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บทคัดย่อ

 อุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและเอกชนอย่างจริงจัง เนื่องจากเป็น
อุตสาหกรรมที่สามารถท�ารายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก การที่จะท�าให้อุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งได้จ�าเป็นต้องมีเทคนิคใน
การเสริมสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ โดยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นเทคนิครูปแบบหนึ่งที่ท�าให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่
รอดได้  โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีของ ทอม ดันแคน และแซนดรา มารีลาที (Tom Duncan and Sandra Mariarty) จากมหาวิทยาลัย
โคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เสนอ 4 มิติ คือ เรื่องของรูปแบบของข่าวสารการติดต่อสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 
Marketing Communications Message Typology) รูปแบบการผสมผสานกิจกรรมการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 
Marketing Communications Synergy Model) รูปแบบการวางแผนที่ฐานศูนย์ (Zero Based Planning) และรูปแบบการตรวจสอบการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication Audit) และกลุ่มของดอน อี ชูลท์ และแสตนลี แทนเน็น 
บลาม (Don E. Schultz and Stanley Tannenbaum) จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกล่าวถึงรูปแบบการ
วางแผน 5 ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บฐานข้อมูล การแบ่งกลุ่มลูกค้า การติดต่อกับลูกค้า การพัฒนากลยุทธ์การติดต่อสื่อสาร และการเลือก
กลยุทธ์การติดต่อสื่อสารทางการตลาด

Abstract

 Small and Medium Sized Enterprise are now receiving a lot of supports from the government and private sectors, 
because these industries have brought a lot of income to Thailand.  In order to strengthen these industries towards the 
right direction, we need to use a technique called an integrated marketing communication technique to promote these 
industries. This technique has been described by Tom Duncan and Sandra Mariarty’s at The University of Colorado, USA. 
They have described that theory and concept of  four dimensions: an integrated marketing communications message 
typology, an integrated marketing communications synergy model, a zero based planning, and an integrated marketing 
communication audit. In addition, Don E. Schultz and Stanley Tannenbaum at Northwestern University, USA have described 
a five-step integrated marketing communication process: data based information, customer classification, customer contact 
management, communication strategies, and marketing communications strategy tactics.
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บทน�า

 ปัจจุบันประเทศไทยให้ความส�าคัญกับอุตสาหกรรม
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นอย่างมาก ซึง่อตุสาหกรรม
ดังกล่าวสามารถพยุงฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศได้ สาเหตุ
ส�าคัญที่ต้องให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมอันเนื่องมาจากประเทศไทยได้เคยประสบปัญหาทาง
เศรษฐกิจครั้งร้ายแรงที่ไม่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการ
ด�าเนินธุรกิจที่ตนเองมีความสามารถที่แท้จริง ประกอบกับการไม่
ได้ให้ความส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิทีม่คีวามโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้เท่าที่ควร ท�าให้ปัญหายิ่งเลวร้ายลงอย่างต่อเนื่อง ยัง
ผลให้ประเทศไทยติดอันดับประเทศที่เสี่ยงในการลงทุน แต่ใน
ปัจจบุนัรฐับาลพจิารณาหนทางในการทีจ่ะท�าให้ประเทศไทยฟ้ืนตวั
และสร้างภาพลกัษณ์ในการลงทนุทีด่ ีอตุสาหกรรมทีส่ามารถท�าให้
ประเทศชาติสามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้ อุตสาหกรรมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม การด�าเนนิการในการสร้างความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบผลการด�าเนนิการได้ จะท�าให้อตุสาหกรรม
ดังกล่าวสามารถยืนหยัดและสร้างความมั่นใจในการลงทุนได้เป็น
อย่างดี 
 อตุสาหกรรมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย
ในปัจจุบันมีหลากหลายธุรกิจ ซึ่งสถาบันพัฒนาธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (http://www.sme.go.th) กล่าวว่าครอบคลุมใน
กิจการ 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กิจการการผลิต (Product Sector) 
ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ
เหมืองแร่ กิจการการค้า (Trading Sector) ครอบคลุมการค้าส่ง 
และการค้าปลีก และกิจการบริการ (Service Sector) ซึ่งแต่ละ
ธุรกิจมีการก�าหนดขนาดตามปริมาณสินทรัพย์ถาวรในแต่ละ
ประเภทดังนี้ โดยหากเป็นธุรกิจขนาดกลาง ประเภทกิจการการ
ผลิตจะมีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท ประเภทกิจการ
บริการจะมีสินทรัพย์ไม่เกิน 200 ล้านบาท ประเภทกิจการการค้า
ส่งจะมีสินทรัพย์ไม่เกิน 100 ล้านบาท และประเภทกิจการการค้า
ปลีกจะมีสินทรัพย์ไม่เกิน  60 ล้านบาท ในส่วนของธุรกิจขนาด
ย่อม ประเภทกิจการการผลิตจะมีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้าน
บาท ประเภทกิจการบริการจะมีสินทรัพย์ไม่เกิน 50 ล้านบาท 
ประเภทกิจการการค้าส่งจะมีสินทรัพย์ไม่เกิน 50 ล้านบาท และ
ประเภทกิจการการค้าปลีกจะมีสินทรัพย์ไม่เกิน 30 ล้านบาท 
 หากพิจารณาตามจ�านวนการจ้างงานจะแบ่งออกดังนี้ 
หากเป็นธรุกจิขนาดกลาง ประเภทกจิการการผลติจะมพีนกังานไม่
เกิน 200 คน ประเภทกิจการบริการจะมีพนักงานไม่เกิน 200 คน 
ประเภทกจิการการค้าส่งจะมพีนกังานไม่เกนิ 50 คน และประเภท
กิจการการค้าปลีกจะมีพนักงานไม่เกิน  30 คนในส่วนของธุรกิจ

ขนาดย่อม ประเภทกิจการการผลิตจะมีพนักงานไม่เกิน 50 คน 
ประเภทกจิการบรกิารจะมพีนกังานไม่เกนิ 50 คน ประเภทกจิการ
การค้าส่งจะมีพนักงานไม่เกิน 25 คน และประเภทกิจการการค้า
ปลีกจะมีพนักงานไม่เกิน 15 คน
 จากการรายงานของกระทรวงพาณิชย์ (http://www.
moc.go.th) ในเรือ่งของยทุธศาสตร์และการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม พบว่าการส่งเสรมิอตุสาหกรรมวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาค
รัฐและเอกชนทั้งในส่วนของกิจการการผลิต (Product Sector) 
ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ
เหมืองแร่ กิจการการค้า (Trading Sector) ครอบคลุมการค้าส่ง 
และการค้าปลีก และกิจการบริการ (Service Sector) โดยการ
สนับสนุนการลงทุนในกิจการที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันและมี
การเติบโตทางธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริมทักษะของผู้ประกอบการ
ในการบริหารจัดการที่ท�าให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดและแข่งขันได้
ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงการพัฒนาทักษะของพนักงานใน
การผลิตสินค้าและบริการที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพอีกด้วย 
 จากการที่ รั ฐบาลและ เอกชนให ้ การสนับสนุน
อตุสาหกรรมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างเตม็ที ่ท�าให้
เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาให้เป็น
รูปธรรมมากขึ้น โดยมีการค้นหาเครื่องมือในการที่จะท�าให้ให้เกิด
เรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบ และสามารถท�าความเข้าใจทั้งกับ
ทุกๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ซึ่งเครื่องมือที่มีบทบาทส�าคัญ
ในหลากหลายเครื่องมือในปัจจุบัน ได้แก่ การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยเครื่องมือดังกล่าวเป็นการพัฒนาในส่วนของผู้
ประกอบการทีจ่ะต้องบรหิารจดัการองค์กรของตนเอง การก�าหนด
แนวทางการรับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน และการตอบ
สนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะท�าให้เกิดเป็นองค์รวมของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาท
ของเครื่องมือการติดต่อสื่อสารแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะมีการอธิบาย
ในประเด็นของความหมาย แนวคิดทฤษฏีและความส�าคัญของ
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และการสื่อสารการ
ตลาดแบบบรูณาการในองค์กรวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

1. ความหมาย แนวคิดทฤษฎีและความส�าคัญของเครื่องมือ 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

 Schultz (1993) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการได้รับความสนใจอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 ใน
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ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจการ
ตลาดแนวใหม่ที่เรียกว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หรือ 
Integrated Marketing Communications หรือในปัจจุบันที่มี
การเรียกชื่อย่อว่า IMC โดยเป็นรูปแบบของการส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการตลาดในหลากหลายรูปแบบที่สร้างความประทับใจให้กับ
ลูกค้าหรือผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการธุรกิจ 
โดยกจิกรรมดงักล่าวจะต้องมคีวามสอดคล้องกนัและประสานงาน
กันอย่างกลมกลืนตอบสนองต่อวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง
 ส�าหรับความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การตามทีส่มาคมบรษิทัตวัแทนโฆษณาแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา 
(The American Association of Advertising Agencies) ได้ให้
ความหมายว่าเป็นการวางแผนภายใต้แนวความคิดเดียว โดยใช้
การสื่อสารหลายๆ รูปแบบอย่างผสมผสานเพื่อให้บรรลุแผนดัง
กล่าว ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การตอบกลับโดยตรง การส่งเสริม
การขายและการประชาสัมพันธ์ เพื่อความชัดเจนตรงกันเป็นหนึ่ง
เดียวและเกิดผลกระทบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
เริม่เป็นรปูธรรมอย่างจรงิจงัในการน�ามาสูก่ารพฒันางานด้านธรุกจิ
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1990 โดยมกีารผสมผสานกนัของเครือ่งมอืสือ่สารการ
ตลาดในหลากหลายรปูแบบ อาท ิการประชาสมัพนัธ์ การโฆษณา 
การส่งเสรมิการขาย การตลาดโดยตรง เป็นต้น ทัง้นี ้Logan (1994) 
ระบวุ่าการสือ่สารการตลาดทีไ่ด้รบัการยอมรบัเป็นแนวคดิทฤษฎทีี่
สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีอยู่ 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มของทอม ดัน
แคน และแซนดรา โมรลีาท ี(Tom Duncan and Sandra Mariarty) 
จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มของ 
ดอน อี ชูลท์ และแสตนลี แทนเน็นบลาม (Don E. Schultz and 
Stanley Tannenbaum)  จากมหาวทิยาลยันอร์ทเวสเทร์ิน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

 1. กลุ่มของทอม ดันแคน และแซนดรา โมรีลาที (Tom 
Duncan and Sandra Mariarty) จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
 นิธิมา อังอติชาติ สุวรรณี สภาวสุ และจินตนา ศุภกิจ
อนันต์คุณ (2540) กล่าวว่ากลุ่มของทอม ดันแคน และแซนดรา 
โมรีลาที (Tom Duncan and Sandra Mariarty) ได้มีการพัฒนา
แนวคดิทฤษฎทีีอ่ธบิายการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการทีน่�าไป
สู่การปฏิบัติใน 4 รูปแบบ ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบของข่าวสารการ
ติดต่อสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 
Communications Message Typology) รูปแบบการผสม

ผสานกิจกรรมการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 
Marketing Communications Synergy Model) รูปแบบการ
วางแผนที่ฐานศูนย์ (Zero Based Planning) และรูปแบบการตรวจ
สอบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 
Communication Audit)
 1.1 รปูแบบของข่าวสารการตดิต่อสือ่สารการตลาดแบบ
บูรณาการ (Integrated Marketing Communications Message 
Typology)
 รูปแบบข่าวสารที่ถูกส่งเข้ามาในองค์กรจะมีความ
หลากหลายและมีผู้ที่เกี่ยวข้องในการการสื่อสารในข้อมูลเหล่า
นั้น โดยเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผ่านกระบวนการวางแผน (Planned 
Messages) ซึ่งเป็นข่าวสารที่องค์การหรือบริษัทมีการวางแผน
และไต่ตรองถึงกิจกรรมทางการสื่อสารไว้แล้ว เช่น การโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การบรรจุหีบห่อ เป็นต้น 
โดยมีการวางแผนในการประสานงานกิจกรรมต่างๆ เป็นเนื้อหา
ที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเพื่อตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ในภาพรวม การสร้างข่าวสารที่เกิดจากการอ้างอิง 
(Inferred Messages) เป็นการส่งข่าวสารที่ส่งผ่านความประทับ
ใจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีต่อองค์การ สินค้า หรือการ
บริการ การสร้างข้อมูลที่ให้ความส�าคัญกับการบ�ารุงรักษาลูกค้า 
(Maintenance Messages) เป็นการติดต่อสื่อสารผ่านการให้
บริการหลังการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ เพื่อให้เกิดความ
ประทับใจอันเนื่องมาจากความห่วงใยจากองค์การ 
 1.2 รปูแบบการผสมผสานกจิกรรมการสือ่สารการตลาด
แบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communications 
Synergy Model)
 รูปแบบการผสมผสานกิจกรรมการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการป็นการส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ หรือตรายี่ห้อ
ของสินค้าขององค์กร โดยการใช้กิจกรรมการติดต่อสื่อสารหลาย
ประเภทร่วมกนั เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การบริการ
ของพนักงาน เป็นต้น โดยองค์ประกอบของการสร้างภาพลักษณ์
องค์กร จะประกอบด้วยการสร้างความสม�่าเสมอในการติดต่อ
สื่อสาร การโต้ตอบระหว่างกันขององค์กรและลูกค้า และการ
ตอกย�้าภารกิจขององค์กรที่ให้ความส�าคัญกับลูกค้าเพื่อให้ภาพ
ลกัษณ์ขององค์กรเป็นทีป่ระทบัใจกบัลกูค้าในการกลบัมาใช้บรกิาร
ครั้งต่อไป
 1.3 การวางแผนที่ฐานศูนย์ (Zero Based Planning)
 รูปแบบการวางแผนที่ฐานศูนย์เป็นการวางแผนที่เกิด
ขึ้นในปัจจุบันโดยไม่ขึ้นกับการวางแผนและงบประมาณด้านการ
สื่อสารการตลาดที่ได้มีการวางแผนไว้ตั้งแต่ต้น ทั้งนี้การวางแผน
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และการจดัการงบประมาณจะเริม่ต้นจากการแจกแจงรายละเอยีด
ของวตัถปุระสงค์ของการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ จากนัน้
ก็จะพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จ ซึ่งวิธีการ
ดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงจุดแข็งและความเป็นไปได้ของความ
ส�าเร็จสูงสุดของแผนงานหรือโครงการ
 1.4 การตรวจสอบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
(The Integrated Marketing Communications Audit)
 การตรวจสอบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
เป็นการตรวจสอบการติดต่อสื่อสารการตลาดที่ได้มีการสื่อสาร
ออกไปสู่ผู้รับสาร หรือลูกค้าว่าได้รับข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์
ของการติดต่อสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในครั้งนั้นหรือไม่ 
มีความเข้าใจในการสื่อสารในครั้งนั้นอย่างไร และน�าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างไร โดยมีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
และตรวจสอบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ด้วยการ
ประเมินความรู้สึกและทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้อง

 2. กลุ่มของ ดอน อี ชูลท์ และแสตนลี แทนเน็นบลาม 
(Don E. Schultz and Stanley Tannenbaum) จากมหาวิทยาลัย
นอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ธีรพันธ์ โล่ห์ทองค�า (2541) กล่าวว่าส�าหรับกลุ่มของ
ดอน อี ชูลท์ และแสตนลี แทนเน็นบลาม (Don E. Schultz and 
Stanley Tannenbaum) จากมหาวทิยาลยันอร์ทเวสเทร์ิน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้มีการเสนอรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบ 
บรูณาการมรีปูแบบการวางแผน 5 ขัน้ตอน โดยขัน้แรกคอื การเกบ็
ฐานข้อมลูของลกูค้าให้อยูใ่นระบบทีส่ามารถสบืค้นได้อย่างรวดเรว็ 
โดยจะต้องเป็นข้อมูลที่มีความจ�าเป็นในการน�ามาใช้ประโยชน์ 
ซึง่ประกอบด้วยข้อมลูด้านประชากร ด้านจติวทิยา ด้านประวตักิาร
ซื้อสินค้า ด้านทัศนคติต่อสินค้าและบริการ เป็นต้น ขั้นที่สอง 
จะเป็นการแบ่งกลุม่ลกูค้าโดยมกีารแบ่งกลุม่ลกูค้าเป็น 3 กลุม่ตาม
พฤตกิรรม ได้แก่ กลุม่ทีจ่งรกัภกัดต่ีอสนิค้าขององค์กร กลุม่ทีจ่งรกั
ภักดีต่อตราสินค้าของคู่แข่งขัน และกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงตราสิน
ค้าตลอดเวลา ขั้นที่สามจะเป็นการจัดการกับการติดต่อสื่อสาร
กับลูกค้า (Contact Management) เป็นการมุ่งสู่การแสวงหา
โอกาส เวลา สถานที่ หรือสถานการณ์ ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับ
ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้ เพื่อให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ขั้นที่สี่จะเป็นการพัฒนากลยุทธ์ 
การติดต่อสื่อสาร (Communication Strategies) เป็นการหา
กลยุทธ์ที่จะสร้างข้อมูลข่าวสารที่สามารถจูงใจและสร้างความ
ประทับใจ เพื่อที่จะน�าไปสู่การสื่อสารไปยังลูกค้าหรือกลุ่มเป้า
หมายตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้และคาดการณ์ต่อการตอบ

รับจากลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเช่นเดียวกัน และขั้นตอนที่ห้า
เป็นการเลือกกลยุทธ์การติดต่อสื่อสารทางการตลาด (Marketing 
Communications Tactics) ทีส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนด
ไว้ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่อาศัยการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ง
เสริมการขาย การออกร้าน การบรรจุหีบห่อ เป็นต้น สร้างจุดยืน
ให้กับสินค้า การกระตุ้นกลุ่มลูกค้าให้มาซื้อสินค้าและใช้บริการ 
และการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ยั่งยืน
      
2. การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการในอตุสาหกรรมวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

 การน�าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมาใช้ใน
อุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมเป็นเรื่องของ
การน�าแนวคิดและทฤษฎีมาประยุกต์มาใช้เพื่อให้เกิดแนวทางใน
การปฏบิตัทิีม่คีวามชดัเจนและถกูต้อง ทัง้นีจ้ะมกีารพฒันาแนวคดิ
ทฤษฎีของกลุ่มของทอม ดันแคน และแซนดรา โมรีลาที (Tom 
Duncan and Sandra Mariarty) จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา และกลุม่ของดอน อ ีชลูท์ และแสตนล ีแทน
เน็นบลาม (Don E. Schultz and Stanley Tannenbaum) จาก
มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกามาอธิบายดังนี้
 2.1 การพัฒนาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดย
การน�าเครื่องมือของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมาใช้ใน
การส่งเสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม มีดังนี้ 
 2.1.1 การโฆษณา (Advertising)
 การหาแหล่งการสื่อสารข้อมูลให้กับอุตสาหกรรม
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น วารสาร หนงัสอืพมิพ์ วทิยุ 
โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ป้ายกลางแจ้ง และสื่อต่างๆ ที่สามารถเข้า
ถึงกลุ่มลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมาย แต่ทั้งนี้ในการด�าเนินธุรกิจของ
อุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อาจจะไม่เห็น
ความส�าคัญของการโฆษณา มากกว่าการเสนอขายโดยตรง แต่
การโฆษณาช่วยในหลายเรือ่ง เช่น การสร้างความตระหนกัรูใ้นตวั
ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นเมื่อพนักงานขายไปพบกับลูกค้า พนักงานขาย
ไม่จ�าเป็นต้องแนะน�าตัวเองให้มากแต่อาจจะให้ความมั่นใจและ
ชักชวนให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายรู้จักผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น เพื่อ
ให้ตระหนักรู้ในตัวผลิตภัณฑ์
 2.1.2 การประชาสัมพันธ์ (Public Relation)
 การประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จ
ในการท�าให้ผลิตภัณฑ์ที่อุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมผลิตได้รับการตอบรับจากลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมาย 
โดยอาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์ที่อาศัยความร่วมมือจากหน่วย
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งานที่เป็นเครือข่าย เช่นในกลุ่มของอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือ
ต่างอตุสาหกรรมทีอ่ยูใ่นเครอืข่ายของอตุสาหกรรมวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม ซึง่จะท�าให้เกดิเป็นเครอืข่ายทีม่คีวามเข้มแขง็  
ในขณะทีบ่างครัง้อาจจะต้องใช้เงนิในการประชาสมัพนัธ์เพือ่ท�าให้
เกิดผลส�าเร็จที่รวดเร็วขึ้น โดยใช้ควบคู่ไปกับการโฆษณาด้วย 
เช่นกัน
 2.1.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)
            การส่งเสริมการขายถือว่าเป็นการพยายามหา
แนวทางในการที่ให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายหันมาสนใจในการ
สินค้านั้น และเมื่อได้ใช้หรือลองผลิตภัณฑ์ ซึ่งก็ย่อมเกิดความ
ประทบัใจในสนิค้าเหล่านัน้จากคณุภาพทีไ่ด้รบั แต่ทัง้นีผู้ป้ระกอบ
การจะต้องมีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าเหล่านั้นด้วยเช่น
เดยีวกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่สนิค้าของอตุสาหกรรมวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมทีจ่ะต้องหาแนวทางในเรือ่งดงักล่าว  โดยการ
ก�าหนดวตัถปุระสงค์ให้มคีวามชดัเจนทีท่กุๆ คนจะต้องปฏบิตัร่ิวม
กัน เช่น การจัดแสดงซุ้มสินค้าในห้างสรรพสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้
มาลองใช้ผลติภณัฑ์ หรอืทดลองชมิผลติภณัฑ์ การแจกรางวลั การ
เล่นเกม การแจกของที่ระลึก เพื่อให้จดจ�าผลิตภัณฑ์ได้
 2.1.4 การเสนอขายแบบเผชิญหน้า 
       (Face to Face Selling)
 ในการส ่ ง เสริมการตลาดอุตสาหกรรมใน
อุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สิ่งที่มีความ
จ�าเป็นที่จะท�าให้ประสบความส�าเร็จต้องอาศัยการเสนอขายแบบ
เผชิญหน้าที่พนักงานขายและลูกค้าสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ทัศนคติและการยอมรับในผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้เป็นอย่างดี แต่
ทั้งนี้พนักงานขายจ�าเป็นต้องมีทักษะและความรู้ความเข้าใจใน
ผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ตลอดทั้งเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาในการจูงใจและ
โน้มน้าวใจเช่นเดียวกัน
 2.2 การพัฒนาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดย
การน�ารปูแบบการวางแผนของการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ
มาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมี ดังนี้คือ
 การพัฒนาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดย
การน�ารปูแบบการวางแผนของการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ
มาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมขั้นแรก คือการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าให้อยู่ใน
ระบบที่สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลเหล่านั้นจะต้อง
เป็นข้อมลูทีม่คีวามจ�าเป็นในการน�ามาใช้ประโยชน์ซึง่ประกอบด้วย 
ข้อมลูด้านประชากร เช่น ข้อมลูรายชือ่ของลกูค้ากลุม่อตุสาหกรรม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในทุกประเภท ข้อมูลด้าน

จิตวิทยาและทัศนคติของกลุ่มลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งจะมีความแตกต่างไปตามลักษณะ
และประเภทของอุตสาหกรรมนั้นๆ ด้านประวัติการซื้อสินค้า 
จะเป็นข้อมูลในการก�าหนดแนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้าง
ในการท�าให้เกิดความจงรักภักดีกับสินค้า
  ขั้นที่สอง จะเป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าโดยมีการแบ่งกลุ่ม
ลูกค้าเป็น 3 กลุ่มตามพฤติกรรม ได้แก่ กลุ่มที่จงรักภักดีต่อสินค้า
ขององค์กร กลุ่มที่จงรักภักดีต่อตราสินค้าของคู่แข่งขัน และกลุ่ม
ที่เปลี่ยนแปลงตราสินค้าตลอดเวลา กลุ่มที่อุตสาหกรรมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้องให้ความส�าคญัจะต้องมกีารแบ่ง
ตามความส�าคญั โดยกลุม่ทีจ่ะต้องให้ความสนใจมากทีส่ดุเป็นกลุม่
ที่จงรักภักดีต่อสินค้าขององค์กร กลุ่มที่จะต้องใช้ความพยายาม
ตอกย�า้การเปลีย่นแปลงเพือ่ให้เปลีย่นมาเป็นผูจ้งรกัภกัดต่ีอสนิค้า
คอื กลุม่ทีเ่ปลีย่นแปลงตราสนิค้าตลอดเวลา และกลุม่ทีจ่งรกัภกัดี
ต่อตราสินค้าของคู่แข่งที่ต้องอาศัยการโน้มน้าวใจและการเปรียบ
เทยีบความแตกต่างระหว่างสนิค้าของตนเองกบัสนิค้าของคูแ่ข่งขนั
  ขั้นที่สาม จะเป็นการจัดการกับการติดต่อสื่อสารกับ
ลูกค้า (Contact Management) เป็นการมุ่งสู่การแสวงหาโอกาส 
เวลา สถานที่ หรือสถานการณ์ ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
หรือกลุ่มเป้าหมายได้ เพื่อให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูล
เกีย่วกบัสนิค้าหรอืบรกิาร วธิกีารทีด่ใีนการทีจ่ะท�าให้อตุสาหกรรม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบความส�าเร็จและยั่งยืน
การน�าการติดต่อสื่อสารที่สร้างความประทับใจให้ลูกค้าเป็นสิ่ง
ส�าคัญและมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการอยู่รอดของอุตสาหกรรม 
ซึง่เทคนคิการตดิต่อสือ่สารทีส่ร้างความรูส้กึทีด่ใีห้ลกูค้าในปัจจบุนั 
เช่น การสร้างความประทับใจให้ลูกค้า (Customer Relationship 
Management) เป็นต้น
  ขั้นที่สี่ จะเป็นการพัฒนากลยุทธ์การติดต่อสื่อสาร 
(Communication Strategies) เป็นการหากลยทุธ์ทีจ่ะสร้างข้อมลู
ข่าวสารที่สามารถจูงใจและสร้างความประทับใจ เพื่อที่จะน�าไป
สู่การสื่อสารไปยังลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ได้
ตั้งไว้และคาดการณ์ต่อการตอบรับจากลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย
เช่นเดียวกัน ในอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องอาศัยกลยุทธ์ในการที่ท�าให้
อุตสาหกรรมของตนอยู่รอด แต่ทั้งนี้อุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมมีโอกาสในการรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
และเอกชนอย่างต่อเนือ่งในปัจจบุนัทัง้ในด้านการเงนิ การฝึกทกัษะ
ความเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น
 ขั้นตอนที่ห้า เป็นการเลือกกลยุทธ์การติดต่อสื่อสาร
ทางการตลาด (Marketing Communications Tactics) ที่
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สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่อาศัยการ
โฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสรมิการขาย การออกร้าน การ
บรรจหุบีห่อ เป็นต้น สร้างจดุยนืให้กบัสนิค้า การกระตุน้กลุม่ลกูค้า
ให้มาซือ้สนิค้าและใช้บรกิาร และการรกัษาความสมัพนัธ์กบัลกูค้า
ให้ยั่งยืน เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่จะต้องด�าเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการด�าเนนิธรุกจิ ซึง่จะท�าให้องค์กร
อยู่รอดและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ 
      
บทสรุป

 การด�าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในปัจจุบันต้องอาศัยการวางแผนที่เป็นระบบที่จะ
ท�าให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้ในการสถานการณ์ของการแข่งขัน 
แต่ทั้งนี้การที่จะท�าให้ระบบมีความสมบูรณ์จะต้องอาศัยเทคนิค 
ในการเสรมิสร้างระบบให้มคีวามแขง็แกร่ง ซึง่การสือ่สารการตลาด
เป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคเหล่านั้น โดยเทคนิคดังกล่าวสามารถ
กล่าวอ้างได้ในแนวคิดทฤษฎีของของกลุ่มของทอม ดันแคน และ
แซนดรา โมรีลาที (Tom Duncan and Sandra Mariarty) จาก
มหาวิทยาลัยโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มของ
ดอน อี ชูลท์ และแสตนลี แทนเน็นบลาม (Don E. Schultz and 
Stanley Tannenbaum) จากมหาวทิยาลยันอร์ทเวสเทร์ิน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยแนวคิดทฤษฏีดังกล่าวสามารถน�ามาปรับใช้ใน
อุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมได้เป็นอย่างดี
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