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บทคัดย่อ

	 แนวคิดแรงกดดันทางการแข่งขัน	(competitive	forces)	ของ	Porter	(1980)	ได้เสนอการประเมินสถานการณ์ความรุนแรงการ
แข่งขันของธุรกิจไว้	5	ด้าน	เรียกว่า	แรงกดดัน	5	ประการ	(five	forces)	ซึ่งเป็นปัจจัยที่ใช้ประเมินความรุนแรงในการแข่งขัน	โอกาสใน
การท�าก�าไร	 ประเมินความเข้มแข็งและโอกาสทางธุรกิจ	 ประกอบไปด้วย	1)	 แรงกดดันของการเข้ามายังอุตสาหกรรมของคู่แข่งขันราย
ใหม่	(new	entrants)		2)	แรงกดดันจากคู่แข่งขันรายเดิมในอุตสาหกรรม	(segment	rivalry)		3)	แรงกดดันของสินค้าทดแทน		(substitute)		
4)	แรงกดดันจากอ�านาจการต่อรองของผู้ซื้อ	(buyers)	และ	5)	แรงกดดันจากอ�านาจการต่อรองของผู้จัดส่งวัตถุดิบ	(suppliers)	เป็นการ
วิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรงทางการแข่งขันในตลาด	 รวมถึงการประเมินสภาพการแข่งขันของธุรกิจว่าอยู่ในสถานะ	 ผู้น�า	 ผู้ท้าชิง		
ผู้ตาม	หรือผู้เจาะตลาดส่วนเล็ก	ส�าหรับกลยุทธ์ในการแข่งขันนั้น	มีหลากหลายวิธีในการชนะคู่แข่งขัน	Porter	(1980)	ได้น�าเสนอ	3	วิธี	
คือ	1)	การเป็นผู้น�าทางด้านต้นทุนรวม	(overall	cost	leadership)	2)	การสร้างความแตกต่าง	(differentiation)	และ	3)	การมุ่งตลาด
เฉพาะส่วน	(focus)	ไม่ว่าผู้บริหารจะใช้วิธีใดก็ตามในการชนะการแข่งขันทางธุรกิจที่ดี	ผู้บริหารต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันตามภาวะปัจจุบัน
และแก้โจทย์ปัญหาของการถกูคกุคามจากคูแ่ข่งให้รวดเรว็ทีส่ดุ	อกีทัง้ยงัต้องหาแนวป้องกนั	และสร้างความเข้มแขง็ในตราสนิค้าให้สามารถ
ครองใจผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน

Abstract

	 The	concept	of	competitive	forces	by	Michael	E.	Porter	identifies	the	situation	assessment	of	the	intensity	of	business	
competition	into	5	aspects	called	Porter’s	Five	Forces	Model.		It	is	the	factors	used	for	the	assessment	of	profitability,	strengths	
and	business	opportunity.	The	model	comprises	5	forces	namely	1)	Threat	of	new	entrants;	2)	Threat	of	segment	rivalry;	3)	
Threat	of	substitutes;		4)	Threat	of	buyer	power;	and	5)	Threat	of	supplier	power.		It	is	also	a	strategy	to	analyze	the	intensity	
of	competition	in	the	market	including	the	assessment	of	one’s	own	business	competition	to	be	aware	of	their	own	status,	
to	better	understand	whether	they	are	the	leader,	the	challenger,	the	follower,	or	the	nicher.		There	are	various	competitive	
strategies	to	develop	an	edge	over	rivals.		However,	Michael	E.	Porter	presents	3	approaches	to	create	a	competitive	
advantage	as	the	following:	1)	Overall	cost	leadership;	2)	Differentiation;	and	3)	Focus.	No	matter	whatever	approaches	
are	implemented	at	the	business	unit	level	to	create	a	competitive	advantage,	the	executives	must	change	to	be	able	
to	keep	up	with	the	existing	situations	and	to	solve	the	problems	arising	from	the	threat	of	rivals	as	soon	as	possible.	
Furthermore,	they	have	to	seek	preventive	guidelines	to	build	the	strength	of	brand	identity	in	order	to	have	a	sustainable	
effect	on	consumers.

	 แนวคดิแรงกดดนัทางการแข่งขนั	(competitive	forces)		ของ	Porter	(1980)	ได้เสนอการประเมนิสถานการณ์ความรนุแรงทางการ
แข่งขันของธุรกิจจากปัจจัย		5	ด้าน	เรียกว่า	แรงกดดัน	5	ประการ	(five	forces)	เป็นปัจจัยที่ใช้ประเมินโอกาสในการท�าก�าไร	ตลอดจน
ประเมินความเข้มข้นของการแข่งขันธุรกิจแต่ละอุตสาหกรรมประกอบไปด้วย	(สุวิมล	แม้นจริง,	2546)
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แก้ไอ	เป็นต้น
 4. แรงกดดนัจากอ�านาจการต่อรองของผูซ้ือ้ (buyers) 
	 ปัจจบุนัเป็นยคุของข่าวสาร		ท�าให้ผูบ้รโิภคมอี�านาจในการ
ต่อรองสงูเนือ่งจากผูบ้รโิภคมขีัน้ตอนการหาข้อมลูและประเมนิทาง
เลือกสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อหลายช่องทาง	 หากสินค้าของ
บริษัทที่ขายในตลาดไม่มีความแตกต่างกับคู่แข่ง	 ย่อมท�าให้เสีย
เปรียบทางการแข่งขันและโอกาสในการสร้างก�าไรจะต�่า	 ในยุคที่
เรียกว่า	 เครือข่ายทางสังคม	(Social	Network)	 นั้น	 ผู้บริโภค
สามารถสือ่สารอย่างมปีฏสิมัพนัธ์	(interaction)	สือ่สารไปมาผ่าน
สื่อได้	 (medium)	 หรือซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ทันที	 (real	 time)	
(Arvind	Sahay,	1998,	อ้างถึงใน	ชื่นจิตต์	แจ้งเจนกิจ,	2544)
 5. แรงกดดนัจากอ�านาจการต่อรองของผูจ้ดัส่งวตัถดุบิ 

(suppliers) 
	 หากสนิค้าของบรษิทัมตีวัแทนในการจดัส่งวตัถดุบิจ�านวน
น้อยราย	ย่อมท�าให้เกดิข้อเสยีเปรยีบทางการแข่งขนัได้	ยิง่ถ้าผูจ้ดั
ส่งวัตถุดิบสามารถเพิ่มราคาผลิตภัณฑ์	 หรือลดคุณภาพได้เช่น	
ธุรกิจฟาร์มสุกร	 ผลก�าไรของการขายสุกรนอกจากเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยของราคาตลาดแล้ว	 ยังเกี่ยวข้องกับอาหารที่ให้ในแต่ละมื้อ	
หากผูเ้ลีย้งมทีางเลอืก	ผูข้ายผลติภณัฑ์อาหารสตัว์จ�านวนน้อยราย	
หรือผู้ขายอาหารสัตว์เพิ่มราคาย่อมส่งผลต่อความสามารถในการ
ท�าก�าไรของฟาร์มสุกร	 หรือหากผู้ขายอาหารสัตว์ลดหรือเปลี่ยน
วัตถุดิบในอาหารสัตว์ย่อมมีผลต่อการเติบโตของสุกรส่งผลต่อ
ความเสี่ยงเรื่องโรค	และยอดขายในอนาคต	เป็นต้น	เพราะฉะนั้น	
ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดความเสี่ยงที่เกิดจากผู้จัดส่งวัตถุดิบ
เกดิได้ตลอดเวลา	ผูป้ระกอบการต้องมกีารวางแผนเพือ่ซือ้วตัถดุบิ
ไว้ล่วงหน้าเสมอเพื่อป้องกันความเสียหายในอนาคต

ภาพที่ 1		แนวคดิแรงกดดนัทางการแข่งขัน	(competitive	forces)		
ของ	Michael	E.	Porter	

ที่มา:	ปรับปรุงจาก	Porter	(1980)	และ	Kotler	(2003,	242)

 1. แรงกดดันจากคู ่แข ่งขันรายเดิมในอุตสาหกรรม 

(rioalry among existing firms)  
	 การวเิคราะห์คูแ่ข่งขนัรายเดมิในตลาดนัน้เป็นการประเมนิ
ความรนุแรงจากจ�านวนคูแ่ข่งขนั	โดยประเมนิกลยทุธ์ทางด้านการ
ตลาดของคูแ่ข่งขนัในตลาดปัจจบุนัว่ามคีวามน่ากลวัมากน้อยเพยีง
ใด	 วิธีการประเมินคู ่แข่งขัน	 (competitors	 analysis)	 ใน
อุตสาหกรรมเดิมมี	3	 ขั้นตอนดังนี้	 (ปรับปรุงมาจาก	Kotler	&	
Amstrong,	2002,	682)
	 	 1.1	ศึกษาข้อมูลของคู่แข่งขันในตลาดว่าเป็นใครบ้าง	
ทั้งคู่แข่งทางตรง	(คือกลุ่มสินค้าที่มีคุณสมบัติและราคาใกล้เคียง
กับสินค้าของบริษัท)	 และคู ่แข่งทางรอง	 (คือกลุ ่มสินค้าที่มี
คณุสมบตัใิกล้เคยีงแต่มรีาคาทีส่งูกว่าหรอืต�่ากว่าของบรษิทัมากแต่
ใช้ทดแทนสินค้าของบริษัทได้)
	 	 1.2	การวิเคราะห์คู ่แข่งและเลือกบริษัทที่จะท�าการ
แข่งขันจากข้อ	1.1	เพียง	1-2	บริษัทเท่านั้นหากชนะด้วยยอดขาย
ค่อยเพิ่มจ�านวนคู่แข่ง
	 	 1.3	ก�าหนดกลยทุธ์เพือ่การแข่งขนักบับรษิทัทีเ่ลอืกมา	
พิจารณากลยุทธ์ทางการตลาด	และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	โดย
ต้องพัฒนาให้เหนือกว่าคู่แข่งขันและวางกลยุทธ์ป้องกันการตาม
ทันจากคู่แข่งขัน
 2. แรงกดดันของการเข ้ามายังอุตสาหกรรมของ           

คู่แข่งขันรายใหม่ (new entrants)  
	 อุตสาหกรรมใดที่มีความสามารถในการท�าก�าไรได้มาก	
หรืออุตสาหกรรมใดที่เงินลงทุนไม่มาก	 หรืออุตสาหกรรมใดที่มี
ระยะเวลาในการคืนทุนสั้น	 ย่อมเกิดแรงดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามา
ในอุตสาหกรรมนั้นๆ	 จ�านวนมากราย	 ผู้ที่มีเงินทุนตามก�าลังก็
สามารถท�าได ้	 ตัวอย ่างธุรกิจที่มีคู ่แข ่งรายใหม่เข ้ามาใน
อุตสาหกรรมง่าย	 เช่น	 ธุรกิจอาหาร	 ธุรกิจสินค้าฟุ่มเฟือย	 และ
ธุรกิจแฟรนไชส์	เป็นต้น	ส่วนธุรกิจที่มีการกีดกันคู่แข่งขันรายใหม่
นั้นส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่มีเงื่อนไขบังคับทางกฎหมาย	หรือขั้นตอน
ในการด�าเนนิธรุกจิหลายขัน้ตอน	ต้องมกีารขออนญุาตจากทางการ	
หรอืเป็นธรุกจิทีม่เีงนิลงทนุจ�านวนมาก	หรอืเป็นธรุกจิทีม่กี�าไรน้อย	
ตัวอย่างธุรกิจที่คู่แข่งรายใหม่เข้าในอุตสาหกรรมยาก	เช่น	ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์	 ซึ่งก่อนท�าการก่อสร้างต้องขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	เป็นต้น
 3. แรงกดดันของสินค้าทดแทน  (substitute) 

	 ในอตุสาหกรรมหากมสีนิค้าทีท่ดแทนจ�านวนมากจะส่งผล
ต่อการท�าก�าไร	ไม่สามารถตัง้ราคาทีส่งูได้	ความเสีย่งต่อยอดขาย
ที่ตกลงเป็นไปได้สูง	เช่น	กรณีของลูกอมเม็ดแข็ง	ซึ่งมียอดตกลง
อันเนื่องมาจากสินค้าทดแทนเช่น	หมากฝรั่ง	ลูกอมเม็ดนิ่ม	ลูกอม
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	 การวิเคราะห์แรงกดดันจากทั้ง	5	 ด้าน	 ท�าให้ผู้ประกอบ
การไม่ประมาทในการท�าธุรกิจ	 รู้เขารู้เรา	 รบกี่ครั้งชนะทุกครั้ง				
(ซุนวู,	อ้างถึงใน	ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน,	2549)	
แต่การเลอืกคูแ่ข่งขนั	(selection	competitors)	ไม่ยากเท่ากบัการ
ท�าให้สินค้าของบริษัทมีคุณค่าในสายตาและความรู้สึกของลูกค้า	
แสดงดังภาพที่	2

ภาพที่ 2	 การวิเคราะห์คุณค่าในสายตาของลูกค้า	 (Customer	
Value	Analysis:	CVA)	

ที่มา:	Kotler	(2003,	253)	

การออกแบบกลยุทธ ์ ของการแข ่งขัน  (des ign ing 

dompetitors strategies)

	 ส�าหรบัการก�าหนดกลยทุธ์เพือ่การแข่งขนันัน้	คงไม่มีสตูร
ส�าเร็จแต่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงให้ทันเหตุการณ์ของผู้บริหาร	
และการแก้ไขสถานการณ์ให้ทันต่อการรับรู้ของผู้บริโภค	 การ
ก�าหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันนั้น	แบ่งได้ดังนี้
	 กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐาน	 (generic	competitive	
strategy)	Porter	(1980,	อ้างถึงใน	Greg	&	Mark,	2010)	ได้เสนอ
กลยุทธ์ทั่วไปที่ใช้ในการแข่งขันเป็น	3	กลยุทธ์ได้แก่
 1. การเป็นผูน้�าทางด้านต้นทนุรวม (cost leadership) 

ธรุกจิทีใ่ช้กลยทุธ์นีจ้ะด�าเนนิการทกุอย่างเพือ่ให้การผลติสนิค้าและ
บรกิารมต้ีนทนุต�า่ทีส่ดุ	ประโยชน์คอืสามารถน�าเสนอราคาทีต่�า่กว่า
คูแ่ข่งในท้องตลาดได้	อกีทัง้หากเกดิความรนุแรงด้านสงครามราคา	
(red	ocean)	ก็ยังสามารถยืนหยัดในตลาดได้	 เนื่องจากมีความ
ได้เปรยีบจากต้นทนุทีต่�า่	ทกุวนันีก้ารแข่งขนัไม่เพยีงแต่แพร่หลาย
แต่เพิ่มความรุนแรงขึ้นทุกๆ	ปี	บริษัทในอเมริกา	ยุโรป	และญี่ปุ่น	
ยังย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต�่า	 และน�า
สินค้าราคาถูกออกสู่ท้องตลาด	(ธนวรรณ	แสงสุวรรณ	และคณะ,	
2546)
 2. การสร้างความแตกต่าง (differentiation)	ธรุกจิที่
ใช้กลยุทธ์นี้	 จะต้องคิดหาความแตกต่างในตัวสินค้า	(product)	
ไม่ให้ซ�้ากับสินค้าอื่นในตลาด	 หรือต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆ	 มาน�า
เสนอ	ท�าให้สนิค้าดโูดดเด่นกว่าสนิค้าคูแ่ข่งในตลาด	ส�าหรบัแหล่ง
ที่มาของความแตกต่างนั้น	 เกิดจากความเร็ว	(speed)	ความน่า
เชื่อถือ	(reliability)	การบริการ	(service)	การออกแบบ	(design)	

ลกัษณะของสนิค้าและบรกิาร	(features)	เทคโนโลย	ี(technology)	
บคุลกิภาพขององค์กร	(corporate	personality)	และความสมัพนัธ์
กับลูกค้า	(relationships	with	customer)	ความเป็นเลิศทางด้าน
คุณภาพ	 (quality)	 ประสิทธิภาพ	 (efficiency)	 นวัตกรรม	
(innovation)	และการตอบสนองลูกค้า	(response	to	customer)	
(Hill	&	Jones,	2004,	อ้างถึงใน	พิพัฒน์	นนทนาธรณ์,	2553)
 3. การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (focus or niche)	 เป็น
เหมือนกับการก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย	(target	group)	 ให้เล็กลง
เพื่อจะได้ท�าการตลาดได้อย่างเข้าถึงพฤติกรรมของลูกค้า	 การที่
บรษิทัเข้าใจลกูค้าของตวัเองได้อย่างแท้จรงิ	และสามารถคาดคะเน
ความต้องการในอนาคตของลูกค้าได้	ย่อมท�าให้ท่านสามารถขาย
สนิค้าได้อย่างต่อเนือ่ง	เกดิพฤตกิรรมซือ้ซ�า้ไปเรือ่ยๆ	จนเกดิความ
ภกัดใีนทีส่ดุ	หากบรษิทัประสบความส�าเรจ็กบักลุม่เป้าหมายทีแ่คบ
ลงมา	 ท�าให้บริษัทสามารถขายกลุ่มเป้าหมายต่อได้ในอนาคต	
ตัวอย่างการท�าตลาดมุ่งเฉพาะส่วน	 เช่น	 สินค้าส�าหรับคนท้อง	
สินค้าส�าหรับคนอ้วน	ฯลฯ	(Porter,	1980)
	 นอกจากแนวคิดของ	Porter	แล้ว	Tracy	และ	Wiersema	
(Kotler	&	Armstrong,	2001,	686,	อ้างถงึใน	สวุมิล	แม้นจรงิ,	2546)	
ได้เสนอกลยทุธ์การแข่งขนัการตลาดแบบใหม่	คอื	1)	ธรุกจิสามารถ
เป็นผู้น�าด้านการส่งมอบคุณค่าที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า	เช่น	การเป็น
ตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าและเน้นบรกิารทีป่ระทบัใจกบักลุม่ลกูค้าของ
ตนเอง	 การใช้กลยุทธ์สร้างคุณค่านี้ผู้บริหารต้องสร้างวัฒนธรรม	
โครงสร้างองค์กร	ระบบและกระบวนการทัง้ในการด�าเนนิงานและ
การบริหาร	 เพื่อสร้างคุณค่าและส่งมอบให้แก่ลูกค้าให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน	 หรือเรียกได้ว่ากลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์อัน
ยาวนานกับลูกค้า	 ให้ลูกค้ามองเห็นว่าบริษัทให้ความส�าคัญกับ
ลูกค้า	ตามแนวคิด	“ตามใจลูกค้า”	(Georges.	Day,	อ้างถึงใน	
ชื่นจิตต์	แจ้งเจนกิจ,	2546)	2)	การแข่งขันเพื่อสนองความต้องการ
ของมนุษย์	 เช่น	การต้องการพักผ่อนแบบส่วนตัว	3)	การแข่งขัน
ด้านชนิดของผลิตภัณฑ์	 เช่น	 การเลือกอ่านประเภทของหนังสือ
ตามพฤติกรรมความชอบส่วนตัว	4)	การแข่งขันด้านตรายี่ห้อของ
ผลิตภัณฑ์	(ศิริวรรณ	เสรีรัตน์	และคณะ,	2546)		และ	5)	การรวม
ตัวกันทางธุรกิจหรือการ	Co-Brand	(Parker,	1997,	 อ้างถึงใน				
ชื่นจิตต์		แจ้งเจนกิจ,	2546)		

คุณค่าเพ่ือลูกค้า = ประโยชน์ของลูกค้าท่ีได้รับ - ต้นทุนของลูกค้าท่ีต้องเสียไป

Customer Value = Customer Benefits - Custom Cost
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กลยุทธ์การแข่งขันส�าหรับต�าแหน่งต่างๆ ในการแข่งขัน

ตารางที่ 1	กลยุทธ์ส�าหรับผู้น�าและผู้ตามในตลาด

 ต�าแหน่งในการแข่งขัน ผู้น�า ผู้ตาม

 ส่วนแบ่งทางการตลาด ผู้น�าตลาด ผู้ท้าชิงในตลาด ผู้ตามตลาด ผู้เจาะตลาดส่วนเล็ก

 กลยุทธ์ที่ใช ้ ขยายตลาดโดยรวม	เช่น	 ผู้ท้าชิง		 -	การลอกเลียนแบบ	 -	การมุ่งตลาด		
	 	 •	เพิ่มผู้ใช้รายใหม่	 1.	กลยุทธ์โจมตี	 -	การตัดราคา	 		เฉพาะส่วน
	 	 •	วิธีการใช้ใหม่ๆ	 •	การโจมตีด้านหน้า	 -	การหาข้อได้เปรียบ	 -	การเป็น
	 	 •	เพิ่มประโยชน์ใช้สอย	 •	การโจมตีด้านข้าง	 	 	 		ผู้เชี่ยวชาญ	 	
	 	 	 	 •	การโจมตีแบบตีโอบ	 	 	 		ในด้านต่างๆ
  ป้องกันส่วนแบ่งตลาด	 •	การโจมตีทางอ้อม
	 	 •	การป้องกันต�าแหน่ง	 •	การโจมตีแบบกองโจร
	 	 •	การป้องกันด้านข้าง
	 	 •	การป้องกันโดยการรุกก่อน	 2.	กลยุทธ์โจมตีเฉพาะอย่าง
	 	 •	การป้องกันโดยการรุกกลับ	 •	การให้ส่วนลด
	 	 •	การป้องกันแบบเคลื่อนที่	 •	การตัง้ราคาผลติภณัฑ์ต�า่กว่า
	 	 •	การป้องกันโดยการหดตัว	 •	ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง
	 	 	 	 •	การขยายผลิตภัณฑ์
	 	 	 	 •	นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่
	 	 	 	 •	การปรับปรุงการให้บริการ
	 	 	 	 •	นวัตกรรมการจัดจ�าหน่าย
	 	 	 	 •	การลดต้นทุนการผลิต
	 	 	 	 •	การส่งเสริมการตลาดด้วย
	 	 	 	 	 การโฆษณาอย่างมาก

	ที่มา:	สุวิมล	แม้นจริง	(2546,	419)
 
กลยุทธ์ผู้น�าตลาด (market leader strategies)

	 ผูน้�าตลาดหมายถงึ	ธรุกจิทีส่ร้างปรากฏการณ์	หรอืสร้างนวตักรรมทีโ่ดดเด่น	และน�าสนิค้าเข้าสูต่ลาด	หรอืโฆษณาประชาสมัพนัธ์
ก่อนตราสินค้าอื่นที่ขายสินค้าเหมือนตน	แต่คุณสมบัติไม่เหมือน	 เช่นพูดถึงสาหร่าย	ต้องนึกถึง	 “เถ้าแก่น้อย”	 เพราะน�าสินค้าสาหร่าย
ทอดมาสร้างตราสินค้าโดยน�าเข้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น	ก่อนตราอื่นๆ	หรือ	I-Phone	เป็นผู้น�าตลาดโทรศัพท์สมาร์ทโฟน	(smartphone)	ที่
มีลูกเล่นและ	application	ที่สามารถท�าให้ผู้ใช้ประทับใจ	ทั้งนี้	ผู้น�าตลาดมักถูกผู้ท้าชิงแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด	ซึ่งธุรกิจที่เป็นผู้น�า
ตลาดต้องก�าหนดนโยบายและกลยทุธ์การตลาดทีม่วีตัถปุระสงค์หลกัคอืรกัษาต�าแหน่งของการเป็นทีห่นึง่ในตลาดไว้ให้ได้	กลยทุธ์การเป็น
ผู้น�าตลาดได้แก่	การขยายตลาดโดยรวม	และการป้องกันส่วนแบ่งทางการตลาด	
	 การขยายการตลาดโดยรวมของผู้น�าตลาด		(expending	total	market)	มี	3	วิธี
 ผู้ ใช้รายใหม่ (new users)	เช่น	การเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย	ส�าหรับกลุ่มที่บริษัทยังไม่เคยท�าตลาด	เช่น	ยาสระผมแพนทีน	กลุ่ม
เป้าหมายหลักคอื	ผู้หญงิวัยท�างาน	อาจสามารถเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ได้	เช่น	กลุ่มวยัรุน่	หรอืการเพิ่มกลุ่มเปา้หมายใหม่ตามภมูิศาสตร์	
เช่น	 สินค้าฮีตเตอร์	 (อุปกรณ์ท�าความร้อน)	 เคยส่งคณะพนักงานขายไปท�าตลาดโซนอุตสาหกรรมภาคตะวันออก	 หากอยากเพิ่มกลุ่ม				
เป้าหมายใหม่ต้องสร้างคณะพนักงานขายลงไปยังเขตอุตสาหกรรมภาคอื่นๆ	เป็นต้น
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 วิธีการใช้ ใหม่ (new uses)	ตลาดสามารถขยายตัวโดย
การคิดค้นวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์แบบใหม่ๆ	 และน�าเสนอแก่ลูกค้า	
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ	 น�้ายาอุทัยทิพย์ที่ใช้ผสมน�้าดื่มเพิ่มความ
สดชื่น	 ด้วยการดัดแปลงของผู้บริโภคที่น�ามาทาริมฝีปาก	 ท�าให้
บริษัทโอสถสภาได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์น�้ายาอุทัยทิพย์	 เป็นตรา					
ยูทิพย์ลิปสีแบบน�้า	ขายดีในกลุ่มวัยรุ่น	เป็นต้น
 การเพิ่มประโยชน์ ใช้สอย (more usage)	โดยการเพิ่ม
ประโยชน์ใช้สอยหรืออัตราการใช้ให้บ่อยขึ้นหรือถี่ขึ้น	 เช่น	 น�้ายา
บ้วนปาก	 จะมีการสื่อโฆษณาบอกถึงประโยชน์ของการบ้วนปาก
หลงัแปรงฟันทกุครัง้	เมือ่มคีวามถีใ่นการใช้ผลติภณัฑ์มากขึน้	ย่อม
ท�าให้สินค้าขายได้ยอดเพิ่มขึ้น	
 
การป้องกันส่วนแบ่งตลาด (defending market share) 
ธุรกิจที่เป็นผู้น�าตลาดยากที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีของคู่แข่งขัน	
โดยเฉพาะคูแ่ข่งทีม่ส่ีวนแบ่งตลาดอนัดบัรองๆ	ลงมา	ซึง่วธิป้ีองกนั
จะมีดังต่อไปนี้	
 กลยุทธ ์การป ้องกันของผู ้น� าตลาด (defense 

strategies)  แบ่งออกได้อีก	6	วิธี	ดังนี้	(Kotler,	2003,	258-264,	
อ้างถึงใน	สุวิมล	แม้นจริง,	2546)
	 •	การป้องกันต�าแหน่ง	(position	defense)	ท�าได้โดยการ
สร้างตราสินค้าให้เหนือกว่าในทุกด้าน	 รวมถึงการโฆษณาแบบ	
Above	The	Line	เช่น	การโฆษณาผ่านโทรทัศน์	วิทยุ	นิตยสาร	
และแบบ	Below	The	Line	 เช่น	 การตลาดทางตรงต่างๆ	 การ
โทรศัพท์หาลูกค้า	การสกรีนเสื้อแจกลูกค้า	หรือให้พนักงานใส่เสื้อ
ตราสินค้าของบริษัทหรือองค์กรเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตรา	
สินค้าอีกรูปแบบหนึ่ง
	 •	 การป้องกันด้านข้าง	(flank	defense)	 เช่น	 หากเป็น
สินค้าที่จ�าหน่ายช่องทาง	Modern	Trade	 หรือห้างสรรพสินค้า
ต่างๆ	 บริษัทอาจท�าตลาดด้วยการป้องกันด้านข้างโดยเพิ่มพื้นที่
ขายในห้างโดยการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์	 เช่น	 เพิ่มรสชาติ	 เพิ่ม
ลักษณะบรรจุภัณฑ์	(packaging)	หลายรูปทรง	เพิ่มขนาดบรรจุ
ให้มีหลายทางเลือก	เป็นต้น
	 •	การป้องกันโดยการรุกก่อน	(preemptive	defense)	วิธี
การนี้คือต้องรู้จุดแข็งของคู่แข่งและท�าการตลาดเชิงรุกก่อนคู่แข่ง
	 •	 การป้องกันโดยการรุกกลับ	 (counteroffensive	
defense)	ในโลกธรุกจิเราอาจคดิว่าเราวางแผนไว้ดแีล้วจะต้องเป็น
ผู้รุกตลาดก่อน	 แต่ส�าหรับการตลาด	 และพฤติกรรมผู้บริโภคเรา
อาจไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้	เช่น	การตดัราคา	การจดัการ
ส่งเสริมการจ�าหน่ายอย่างเข้มข้นรุนแรง	 หรือการเลียนแบบและ
ขายถูกกว่า	 วิธีการป้องกันโดยการรุกกลับเหมือนกับกลยุทธ์							

ตาต่อตา	ฟันต่อฟัน	และผูบ้รหิารต้องประเมนิจดุยนื	(positioning)	
ของตราสินค้าของตนก่อน	 เพราะหากบริษัทมีลูกค้าที่ภักดีกับ
บรษิทัอยูอ่ย่างเข้มแขง็แล้ว	และประเมนิได้ว่า	การลดแลกแจกแถม
ของคู่แข่งจะไม่มีผลกระทบต่อยอดขาย	 บริษัทก็ไม่จ�าเป็นต้องโต้
กลับคู่แข่ง	 เพราะจะท�าให้คุณค่าตราสินค้าตกลง	ในทางกลับกัน
หากประเมินแล้วยังไม่สามารถท�าให้ลูกค้าภักดีต่อบริษัท	 หรือ
ประเมินแล้วพบว่า	ลูกค้ามาซื้อซ�้ากับบริษัทเพราะการส่งเสริมการ
จ�าหน่าย	ในสถานการณ์เช่นนี้ก็ต้องใช้กลยุทธ์การป้องกันโดยการ
รุกกลับแบบสงครามราคา	(red	ocean)	
	 •	การป้องกันแบบเคลื่อนที่	(mobile	defense)	เป็นการ
ป้องกันการโจมตีของคู่แข่งโดยการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหว
กลยุทธ์ต่างๆ	ทางการตลาดอยู่เสมอ	โดยเคลื่อนที่แบบ	360	องศา	
เช่น	 การแข่งขันระหว่างเครือข่ายโทรศัพท์ในปัจจุบัน	AIS	DTAC	
และ	True	จะเหน็ว่า	ไม่ว่าจะเป็นโฆษณา	การส่งเสรมิการจ�าหน่าย	
การบริการลูกค้า	แม้กระทั่งการขาย	ทั้ง	3	ตรา	มีการป้องกันตัว
เองแบบเคลื่อนที่	โดยท�าทุกอย่างมิให้คู่แข่งคาดการณ์แผนในการ
ครองใจผู้บริโภค	 เพราะหากเกิดความไม่พึงพอใจในบริการของ
ธุรกิจนี้	ผู้บริโภคมีสิทธิเปลี่ยนเครือข่ายได้ตลอดเวลา	
	 •	การป้องกนัโดยการหดตวั	(contraction	defense)	หรอื
เรยีกว่าเป็นการถอนทนุ	คอืการยกเลกิผลติภณัฑ์อ่อนแอ	เช่น	ตัง้แต่
ปี	พ.ศ.	2542	ที่เป็นยุคบุกเบิกชาเขียวแบบขวดโดยตราโออิชิ	ต่อ
มาบริษัทหลายแห่งส่งชาเขียวแบบขวดมาแข่งขันในตลาดร่วมกับ
โออิชิ	 แต่ด้วยปัญหาจากราคาขาย	 และความอิ่มตัวของผู้บริโภค	
ท�าให้หลายบริษัทที่ผลิตชาเขียวแบบขวดมาแข่งขัน	แต่ตราสินค้า
หลายตราไม่แข็งแรงในตลาดต้องออกจากตลาดไป

กลยุทธ์ผู้ท้าชิงตลาด (market challenger strategies)

	 ผู้ท้าชิง	คือผู้ตามที่มีส่วนแบ่งตลาดรองลงมาจากผู้น�า	วิธี
การคือ	 ต้องก�าหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทีมงานได้
ตระหนักถึงจุดมุ่งหมายในการท�าการตลาดที่ส�าคัญคือ	 ก�าหนดคู่
แข่งขัน	กลยุทธ์ที่ใช้ได้ส�าหรับผู้ท้าชิงคือ	การใช้กลยุทธ์ต้นทุนต�่า	
หรอืกลยทุธ์การสร้างความแตกต่างให้กบัตราสนิค้าหรอืการให้สทิธิ
ประโยชน์เพื่อความได้เปรียบทางการค้าเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน	
ส�าหรับกลยุทธ์โจมตีคู่แข่งขันนั้นแบ่งออกได้เป็น	5	ประเภท	คือ
	 •	การโจมตด้ีานหน้า	(frontal	attack)	เป็นวธิกีารน�าเสนอ	
ผลิตภัณฑ์	ราคา	การส่งเสริมการจ�าหน่าย	และช่องทางเช่นเดียว
กับคู่แข่ง	เป็นวิธีการโจมตีซึ่งหน้า
	 •	การโจมตีด้านข้าง	(flank	attack)	เป็นการเพิ่มสาขาที่
จ�าหน่าย	หรือเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ผู้น�าไม่ช�านาญ
	 •	การโจมตีแบบตีโอบ	(encirclement	attack)	เป็นการ
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โจมตีรวมทั้งด้านหน้าและด้านข้าง	ทั้ง	2	วิธี	ให้คู่แข่งสับสนและ
ตามไม่ทัน	 แต่วิธีการแบบนี้จะใช้ได้ผลดี	 ในกรณีที่ต้องมีทุนและ
ทรัพยากรเพียงพอ	
	 •	การโจมตีทางอ้อม	(bypass	attack)	ท�าได้	3	วิธี	คือ
	 1.การน�าเสนอผลติภณัฑ์ทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธ์กบัผลติภณัฑ์
เดมิ	การขยายตวัเพือ่เพิม่รายได้	หรอืเพิม่การให้บรกิารลกูค้า	เช่น	
การที่	True	เปิด	True	coffee	มิได้ขายกาแฟและเครื่องดื่มอย่าง
เดียวยังมีการให้บริการจ่ายค่าโทรศัพท์และอื่นๆ	 รวมถึงการซื้อ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ	เป็นต้น
	 2.การขยายตัวไปสู่ตลาดใหม่หรือในเขตภูมิภาคอื่นๆ
	 3.การก้าวกระโดดไปสู่เทคโนโลยีใหม่ๆ	แทนที่เทคโนโลยี
เดิม	เช่น	การพัฒนาลูกเล่นโทรศัพท์ของ	Samsung
	 •	การโจมตีแบบกองโจร	(guerrilla	attack)	เป็นกลยุทธ์
ที่น�ามาใช้ในธุรกิจเล็กเพื่อปะทะกับธุรกิจใหญ	่ เช่น	 การใช้เครือ
ข่ายทางสังคม	(social	network)	เช่น	เว็บบล็อก	หรือพันทิป	กอง
โจรในอนิเทอร์เนต็แบบนีม้ผีลต่อการโจมตคีูแ่ข่งพอสมควร	การใช้
เครือข่ายทางสังคมในลักษณะนี้แม้แต่เสียงเดียวก็มีผลมากต่อ
ทศันคตขิองคนส่วนใหญ่	เพราะใช้การเขยีนแบบบรรยายความรูส้กึ
ส่วนตัวที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ

การเลอืกกลยทุธ์การโจมตเีฉพาะอย่าง (choosing a specific 

attack strategy)	มี	9	แบบ	ดังนี้	(Kotler,	2003,	268-269,	อ้าง
ถึงใน	สุวิมล	แม้นจริง,	2546)
	 •	 การให้ส่วนลดราคา	(price	discount)	 เพราะผู้ซื้อมี
ความอ่อนไวต่อราคา	 กลยุทธ์นี้มักได้ผลเสมอ	 แม้คุณภาพสินค้า
จะด้อยกว่าคู่แข่ง	(Krishhamurtri,	อ้างถึงใน	ชื่นจิตต์	แจ้งเจนกิจ,	
2546)		
	 •	การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ที่ต�่ากว่า	(lower	price	goods)	
น�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพใกล้เคียงหรือต�่ากว่าในราคาที่ต�่า
กว่าคู่แข่งมาก	
	 •	 ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง	 (prestige	goods)	 น�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง	และราคาสูง
	 •	การขยายผลิตภัณฑ์	(product	proliferation)	เป็นการ
น�าเสนอผลติภณัฑ์ใหม่ทีห่ลากหลายให้กบัตลาด	เพือ่เป็นทางเลอืก
ให้กับกลุ่มลูกค้า
	 •	 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่	 (product	 innovation)	
เป็นการเสนอสิ่งใหม่ๆ	ออกสู่ตลาด
	 •	การปรับปรุงการให้บริการ	(improved	services)	ผู้ท้า
ชิงสามารถปรับปรุงการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งได้หากยังไม่
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหนือกว่าคู่แข่งได้

	 •	 นวัตกรรมการจัดจ�าหน่าย	(distribution	innovation)	
เป็นการพัฒนาหรือหาช่องทางจัดจ�าหน่ายใหม่ๆ	ขึ้นมา	เช่น	ช่อง
ทางขาย	E-commerce		Facebook		Youtube	เป็นต้น
	 •	 การลดต้นทุนการผลิต	 (manufacturing	 cost	
reduction)	 กลยุทธ์นี้มีข้อควรระวังเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์
หากลดต้นทุนจนคุณภาพเปลี่ยน	 หมายถึงยอดขายที่ตกต�่าไม่คุ้ม
กับการได้มาของก�าไรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
	 •	 การส่งเสริมการตลาดด้วยการโฆษณาอย่างเข้มข้น	
(intensive	advertising	promotion)	คอืการเพิม่โฆษณาเพือ่ดงึดดู
ความสนใจของผู้บริโภค	 แต่บริษัทต้องค�านวณงบประมาณของ
บริษัทอย่างระมัดระวัง	 เพราะยอดขายจะเพิ่มตามโฆษณาที่ผ่าน
สื่อ	แต่หากหยุดการโฆษณา	ยอดขายจะตกลงเช่นกัน	ดังนั้นต้อง
เทียบความคุ้มค่าว่าก�าไรที่ได้กลับมาคุ้มกับที่เสียไปหรือไม่
 
 กลยุทธ์ของผู้ตามทางการตลาด (market follower 

strategies)	 คู่แข่งขันในอับดับรองๆ	 ที่มีสัดส่วนของส่วนแบ่ง
การตลาดไม่มากนัก	 นิยมเลือกกลยุทธ์การเป็นผู้ตามมากกว่า						
ผู้ท้าชิง	ส่วนมากใช้วิธีดังนี้
	 1.	 วิธีการเลียนแบบนวัตกรรมตามแบบของผู้น�าตลาด
	 2.	การตัดราคาให้ต�่ากว่า
	 3.	การหาข้อได้เปรียบของบริษัทตนเองและน�าเสนอสิ่งที่
เป็นจุดเด่น
 กลยุทธ์ของผู้เจาะตลาดส่วนเล็ก (market nicher 

strategies)	 เป็นธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จในการสร้างจุดเด่น
ของตนเอง	เช่น	ผลิตภัณฑ์นมบริษัท	ดูเม็กซ์	จ�ากัด	(ม.ป.ป.)	เจาะ
ตลาดนมส�าหรบัเดก็	ดเูมก็ซ์เป็นหนึง่ในกลุม่บรษิทัดานอนซึง่ได้รบั
การจัดอันดับโดย	“นิตยสารฟอร์จูน”	ให้เป็นหนึ่งใน	500	บริษัทที่
ประสบความส�าเรจ็มากทีส่ดุในด้านอาหารเพือ่สขุภาพ	โดยมุง่เน้น
ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากนม	 น�้าดื่ม	 และโภชนาการส�าหรับเด็ก	 กลุ่ม
บริษัทดานอนมีส�านักงานใหญ่อยู่ในกรุงปารีส	
	 ไม่ว่าจะเป็นผู้น�าหรือผู้ท้าชิงในตลาด	 และจะใช้กลยุทธ์
ป้องกันหรือโจมตีคู่แข่งขัน	สิ่งที่ต้องค�านึงคือ	ศักยภาพของบริษัท
ในทุกด้านไม่ว่าจะเงินทุน	 พนักงาน	 สมรรถนะ	 ทรัพยากรต่างๆ	
ของบริษัท	(Hitt,	Ireland,	&	Hoskisson,	2007,	อ้างถึงใน	พิพัฒน์	
นนทนาธรณ์,	2553)	 สิ่งที่ดีที่สุดในการท�าการตลาด	 คือการท�า
สินค้าให้ขายได้ด้วยตัวของสินค้าเอง	 ท�าให้ลูกค้าติดใจและพอใจ
ในผลติภณัฑ์	ท�าให้สนิค้าตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้ลกูค้าอย่างได้
ผลเป็นกลยทุธ์ทีย่ัง่ยนืทีส่ดุ	บรษิทัต้องมุง่ความสนใจไปยงัลกูค้าให้
สมดุลกับการมุ ่งเพื่อชนะคู ่แข่งขัน	 มิใช่แข่งขันจนลืมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อลูกค้า	 ที่ส�าคัญมีหลายธุรกิจที่ส�าเร็จเพียงแค่ให้
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บริการที่เหนือกว่า	นั่นแสดงว่าให้ความส�าคัญกับความ
รู้สึกและการรับรู้ของลูกค้าเป็นส�าคัญ	 ค�ากล่าวที่ว่า	
“ความส�าเร็จในอดีตมิได้รับประกันความส�าเร็จใน
อนาคต”	(พิพัฒน์	 นนทนาธรณ์,	2553)	 นั้นยังใช้ได้ดี
เสมอ	เพราะยุคสมัยเปลี่ยน	พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน	
เพราะฉะนั้น	 กลยุทธ์การแข่งขันที่ดีคือผู้บริหารต้อง
เปลี่ยนแปลงให้ทันตามภาวการณ์ในปัจจุบัน
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