
 

 

บทที่ 2 
การตลาดในยุคดิจิทัล 

(Marketing in the Digital Age) 
 

บทนี้ผูเขียนจะอธิบายแรงบังคับในยุคอินเทอรเน็ต กลยุทธการตลาดในยุคดิจิทัล พาณิชย

อิเลคทรอนิคส (E-commerce domains) การดําเนินงานพาณิชยอิเลคทรอนิคส และ คํามั่น

สัญญา และสิ่งที่ทาทายของพาณิชยอิเลคทรอนิคส (The promise and challenges of E-

commerce) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

แรงบังคับในยุคอินเทอรเน็ต (Major forces shaping the internet age) 
 

แรง หรือ ปจจัยที่มีบทบาทสําคัญในการจัดรูปรางของเศรษฐกิจโลก ไดแก เทคโนโลยี 

โลกาภิวัฒน หรือ ส่ิงแวดลอม เปนตน ในสวนนี้ผูเขียนจะอธิบายปจจัยที่มีอิทธิพลตอยุคดิจิทัลมี 4 

ปจจัย คือ ดิจิทัลและการติดตอ (Digitalization and connectivity) อินเทอรเน็ต (The Internet 

Explosion) คนกลางชนิดใหม (New types of intermediaries) และการเฉพาะเจาะจงลูกคา 

(Customization) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
1.  ดิจิทัลและการเชื่อมตอ (Digitalization and connectivity) 
     การเชื่อมตอ ประกอบดวยอินทราเน็ต (Intranets) เปนเครือขายที่เชื่อมบุคลากรใน

บริษัท ในขณะที่ เอ็กซทราเน็ต (Extranets) เปนการเชื่อมตอบริษัท ซัพพลายเออร ตัวแทน

จําหนาย และหุนสวนภายนอก  และ อินเทอรเน็ต (internet) เปนเว็ปสาธารณะ (public web) ของ

เครือขายคอมพิวเตอร เชื่อมตอผูใชทั่วโลก อินเทอรเน็ตจะประกอบดวยสวนสําคัญ 1 สวนคือ

ไฮเวยสารสนเทศ (one big information highway) 
2.  ปรากฏการณของอินเทอรเน็ต (The Internet Explosion) 
     การพัฒนาเวิรลดไวดเว็ป ( World Wide Web: WWW.) และเว็ปบราวเซอร (Web 

Browsers) ทําใหอินเทอรเน็ตกลายเปนเทคโนโลยีการติดตอส่ือสารที่ทรงพลัง ปลายศตวรรษที่ 20

มีผูใชอินเทอรเน็ต 400 ลานคน ในปลายป ค.ศ. 2002 ประเทศจีนใชอินเทอรเน็ตประมาณ 59 ลาน

คน (มีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของโลก) นอกจากนั้น ประเทศฮองกงเปนผูนําในการใชอินเทอรเน็ต 

คือ คนหนึ่งจะใชอินเทอรเน็ตตอวันเปนเวลา 10 ชั่วโมง 13 นาที การศึกษาไดประมาณการไววาใน

ป ค.ศ. 2007 จะมี Web surfers ประมาณ 1.5 ลานลาน 
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      การเติบโตของอินเทอรเน็ตกอใหเกิดเศรษฐกิจใหม โดยอินเทอรเน็ตไดพัฒนา

เทคโนโลยี การมอบหมายอํานาจใหกับผูบริโภค กิจการธุรกิจ ผานการเชื่อมตอ การวิจัยพบวา

ผูบริโภคคนหาขอมูลจากอินเทอรเน็ต เพื่อการเลือกซื้อรถยนต ประกัน การหางาน การจําหนายตั๋ว

เครื่องบิน การเลือกสถาบันการศึกษา การลงทุน เปนตน 

 

ตารางที่ 2-1 การเปรียบเทยีบเศรษฐกิจด้ังเดิม กับเศรษฐกิจสมัยใหม 
 

เศรษฐกิจด้ังเดิม เศรษฐกิจสมยัใหม 

การจัดการสนิคา 

มุงเนนการคาที่มีกาํไร 

ตรวจสอบคะแนนดานการเงิน 

มุงเนนผูถือหุน 

ฝายการตลาดทําการตลาด 

พัฒนาตราสนิคาโดยการโฆษณา 

มุงเนนการหาลูกคา 

ไมประเมินความพงึพอใจของลูกคา 

การจัดการสวนตลาด 

มุงเนนคุณคาลูกคาตลอดชีวิต 

ตรวจสอบคะแนนดานการตลาด 

มุงเนนผูมีสวนไดเสีย 

พนกังานทุกคนทาํการตลาด 

พัฒนาตราสนิคาโดยการปฏิบัติงาน 

มุงเนนการรักษาลกูคา 

ประเมินความพึงพอใจของลกูคา 
  

ที่มา (Kotler, 2005: 38) 

 
3.  คนกลางชนิดใหม (New types of  intermediaries) 
      แอนเดอรสัน และแอนเดอรสัน (Anderson and Anderson, 2002) เขียนวาอินเทอรเน็ต

ทําใหผูผลิตสินคาสามารถติดตอส่ือสารโดยตรงกับลูกคาคนสุดทาย (End customers) โดยไมตอง
พึ่งพาคนกลาง ถึงอยางไรก็ตาม ปลายน้ําของหวงโซอุปทานมีความซับซอน และกระจายตัว

กอใหเกิดโอกาสใหมๆ สําหรับนักการตลาด หรือคนกลาง ซึ่งนักการตลาดตองปรับเปลี่ยนบทบาท

ของตนเองใหม โดยทั่วไป หนาที่ของคนกลางมี 3 กลุม หรือ 9 หนาที่ ไดแก การสรางสรรคคุณคา

แกลูกคา (ใหขอมูลเกี่ยวกับผูซื้อ ผูขาย และสินคา หรือบริการ) ธุรกิจใหมที่อยูรอด (การประหยัด

ในขนาด การประหยัดในขอบเขต และความสะดวกสบายดานสถานที่และเวลา) และโอกาสการ

เจริญเติบโตของบริษัทที่เชี่ยวชาญ (การลดความไมแนนอนของคุณภาพ ) ดังนั้นนักการตลาดตอง

ปรับหนาที่การตลาด 9 ประการใหสอดคลองกับอินเทอรเน็ต หรือ การทําตลาดอิเลคทรอนิคส (E-

marketing) 
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      3.1  ความกลางสรางสรรคคุณคา 
  คนกลางมีหนาที่หลักคือการแกปญหาในกับผูซื้อ ซึ่งจะสงผลตอการแกปญหา

ในกับผูขายเชนกัน กลาวคือคนกลางควรทราบความตองการทั้งของผูซื้อ (คําแนะนํา  การ

เฉพาะเจาะจง ราคา อรรถประโยชนดานเวลา สถานที่ การบริการหลังขาย) และความตองการของ

ผูขาย (การตลาด การบริหารหวงโซอุปทาน การผลิตขนาดเล็ก ความเสี่ยง) เพื่อแกปญหา หรือ

ความตองการไดอยางมีประสิทธิผล อนึ่งคนกลางมี 2 ประเภท ไดแก ตัวกลางดานการคา เชน 

บริษัทเพื่อการคา (trading company) ผูจัดจําหนายสินคา ตัวแทนขาย (sales agent) นายหนา 

(broker) และ ตัวกลางที่เชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน ผูรับขนสงสินคา (Third party logistics: 

3PL) การเงิน ที่ปรึกษาการออกแบบ (design) สัญญาการซอมบํารุง (แสดงดังภาพที่ 2-1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2-1 ความกลางแบบดั้งเดิมรวมความตองการของผูขายและผูซื้อ 

ที่มา (Anderson and Anderson, 2002) 

 
      3.2  คนกลางรวมมือกบัเว็บไซต (Co-opting Web) 

 คลื่นลูกที่ 1 ของเว็ป คือ คนกลางทุกคนตองการเปนคนกลางดานอินเทอรเน็ต 

ซึ่งไมตองมีรานคา หรือ ไมตองมีสินคาคงคลัง ฯ คลื่นลูกที่ 2 เปนยุดเสื่อมคือเกิดความขัดแยง/

ตัวกลางดานการคา 
-บริษัทเพื่อการคา 
-ผูจัดจําหนายสินคา 
-ตัวแทนขาย  
-นายหนา  
ตัวกลางที่เช่ียวชาญเฉพาะดาน 
-3PL 
-การเงิน 
-ที่ปรึกษาการออกแบบ  
-สัญญาการซอมบํารุง 

ความตองการของผูซื้อ 
-คําแนะนํา  ประเภทสินคา การเฉพาะเจาะจง ราคา 

อรรถประโยชนดานเวลา สถานที่ การบริการหลังขาย 

ความตองการของผูขาย 
-การตลาด การบริหารหวงโซอุปทาน 

การผลิตขนาดเล็ก ความเสี่ยง 

ผูขาย 1 

ผูขาย 3 

ผูขาย 2 

ผูขาย 4 

ผูซื้อ 1 

ผูซื้อ 3 

ผูซื้อ 2 

ผูซื้อ 4 
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แตกแยกระหวางธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) คลื่นลูกที่ 3 คนกลางที่จะเจริญกาวหนาตองเปนเครือขาย 

(Network) ซึ่งเปนการสรางคุณคา และรายได โดย (1) กําไรจากความสอดคลองระหวางลูกคากับ

ผูขายปจจัยการผลิต (Suppliers) (2) กําไรจากการตอบสนองความตองการของลูกคาไดตรงตาม

สถานที่และเวลา (3) กําไรจากการรับประกันคุณภาพ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

การรวมมือระหวางคนกลางแบบดั้งเดิมกบัเว็บไซตกระทําได 3 แนวทาง ดังนี ้ 

ก. ความสอดคลอง (Matching)  โดยการใชขอมูลที่ดีที่สุด (using superior data)มีความ

จําเปนแตไมไดใหคาตอบแทนในสินคาหลัก/ตลาดหลัก คนกลางจะเพิ่มคุณคา โดยการให

ขอมูลของผูขาย ขอมูลของผูซื้อ และ ขอมลูของสินคา 

ข. ความตองการ (Requisitioning) เปนการเปลี่ยนแปลงรูปรางผลิตภัณฑ (Product 

transformation) และพัฒนาโอกาสตลาดใหม (The new opportunities) ไดแก การ

ประหยัดในขนาด การประหยัดในขอบเขต และการสรางอรรถประโยชนดานเวลา และ

ดานสถานที่  

ค. การแกปญหา สรางความมั่นใจดานคณุภาพ (ensuring quality, modifying 
offerings) เว็ปเพิ่มพูนอนาคต (web- enhanced future) ไดแก การลดความไมแนนอน

ดานคุณภาพ การบํารุงรักษานามแฝง (Preserving anonymity) และการพัฒนาสนิคา 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 2-2 วงจรของคนกลาง 

ที่มา (Anderson and Anderson, 2002) 
 

 

แกปญหาของผูผลิต/ขาย 

แกปญหาของลูกคา 

ไดความรูของลูกคา 

ไดความรูของผูผลิต/ขาย 

ตราสินคาของคน
กลาง บริบท 
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3.3  เปลีย่นแปลงภูมิถาปตถของชองทางการจัดจาํหนาย(Transforming the 
distribution landscape) 

      ปจจุบัน คนกลางสามารถเจริญรุงเรือง (Thrive) ถาเปลี่ยนแปลงวิธีการเพิ่มคุณคา 

และการหาคาตอบแทน/รายได ซึ่งคนกลางในปจจุบันสามารถสรางคุณคาได 9 ประการ (เชน 

ขอมูลของผูขาย ขอมูลของผูซื้อ และ ขอมูลของสินคา การประหยัดในขนาด การประหยัดใน

ขอบเขต และการสรางอรรถประโยชนดานเวลา และดานสถานที่ การลดความไมแนนอนดาน

คุณภาพ การบํารุงรักษานามแฝง และการพัฒนาสินคา) ถึงอยางไรก็ตาม คนกลางในปจจุบัน

กลายเปนผูเชี่ยวชาญ และพันธผสม (Specialist & hybrid) ซึ่งเปน 3PL  

ผูประกอบการรายเล็ก จะมุงตลาดเล็ก (Micro niches) ที่มีความยั่งยืน (แสดงดงัภาพที ่2-

2) กลาวคือ คนกลางที่อยูรอดไดจะแกปญหาของลูกคา สรางองคความรูของตนเองเพื่อแกปญหา

ของผูผลิต/ขาย และพัฒนาองคความรูของรานคาที่สอง 
3.4  สิ่งที่ผูผลิตควรทาํ  (What should producers do?)  

3.4.1  หุนสวนกับแบบจําลองธุรกิจใหม (Partnering on new business 
models) กลาวคือ ซัพพลายเออร หรือ สมาชิกของศูนยกลางการบริการ (Service-hub 

members) ตองการนําสินคาเขาตลาดเพื่อจําหนายใหกับผูซื้อ ในเวลา สถานที่ และตนทุนที่

เหมาะสมที่สุด ดังนั้น ซัพพลายเออรควรมองวาชองทางการจําหนายดั้งเดิมเปนทรัพยสิน ไมใชหนี้ 

และควรพัฒนาแหลงรายไดใหม 
3.4.2  ธุรกิจอิสระ กับการบูรณาการธุรกิจ (Free ride versus vertical 

integration) การทําธุรกิจอิสระ เชน พาณิชยอิเลคทรอนิกส หรือ แคตาลอก (e-commerce or 

catalog) ในขณะที่การบูรณาการธุรกิจอาจทําการบูรณาการไปขางหนา (Integrate forward) หรือ

การบูรณาการไปขางหลัง (Integrate backward) เพื่อปองกันธุรกิจอิสระ ถึงอยางไรก็ตาม นักการ

ตลาดควรทําทั้งธุรกิจอิสระ และ การบูรณาการธุรกิจ 
3.4.3  ธุรกิจอิสระ กับการจายคาตอบแทน (Free ride versus compensation) 

กลาวคือ รายไดจาการจําหนายผานเว็บไซตของซัพพลายเออร ควรที่จะแบงปนใหกับหุนสวน

รานคาปลีกดวย 

3.4.4  รวมมือหุนสวนหลายๆราย (Working with many Partners) กลาวคือ 

คนกลางควรรวมมือกับซัพพลายเออร (The free rides) ในการพัฒนารายไดรวมกัน  

 
 
 



 

 

 

41 

กลยุทธการตลาดในยุคดิจิทัล (Marketing strategy in the new digital age) 
 

วาราดาราจาน และ ยาดาฟ (Varadarajan and Yadav, 2002) เขียนกรอบแนวคิดของ

การบูรณาการอินเทอรเน็ตเขากับกลยุทธการแขงขันทางการตลาด (แสดงดังภาพที่ 2-3) จากภาพ

ที่ 2-3  ตัวแปรในโครงสรางของอุตสาหกรรม ทักษะและทรัพยากรของบริษัท และ คุณลักษณะของ

สินคา เปนตัวขับเคลื่อนอุปทาน ในขณะที่ ตัวแปรในคุณลักษณะของผูซื้อ เปนตัวขับเคลื่อน

อุปสงค การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อหาความสัมพันธของตัวขับเคลื่อนกลยุทธ ระหวาง 

โครงสรางของอุตสาหกรรมกับ การเปลี่ยนแปลงกลยุทธการแขงขันทางการตลาด, ระหวางทักษะ

และทรัพยากรของบริษัท กับ การเปลี่ยนแปลงกลยุทธการแขงขันทางการตลาด, ระหวาง

คุณลักษณะของสินคา กับ การเปลี่ยนแปลงกลยุทธการแขงขันทางการตลาด และ ระหวาง

คุณลักษณะของผูซื้อ กับ การเปลี่ยนแปลงกลยุทธการแขงขันทางการตลาด 

 ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงกลยุทธการแขงขันทางการตลาด กับทักษะและ

ทรัพยากรของบริษัท เปนกลยุทธที่ธุรกิจใชนําไปสูการสะสมทรัพยากรที่มีคุณคา ไดแก สวนทุนตรา

สินคา สวนทุนลูกคา และสวนทุนชองทางการจัดจําหนาย (Brand equity, customer equity and 

channel equity) และทักษะ เชน นวัตกรรมสินคา หรือ การปรับตําแหนงตราสินคา เปนตน 

การเปลี่ยนแปลงกลยทุธการแขงขันทางการตลาด 4 มิติ (กลองที ่1  ของภาพที่ 2-3) ไดแก  
1.  การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรทรัพยากรระหวางชองทางการจัดจําหนายแบบดั้งเดิม กับ

ชองทางการจัดจําหนายทางอิเลคทรอนิกส เพื่อใหขอมูลกับลูกคา, ติดตอส่ือสารกับลูกคา, ทํา
การคา/ทําธุรกิจ, การจัดจําหนายสินคา, แจกของตัวอยาง 

2.  การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรทรัพยากรโดยเนนการตลาดทางตรงในตลาดอิเลคทรอนิกส

โดยผานการเปรียบเทียบระหวางตัวกลางแบบดั้งเดิม ตัวกลางอิเลคทรอนิกส หรือตัวกลางแบบ

ผสม นอกจากนั้นยังมุงเนนผูบุกเบิกตลาด และพันธมิตรเชิงกลยุทธ 

3.  การจัดสรรทรัพยากรเพื่อยกระดับศักยภาพของอินเทอรเน็ตดานนวัตกรรม การ

เฉพาะเจาะจง และสวนเพิ่มใหกับสินคา ราคา สถานที่ และการสงเสริมการตลาด  

4.  การจัดสรรทรัพยากรเพื่อยกระดับศักยภาพของอนิเทอรเน็ตในการพฒันาโมเดลธุรกิจใหม 

ศักยภาพของอินเทอรเน็ตสามารถเพิ่มทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลยุทธการ

แขงขันของบริษัท ตารางที่ 2-2 แสดงภาพรวมวิธีการของอินเทอรเน็ตเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของกลยุทธของกลยุทธการตลาด 
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ภาพที่ 2-3 การบูรณการอินเทอรเน็ตเขากับกลยทุธการแขงขัน 

ที่มา (Varadarajan, and Yadav, 2002) 

1.กลยุทธการแขงขัน 
จุดมุงความสนใจไปที่ชองทางการตลาดแบบดั้งเดิม

และชองทางการตลาดอิเลคทรอนิกส เพื่อใหขอมูลกับ
ลูกคา, ติดตอสื่อสารกับลูกคา, ทําการคา/ทําธุรกิจ, 
การจัดจําหนายสินคา, แจกของตัวอยาง 
จุดมุงความสนใจไปที่การตลาดทางตรงหรือผานคน

กลาง 
การยกระดับชองทางอิเลคทรอนิกสสําหรับ 4Ps 
การแขงขันดวยวิธีการใหม 

 

2. โครงสรางของอุตสาหกรรม 
-ตลาดเล็กลง (Market thinness) 
-ผูบริโภคกระจายตัว  
-เครือขายภายนอก 
 

8. สิ่งแวดลอม

มหภาค 
-การเมือง 

-สังคม 

-เศรษฐกิจ 

-สาธารณูปโภค 

-เทคโนโลยีฯ 

6. ผลการดําเนินงานใน

ตลาด 
-สวนครองตลาดและการ

เติบ 

โตของสวนครองตลาด 

-ยอดขายและการเติบโต

ของยอดขาย 

7. ผลการดําเนินการ

เงิน 
-ผลตอบแทนตอการ

ลงทุน 

-การเติบโตของรายได 

4. คุณลักษณะของสินคา 
สินคาดิจิทัล 

-แยกยอย 

-รวม 

โครงสรางตนทุน 

Primary-complementary space 

ผลิตภัณฑที่จับตองได 

5. คุณลักษณะของผูซื้อ 
ลดคาใชจายในการคนหาขอมูล 
ลดความไมสมดุลของสารสนเทศ 
เพิ่มความโปรงใสดานตนทุน 
การติดตอสื่อสารระหวางกลุมคน

จํานวนมาก 3. ความชํานาญ ทรัพยากร 
และคุณลักษณะของบริษัท 
ทรัพยากรดานสารสนเทศ 
ทรัพยากรดานเทคโนโลยี IT  
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2.  โครงสรางของอุตสาหกรรม 
   ตลาดขนาดเล็ก (Market thinness) อินเทอรเน็ตสามารถแสวงหาผูซื้อและผูขายสินคาที่

มีศักยภาพได นอกจากนั้นผูบริโภคกระจายตัว (Disperse market) โดยอินเทอรเน็ตสามารถ

รวบรวมตลาดขนาดเล็กที่อยูกระจัดกระจายใหเปนตลาดขนาดใหญได 
 

ตารางที่ 2-2 การยกระดับศักยภาพของอินเทอรเน็ตเพื่อการปรับปรุงประสิทธิผล และ

ประสิทธิภาพของกลยุทธการตลาด 

ประเภทของสินคา 

 
สินคาดิจิทัล 

สินคาที่เนน

การไมมี

ตัวตน 

สินคาที่เนน

การมีตัวตน 

การยกระดับศักยภาพของอินเทอรเนต็: 

ใหขอมูลกับลูกคาคาดหวัง 

ส่ือสารกับลูกคาคาดหวัง 

บริการลูกคา และลูกคาสัมพันธ 

วิจัยตลาด 

นวัตกรรมสนิคา 

สินคาเฉพาะเจาะจง 

นวัตกรรมการสงเสริมการตลาด 

การสงเสริมการตลาดเฉพาะเจาะจง 

นวัตกรรมดานราคา 

ราคาเฉพาะเจาะจง  

นวัตกรรมดานการจัดจําหนาย 

การจัดจําหนายสินคาเฉพาะเจาะจง  

ข้ันตอนการคา 

การจัดจําหนายสินคา 

 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ไมใช 

 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ไมใช 

ที่มา (Varadarajan and Yadav, 2002) 

 

เครือขาย (Network) มีผลกระทบตอหลายระดับ (Multiple level) ไดแก 
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ก. ระดับการแลกเปลี่ยนในตลาด ( market exchange level) เชน เว็บไซตการประมูลของ

อีเบยดอทคอม, อเมซอนดอทคอม หรือยาฮูดอทคอม เปนตน (eBay.com, 

Amazon.com, Yahoo.com auction sites) 

ข. ระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม (industry standard level) เชน ระบบการปฏิบัติการของ

วินโดว และระบบการปฏิบัติการของแม็ค (Windows vs. Mac. Operating system) 

ค. ระดับตราสินคา ( brand level) เชน วีเอชเอส หรือ วีซีอาร ( VHS vs. Betamax format 

VCR) 

 

3. ทักษะและทรัพยากรของบริษัท มี 2 ประเภท ไดแก ทรัพยากรดานสารสนเทศ 

หมายถึง  ขอมูลลูกคาแตละคน และ ทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชการพัฒนาองค

ความรูดานลูกคาเพื่อการเฉพาะเจาะจง (Customization)  

    ทรัพยากรดานสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหบริษัทลดตนทุน และเพิ่ม

รายได โดยมีผลกระทบตอสวนประสมการตลาด (Marketing mix: 4Ps) เชน ดานการขาย โดยการ

เสนอแนะสินคา ตามความตองการของลูกคาแตละคน หรือการเปลี่ยนแปลงราคาตามเงื่อนไขของ

อุปสงค หรือการกําหนดขนาดสวนตลาด สรางความแตกตาง การปฏิสัมพันธกับลูกคา และ การ

กําหนดคุณคาลูกคาตลอดชีวิตของลูกคาแตละคน เปนตน 

 
4. คุณลกัษณะของสินคา 
    4.1  ผลิตภัณฑดิจิทัล (Product digitization)  ผลิตภัณฑเฉพาะเจาะจง (Product 

customize) เชน พัฒนาชุดการอานเฉพาะเจาะจงลูกคาที่ซื้อหนังสือ  ผลิตภัณฑนวัตกรรม 

(Product innovation) สรางสรรคบริการใหม เชน ออดิโอ วิดีโอ (audio, video)  ผลิตภัณฑเสริม 

(Product enhancement) ขอเสนอในการสมัครเปนสมาชิกนิตยสารทางเว็บไซตของสํานักพิมพ 

ผลิตภัณฑแบบยอย (Disaggregatability) เชน บทตางๆของหนังสือ หรือเพลงในชุดซีดี เปนตน 

และ ผลิตภัณฑรวม (Aggregatability) เชนดิชชั่นนารีที่เก็บไวในซอฟทแวรการประมวลผล (A 

word-processing software) 

  4.2  ผลิตภัณฑดิจิทัล (Product digitization) ไดแก 1) แอนาล็อคหลักและผลิตภัณฑ

เสริมเปนแอนาล็อค (analog primary and complementary products)  เชน เครื่องโกนหนวด 

และใบมีดโกน  2) ผลิตภัณฑหลักเปนแอนาล็อคและผลิตภัณฑเสริมเปนดิจิทัล (analog primary-

digital complementary products)  เชน การบริการเพลงแบบดิจิทัล 3) ผลิตภัณฑหลักเปนดิจิทัล

และผลิตภัณฑเสริมเปนแอนาล็อค (digital primary-analog complementary products)  เชน  
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โทรศัพทเซลูลาร สินคาติดตามตัวแบบดิจิตอล และ เครื่องมือติจิทัลสวนบุคคล(personal digital 

assistant: PDA) 4)ผลิตภัณฑหลักและผลิตภัณฑเสริมเปนดิจิทัล ( digital primary-digital 

complementary products)  เชน  จดหมายอิเลคทรอนิกส เปนตน 

 
5. คุณลกัษณะของผูซ้ือ 
    ปรากฏการณของธุรกิจออนไลนทําใหเปลี่ยนแปลงวิธีการคนหาสารสนเทศ และการ

ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ตารางที่ 2-3 แสดงภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมการซื้อ

จากตลาดกายภาพเปนตลาดอิเลคทรอนิกส ไดแก   ลดคาใชจายในการคนหาขอมูล  ลดความไม

เทาเทียมกันของสารสนเทศ เพิ่มความโปรงใสดานตนทุน และ การติดตอส่ือสารแบบกลุมคน

จํานวนมาก  

 

ตารางที่ 2-3 การพัฒนาการของตลาดพนัธผสม และการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมการซื้อ 

คุณลักษณะของสิ่งแวดลอมของการซื้อ 

ตลาดกายภาพ 

(Physical 

Marketplace) 

ตลาดกายภาพ และ

ตลาดอิเลคทรอนิกส 

แหลงขอมูลหลัก 

 

แหลงขอมูลทีเ่ชื่อถือได 

ปริมาณขอมูลของคุณสมบัติสินคาที่ม ี

ขอมูลที่ไมเทากันระหวางผูซือ้กับผูขาย 

ผูซื้อเชื่อถือในตราสินคา 

การคนหาขอมูลงาย 

คุณภาพของขอมูล 

การจัดโครงสรางของขอมูล 

ความสะดวกในการเปรยีบเทียบตราสนิคาตางๆ 

ส่ือมวลชนและการ

แพรคําพูด 

2-3 

จํากัด 

เพิ่มข้ึนพอสมควร 

เพิ่มข้ึนพอสมควร 

- 

- 

- 

- 

ส่ือและการแพรคําพูด

ทางอิเลคทรอนิกส 

มากมาย 

กวาง 

ลดลง 

ลดลง 

ดีกวา 

ดีกวา 

ดีกวา 

ดีกวา 

ที่มา (Varadarajan and Yadav, 2002: 307) 
 

พาณิชยอิเลคทรอนิคส (E-business, E-commerce and E-marketing) 
 

ธุรกิจอิเลคทรอนิกส (e-business) เปนการใชส่ืออิเลคทรอนิกสเพื่อการทําธุรกิจของบริษัท 

โดยการใชอินเทอรเน็ต (Internet) จัดตั้งเว็บไซต (Web site) เพื่อใหขอมูลสินคาแกลูกคา 
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นอกจากนั้น บริษัทสามารถจัดตั้งอินทราเน็ต (Intranet) เพื่อติดตอส่ือสารกับพนักงานของบริษัท 

ทายที่สุดบริษัทสามารถจัดตั้งเอ็กซทราเน็ต (Extranet)เพื่อติดตอส่ือสารกับผูขายปจจัยการผลิต 

(Suppliers) หรือผูจัดจําหนายสินคา (Distributors) ในการแลกเปลี่ยนขอมูลการสั่งซื้อสินคา    

การจายเงิน  เปนตน 

พาณิชยอิเลคทรอนิกส (e-commerce) มุงเฉพาะมากกวาธุรกิจอิเลคทรอนิกส (e-

business) กลาวคือ พาณิชยอิเลคทรอนิกสนอกจากจะใหขอมูลประวัติบริษัท นโยบายบริษัท 

สินคา แลว บริษัทใหความสะดวกในการทําการคาออนไลน เชน บริษัทอเมซอนดอทคอม ( 

Amzon.com) ซีดีนาว (CDNow) หรืออีทอยซ (eToys) เปนตน 

 พาณิชย อิเลคทรอนิกส  (e-commerce) จะเปลี่ยนเปน  การซื้ออิเลคทรอนิกส  (e-

purchasing) และ การตลาดอิเลคทรอนิกส (e-marketing) โดยที่บริษัทสื่อสาร จําหนายสินคา 

หรือบริการผานอินเทอรเน็ต  

 

คําศัพทสําคัญของพาณิชยอิเลคทรอนิคสมี 4 คํา คือ กิจการธุรกิจกับลูกคา (B2C : 

Business to Customer) กิจการธุรกิจกับกิจการธุรกิจ (B2B: Business to Business) ลูกคากับ

ลูกคา (C2C : Customer to Customer) และ ลูกคากับกิจการธุรกิจ (C2B : Customer to 

Business) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
ภาพที่ 2-4  E-marketing domains 

 ที่มา  (Kotler, et al. 2003: 63) 

 

 
1.  กิจการธุรกิจกับลูกคา (B2C: Business to Customer) 

B2B 

เปาหมายคือผูบริโภค เปาหมายคือกิจการธุรกิจ 

ริเร่ิมโดย

กิจการธุรกจิ 

ริเร่ิมโดย

ผูบริโภค 

B2C 

C2B C2C 
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     ชาวญี่ปุน และชาวเกาหลีใตใชการออนไลนประมาณ 60 ลานคน และ 16 ลานคน 

ตามลําดับ ป ค.ศ. 2000 มีชาวอเมริกันใชการออนไลนเพื่อคนหาขอมูล (จํานวน 80%) เพื่อการ

ศึกษาวจิัยสนิคา (จํานวน 73%) เพื่อคนหาขอมูลทองเที่ยว (จํานวน 68%) เพื่อการคนหาขอมลู

ของภาพยนตร หนังสือ และการนันทนาการ (จาํนวน 65%) ชาวอเมริกันในการออนไลนซื้อสินคา

ประเภท หนังสือ (จํานวน 58%) เพลง (จํานวน 50%)  ซอทฟแวร (จํานวน 44%)  ต๋ัวเครื่องบนิ 

(จํานวน 29%) คอมพิวเตอร (จํานวน 28%) เสื้อผา (จํานวน 26%) วิดีโอ (จํานวน 24%) จอง

หองพักโรงแรม (จํานวน 20%) คุณลักษณะของลูกคาที่ใชการออนไลนจะเปนผูมีการศึกษา

ระดับสูง และมีฐานะมัง่คั่ง โดยสวนใหญในอินเทอรเน็ตเพื่อการบันเทิง และสงัคม ถงึอยางไรก็

ตาม รอยละ45 ของผูมีอายมุากกวา 45 ป ใชอินเทอรเนต็ในการลงทนุ เปนตน 

    บริษัทโอเชียนกลาสพัฒนาตอยอดธุรกิจตางประเทศเพิ่มชองทางการขาย บีทูซี (B2C 

(Next, 2549) ไดขยายตลาดสูประเทศ อินเดีย เวียดนาม มาเลเซีย และจีน เปนตน 

    วิลคอคส และ แพลนท (Willcocks and Plant, 2001) ศึกษาการจัดการธุรกิจแบบบีทูซี 

(ของบริษัททั่วโลก 58 บริษัท พบวา มี 15 บริษัทเปนผูนํา 18 บริษัทเปนระดับกลาง และ 25 บริษัท

เปนระดับตํ่า 

    กลยุทธการเคลื่อนยายเทคโนโลยีไปสูตลาด จะใชเทคโนโลยีเพิ่มมูลคา/คุณคา โดยมี

แผนที่ติดตอส่ือสารกับผูบริโภคอยางใกลชิด ผานอินเทอรเน็ตอยางกวางขวาง  บริษัทไอบีเอ็ม 

(IBM) ทําe-business ผูบริหารจะตอง ทํา “กลยุทธตราสินคา”  (Brand Strategy) กลาวคือ 

ชื่อเสียงของตราสินคาไมเพียงพอตอความสําเร็จในตลาดอินเทอรเน็ต ตองรวมเอา การเสริมแรง

ตราสินคา (Brand reinforcement) การปรับตําแหนงตราสินคา (brand repositioning) การ

สรางสรรคตราสินคา (brand creation) หรือ ตราสินคาเลียนแบบ(brand followership) ซึ่ง 2 อัน

แรกจะสรางกําไรไดมากกวา 2 อันหลัง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ก. การเสริมแรงตราสินคา (Brand reinforcement) บริษัทที่ใชอินเทอรเน็ตในการกระตุน

การตระหนักถึงตราสินคา เชน บริษัทบีเอ็มดับเบิลยู หรือ บริษัทลีวายส เปนตน 

ข. การปรับตําแหนงตราสินคา (brand repositioning) บริษัทที่ใชอินเทอรเน็ตเพื่อ

ปรับเปลี่ยนการวางตําแหนงตราสินคา เชน รานคาปลีกแบบลูกโซ เทสโก (Tesco) ใช

อินเทอรเน็ตเปลี่ยนการวางตําแหนงตราสินคาเทสโกจากการเสริมแรงตราสินคาไปเปน

การปรับตําแหนงตราสินคาเทสโก โดยในป ค.ศ. 1990 เทสโกกระตุนตราสินคาโดยการ

พัฒนาเว็ปเทสโกดอทคอม ตอจากนั้น ในป ค.ศ. 2000 เทสโกลงทุนในรานคาปลีก

ออนไลน 56 ลานปอนด ซึ่งมีรานคาปลีกออนไลนจํานวน 600 ราน และมีพนักงานจํานวน 
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7,000 คน แลวเทสโกปรับตําแหนงตราสินคา โดยการเพิ่มการบริการดานการเงิน 

นอกเหนือจากสินคา  

ค. การสรางสรรคตราสินคา (brand creation) บริษัทที่ใชอินเทอรเน็ตพัฒนาตราสินคา

ใหม (New brand) เชน ธุรกิจประกันภัยฟรูเดนเชี่ยล (Prudential Assurance)ที่เปน

บริษัทใหบริการดานการเงิน ในป ค.ศ. 1998 ไดแนะนําการบริการใหมชื่อ ‘Egg’ ออกสู

ตลาดซึ่งประกอบดวยเครดิตการด บัญชีออมทรัพย เงินกู หรือการซื้อสินคาผานบัตร

เครดิต เปนตน 

ง. ตราสินคาเลียนแบบ (brand followership) เปนการลอกเลียนแบบบริษัทออนไลนที่

เร่ิมตนกอน เชน บริษัทแลนดโรเวอร (Land Rover) เลียนแบบผูผลิตรถยนตตราอื่น เปน

ตน 

    การพัฒนากลยุทธของธุรกิจอิเลคทรอนิกส (e-business) ผูบริหารจะตองคนหาตลาดที่

มีกําไร/เจริญเติบโตทางเลือกของผูนําตลาดจะใชแผนผังกลยุทธอิเลคทรอนิกส (e-strategic grid) 

ซึ่งแสดงดังภาพที่ 2-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-5 แผนผังกลยุทธอิเลคทรอนิคสแบบบีทูซี  

ที่มา (Willcocks and Plant, 2001) 

 

    ผูนําดานบริหาร จะสรางรายไดของการบริการจากการปฏิบัติการเพิ่มมูลคา/คุณคา เชน 

ความเปนสวนตัว การใหบริการ การเก็บรวบรวมขอมูล การเพิ่มประสบการณใหกับลูกคา การ

ตอบสนองความตองการลูกคา ณ จุดเดียว 

สูง 

เนนตลาด 

ตลาด: 
การพัฒนาสวนครอง

ตลาดที่มีกาํไร 

เนนสารสนเทศ 
ต่ํา สูง 

ต่ํา 

การบรกิาร: 

การพัฒนาลูกคา 

เทคโนโลย:ี 
การพัฒนาเทคโนโลย ี

ตราสินคา: 
โครงรางตราสนิคา 

 

โครงราง ผลกระทบ 
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2.  กิจการธุรกิจกับกิจการธุรกิจ (B2B: Business to Business) 
     ป ค.ศ. 2000 การคาแบบบีทูบี (B2B) มีมูลคา$282 พันลาน และในป ค.ศ. คาดคะเน

วาป ค.ศ. 2000 B2B มีมูลคา$4.3 ลานลาน โดยปกติ B2B มีมูลคาการตลาดมากกวาการคาแบบ

บีทูซีประมาณ 10-15 เทา บริษัทที่ทําธุรกิจแบบบีทูบี ไดแก บริษัทเชฝรอน (Chevron) บริษัทจีอี 

(GE) บริษัทฟอรดมอเตอร (Ford Motor) เปนตน โดยจัดทําเว็บไซตการประมูล (auction site)  

การซื้อขายหุน, ออนไลนแคตาล็อคสินคา เปนตน 
3.  ลูกคากับลูกคา (C2C:Customer to Customer) 
     เปนการติดตอส่ือสารระหวางลูกคากับลูกคาผานเว็บไซตที่เปดใหบริการโดยบริษัท 

เชน บริษัทเอโอแอล (American Online: AOL) เปดหองคุยกวา 14,000 หอง (Chat rooms) ให

ลูกคาแลกเปลี่ยนขอมูลกันในเรื่องสุขภาพ การดูแลตนไม เปนตน หรือเว็บไซตดานเกษตร เชน 

Agriculture.com เปนตน ชองทางของการคาแบบซีทูซี (C2C) ที่สําคัญคือ จดหมาย

อิเลคทรอนิคส (e-mail) ซึ่งใชในการสงจดหมายผานตูจดหมายอิเลคทรอนิคส  
4.  ลูกคากับกิจการธุรกิจ (C2B: Customer to Business) 
     ลูกคาสามารถสอบถามขอมูลสินคา หรือขอมูลอ่ืนจากบริษัท ผานที่อยูทางอิเลคทรอนิคส

ของบริษัท (e-mail address) 
5.  เปรียบเทยีบระหวางคลิก กับคลกิที่มีราน (Click-Only versus Click-and-Mortar 

E-Marketers) 
     บริษทัทีท่าํธุรกิจผานอนิเทอรเน็ต ม ี2 ประเภท คือ บริษัทที่มีเฉพาะเว็บไซต และ บริษัทที่

มีรานคาและเว็บไซต (Pure-click and brick-and-click) ดังตอไปนี ้

    บริษัทที่มีเฉพาะเว็บไซต (Pure-click  firm) มีหลายชนิด ไดแก บริษัทใหบริการดาน

การสืบคน (search engine) เชน Yahoo.com และ Alta Vista เปนตน บริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ต 

และ จดหมายอิเลคทรอนิคส ( Internet Service Provide: ISP) ซึ่งเก็บคาธรรมเนียมจากผูใชบริการ 

เชนบริษัทเอโอแอลและ บริษัท Compuserv เปนตน  บริษัททําเว็ปเชิงพาณิชย (commerce sites) 

เพื่อขายหนังสือ เพลง ของเด็กเลน หรือประกันภัย เชน อเมซอนดอทคอม, ซีดีนาว หรือ บาย

ดอทคอม เปนตน บริษัททําเว็ปเชิงการคา (transaction sites) เพื่อการประมูล และซื้อขายหุน เชน 

อีเบย หรือ อีเทรด (eBay, ETRade) เปนตน บริษัททําเว็ปหนังสือ (content sites) เชน นิวยอรค

ไทม (New York Times) สารานุกรมบริตานนิกา (Encyclopaedia Britannica) เปนตน บริษัท

ทําเว็ปเพื่อสนับสนุนดานฮารดแวร และซอฟทแวรในการติดตอส่ือสาร (enabler sites) 

    บริษัทที่มีรานคาและเว็บไซต (The brick-and-click firm) เปนบริษัทที่มีกิจการ

ธุรกิจแบบดั้งเดิมอยูกอน แลวตอมาจึงเพิ่มการทําธุรกิจอิเลคทรอนิคส เชน บริษัทคอมแพค, บริษัท
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เมอริลลีนช (Merril Lynch) บริษัทอีเทรด หรือบริษัทบารเนซแอนดโนเบิล (Barnes & Noble) ซึ่ง

เปนบริษัทจําหนายหนังสือขายดี 

 

การดําเนินงานพาณิชยอิเลคทรอนิคส (Conducting E-commerce) 
 

ดัฟฟและเดล (Duffy and Dale, 2002) ตรวจสอบความสัมพันธระหวางแบบจําลอง 

วิธีการและกระบวนการพาณิชยอิเลคทรอนิคส (Models, modes, and processes of e-

commerce) ดังตอไปนี้ 

1.  แบบจําลองของการพาณิชยอิเลคทรอนิคส มี 5 ชนิด ไดแก แบบจําลองกระแสเงนิ

สดและโลจิสติกส ใชลดตนทุน และเพิ่มกระแสเงินสด แบบจําลองคุณคาลูกคาตลอดชีพ ใชพัฒนา

ความจงรักภักดีของลูกคาในระยะยาว แบบจําลอง customer aggregator model ใชสรางชุมชน

ลูกคาสําหรับผูที่สนใจ หรือผูมีสวนไดเสีย (The virtual community) แบบจําลองความกลมกลืน

ของชองทางการตลาดใชประสานการทําธุรกิจแบบดั้งเดิมใหสอดคลองกับการบริการออนไลน 

แบบจําลอง junction box หรือ info-me diary model ใชแสวงหาลูกคาใหม แลวเปดเว็บไซต โดย

ให third party ดูแลเว็บไซต ในกรณีนี้ผูเขียนจะพิจารณาเฉพาะแบบจําลองกระแสเงินสดและโลจิ

สติกส แบบจําลองความกลมกลืนของชองทางการตลาด และ แบบจําลอง junction box หรือ 

info-me diary model 

2. วิธีการของการพาณิชยอิเลคทรอนิคส (Modes of e-commerce) จะมี 3 วิธี คือ บี

ทูบี บีทูซี และซีทูซี (B2B, B2C และ C2C) 

3. กระบวนการพาณิชยอิเลคทรอนิคส (Processes of e-commerce) จะมี 10 

กระบวน ไดแก การจัดการคําสั่งซื้อ การเก็บรวบรวมรายได การควบคุมเงิน การเปลี่ยนแปลงเว็ป

หรือไอที การบูรณาการทางอิเลคทรอนิกส การสรางยอดขาย  ศูนยกลางของการบริการติดตอ 

(call center integration) 24/7 และ พฤติกรรมผูบริโภค  

แม็คคาฟ (McAfee, 2005) เขียนการออกแบบเว็บไซตที่ดีมี 7Cs คือ บริบท (context) 

การวางผัง และการออกแบบเว็ป เนื้อหา (content) เนื้อหา ภาพ เสียง วิดีโอ ชุมชน (community) 

วิธีการที่เว็บไซตทําใหเกิดการติดตอส่ือสารระหวาง user-to-user การเปลี่ยนแปลงไดตามความ

ตองการ (customization) การติดตอส่ือสาร (communication) การติดตอระหวาง site-to-user 

หรือ user-to-site การเชื่อมตอ (connection ) การเชื่อมระหวาง site-to-site และ การพาณิชย 

(commerce ) (Kotler, 2003: 48) 
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คาลยานามและแม็คอินไตร (Kalyanam and McIntyre, 2002) เขียนสวนประสมการตลาด

อิเลคทรอนิกส (e-marketing mix) ประกอบดวย 11 สวน ไดแก 4Ps + P2C2S3  ดังนี ้ สินคา 

(Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) การสงเสริม (promotion) ปจเจกชน (Personalization) 

ความเปนสวนตัว (Privacy) การบริการลกูคา (Customer Service) ชุมชน (Community) ไซต 

(Site) ความปลอดภัย (Security) และ การสงเสริมการขาย (Sales promotion) 

 

 
 

ภาพที่ 2-6 สวนประสมการตลาดอิเลคทรอนิกส 

 ที่มา (Kalyanam and Mclntyre, 2002) 

 
แบบจําลองการติดตอสื่อสารผานคอมพิวเตอร 

 

โฮฟแมน และโนวาค (Hoffman and Novak, 1996) ศึกษาบทบาทการตลาดในสิ่งแวดลอม
ที่มีคอมพิวเตอรเปนสื่อการติดตอส่ือสาร (Hypermedia computer-mediated environment: 

CME) โดยกําหนดแบบจําลองการติดตอส่ือสาร 3 ชนิดคือ แบบจําลองสื่อสารมวลชน (A mass-

media model) แบบจําลองสื่อสารระหวางบุคคลและการติดตอผานคอมพิวเตอร (An interpersonal 

and computer-mediated communication model) และ แบบจําลองสิ่งแวดลอมทางสื่อไฮเปอร

มีเดีย (A new model for hypermedia CME)  

 ภาพที่ 2-7 เปนการติดตอส่ือสารแบบด้ังเดิม โดยไมมีปฏิสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคา 

ซึ่งเรียกวา “one-to-many” จะขึ้นอยูกับส่ือ (เชน ส่ิงพิมพ อิเลคทรอนิคส ปาย) และเนื้อหา ซึ่ง
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อาจจะเปนเนื้อหาเสถียร (static content) เชน ตัวหนังสือ ภาพ กราฟ เปนตน หรือ เปนเนื้อหาที่

เคลื่อนไหว (Dynamic content) เชน Audio วิดีโอ แอนิเมชั่น เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-7 แบบจําลองสื่อสารมวลชน (A mass-media model)       

ที่มา (Hoffman and Novak, 1996) 
 

แสดงการติดตอส่ือสารแบบตัวตอตัว (one-to-one) ซึ่งมีการปฏิสัมพันธระหวางบริษัทและ

ลูกคา โดยแสดงดังเสนทึบ และเสนปะ ส่ิงที่ทําใหการติดตอส่ือสารแบบตัวตอตัวแตกตางจาก 

“one-to-many” ไดแก  การปฏิสัมพันธระหวางบุคคล (Personal interaction) และ ไฮเปอรมีเดีย 

(Hypermedia) หมายถึง เครือขายที่เปนพลวัตร ที่ใชฮารดแวรและซอทฟแวรในการสรางเครือขาย

ไฮเปอรมีเดีย ประกอบดวยเมเม็กซ ไฮเปอรเท็กซ และมัลติมิเดีย (Memex, hypertext, 

multimedia) 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2-8  แบบจําลองสื่อสารระหวางบคุคลและการติดตอผานคอมพิวเตอร  

ที่มา (Hoffman and Novak, 1996) 

ภาพที่ 2-9 แสดงการติดตอส่ือสารแบบ “many-to-many” ซึ่งเปนแบบจําลองสิ่งแวดลอม

ทางสื่อไฮเปอรมีเดีย (hypermedia CME) เปนการติดตอที่สรางสิ่งแวดลอมผานคอมพิวเตอร โดย

เนื้อหา สื่อ 
บริษัท 

ลูกคา 

ลูกคา 

ลูกคา 

สื่อ 

เนื้อหา ลูกคา 

เนื้อหา ลูกคา 
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ใชการโตตอบทางเครื่องจักรกล (Machine interactivity) ซึ่งอนุญาตใหผูใชสามารถปรับเนื้อหา 

และรูปแบบของสิ่งแวดลอมผานคอมพิวเตอรได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-9  แบบจําลองสื่อไฮเปอรมีเดียคอมพิวเตอร   

ที่มา (Hoffman and Novak, 1996) 

 

ตัวอยาง ผูบริโภคสามารถสรางเว็ปเพจ (web page) สําหรับรถยนต เชน Ford Probe, 

Porche, car audio equipment หรือ ผูบริโภคสามารถสรางเว็ปเพจสําหรับของเด็กเลน เชน 

Legos and Barbie Dolls เปนตน 

 
คุณลักษณะของสื่อ (Media characteristics) 
 

 การจัดประเภทของสื่อตามคุณลักษณะของสื่อแบงจัดได 2 ชนิด คือ ส่ือด้ังเดิม และสื่อ

สมัยใหม (Traditional media and new media) กลาวคือ ส่ือด้ังเดิม ไดแก ส่ือมวลชน (Mass 

media) เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร ไปรษณียทางตรง เปนตน และ ส่ือระหวาง

บุคคล เชน การแพรคําพูด นอกจากนั้น ส่ือสมัยใหมไดแก ส่ือโตตอบ  (interactive media) ไดแก 

ตัวหนังสือเคลื่อนไหว ซีดี-ซีดีรอม (videotext, interactive CD-ROM) การบริการออนไลน (on-line 

service, and hypermedia CMEs) และสื่อหลายอยางโตตอบ (interactive  Multimedia) เชน 

โทรทัศนแบบโตตอบ  เปนตน 

สื่อ เนื้อหา 
ลูกคา 

เน
ื้อห
า 

บริษัท 
เนื้อหา 

บริษัท 

บริษัท 

ลูกคา 

ลูกคา 

เน
ื้อห
า 

บริษัท 

ลูกคา 
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ตารางที่ 2-4 คุณลักษณะของสื่อ  

 

การ
ปฏิสัมพันธ
ระหวาง
บุคคล 

Machine-
interactivity 

ความถี่ของ
การ

เชื่อมโยงกับ
แหลงขอมูล 

แบบจําลอง
การ

ติดตอส่ือสาร 
เนื้อหา 

ขอมูล
ยอนกลับ 

โครง
สราง
ยอย 

ส่ือสารมวลชน 
  บิลบอรด 

  หนังสือพิมพ 

นิตยสาร 

ไปรษณียทางตรง 

 วิทยุ 

ทีวีสาธารณะ 

เคเบิ้ลทีวี 

ที่วีผานดาวเทียม 

 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

 

 

1 

1 

1 

1 

2-3 

2-3 

2-3 

มาก 

 

หนึ่ง-ตอ-มาก 

หนึ่ง-ตอ-มาก

หนึ่ง-ตอ-มาก 

หนึ่ง-ตอ-มาก

หนึ่ง-ตอ-มาก 

หนึ่ง-ตอ-มาก

หนึ่ง-ตอ-มาก 

หนึ่ง-ตอ-มาก 

 

T, I 

T, I 

T, I 

A 

A,V, (T) 

A,V, (T) 

A,V, (T) 

A,V, (T) 

 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Interactive media 
 ไฮเปอรเท็กซ 

 ไฮเปอรมีเดีย 

Dial-up bulletin 

กระดาน (board) 

ซีดี 
ตัวหนังสือเคลื่อนไหว 

Interactive TV. 

WWW. 

 

ไมใช 

ไมใช 

 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

 

ใช 

ใช 

 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

 

1 

1 

 

1 

1 

2-3 

2-3 

มาก 

 

หนึ่ง-ตอ-มาก 

หนึ่ง-ตอ-มาก 

 

หนึ่ง-ตอ-มาก 

หนึ่ง-ตอ-มาก

หนึ่ง-ตอ-มาก

หนึ่ง-ตอ-มาก

หนึ่ง-ตอ-มาก 

 

T 

T,I,A,V 

 

T 

T,I,A,V 

T 

T,I,A,V 

T,I,A,V 

 

ใช 

ไมใช 

 

ใช 

ไมใช 

ใช 

ไมใช 

ไมใช 

 

ใช 

ใช 

 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

การติดตอส่ือสาร
ระหวางบุคคล 
 ไปรษณีย 

  โทรสาร (Fax) 

 โทรศัพท 

 Videophone 

 เผชิญหนา 

เผชิญหนา  

 Town meeting 

 

 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

 

 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2-3 

มาก 

 

 

หนึ่ง-ตอ-หนึ่ง 

หนึ่ง-ตอ-หนึ่ง 

หนึ่ง-ตอ-หนึ่ง 

หนึ่ง-ตอ-หนึ่ง 

หนึ่ง-ตอ-หนึ่ง 

Few-to-few 

มาก-ตอ-มาก 

 

 

T 

T 

A 

A, V 

A, V,E 

A,V,E 

A,V,E 

 

 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

 

 

ไมใช 

ไมใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 
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ตารางที่ 2-4 คุณลักษณะของสื่อ (ตอ) 
 การ

ปฏิสัมพันธ

ระหวาง

บุคคล 

Machine-

interactivity 

ความถี่ของ

การเชื่อมโยง

กับ

แหลงขอมูล 

แบบจําลอง

การ

ติดตอส่ือสาร 

เนื้อหา 
ขอมูล

ยอนกลับ 

โครงส

ราง

ยอย 

การติดตอส่ือสาร
ผานคอมพิวเตอร 
  ไปรษณีย

อิเลคทรอนิกส 
ไปรษณียบันทึกเสียง 
talk program 

อีเมล 

หองสนทนา 

หองขัง (MUDs) 

See you see me 

Mailing lists 

อินเทอรเน็ต 

หนังสือพิมพ 

เว็ป 

 

 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

 

 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

 

 

1 

1 

1 

1 

2-3 

2-3 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

 

หนึ่ง-ตอ-หนึ่ง 

หนึ่ง-ตอ-หนึ่ง 

หนึ่ง-ตอ-หนึ่ง 

few-to-one 

few-to-one 

few-to-one 

few-to-one 

มาก-ตอ-มาก

มาก-ตอ-มาก

มาก-ตอ-มาก 

 

 

T 

A 

T 

T 

T 

T 

A, V 

T 

T 

T, I 

 

 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

 

 

ไมใช 

ไมใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

 โปรดสังเกต: A: เสียง (audio), I: ภาพ (image), E: ประสบการณ T: ตัวหนังสือ, V: ภาพเคลื่อนไหว  

ที่มา (Hoffman and Novak, 1996) 

 

การจัดประเภทของสื่อตามคุณลักษณะ 7 ประการ ไดแก การปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 

ปฏิสัมพันธระหวางเครื่องจักรกล จํานวนของแหลงเชื่อมโยง โมเดลการติดตอส่ือสาร เนื้อหา ขอมูล

ยอนกลับ และโครงสรางยอยๆ   การวิเคราะหองคประกอบของขอมูลในตารางที่ 2-4 จะไดภาพที่ 

2-10 

จากภาพ 2-10 เปนการพล็อตกราฟของสื่อ 35 ชนิด โดยใชคุณลักษณะของสื่อ 7 ประการ 

(จากตารางที่ 2-4) โดยแกนนอนเปนความแตกตางระหวางสื่อที่เปนบุคคล และสื่อที่ไมใชบุคคล 

ในขณะที่แกนตั้งเปนความแตกตางระหวางสื่อที่เสถียรกับส่ือทีเปนพลวัตร จากภาพที่ 2-10 แสดง

การจัดประเภทของสื่อได 4 กลุม ดังนี้ 

ก. ส่ือที่เปนบุคคลและเสถียร ไดแก หองขังรวม (Multiple user dungeon: MUD) หอง

สนทนา (multiparty chat) ไออารซี (IRC) โทรสาร (Fax) ไปรษณีย ไปรษณีย

อิเลคทรอนิกส  
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ข. ส่ือที่เปนบุคคลและพลวัตร ไดแก โทรศัพท (telephone) เผชิญหนา(face-to-face) 

ไปรษณียบันทึกเสียง (voice mail) 
ค. ส่ือที่ไมใชบุคคลและเสถียร ไดแก บิลบอรด  หนังสือพิมพ นิตยสาร ไปรษณียทางตรง 
ง. ส่ือที่ไมใชบุคคลและพลวัตร ไดแก ทีวีดาวเทยีม (Satellite TV) เคเบิ้ลทีว ีวทิยุ เว็ป 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-10 ประเภทของสือ่ 

ที่มา (Hoffman and Novak, 1996: 57) 

 
การตลาดลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Marketing: CRM) 
 

 ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเฉพาะ เทคโนโลยีดาน World Wide Web 

ทําใหบริษัทสามารถติดตอส่ือสารกับลูกคาไดโดยตรง และมีคาใชจายต่ํา นอกจากบริษัทยังสราง

ความสัมพันธกับลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีตอตราสินคา กอใหเกิดกําไรในระยะยาว 

ดังนั้น หลาย ๆ บริษัทจึงใหความสนใจกับระบบการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) จากภาพที่ 2- 11 

ในขั้นเริ่มตนความสัมพันธ บริษัทจะเก็บรวบรวมขอมูลของลูกคา เปนขอมูลสวนบุคคล และขอมูล

ทางการคาของลูกคา เชน ปริมาณการซื้อสินคา รูปแบบการซื้อ ความถี่ในการซื้อ หรือ กําไรที่ได

จากลูกคา เปนตน ซึ่งขอมูลเหลานี้ใชเปนฐานขอมูลดานการตลาด  

พลวัตร 

วิทยุ  

โทรทัศน.สาธารณะ  

เคเบิ้ลทีวี       

ทีวีดาวเทียม 

เสถียรภาพ 

บุคคล ไมใชบุคคล 

ไอทีวี  

เผชิญหนา

ไออารซี 

 แฟกซ/ไปรษณีย 

 อีเมล 

โทรศัพท 

 ไปรษณียบันทึกเสียง 

 หองสนทนา 
ตัวหนังเคลื่อนไหว  

บิลบอรด  
หนังสือพมิพ 

นิตยสาร 
ไปรษณียทางตรง 

อินเทอรเน็ต  
Mailing list 

เว็ป  

การบริการออนไลน  

Town meeting  

โทรศัพทที่มี

ภาพเคลื่อนไหว  
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ในระยะการรักษาลูกคาบริษัทจะเก็บขอมูลสําหรับลูกคา (For-customer information) 
เปนขอมูลสินคา การบริการ และองคการที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา ซึ่งสื่อสาร
ผานไปรษณียทางตรง อินเทอรเน็ต หรือระบบการตอบสนองอัตโนมัติ (Automatic response 
system) เปนตน 

ในระยะการขยายลกูคาบริษัทจะเก็บขอมูลโดยลูกคา เปนขอมูลยอนกลับหลังจากที่ลูกคา
ซื้อ หรือใชสินคาแลว เชน ขอมูลการรองเรียน ความตองการ เปนตน โดยขอมูลเหลานี้จะใชเปน
ขอมูลในการขยายฐานลูกคา  

จากตารางที่ 2-5 แสดงการวิเคราะหคุณคาความสัมพันธ ซึ่งคุณคาความสัมพันธมี 2 

ประเภท ไดแก คุณคาของลูกคา หมายถึง ผลประโยชนที่ลูกคารับรูจากความสัมพันธทั้งดาน

เศรษฐกิจ และจิตวิทยา นอกจากนั้นยังมีสวนเจาของลูกคา  ซึ่งเปนมุมมองของบริษัท คํานวณได

จากคุณคาตลอดชีวิตลูกคา (Customer lifetime Value: CLV) 

 

ตารางที่ 2-5 การประเมนิคณุคาความสัมพันธ 

 ทัศนะของผูบริโภค ทัศนะของผูขาย 

สวนประกอบของการ

ประเมินคุณคา

ความสัมพันธ 

-คุณคาลูกคา 

ตนทนุความสมัพันธ (C) 

-คุณคาทางเศรษฐกิจ(EV) 

-คุณคาทางจติวิทยาสังคม (SpV) 

-สวนเจาของลกูคา  

-คุณคาตลอดชีวิตลูกคา 

(lifetime  Value: CLV) 

-ระดับของการผูกพัน (CL) 

วิธีการประเมนิ ( ) CVSEV p −+  ∑ ×CLLTV  

ที่มา (Park and Kim, 2003: 656) 

 จากตารางที่ 2-5 แสดงสวนประกอบและวิธีการประเมินคุณคาความสัมพนัธ โดยดัชนีการ

ผูกพนั (CL) ซึ่งชีถ้ึงระดับความภักดขีองลูกคา ซึ่งการผูกพนัคํานวณจากชวงเวลาระยะของ

ความสัมพันธ ความเขมขนของความสัมพนัธ และจํานวนครั้งของการอางอิงจากลกูคา 

 การวางตําแหนงความสัมพนัธ จะเปรยีบเทยีบระหวางระดับคุณคาของลูกคากบัระดับ

สวนเจาของลกูคา โดยปรับปรุงใหอยูในระดับที่สมดุล การผูกพันความสัมพันธ โดยแนวคิดของการ

ผูกพันประกอบดวย 2 มิติ ไดแก ความรูความเขาใจ  ซึ่งเปนการผูกพันทางการคา เชน เมื่อลูกคาซื้อ

สินคาจาํนวนมากจะไดรับสวนลดราคา หรือ สงมอบสนิคาถึงบาน มิติความรูสึก  ซึ่งเปนการผูกพนั

ที่ไมใชการคา เชน ความเชือ่มั่น และอารมณ โดยการติดตอส่ือสารกับลูกคาอยางสม่ําเสมอ และ

ใหลูกคามีสวนรวม เชน การใหลูกคาทดลองใชสินคา หรือบริการใหม หรือ การเปดเว็บไซตของ

บริษัทใหลูกคาติดตอส่ือสาร เปนตน 
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ภาพที่ 2-11 การบริหารลกูคาสัมพนัธ 

ที่มา (Park and Kim, 2003: 656).  

ระยะ
ความสัมพันธ 

การบริหาร
ความสัมพันธ 

ประเภทขอมูลของ
ลูกคา 

การหาลูกคา 

                                การเริ่มความสัมพันธ 
         กับลูกคา 

     ขอมูลของลูกคา 
           

การรักษาลูกคา 

การวิเคราะหคุณคาของ
ความสัมพันธกับลูกคา 

ขอมูลสําหรับลูกคา 

การขยายลูกคา 

การวางตําแหนง
ความสัมพันธ 

ขอมูลโดยลูกคา 

ลูกคา ลูกคาที่
ระบุได 

ลูกคา
หลัก 

ใหคํามั่นตอ 
ความสัมพันธ 

การผูกพันตอ 
การคา 

การผูกพันตอ 
สิ่งที่ไมใชการคา 

ขอมูลการคา 
ขอมูลลูกคา 

ขอมูลความสัมพันธ 
ขอมูลสินคา 

ขอมูลยอนกลับ 
ขอมูลการติดตามผล 
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อีวานส และคณะ (Evans et al., 1995) ศึกษาการตลาดทางตรงของสหราชอาณาจักร 

(UK)ในประเด็นของไปรษณียทางตรง การโฆษณาเพื่อตอบกลับโดยตรง การตลาดทางโทรศัพท 

ในแทรก แจกของตัวอยาง และการสั่งซื้อสินคาที่บาน (direct mail, direct response 

advertising, telemarketing, leaflet drops, inserts, sample, and home shopping) เปนตน 

อนึ่ง การตลาดทางตรงเปนการปกปองบริษัทขนาดจากการแขงขันของบริษัทขนาดใหญที่ใช

งบประมาณการโฆษณามหาศาล และเนื่องจากตลาดไดแตกกระจาย (market fragmentation) 

หรือตลาดมีลักษณะเปนปจเจกบุคคล (Individualism) 

  

ตารางที่ 2-6 บทบาทของสารสนเทศตอกลยุทธการตลาด 
โอกาสในการแขงขัน กลยุทธการตลาด บทบาทของสารสนเทศ (Info.) 

การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของ

การแขงขัน 

การพัฒนาตลาด/เจาะตลาด 

การเพิ่มประสิทธิผล 

เพิ่มกําไรสวนเกิน 

ชองทางการขายทางเลือก 

ลดโครงสรางตนทุน 

ขอมูลของลูกคา 

การตลาดเปาหมาย 

ปรับปรุงการควบคุม/ประเมินผล 

ความแข็งแรงของ

ความสัมพันธกับลูกคา 

ออกแบบการบริการลูกคา 

การใหคุณคาแกลูกคา 

 

สรางคาใชจายในการสับเปล่ียนตรา

สินคา 

เขาใจความตองการของลูกคา 

สงเสริมการขายแกลูกคาแตละคน 

การจัดการการตอบสนองของลูกคา 

กําหนดความตองการของตลาดที่มี

ศักยภาพ 

การจัดการปญหาของซัพ

พลายเออร 

ขอมูลตลาดชั้นเลิศ 

ลดคาใชจายการขาย 

สามารถเขาถึงซัพพลายเออรได 

 

การสรางกําแพงการคา

สําหรับผูเขาตลาดใหม 

ชองทางการตลาดเฉพาะ 

การบริการที่มีเอกลักษณ 

พัฒนาตนทุนในการเขาตลาด 

สรางความรูดานตลาด 

เขาหาคนกลางและซัพพลายเออร 

ตอบโตภัยคุกคามทันทีทันใด 

การพัฒนาสินคาใหม การพัฒนาสินคาที่มุงตลาด 

โอกาสทางพันธมิตร 

สินคาหรือบริการใหม 

การวิเคราะหปญหาตลาด 

การสนทากับลูกคา 

นวัตกรรมสําหรับผูใชสินคา 

สารสนเทศคือสินคา 

ที่มา (Evans, 1998) 
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เทคโนโลยีชวยในการทําการตลาดทางตรงได 2 ขอบเขต คือ การใหสารสานเทศ และ การ

ใชประโยชนของฐานขอมูล (Provision of information and database utilization) กลาวคือ 

เทคโนโลยีจะใหขอมูลที่เปนประจําวัน และถูกตองเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของลูกคา โดยการใช

ขอมูล ณ จุดขายทางอิเลคทรอนิกส (Electronic point of sales (EPoS) data) และเชื่อมกับขอมูล

ของลูกคา ดานอายุ อาชีพ รายได วิถีชีวิต และนิสัยการใชส่ือ เปนตน 

 เทคโนโลยีการใชประโยชนของฐานขอมูล เชน ACORN Lifestyle/CCN Chorus เปนตน 

ซึ่งเปนฐานขอมูลเกีย่วกบัวถิชีีวิต ภูมิศาสตร ประชากรศาสตรของลกูคา (Geodemographic data) 

ฐานขอมูลเหลานี้จะใชในการกําหนดตลาดเปาหมาย 

อีวานส (Evans, 1998) การจัดทําฐานขอมูลการตลาดจะมีสวนประกอบ 3 สวน คือ ขอมูล 

เทคโนโลยีและการประยุกตใช  บริษัทเทสโก (Tesco) พัฒนาโปแกรมบัตรความจงรักภักดี (loyalty 

card program) ที่ใชฐานขอมูลลูกคา ในการกําหนดลูกคาเปาหมายจํานวน 60,000 ตลาด ซึ่งเปน

การทําตลาดแบบ one-to-one หรือ ซีทูซี (C2C) เปนตน 

พัฒนาระบบการตลาดลูกคาสัมพันธ (CRM) เปนการระบุลูกคา การแยกแยะลูกคา การ

ปฏิสัมพันธ และ การจัดสรรเจาะจงเฉพาะตัว  จะมี 4 ระยะ (Reichheld et al., 2548)  ดังนี้ 

ก. การระบุลูกคา ประกอบดวยกิจกรรมการรวบรวมและใสชื่อลูกคาเพิ่มเติมในฐานขอมลูเดมิ 

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลูกคาเพิ่มเติม และ ทบทวนและปรับปรุงขอมูลของลูกคาให

ทันสมัยและลบขอมูลลาหลัง เปนตน 

ข. การแยกแยะลูกคา ประกอบดวย กิจกรรมการระบุตัวลูกคาชั้นยอดขององคกร ตัดสินใจวา

ลูกคารายใดที่ส้ินเปลืองคาใชจายขององคกร เลือกบริษัทหลายๆแหงที่คุณตองการจะทํา

ธุรกิจอยางจริงจังดวยในปถัดไป คนหาลูกคาที่มีคุณคาสูงที่ไดรองเรียนเรื่องสินคาหรือ

บริการของคุณมากกวา 1 คร้ังเมื่อปที่ผานมา  คนหาลูกคารายใหญเมื่อปที่ผานมาที่ส่ังซื้อ

สินคานอยลง วิเคราะหลูกคาที่ซื้อสินคา 1-2 อยาง แตซื้อจํานวมมาก จัดอันดับลูกคา

ออกเปนกลุม A B C ตามคุณคาของลูกคาที่มีตอองคกร แยกลูกคาเปนสวนรอยละ 5 ของ

ลูกคาชั้นยอด หรือ รอยละ 20 ของลูกคาชั้นแย เปนตน 

ค. การปฏิสัมพนัธ ประกอบดวยกิจกรรมการถาหากองคกรเนนผูจัดจาํหนายก็ขอใหโทรศัพท
หาพวกเขาสัก 3 คน ที่ดูแลลูกคาชั้นยอดรอยละ 5 โทรศัพทไปยงับริษัทของคุณเองและ

ลองถามคําถาม เพือ่ทดสอบวาลูกคาติดตอไดสะดวกหรือไม โทรศัพทไปยงับริษทัคูแขงขัน

ของคุณเอง เพือ่เปรียบเทยีบการบริการลกูคากับคูแขงขนั เปนตน 
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ง. การจัดสรรเจาะจงเฉพาะตวัซึ่งประกอบดวยกิจกรรมการจัดสรรเอกสารใหเจาะจงสําหรับ

ลูกคาแตละคนเพื่อประหยดัเวลาของลกูคาและเงนิของบริษัท ทาํไปรษณียทางตรงที่มี

ลักษณะเปนสวนตัว กรอกแบบฟอรมใหลูกคา ถามลูกคาวาพวกเขาอยากจะไดรับการ

ติดตอจากคุณอยางไรและบอยแคไหน คนหาวาลูกคาตองการอะไร ถามลูกคาชั้นยอด 10 

ราย ขององคกรวามีอะไรที่องคกรจะสามารถทาํใหแตกตางจากเดิม เพื่อปรับปรุงสนิคา

หรือการบริการ ใหผูบริหารระดับสูงเขามามีสวนรวมในโปรแกรมลูกคาสัมพันธ เปนตน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 2-12 ข้ันตอนการพฒันาซีอารเอม็ 

ที่มา (Stefanou and Sarmaniotis, 2003) 

สเตฟาโนและซารแมนเนียติซ (Stefanou and Sarmaniotis, 2003) เสนอกรอบแนวคิด

ของกระบวนการพัฒนาการบริหารความสัมพันธกับลูกคา โดยจัดระดับการบริหารความสัมพันธ

กับลูกคาตามเทคโนโลยีสารสนเทศ ไว 4 ระดับ (แสดงดังภาพที่ 2-12) ไดแก การตลาดสัมพันธเชิง

ปกปอง (Defensive relationship marketing) จะไมใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการบริหาร

ลูกคาสัมพันธ เชน การสํารวจผูบริโภค ระบบการบันทึก กระบวนการปฏิบัติการ นอกจากนั้น ชา

ฮิน และ ไนเนชาน(Shahin and Nikneshan, 2008) ไดเสนอแนะวาการออกแบบขั้นตอนของการ

สูง การบูรณาการซีอารเอ็ม 

ซีอารเอ็มที่ไมมี
ไอที 
-สํารวจผูบริโภค 

-ระบบการบันทึก 

-กระบวนการ 

การตลาดสัมพันธ

เชิงการปกปอง 

ซีอารเอ็มที่มีไอ
ที 
-โทรสาร ไปรษณีย 

-ฐานขอมูล 

-โปรแกรมสถิติ 

ซีอารเอ็มที่มีไอ
ทีอัตโนมัต ิ
-อีอารพี (ERP) 

-อีดีไอ (EDI) 

-พาณิชย

อิเลคทรอนิกส 

-ซีอารเอ็ม 

ระ
ดับ
ขอ
งเท

คโ
นโ
ลย
ีสา
รส
นเ
ทศ

 

การบริหารความพึง

พอใจของผูบริโภค 

ซีอารเอ็มที่ไมมี
ไอทีอัตโนมตั ิ
-อีอารพี (ERP) 

-การวิเคราะหซี

อารเอ็ม/ซีเอสเอ็ม

(CRM/SCM) 

-ดีเอสเอส

ต่ํา 

สูง 

การบริหารคํา

ส่ังซื้อของลูกคา 

การบริหารลูกคา

รายบุคคล 
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พัฒนาความสัมพันธกับลูกคา จะใชการจัดสรรฟงกชั่นคุณภาพ (Quality Function Deployment: 

QFD) 

การบริหารความพึงพอใจของผูบริโภคจะใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการบริหารลูกคา

สัมพันธ เชน ศูนยกลางการรับโทรศัพท (call center, fax-mail –Database -statistical 

packages) 

การบริหารคาํสั่งซื้อของลูกคาจะใชเทคโนโลยีสารสนเทศอัตโนมัติชวยในการบรหิารลกูคาสัมพนัธ 

เชน โปรแกรมทรัพยากรขององคการ (Enterprise Resource Program: ERP) อีดีไอ (Electronics 

Data Interchange: EDI) พาณิชยอิเลคทรอนิกส และซีอารเอ็ม 

การบริหารลูกคารายบุคคลจะใชเทคโนโลยีสารสนเทศอัตโนมัติชวยในการบริหารลูกคา

สัมพันธ เชน โปรแกรมทรัพยากรขององคการ การวิเคราะหการบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ หรือ

การวิเคราะหการบริหารซัพพลายเชน ( Analytical CRM/SCM) และ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

(Decision Support System: DSS) 

 

คํามั่นสัญญาของพาณิชยอิเลคทรอนิคส (The promise and challenges of  E-
commerce) 
 

การวางกลยุทธของธุรกิจอิเลคทรอนิกสตองใชแนวคิดของความไววางใจ (Urban et al., 

2000) ดังนี ้การศึกษาพบวาความไววางใจอิเลคทรอนิคสไมมีบทบาทสําคัญตอความจงรักภักดี

อิเลคทรอนิคส (e-loyalty) ถงึอยางไรก็ตามความจงรักภกัดีทางอิเลคทรอนิคสยังผลกระทบตอ

ความจงรักภักดีอิเลคทรอนิคสอยางมีนยัสาํคัญ (Ribbink et al., 2004) 

การศึกษาสาเหตุและผลลัพธของความจงรักภักดีอิเลคทรอนิกส (e-Loyalty) ในบริบทของ 

บีทูซี (B2C) ซึ่งมีสาเหตุ หรือปจจัย 8 ชนิด ซึ่งเรียกวา “8Cs”  ไดแก เฉพาะเจาะจงลูกคา การ

ติดตอ การปฏิสัมพันธ การเอาใจใส ชุมชน ความสะดวก การบมเพาะ ทางเลือก และคุณลักษณะ  

ผลการวิจัยพบวา ยกเวน ความสะดวกเทานั้นที่ไมมีผลกระทบตอความจงรักภักดีอิเลคทรอนิกส 

(Srinivasan et al., 2002) การศึกษาสาเหตุและผลลัพธของความจงรักภักดีอิเลคทรอนิกส (e-

Loyalty) ซึ่งมีสาเหตุ หรือปจจัย 4 ชนิด  ไดแก การออกแบบเว็บไซต  ความไววางใจ (Trust) 

บุคลิกภาพของเว็ป (web personalization) และ คุณภาพการบริการ  ในขณะที่ ผลลัพธ คือ ความ

จงรักภักดีอิเลคทรอนิกส  มี 2 ประเภท คือ ทัศนคติของความจงรักภักดีอิเลคทรอนิกส และ

พฤติกรรมความจงรักภักดีอิเลคทรอนิกส (Attitudinal e-loyalty  และ behavioral e-loyalty) 
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(Grondin, 2002) การวิจัยพบวา ปจจัยทั้ง 4 ชนิดมีผลกระทบตอ attitudinal e-loyalty แตมีเพียง

ปจจัยดานความไววางใจเทานั้นที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมความจงรักภักดีอิเลคทรอนิกส 

การศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบผลกระทบของการบริการออนไลน และการบริการ

ออฟไลนตอการตอบสนองของผูบริโภค (ไดแก ความพึงพอใจอิเลคทรอนิคส และความจงรักภักดี

อิเลคทรอนิคส) พบวา ทั้งการบริการออนไลน และการบริการออฟไลนมีผลกระทบตอการ

ตอบสนองของผูบริโภค (Semeijin et al., 2005) แอนเดอรสัน และศรินิวาซาน (Anderson and 

Srinivasan, 2003) พบวาผลกระทบของความพึงพอใจอิเลคทรอนิคส ตอความจงรักภักดี

อิเลคทรอนิคส (e-loyalty) จะปรับโดยปจจัยระดับธุรกิจ เชน ความไววางใจ  การรับรูคุณคา และ 

ปจจัยระดับปจเจกชน ไดแก ขนาดของการซื้อ Inertia และ ส ิ่งกระตุนดานความสะดวกสบาย 

นอกจากนั้น ความจงรักภักดีของลูกคายังมีผลกระทบตอคุณคาของลุกคา และธุรกิจ และมี

ผลกระทบตอสวนครองตลาด และกําไรของธุรกิจ (Reichheld, et al., 2000; Grondin, 2002) 

เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกสสามารถพัฒนาความสัมพันธกับลูกคาได โดยเฉพาะอยางยิง่ลกูคาทีม่คีวาม

จงรักภักดี (Salman and Muir, 2003) สมิท (Smith, 2001) เขียนกลยุทธของการพัฒนา ความ

จงรักภักดีอิเลคทรอนิกส (e-Loyalty) 7 ข้ันตอน ดังนี้ กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค  ระบุ

ลูกคาที่มีคุณคามากที่สุ) ออกแบบเว็บไซตสําหรับลูกคาที่มีคุณคามากที่สุด การพัฒนาไดอะล็อก

ดานสติปญญา จัดทําโปรแกรมความจงรักภักดีทางอิเลคทรอนิกส จูงใจผูเขาชมเว็บไซต และ รับฟง 

ประเมินและปรับปรุงแกไข  

 
ส่ิงที่ทาทายของพาณิชยอิเลคทรอนิคส (The challenges of E-commerce) 
 

ถึงอยางไรก็ตาม อันตรายของการตลาดลูกคาสัมพันธมี 4 ประการ ไดแก การใชระบบซี

อารเอ็ม กอนการพัฒนากลยุทธดานลูกคา การติดตั้งเทคโนโลยีซีอารเอ็มกอนการพัฒนาองคกรที่

เนนความสําคัญของลูกคา การคาดหวังวาเทคโนโลยียิ่งมากยิ่งดี และ การไลจี้ลูกคา (Mitussis, 

2006; Reichheld et al., 2548) 

แรงแกน และ แอดเนอร (Rangan and Adner, 2001) เขียนไววาเกิดความเขาใจผิด

เกี่ยวกับการทําพาณิชยอิเลคทรอนิกส 7 ประการ (7 misconceptions) ดังนี้ 

1. ความเขาใจผิดเกี่ยวกับความไดเปรียบของเจาแรก (The first-mover advantage 

misconception) 

    1.1  ขอจํากัดของรายแรก (limits of preemption) บริษัทไดเปรียบ Preemption มี 2 

เงื่อนไข คือ 1) โอกาสตลาด หรือธุรกิจที่มีขนาดที่ดี เชน รานโชวหวยหัวมุมในชุมชน (มเีพยีง 1ราน) 
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และ  2) สินคา/การบริการยากที่จะทําใหแตกตาง เชน กาซโซลีน การบริการเคเบิ้ลทีวี ไมใช

ภัตตาคาร รานขายเสื้อผา หรือ ซอฟทแวร  เชน บริษัทคิวเอ็กซแอลดอทคอม (QXL.Com) เขา

ตลาดการประมูลทางอินเทอรเน็ตเปนรายแรก แตถูกแซงโดยบริษัทอีเบย หรือบริษัทเน็ตซเคป 

(eBay หรือ Netscape) ถูกแซงโดย Microsoft’s Internet Explorer 

    1.2  ความสําคัญของสิ่งที่ดีที่สุด (The importance of being the best) ความ

ไดเปรียบของผูเขาตลาดรายแรก ต้ังอยูบนพื้นฐาน 3 ประการ ไดแก ขาดแคลนปจจัยนําเขา/ชอง

ทางการจัดจําหนายหลัก ความแตกตางของตนทุนที่ยั่งยืนระหวาง ผูเขาตลาดรายแรกกับผูเขา

ตลาดรายตอมา และ ตนทุนการทดลองใชสินคา และตนทุนการสับเปลี่ยนตราสินคา ถึงอยางไรก็

ตาม Yahoo ไมมีคุณสมบัติเหลานั้นซักขอ เพราะวา yahoo เปน the best mover 

    1.3  ขอจํากัดของกฎใหม (The limits to exploring the new rules) เศรษฐกิจใหม 

ทําใหความไดเปรียบของรายแรกตึงเครียด ซึ่งเกี่ยวของกับแนวคิด 2 ประการ คือ critical mass & 

network externalities 

2. ความเขาใจผิดเกี่ยวกับ การเขาถึง  (The reach misconception) 

    อินเทอรเน็ตจะเขาถึงสวนตลาด หรือ กลุมลูกคาหลาย ๆ กลุมพรอมกัน เชน กลุมตลาด

เด็ก หนุมสาว รานคาปลีก ซึ่งกลุมลูกคาแตละกลุมมีพฤติกรรมที่ตอบสนองตอสวนประสมการตลาด

แตกตางกัน ดังนั้นจะตองใหสอดคลองกันระหวางหนวยธุรกิจตางๆ เชน บริษัท Amazon, Inc. 

บริหารจัดการอินเทอรเน็ตสอดคลองกับหนวยธุรกิจ อนึ่งการประเมินผลการเขาถึงจะใชมิติบริบท

ของความสามารถหลัก   

3. ความเขาใจผิดเกี่ยวกับ คําตอบของลูกคา (the customer solutions misconception) 

    ลูกคาที่ซื้อสินคาหลักจะมีความตองการสินคาเสริม ดังนั้นเมื่อบริษัทไดลูกคาใหม ซึ่ง

บริษัทจะเสริม สินคา และบริการใหกับลูกคากลุมเดิม เชน บริษัทอินเทล บริษัท โตโยตา เปนตน 

4. ความเขาใจผิดเกี่ยวกับกลุมหรือประเภทของอินเทอรเน็ต (The internet sector 

misconception) 

     การจัดกลุมอินเทอรเน็ตเปน B2B หรือ B2C ไมไดเสนอแนะแนวทางเชงิกลยุทธที่สราง

คุณคาใหกับลูกคา จากตารางที ่2 -7 แสดงการแบงกลุมธุรกิจอินเทอรเน็ตออกเปน 6 กลุม โดยใช

ปจจัยความไดเปรียบเชิงการแขงขัน 3 ประการ คือ ตัวขับเคลื่อนคุณคาของลูกคา ตัวขับเคลื่อน

การดําเนินงานและตัวประเมินความสําเร็จ 
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ตารางที่ 2-7 กลุมของอินเทอรเน็ต 6 กลุม 

ประเภท/กลุม คุณลักษณะของสินคา/บริการ ปจจัยหลกัของการขับเคลื่อนคุณคา กลุมบริษัทเปาหมาย 

สาธารณูปโภค การเขาถงึ การติดตอสื่อสาร การแปล

ความหมาย ดิจิทัล การเชื่อมตอ การจัด

แสดง การเก็บรักษา การนําออกมาใชและ

การประมวลผลขอมูล/สารสนเทศ 

ความสะดวก ความปลอดภยั การคลอบ

คลุม ความรวดเร็ว มาตรวัด การเคลื่อนไหว 

และราคา  

Akamai, AOL, BEA Systems, E-ink, 

Ericsson, Exodus, Global Crossing 

ประยุกตใช การรับ-สงขอมูล การจัดระเบียบขอมูล ฟงกชัน ความนาเชื่อถือ ประสิทธิภาพ 

ความสอดคลองกัน ความทนัสมัย 

Adobe, CEOExpress, Excite, iVillage, 

StarMedia Network 

Portals การสืบคน การเชื่อมโยง ความรวดเร็ว ความสะดวก ความเปน

สวนตัว 

AOL, Yahoo 

เนื้อหา (content) ขอมูล ขาว ความบันเทงิ ความถกูตอง ตรงเวลา ความสมบูรณ ราคา AOL, TIME Warner, CNN, EMI, 

Reutuees, Newscorp, Pearson 

การบริการ สรางความพงึพอใจใหกับลูกคา คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความนาเชื่อถือ 

ความสะดวก ราคา การเฉพาะเจาะจง  

Amazon, bfinance,  

การแลกเปลี่ยน 

(exchange) 

สถานที่คาขายเสมือน การสรางสรรคและ

การจับคูระหวางผูขายกับผูซือ้  

Transaction density, trust, transaction 

security, privacy, support service 

Bandex, ChemConnect, Covisint, eBay, 

Elemica, e-Steel, QXL and Ventro 

ที่มา (Rangan and Adner, 2001: 48)
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5. ความเขาใจผิดเกี่ยวกับหุนสวนที่ดีทีสุ่ด (the misconception of best-of-breed-

partner leverage) 

    เพื่อการแกปญหาระวางการเขาถึง กับความเหมาะสม (Reach vs. fit) และ ปญหา

ระหวาง คําตอบ กับการมุงเนน (Solution vs. focus) บริษัทปาลม (Palm) รวมทุนกับบริษัทโนเกีย 

(Nokia) เพื่อพัฒนาการเขาถึงตลาด หรือลูกคา หรือ บริษัทซิสโก (Cisco) รวมหุนกับบริษัท

ไอบีเอ็ม (IBM) เปนตน 

6. ความเขาใจผิดเกี่ยวกับการเกิดของบริษัทระดับโลก (the born global 

misconception) 

    เนื่องจากมีการออนไลนทั่วโลก ทําใหเกิดบริษัทระดับโลกมากมาย ซึ่งสวนใหญประสบ

ความลมเหลวในการทําธุรกิจระดับโลกผานเว็บไซต ซึ่งมีอุปสรรค 3 ประการ คือ บริษัทตองทําให

ลูกคาคาดหวังรูวาบริษัทมีอยูจริง 2) ลูกคามีความเชื่อถือบริษัทจะสามารถทําธุรกิจผานเว็บไซตได 

และ 3) ประชากรทั่วโลกตองซื้อสินคาของบริษัท กลาวคือบริษัทเขาใจความแตกตางดานภาษา 

ระดับรายได อัตราการการแลกเปลี่ยน หรือรสนิยมของผูซื้อแตละประเทศ เปนตน 

7. ความเขาใจผิดวาเทคโนโลยีคือกลยุทธ (the technology-is-strategy misconcept) 

    กลาวคือ เทคโนโลยีตองใชเสริมกันกับธุรกิจ ไมใชทดแทนการทําธุรกิจ (Complement 

not substitute) เชน รถยนตตราเล็กซัส (Lexus) เจาะตลาดรถยนตระดับหรู แซงเจาตลาดอยาง

เมอรซีเดสเบ็นซ  เนื่องจากบริษัทผูผลิตรถยนตเล็กซัส เขาใจการเสริมกันระหวางความรูดานตลาด 

และคูแขงขัน และเทคโนโลยี  สวนประกอบสําคัญของกลยุทธมี 2 สวน ไดแก ความไดเปรียบของ

ผลิตภัณฑตองเปนชั้นเลิศ เชน ผลิตภัณฑที่ผลิตโดยบริษัทอเมซอน อโดบเบ นอรเทล โนเกีย หรือโซนี 

เปนตน และ ความไดเปรียบดานการผลิต คือต้ังราคาใหสอดคลองกับตลาดหรือผูบริโภคสวนใหญที่

มีเงินจะซื้อสินคาได 

 

 

สรุป 
ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอยุคดิจิตอลมี 4 ปจจัย คือ ดิจิตอลและการติดตอ อินเตอรเน็ท คน

กลางชนิดใหม  และการเฉพาะเจาะจงลูกคา ส่ิงที่ผูผลิตควรทํา  คือ หุนสวนกับแบบจําลองธุรกิจ

ใหม ธุรกิจอิสระ กับการบูรณาการธุรกจิในแนวตัง้ ธุรกิจอิสระ กับการจายคาตอบแทนรวมมือ

หุนสวนหลายๆราย  

ธุรกิจอิเลคทรอนกิส (e-business) เปนการใชส่ืออิเลคทรอนิกสเพื่อการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท โดยการใชอินเทอรเน็ตจัดตั้งเวบ็ไซตเพื่อใหขอมูลสินคาแกลูกคา นอกจากนั้น บริษัท
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สามารถจัดตัง้อินทราเน็ต เพื่อติตดตอส่ือสารกับพนักงานของบริษทั ทายที่สุดบริษทัสามารถจัดตั้ง

เอ็กซทราเน็ตเพื่อติตดตอส่ือสารกับผูขายปจจัยการผลิต หรือผูจัดจําหนายสนิคา ในการ

แลกเปลี่ยนขอมูลการสั่งซื้อสินคา การจายเงิน   

 พาณิชยอิเลคทรอนิกสจะเปลี่ยนเปน การซื้ออิเลคทรอนกิส และ การตลาดอิเลคทรอนิกส 

(e-marketing) โดยที่บริษทัสื่อสาร จําหนายสินคา หรือบริการผานอนิเทอรเน็ต พาณิชย

อิเลคทรอนิคสมี 4 ประเภท คือ กิจการธุรกิจกับลูกคา (B2C) กิจการธุรกิจกับกิจการธุรกิจ (B2B) 

ลูกคากับลูกคา (C2C) และ ลูกคากับกจิการธุรกิจ (C2B) สวนประสมการตลาดอิเลคทรอนิกส (e-

marketing mix) ประกอบดวย 11 สวน ไดแก 4Ps + P2C2S3   

การจัดตั้งการตลาดทางอิเลคทรอนิคส มีสวนประกอบ 4 ประการ คือ เว็บไซตบริษัทหรือ

การตลาด ออนไลนการโฆษณาและการสงเสริมการขาย จดหมายอิเลคทรอนิคส และ เว็บชุมชน  

บทบาทการตลาดในสิ่งแวดลอมที่มีคอมพวิเตอรเปนสื่อการติดตอส่ือสาร โดยกาํหนด

แบบจําลองการติดตอส่ือสาร 3 ชนิดคือ แบบจําลองสือ่สารมวลชน  แบบจําลองสือ่สารระหวาง

บุคคลและการติดตอผานคอมพิวเตอร และ แบบจําลองสื่อคอมพวิเตอร   

คุณลักษณะของสื่อม ี 7 ประการ ไดแก  บริบท การวางผัง และการออกแบบเว็ป เนื้อหา 

เนื้อหา ภาพ เสียง วิดีโอ ชุมชน วิธีการที่เวบ็ไซตทาํใหเกิดการตดิตอส่ือสารระหวางผูใชกบัผูใช

ดวยกนั การเปลี่ยนแปลงไดตามความตองการ การติดตอส่ือสาร การติดตอระหวาง site-to-user 

หรือ user-to-site การเชื่อมตอ การเชื่อมระหวาง site-to-site และ การพาณิชย  

ส่ิงทีท่าทายของพาณิชยอิเลคทรอนิคสม ี 7 ประการ ดังนี ้ ความเขาใจผิดเกี่ยวกบัความ

ไดเปรียบของเจาแรก  ความเขาใจผิดเกี่ยวกับ “การเขาถงึ”   ความเขาใจผิดเกี่ยวกับ “คําตอบของ

ลูกคา”  ความเขาใจผิดเกี่ยวกับ “กลุมหรือประเภทของอินเทอรเน็ต ความเขาใจผิดเกี่ยวกบั

หุนสวนที่ดีที่สุด ความเขาใจผิดเกี่ยวกับการเกิดของบริษัทระดับโลก และ ความเขาใจผิดวา

เทคโนโลยีคือกลยุทธ 

พัฒนาระบบการตลาดลูกคาสัมพันธ (CRM) จะม ี 4 ระยะ  ไดแก ระยะที1่ การแยกแยะ

ข้ันตอนของซอีารเอ็ม ซึ่งม ี  4 ข้ันตอน ไดแก การระบุลูกคา การแยกแยะลูกคา การปฏิสัมพนัธ 

และ การจัดสรรเจาะจงเฉพาะตัว ระยะที ่ 2การประเมนิสถานการณองคกร โดยใชแบบประเมิน 2 

ชุด สัมภาษณผูจัดการ พนักงาน และลูกคาซึ่งแบบประเมินชุดที่ 1 เปนการประเมินความพรอม

ขององคกรใน 4 ข้ันตอนของซีอารเอ็ม ในขณะที่แบบประเมินชุดที่ 2 เปนการประเมินผลวัฒนธรรม

องคกรและโครงสรางขององคกร  ระยะที ่3 การจัดอันดับความสาํคัญ จากแบบประเมิน 2 ชุด และ

ระยะที ่4 การปฏิบัติในแตละขั้นตอนของซีอารเอ็ม 

 



 

 

 

68 

 

คําถามทายบท 
 

1. จงอธิบาย ผลกระทบของอนิเตอรเนท็ตอการตลาด? 

2. จงอธิบายกลยุทธทางการตลาดในยุคอินเตอรเน็ท? 

3. ชองทางการตลาดใหมคืออะไร? จงอธิบาย 

4. จงอธิบายคําตอไปนี้ 
4.1. B2B 

4.2. B2C 

4.3. C2B 

4.4. C2C 

5. จงอธิบายกระบวนการของพาณิชยอิเลคทรอนิคส? 

6. คุณลักษณะของเว็บไซตที่ดีมีลักษณะอยางไร? 

7. จงอธิบายสวนประสมทางการตลาดของพาณิชยอิเลคทรอนิกส? 

8. ระยะของการพัฒนาความสมัพันธกับลูกคาที่กี่ระยะ? อธิบายโดยละเอียด 

9. ส่ิงทีท่าทายสาํหรับพาณิชยอิเลคทรอนิคสคืออะไร? จงอธิบาย 
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