนัลด เริ่มตนจาก บารบีควิ แตหลังจากเพ่ิมสายการผลิตใหมอีกตัวคือ แฮม-เบอรเกอรแลวขาย
ดี เขาจึงหันมาโฟกัสธุรกิจของเขาเปนเจาแหงแฮมเบอรเกอร” 
 เห็นไดชัดจากการเนื้อหาขางตนเลยวา ผลกระทบซีโอโอ นักการตลาดสามารถเขาควบคุมการตลาดได 
และดเูหมือนวานี่คืออีกหนึ่งกรณทีี่สงผลลบในซีโอโอเนื่องจากวา การที่หลายๆ บริษัทการผลิตสินคาจํานวนมาก
ทําใหผลิตสินคาไมไดคณุภาพ มีขอบกพรองและตํ่ากวามาตรฐาน กอใหเกิดความยุงยากตอบริษัทอ่ืนๆ 
ภายในประเทศท่ีจะผลักดันสินคาท่ีมีคุณภาพของเขาไปสูผูบรโิภค (Preis, Tobias, Stanley & H. Eugene, 
2011) 
 นอกจากน้ี ในจีนและอินเดยี พูดถึงกลุมในยุโรปกลางของ เยอรมันน ีโปแลนด รสัเซยี จะสังเกตไดวา 
ตลาดน้าํมันยังคงตรึงราคาอยูท่ี 100 ดอลลาสหรัฐตอบาเรล รัสเซียจะยังคงเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจท่ีนา
กลัว ทางฝงใตมีโอกาสท่ีจะขยายตลาดไปยัง ลาตินอเมริกาและบราซลิ ซึ่งจะเปนเจาภาพในการจัดการแขงขัน
ฟุตบอลโลกในป 2557 และการแขงขันกีฬาโอลิมปคในป 2559 พื้นที่สําคัญอื่น ๆ ท่ีนาจับตามองคือพ้ืนท่ีทางฝง
ตะวันออกกลางและแอฟริกาและโดยเฉพาะอยางยิ่งในแอฟริกาใต 
 ความพึงพอใจของลูกคา ในตลาดแบบไดนามิกที่มีการไหลของขอมลูและโปรแกรมการตลาดที่เปน
นวัตกรรมใหม จําเปนตองเขาใจในความจําเปนและความตองการของผูบริโภคทีม่ีความผันผวนไดตลอดเวลา 
ในขณะที่รายไดตอหัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นของผูบริโภคชวยใหงายตอการสํารวจทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือ 
บริษัท ควรจะตระหนักถึงการเปลีย่นแปลงของทุกๆสถานการณตลอดเวลาเพื่อชวยในการตัดสินใจใหเหมาะสม 
ซึ่งเรียกวาการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาดท่ีมีความซับซอน 
 ระบบสารสนเทศประกอบดวย ผูถอืหุน กระบวนการและอุปกรณในการเก็บรวบรวมขอมลู วิเคราะห
และเผยแพรขอมลูที่เกี่ยวของในการตัดสินใจ ระบบนี้จะถูกใชเพื่อเปนฐานขอมูลภายในของบริษัทรวมไปถึงเก็บ
ขอมูลการวิจัยตลาดและขอมูลสําคัญอื่นๆ ภายในบริษัท ระบบภายในประกอบดวยการวิเคราะหขอมลูที่ไดจาก
การสั่งซื้อผลิตภัณฑไปใชในรอบการสงมอบและการขายระบบสารสนเทศ 
 ในการสั่งซื้อสินคาทีต่องการระบบการจัดสง บริษัทตองวิเคราะหสินคาของแบรนดตางๆและทําให
แนใจวาสินคาคงคลังรวมไปถึงวัตถุดิบตนทุนในการผลิตนั้นมีอยูเพียงพอ เพื่อใหแนใจวากระบวนการทุกอยาง  
จะเสร็จสมบูรณในเวลาท่ีสั้นที่สดุเทาท่ีจะทําได ในระบบขอมูลการขาย ยอดขายโดยรวมท่ีแตกตางกันไปในแต 
ละพื้นท่ีจะถูกเก็บรวบรวมและวเิคราะหเพื่อใชทําความเขาใจรูปแบบการบริโภค ขอมูลทีร่วบรวมไดจาก
กระบวนการดังกลาวจะถูกใชวิเคราะหเพื่อทําความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคและพัฒนาผลิตภัณฑเชนเดียวกับ
การจัดการโปรแกรมเพื่อตอบสนองความตองการของผูบรโิภค 
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 ระบบรวบรวมขอมลูทางการตลาดตองมีการรวมทั้ง ประชาชน ระบบและข้ันตอน เพื่อใชรวบรวม
ขอมูลการตลาด สําหรับบริษัทใดๆ ที่นายหนาขายสินคาก็จะมุงเนนไปกับแนวโนมทางการตลาดที่เห็นไดอยูทั่วไป 
ชองทางการจัดจําหนายยังสามารถชวยใหบริษัทไดรับการตอบรับที่ดีจากผูซื้อ  
 หากระบบสารสนเทศทางการตลาดรายงานปญหาใดๆ หรือแนวโนมที่เกิดข้ึนใหมแลว การวเิคราะห
ตอไปสามารถทําไดผานการวิจยัการตลาด กระบวนการวิจัยการตลาดประกอบดวย การกําหนดปญหาการพัฒนา
แผนงานวิจัย, การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล นําเสนอผลการวิจัยและการดําเนินการตัดสนิใจ แตละ
ขั้นตอนจะตองมีการวางแผนอยางรอบคอบและดําเนินการสําหรับการวิจัยตลาดอยางถูกตองจึงจะประสบ
ความสําเร็จ ระหวางที่บริษัทดําเนนิการแกไขปญหาตองแนใจวาวัตถุประสงคไมไดเปนคลุมเครือ 
เกินไปหรือไมไดดาํเนินการการวิจยัไปในทิศทางที่ไมถูกตอง แผนการพัฒนางานวิจัยประกอบดวย การสรางการ
พิมพเขียว เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อสรางฐานขอมูลของปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองมีใช
คาใชจายที่ไมกระทบตอผลกําไรมากจนเกินไป ข้ันตอนตางๆ ยังครอบคลุมไปถึงการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย
และการเก็บรวบรวมขอมูล นักวิจยัตลาดมีเทคนิคตางๆ และรูปแบบในการวิเคราะหขอมูลทีเ่ก็บรวบรวมไว เมื่อ
นักวิจัยทางการตลาดมเีทคนิคและรูปแบบท่ีเพิ่มขึ้น จะชวยใหลดการวิเคราะหผานขอมูลที่เคยรวบรวมไว ซึ่งน่ัน
คือวิธีการจัดการท่ีดีมากในปจจุบนัเพื่อชวยในกระบวกการการตัดสนิใจเปนวิธีท่ีตอยอดจากการศึกษาผลการวิจัย
ทางการตลาด 
 

หนาท่ีหลักของฝายการตลาดคือการทําความเขาใจและตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
 พฤติกรรมของผูบริโภค ครอบคลมุไปถึงทุกๆลักษณะการซื้อ สาธารณูปโภคและการขายออกไปของ
สินคาและบริการ ในกลุมและองคกรไดรับการพิจารณาใหอยูภายใตกรอบของผูบริโภค ความเขาใจผิดเรื่องความ
เขาใจในพฤติกรรมของผูบริโภคคือสูตรแหงความพินาศอยางเชนบางบริษัทท่ีตองเผชิญกับหนทางที่ยุงยาก 
ตัวอยางเชนวอลลมารทไดทําการขยายตลาดดวยการเปดมารทดวยรูปลักษณเดมิในแถบลาตินอเมริกาซึ่งก็เปน
รูปแบบตลาดอเมริกาแบบเดิมๆ ผูบริโภคชาวลาติน-อเมริกาแตกตางจากผูบรโิภคชาวอเมริกาในทุกๆ ดาน  
วอลลมารทไดรับความเดือดรอนและยังลมเหลวในการสรางผลกระทบ 
 สังคม วัฒนธรรม บุคคล และ แรงขับเคลื่อนทางอารมณ เปนเหตุผลหลักๆ ที่มีความเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการซื้อของผูบรโิภค วัฒนธรรม วัฒนธรรมยอย และระดับช้ันทางสังคม มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งกับ
พฤติกรรมการซื้อของผูบรโิภค วัฒนธรรมยอยเกิดจากอิทธิพลของของศาสนา สัญชาติ ท่ีตั้งทางภมูิศาสตรและ
ลักษณะทางเช้ือชาติถูกใชเพื่อกําหนดพฤติกรรมของผูบริโภค  ระดับชนช้ันทางสังคมประกอบไปดวย ผูบริโภคท่ี
มีฐานรายไดระดับเดียวกัน การศึกษา การลิ้มรส ความรูสึกท่ีเหนือกวาและความรูสึกท่ีดอยกวา ซึ่งเมือ่เวลาผาน
ไปผูบริโภคจะสามารถยายจากระดับหน่ึงไปอีกระดับหนึ่ง วัฒนธรรมเพียงอยางเดียวไมสามารถกําหนด
พฤติกรรมการบรโิภคได ตองอาศัยอิทธิพลทางสังคมดวยซึ่งนั่นก็ถือวาเปนบทบาทที่สําคัญอยางหนึ่ง อิทธิพลทาง
สังคมประกอบไปดวย ครอบครัว เพื่อน คนท่ีอยูในชนช้ันเดียวกัน สถานภาพและบทบาทหนาที่ในสังคม กลุม
อางอิงคือกลุมตางๆ ที่มีอิทธิพลทั้งโดยทางตรงและทางออมของผูบริโภค กลุมแรกนั้นประกอบไปดวย ครอบครัว 
เพื่อน และกลุมคนท่ีมีการติดตอกันโดยตรงในชวงเวลาท่ีสําคัญ สวนกลุมที่สองนั้นคือกลุมคนที่มีปฏิสัมพันธกันใน
ระดับที่เปนพิธีการหรือใชเวลาสื่อสารกันระยะสั้นๆ  
 พฤติกรรมการซื้อของผูบรโิภคไดรบัอิทธิพลจากอุปนิสัยสวนตัวของแตละบุคคล ลักษณะทางอุปนิสยั
ของแตละบุคคลนั้นยังคงเหมือนเดิมแตวงจรชีวิตมากกวาท่ีเปลีย่นไป ทางเลือกในการประกอบอาชีพและระดับ
รายไดที่มีความสอดคลองกันยังคงมีบทบาทในการกําหนดพฤติกรรมของผูบริโภคอีกดวย ตัวอยางเชน อาชีพ
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หมอและวิศวกรดานซอฟแวรจะมพีฤติกรรมการซื้อท่ีแตกตางกัน ทั้ง เครื่องแตงกาย อาหาร ยานพาหนะ และ
อื่นๆ ผูบริโภคท่ีมลีักษณะคลายกนัท้ังทางอาชีพและรายไดก็อาจจะมีแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางกัน 
 พฤติกรรมการซื้อของแตละบุคคลที่ไดรับอิทธิพลมาจาก แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู ความเช่ือและ
ทัศนคติ ปจจัยเหลาน้ีสงผลตอผูบริโภคในดานจิตวิทยาและสามารถใชวัดพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคได ทฤษฎี
ความตองการ 5 ข้ันของอับบราฮมั มาสโลว (Maslow’s hierarchy) ทฤษฎีของเฮิรซเบิรก (Herzberg Theory) 
และทฤษฎีของฟรอยด (Freud Theory) ทฤษฎีที่ถูกอางถึงเหลานีน้ั้นไดพยายามท่ีจะอธิบายวามนุษยมีระดับ
แรงจูงใจท่ีแตกตางกันในการตัดสนิใจซ้ือสินคา การรับรูเปนสิ่งที่ชวยใหผูบรโิภคมคีวามเขาใจเกี่ยวกับผลิตภณัฑ
ผานทางประสาทสัมผสั นักการตลาดตองใหความสนใจกับความเขาใขของผูบริโภคเก่ียวกับแบรนดมากกวาการ
เสนอขายผลิตภัณฑ การเรียนรูมาจากประสบการณ ผูบริโภคอาจตอบสนองตอสิ่งเราและซื้อผลติภณัฑ วิธีการ
ซื้อท่ีดีจะสรางประสบการณที่ดีและเปนผลของการเรียนรูที่นาพึงพอใจ ความเช่ือเปนความรูสึกนึกคิดแรกเริ่ม
ของผูบริโภคทีม่ีตอแบรนด ซึ่งเปนอิทธิพลดานแบรนดทีม่ีผลอยางมากตอผูบรโิภค ตัวอยางเชน ความเช่ือท่ีวา 
ความเชื่อที่วาสินคาท่ีถูกผลิตมาจากประเทศเยอรมันนีน้ันเปนสินคาที่มีคุณภาพดีมาก ทําใหบริษัทตางๆเลือกใช
ความเช่ือน้ีใหเปนประโยชนไดดวยการสงสินคาไปผลิตท่ีประเทศเยอรมันนี บริษัทจึงมีความจําเปนตองคํานึงถึง
พฤติกรรมการซื้อของผูบรโิภคไวลวงหนารวมไปถึงวิเคราะหรูปแบบวิธีการในการซื้อท่ีเกิดข้ึนจริง พฤติกรรมการ
ซื้อท่ีซับซอนตองใชความรวมมืออยางสูงจากผูซื้อ  
 กระบวนการซ้ือเกี่ยวเนื่องกับ ความจําเปนในการซ้ือ อํานาจในการตดัสินใจ การสืบคนขอมลู การ
ประเมินทางเลือกของสินคา การตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมหลังจากไดซื้อ บริษัทพยายามอยางหนักท่ีจะเขาใจใน
ประสบการณของผูบริโภคและการคาดคะเนถึงทุกๆ วิธีการในการซือ้ บริษัทจําเปนตองคิดใหครอบคลุมถึง
วิธีการที่จะสรางความตองการในการซ้ือ ตัวอยางเชน การสรางโปรแกรมทางการตลาด บริษัทควรตรวจสอบ 
 การประเมินทางเลือกของผูบริโภคบนพ้ืนฐานของการรับรูแบรนดและความเช่ือบริษัทจําเปนตอง
ทํางานอยางหนักเพื่อพัฒนาผลิตภณัฑที่ตรงกับการรับรูและความเช่ือน้ีอยูตลอดเวลา สดุทายการตัดสนิใจท่ีจะ
ซื้อจะไดรับการประเมินหลังการซ้ือ จะเกิดความคาดหวังท่ีจะเกดิข้ึนตอไปคือ ในดานผลตอบรับจากลูกคา หาก
สินคามีประสิทธิภาพที่ดีจริงลูกคาจะมีความพึงพอใจตอสินคา และจะกลับมาซ้ือใหมรวมถึง ยังแนะนําสินคา
ใหกับผูอื่นอีกดวย ตลาดผูบริโภคถูกกําหนดโดยปจจัยตางๆ ทางภูมศิาสตรสังคมและวัฒนธรรม นอกจากน้ี
พฤติกรรมของผูบริโภคไดรับอิทธิพลจากทางจิตวิทยา ลักษณะสวนบุคคล กลุมอางอิงและเหตุผลทางดาน
ประชากรศาสตร สุดทายขั้นตอนการซื้อท่ีเกิดขึ้นจริงจะมีความเกี่ยวของทั้งดานความซับซอนและวัฏจักร บริษัท
ตองใชทั้งสามปจจัยในการกําหนดกลยุทธ 
 พฤติกรรมผูซื้อธุรกิจไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยของ เศรษฐกิจ เหลาบริษัท ปจเจกชนและความสมัพันธ
ระหวางบุคคล ปจจัยทางธุรกิจ ตวัอยางเชน การเปลี่ยนแปลงบทบญัญัติ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การ
แขงขันท่ีสูงข้ึน นโยบายการคลังและนโยบายการเงินท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูซื้อ ผูซื้อธุรกิจตองตื่นตัว
ตลอดเวลาเกีย่วกับการตดิตามและวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจ   ปจจัยระดับบริษัทมบีทบาทสําคัญมากในการ
ใชเพื่อตัดสินพฤติกรรมการซื้อ ผูขายตองใหความสําคัญในเรื่องความเขาใจในกระบวนการของฝายจัดซื้อและ
บุคคลในแผนก ตามหลักวิทยาศาสตรมักมีบุคคลระดับมืออาชีพจํานวนมากเขารวมกับฝายจัดซื้อเพื่อขับเคลื่อน
แนวทางใหสอดคลองกับเปาหมายขององคกรขนาดใหญ ในขณะท่ีการจัดการสินคาคงคลังเปนสิ่งสําคัญอีกอยาง
หนึ่งของบริษัท ที่ชวยสรางความสมัพันธระยะยาวกับซัพพลายเออร บุคคลหลายคนจากตางแผนกมสีวนในการ
ตัดสินใจท่ีจะซื้อและถือเปนเรื่องจําเปนสําหรับผูขายที่จะตองเขาใจลักษณะนสิัยของกลุมบุคคลท่ีมีสวนรวม
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เหลานี้ ปจจยัทางภูมิศาสตรยังมีอทิธิพลพฤติกรรมการซ้ือเชนเดียวกันกับวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันในแตละ
ประเทศ ผูขายความจะตองสรางความคุนเคยในวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันนี้ดวย 
 กระบวกการการซื้อท่ีเกิดขึ้นจริงสามารถเขาใจไดจากภาพรวมของสนิคา  หากสินคาเปนสินคาท่ีมี
มูลคานอยและราคาถูก ผูซื้อธุรกิจจะสนใจหาสินคาราคาถูกท่ีสดุและสั่งในปริมาณท่ีมาก ซัพพลายเออรจะเสนอ
ราคาสินคาระดับมาตรฐานดวยราคาต่ํา หากสินคามีมลูคาสูงและคาใชจายถูก ผูซื้อธรุกิจจะมองหาบริการเสริม
หรือขอมูลอื่นๆ ประกอบกับราคาถูก หากสินคาเปนสินคาท่ีมีมลูคาสูงและคาใชจายสูง ผูซื้อธุรกจิจะสนใจในแบ
รนดของสินคาท่ีมีชือ่เสียง ราคาไมไดเปนขอจํากัดของสินคาท่ีมีมลูคาสูง ซึ่งซัพพลายเออรจะเสนอกลยุทธระยะ
ยาวแกสมาชิกเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี  
 กระบวนการการซื้อประกอบไปดวย ขั้นตอนความตองการทางการซ้ือ คําอธิบายความตองการ 
คุณลักษณะของสินคา การลอยตัวของการตัดสินใจท่ีจะซื้อ การคัดเลือกซัพพลายเออร โมดลูยืนยันการสงมอบ
และการกาํหนดระเวลาการจดัซื้อจัดหา การซ้ือของรัฐบาลและสถาบันแตกตางจากการซ้ืออุตสาหกรรมเพราะ
สินคาผูใหบริการจะใหบริการฟรีหรือคิดคาธรรมเนียมใหแกลูกคาท่ีมขีนาดใหญ   
 กระบวนการซ้ือดังกลาวตองมผีลงานนําเสนอที่ดีและมรีะบบการประมูลงานท่ีโปรงใส เห็นไดชัดวาการ
สังเกตจากเน้ือหาขางตนนั้นอยูในกระบวนการของการซ้ือธรุกิจและการซ้ือของผูบริโภค ซัพพลายเออรตองรูจัก
ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงและหากลยุทธการตลาดท่ีแตกตางกนั 
 เมื่อผูจดัการสามารถท่ีจะใชโอกาสในการวิจัยการตลาดและรูปแบบอ่ืนๆ และรูจักใชเทคโนโลยี           
มาสนับสนุน แลวขั้นตอนตอไปคือการคํานวณขนาดของตลาด การเจริญเติบโตและรูปแบบธุรกจิอื่นๆ                 
ที่เกี่ยวของกัน ผูจัดการประเมินความตองการผลิตภัณฑในการการตลาดท่ีกําหนดโดยการคํานวณขายสินคา
โดยรวมตอตลาดตอกลุมของลูกคาที่กําหนดไวในเวลาที่จํากัดภายใตกลยุทธการตลาดที่ถูกสรางขึ้น จากการ
คาดการณของเหลาผูจดัการไดคํานวณสวนแบงทางการตลาดของบริษัทเพื่อใหงายตอการเผชิญหนาคูแขงทาง
ธุรกิจ ผูจัดการฝายการตลาดยอมรับในตลาดของผูบรโิภควาการรวบรวมขอมูลนั้นสําคัญเพ่ือทําความเขาใจการ
รับรูของผูบรโิภคผานเทคโนโลยีทีม่ีการวิจัยทางการตลาดและรูปแบบเชิงปริมาณ ความเขาใจลูกคาจะชวยให
บริษัทประเมินความตองการของตลาดโดยภาพรวม เครือขายอินเตอรเน็ตนั้นมีอิทธิพลตอตลาดมาต้ังแตอดีต 
และดเูหมือนวาจะมีอทิธิพลอยางมากในดานการพัฒนาการผลิตตามสายการผลิต ของสินคาประเภทรถยนตและ
โทรศัพท นี่เปนโอกาสทีด่ีที่จะเจาะเปาหมายทางการตลาด เพราะวาปจจุบันลูกคาสวนใหญมีความตองการที่จะ
ใชอินเตอรเน็ตกันอยางแพรหลายซึ่งตอบสนองความตองการไดอยางนาพึงพอใจ อินเตอรเน็ตไมไดชวยในการ
แกปญหาไดอยางรวดเร็ว ตองใชเวลาและความพยายามอยางมากเพื่อบรรลุเปาหมาย สงผลใหผลตอบแทนท่ี
ไดรับนั้นมหาศาลและสามารถกาวกระโดดข้ึนไประดับตนๆได 
 เทคโนโลยีนั้นไดเปนมากกวาการโฆษณาขายและการสงมอบไมทันตามที่แจง เหลานักการตลาดไมได
มองวาเทคโนโลยีจะชวยใหการทําการตลาดน้ันงายดายข้ึน เพราะการตลาดควรจะถูกสรางจากการแขงขัน
มากกวา อยางไรก็ตามเทคโนโลยสีามารถสรางโอกาสใหแกนักการตลาดได เชนการนําเสนอสินคาผานสังคม
ออนไลนตางๆ หรือบนหนาเว็บของเจาของสินคาเอง อีกท้ังยังเพิ่มชองทางการเรียนรูใหมๆ  ใหลูกคารูจัก
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภค อยางไรก็ตามเทคโนโลยีกย็ังคงเปนเรื่องที่นาผิดหวังอยู และลูกคาบางกลุมไมรู
วาเทคโนโลยีจะถูกระงับตอนไหน มันเปนวิธีท่ีดีที่สดุที่จะใชเทคโนโลยีอยางระมัดระวังและเขาถึง 
 ทุกวันน้ีโลกถูกขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ผูจัดการฝายการตลาดหลายทานยังคงพยายามท่ีจะใชอุปกรณ
สํานักงาน โดยปกติแลวผูจัดการฝายการตลาดจะใชเครื่องมือทางสถิติเชน วิเคราะหการถดถอย วิเคราะหปจจัย 
และอื่นๆ รูปแบบอยางแนวความคิดของมารคอฟ (Markov Process Model) แนวความคิดดานการตอบสนอง
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ยอดขายเพื่อใชสนับสนุนกระบวนการการตดัใจทางการตลาด ผูจัดการฝายการตลาดยังใชโปรแกรมประยุกต
เกี่ยวกับดานการตลาดและการขายดวย ซึ่งชวยใหสามารถตัดสินใจเร่ืองราคา และงบประมาณในวันตอวันได
(Cory Mitchell, 2014) 
 ปจจัยดานวิวัฒนาการของเทคโนโลยี โลกาภิวัตน และการตลาดท่ีมคีวามเปนอิสระ ปจจยัเหลานี้อยู 
ในกลุมของปจจัยที่ชวยสรางเศรษฐกิจแนวใหม ปจจัยทั้ง 3 มีผลกับปจจัยอื่นๆ ในระดับที่แตกตางจากแนวคิด  
ในการสรางแรงผลักดันในระบบเศรษฐกิจแนวใหม ในระบบเศรษฐกจิรูปแบบเดิมๆนั้นมักใชอุปกรณเชงิอุปมาน 
(Analog devices) ซึ่งทํางานบนสัญญาณคลื่นตอเนื่อง (Continuous Signal Wave) ตัวอยางเชน แผนเสยีง 
(gramophone records) วิถีโลกและเครื่องมือตางๆ ในโลกยุคปจจบุันน้ีตางก็ทํางานบนเทคโนโลยีดิจติอล      
ที่ซึ่งขอมูลจะถูกสงออกไปในลักษณะเลขฐานสิบ (Ones and Zeroes) อยางไรก็ตาม ขอมูลดิจิตอลไมสามารถ
สงผานกันไปมาไดโดยไมไดเชื่อมตอผานสายเคเบลิหรือเครือขายไรสาย การเชื่อมตอน้ีจะทําไดผานอินทราเน็ต 
เอ็กซทราเน็ตและอินเทอรเน็ต (Sir Matin Sorrell, 2012) 
 ณ ปจจุบันนี้ นักการตลาดยังคงเฝาติดตามการตัดสินใจของลูกคา ทําใหนักการตลาดสวนใหญได
วิเคราะหตลาดดวยกลยุทธและเครื่องมือท่ีชวยใหเขาถึงลูกคา จากบทความของนิตยสารฟอรบส (Forbes)   
สรางความนาประหลาดใจเกี่ยวกบัแนวโนมในการตลาดป 2557 ซึ่งดูเหมือนวา เราไดเห็นจากรายละเอียดการ
พยากรณแนวโนมทางการตลาดในปน้ันๆ ของทุกๆ เดือนมกราคม ซึ่งบอยครั้งที่พบวารายละเอียดเหลานี้ก็เปน
เนื้อหาซ้ําๆหรือมีความเปลีย่นแปลงไมมากไปจากปกอน อยางไรก็ด ีอยาเพิ่งคิดวาแนวโนมในปนี้จะดี อยาเพิ่ง
หยิ่งทะนงไป แตกระนั้นเรากค็อนขางมั่นใจวาจะไดเห็นแนวโนมทางการตลาดท่ีแตกตางออกไปจากปกอนๆ 
ความสามารถในการคาดการณทางการตลาดของธุรกิจขนาดเล็ก ยังคงมองเห็นความสดช่ืนบาง ความพยายามท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากสิ่งนี้ มองเผินๆ ก็พอจะเดาไดวาเรากําลังจะไดเห็นอะไรจากการตลาดของธุรกจิขนาดเล็ก 
(Cory Mitchell, 2014) เมื่อไมกีป่ท่ีผานมาน้ีดเูหมือนวาทุกๆ บริษทัจะรูสึกผูกพันกับการสรางขีดความสามารถ
บนฐานสื่อสังคมออนไลนตางๆ ปจจุบันเรากําลังไดรับความคิดที่วาการสรางไซตสื่อสังคมออนไลนใหมีความนิยม
นั้นไมแนนอน  แตนั่นจะยังคงเปนตลาดสื่อออนไลนท่ีไดรับความนยิมอยู ความคิดที่วาเราควรจะรูสึกถูกบีบให
ไดรับประโยชน และมีสวนรวมในทุกๆอยางไมไดเปนเหตผุลเดียว มนัเปนกลยุทธท่ีจะนําไปสูการแขงขนัท่ีสราง
ความตกต่ําอยางแทจริง แทนที่เราจะเช่ือวาในป 2557 นี้ จะสามารถใหความเช่ือมั่นกับธุรกิจขนาดเลก็และจะมี
ประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะบูรณาการสื่อสังคมออนไลนท่ีจะเลือกฐานท่ีเฉพาะเจาะจงซึ่งทําใหเกิดความฉลาด
อยางมากในธุรกิจ ซึ่งก็ไมไดเปนจริงท่ีวา สื่อสังคมออนไลนจะเหมาะสมกับทุกๆอตุสาหกรรม ธุรกิจในปน้ีควรจะ
ตัดสินใจวา ฐานใดท่ีเหมาะสมที่ชวยใหเขาถึงลูกคามากท่ีสุด และความหวังถึงผลตอบรับที่จะถูกสงคนืมา 
(Angeli, E .et al., 2011) การตลาดแบบ “กังนัม สไตล” นั้นทําใหเราอยูเหนืออํานาจของการกระตุน แตใน 
ขณะที่เราเริม่ดําเนินการในปใหม ความรูสึกท่ีถูกครอบงําของผูบริโภคก็เปนอีกหนึ่งความเหนื่อยยาก ความรูสึก 
ที่ไดจากการเช่ือมตอเทคโนโลยีในโลกดิจติอลน้ันชางสดใส ฉูดฉาดและหลากหลายความรูสึกสรางความเบื่อ
หนายในชีวิตประจําวัน เปนผลใหป 2013 จะเปนปที่ซึ่งความสําเรจ็มากในกลยุทธการตลาดจะแตกตางออกไป
แตกอน เพราะการขายสินคาและบริการน้ันถูกเพิ่มความสะดวกสบายท่ีพรอมบริการใหแกลูกคา ตามกลยุทธทาง
การตลาด แคมเปญนั้นถือเปนสิ่งท่ีเยี่ยมมากตามทฤษฎี  ปญหาเก่ียวกับการมุงเนนไปที่กลยุทธที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมทางการตลาดและกระบวนการที่จะขึ้นอยูกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งจะดําเนินการไปตามระยะเวลาท่ี
บริษัทกําหนด อันท่ีจริงการเพิกเฉยตอการคํานวณระยะเวลาตอลูกคาซึ่งอันท่ีจริงการละเลยลูกคาที่มีบญัชีตาม
ระยะเวลาที่กําหนดนั้นเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาจนถึงขณะนี้ บริษัท ไดรับความกาวหนาในการบูรณาการสื่อสังคม
ออนไลนและเปนชวงเวลาท่ีลูกคาไดมสีวนรวมซึ่งเปนแคมเปญการตลาด เราคิดวาจากนี้ไป การตลาดผานทางสื่อ
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สังคมออนไลนและเว็บไซตตางๆ จะไดรับความสนใจมากข้ึน เราตื่นเตนท่ีจะไดเห็นกลยุทธใหมๆ  ที่เกดิจากแรง
บันดาลใจเหลานี ้
 จากการสํารวจจาก โฟรเนสส มารเก็ตติ้ง กรุป (Four Naise Marketing Group) โดยอางวา 73% 
ของผูบริหารระดับสูงไมเช่ือวาการตลาดอยางมีจะนัยสําคัญเกี่ยวกับการสรางความสมัพันธของรายได นี้ไมไดเปน
เหตุผลที่ดีท่ีวา ในป 2557 จะเปนปท่ีทุกคนต่ืนตัว แทนท่ีจะวัด Lead Generation มูลคาของทางการตลาดของ
บริษัทจะถูกวัดจากการเจริญเติบโตของยอดขาย สิ่งน้ีสามารถใชเปลีย่นแปลงตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการตลาดที่
สําคัญ ซึ่งจะนาํไปสูการสรางสรรคฝายการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 
 ซึ่งในปปจจุบันนี้ผูคนจํานวนมากซ้ือโทรศัพทสมารทโฟนกวาพีซี ในขณะที่มันใหความรูสึกเหมือนวาเรา
ไดยินคําวา "มือถือ" มากกวาช่ือของเราเอง นักการตลาดท่ัวโลกยังคงตามไมทัน 90% ของพวกเขามีโมบายไซต 
แตเพียง 20% เทาน้ัน ที่ใชกลยุทธทางโทรศัพทมือถือเปนสวนหน่ึงที่ชวยใหการวางแผนการตลาดโดยภาพรวม
นั้นงายขึ้น ถาไมมีอะไรในรายการนี้ท่ีชวยใหบรรลผุล การพึ่งพาโทรศัพทมือถือจึงเปนเรื่องที่สําคัญ และเปนกล
ยุทธทางการตลาดท่ีโดดเดนมากกบัทุกคนในปน้ี 
 

สรุปมุมมองและแนวโนมการตลาด 
 แนวโนมตลาดเปนแนวโนมของตลาดการเงินท่ีจะมีแนวโนมที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเวลา
ระยะเวลาเปลี่ยนไป แนวโนมเหลาน้ีจะถูกจัดเปน การตลาดระดับภมูิภาคและตลาดระดับโลกในชวงของกรอบ
เวลาระยะยาว  ระดับปฐมภมูิในชวงกรอบเวลาระยะกลาง และทุตยิภูมิในชวงกรอบเวลาระยะสั้น 
 Lead Generation ของธุรกิจคือกิจกรรมทางดานการตลาดที่ธรุกิจจะตองดําเนินการเพ่ือใหไดมาซึ่ง
รายชื่อของผูติดตอทางธุรกิจที่จะนําไปสูกระบวนการและขั้นตอนของการขาย (Sales Process) 
 แนวโนมทางการตลาดเคยชวยสรางกําไรใหผูคาและนักลงทุน แนวโนมโดยรวมหรือสภาพสิ่งแวดลอมที่
หลากหลาย การเปลี่ยนแปลงจากราคาหนึ่งไปอีกราคาหนึ่งเปนตัวบงช้ีไดวาเปนการสรางผลกําไรหรือขาดทุน    
มี 4 ปจจัยหลักท่ีสงผลตอการผันผวนท้ังในแนวโนมระยะยาวและระยะสั้น ปจจัยเหลานั้นคือ รัฐบาล ธุรกรรม
ตางประเทศ การเก็งกําไรและการคาดการณ และอุปสงคและอุปทาน 
 ความมีประสิทธิภาพของปจจัยทั้งหลายในแนวโนมทางการตลาดโดยปกติแลวจะถูกสรางขึ้นมาจาก          
4 ปจจัยหลักนี้ นั่นคือ รัฐบาล ธุรกรรมตางประเทศ การเก็งกําไรและการคาดการณ รวมถึงอุปสงคและอุปทาน 
ซึ่งถูกเช่ือมโยงและสงผลตอเงื่อนไขในการตัดสินใจดานแนวโนมทางการตลาด เชน นโยบายการเงินและนโยบาย
การคลังของภาครัฐมีผลกระทบตอแนวโนมทางการตลาดอยางมากที่สุด และยังสงผลตอไปยังปจจัยอืน่ๆ ท้ัง
ธุรกรรมตางประเทศ การเก็งกําไรและการคาดการณ อีกท้ังยังขับเคลื่อนและสรางความเปลี่ยนแปลงตออุปสงค
และอุปทานในการสรางแนวโนมทางการตลาดอีกดวย 
 เหลาบริษัทในยุคศตวรรษท่ี 21 ตองรูจักปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม บริษัทตอง
รูจักนําเอาแนวคิดเดิมและแนวคดิใหมมาประยุกตที่จะนํามาซึ่งประโยชนตอบริษัทเพ่ือสรางรูปแบบในการดําเนิน
ธุรกิจ การวิเคราะหแนวโนมทางการตลาด มี 4 ปจจัยหลัก ไดแก รัฐบาลและประเทศแหลงกําเนิดสินคา 
สิ่งแวดลอมทางการตลาดท้ังระดับโลกและระดับภมูิภาค อุปสงคและอุปทาน รวมไปถึงการพัฒนาดานเทคโนโลยี 
ตามรายละเอียดดานลางนี้ 
 รัฐบาลและประเทศแหลงกําเนิดสนิคา เปนผลใหเกิดการปฏิบตัิตนท้ังนักการตลาดและผูบริโภคใหมี
ความเชื่อมโยงกับตลาดสินคาของประเทศตนเองและยังทําใหเกิดการตัดสินใจท่ีจะซื้อสินคาท่ีถูกผลิตจาก
ประเทศตนเองอีกดวย 
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 สิ่งแวดลอมทางการตลาดท้ังระดับโลกและระดับภมูิภาค เปนตัวช้ีผลวิจัยการวางแผนการตลาดวา
สามารถสงผลกระทบตอแนวโนมทางการตลาดของทุกๆธุรกิจไดหรอืไม การผันตัวเปนแหลงกําเนิด              
ขีดความสามารถท่ีลดลงในทุนมนุษย (Human Capital) พลังการคาปลีกท่ีดีขึ้น  ความสาํคัญของการสื่อสาร
ภายในที่เพ่ิมขึ้น ขจัดโครงสรางระดับภูมภิาค การเพิ่มขึ้นของระบบการเงิน  
 อุปสงคและอุปทาน ความจําเปนและความตองการของผูบรโิภคนั้นเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ในขณะท่ี
รายไดตอหัวของผูบริโภคเพ่ิมสูงขึน้ เปนทางเลือกที่ชวยเพ่ิมการตัดสินใจซ้ือสินคาไดมากขึ้น บริษัท ควรจะ 
ตระหนักถึงการเปลีย่นแปลงทุกสถานการณอยูตลอดเวลาเพื่อชวยในการตัดสินใจท่ีเหมาะสม ในสวนของธุรกิจ
ตอผูบรโิภค ปจจยัหลักของฝายการตลาดคือการรับรูและเขาใจวา ผูบริโภคจําเปน ตองการและกระหายสิ่งใด 
พฤติกรรมของผูบริโภคเปนไปตามภาพรวมของเรื่อการจัดซื้อจดัหา สาธารณูปโภค การควบคุมการจดัการของ
สินคาและบริการ ลักษณะทางบุคลิกภาพของแตละบุคคลสงผลพฤตกิรรมการซื้อของผูบรโิภค  นอกจากลักษณะ
ทางบุคลิกภาพท่ีไมเหมือนเดิมแลว วงจรชีวิตก็เปลี่ยนไปดวย ในสวนของธุรกิจตอธุรกิจ ตลาดประกอบไปดวย   
2 สวนน่ันคือ ตลาดผูบรโิภคและตลาดธุรกจิ ในขณะท่ีปจจยัดาน เศรษฐกิจ บริษัท บุคคลและการติดตอสื่อสาร
ระหวางบุคคล มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือธุรกิจ (Preis, Tobias, Stanley & H, Eugene., 2011) 
 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี โลกาภวิัฒน  และความมีอสิระทางการตลาดมากข้ึน ปจจัยเหลานี้อยูใน
กลุมของปจจัยที่ชวยสรางเศรษฐกจิแนวใหม ปจจัยทั้ง 3 มีผลกับปจจัยอื่นๆ ในระดบัท่ีแตกตางจากแนวคิดใน
การสรางแรงผลักดันในระบบเศรษฐกิจแนวใหม ในระบบเศรษฐกิจรูปแบบเดมิๆ นั้น มักใชอุปกรณเชิงอุปมาน 
(Analog Devices) ซึ่งทํางานบนสัญญาณคลื่นตอเนื่อง (Continuous Signal Wave) ตัวอยางเชน แผนเสยีง 
(Gramophone Records) ไมวาจะเปนหนังสือพิมพกด็ี ทีวีดิจิตอล หรือโซเชียลมีเดียก็ดี ตางยังมีความ
จําเปนตองพึ่งพาซึ่งกันและกันอยู หากนักการตลาด ใชสื่อตางๆเหลานี้ใหเปนเครื่องมือเพื่อสรางยอดขายแกกัน
และกันอยางจริงจัง หนังสือพิมพ หรือนิตยสารซ่ึงหลายคนคดิวา ท่ีสุดกระดาษจะหมดไปน้ัน ก็ยังคงเช่ือมั่นวา 
สื่อตางๆเหลานี้คงจะอยูตอไป และเกื้อหนุนกันไดตามยุคสมัยและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ. 
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