
การตลาดอุตสาหกรรมการค้าปลีกแบบดั้งเดิม และแบบลูกผสม
Marketing of Retail Industry: Tradition & Hybrid

ทวีศักดิ์ สุวคนธ

การค้าปลีก (Retailing) คือ การ

แข่งขัน (Competition) บนสมรภูมิการค้า 

(Commercial หรือ Trading Arena) เพื่อที่

จะเอาชนะใจของลูกค้า จนลูกค้าเปลี่ยนจาก

ความชื่นชอบทางจิตใจมาเป็นพฤติกรรมการ

ซื้อ (Buying Behavior) หรือแลกเปลี่ยน 

(Barter) กับผู้ค้า เพื่อน�าสินค้า หรือบริการที่

ได้มาสนองต่อความต้องการ

การค้าปลีก จึงเป็นสมรภูมิแห่งชัยชนะ 

หรือความพ่ายแพ้ของผู้ประกอบการบางราย 

หรือทุกราย ที่จะแบ่งปันกระจายกันออกไป 

หรือทั้งหมดตกอยู่กับเพียงรายเดียว

ในการแข่งขัน ผู ้ เข ้าแข ่งขันทุกคน

ต้องการชัยชนะ ในเชิงธุรกิจยังไม่มีสูตร

ส�าเร็จที่จะก�าหนดชัยชนะให้แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่าย

ใดได้ มีเพียงแนวความคิด หลักการ และ

กระบวนการที่จะต้องน�ามาคิดและด�าเนิน

การอย ่างรอบคอบด ้วยสติป ัญญา บน

รากฐานของความเป็นจริง ทั้งในอดีตและ

ปัจจุบัน ตลอดจนอนาคตที่จะต้องคาดคะเน

ต่อไปด้วย

บทความนี้ จะยกตัวอย่างผู้ประกอบ

การทั้งรายย่อยและโรงแรมที่มาเป็นผู ้ค้า

ปลีกเอง คือ เป ็นผู ้ปรุงอาหารพร้อมรับ

ประทาน (Cooking Food) และผู้ประกอบ

การค้าปลีกหนังสือ (Book Retailer) ใน

ฐานะตัวกลางทางการตลาด (Marketing 

Intermediary) และผู้ผลิตหนังสือ ซึ่งแนว

ความคิดในการด�าเนินธุรกิจค ้าปลีกจะ

แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู ่กับความพร้อม 

(Readiness) ของลูกค้า หรือผู้บริโภค

ตามตัวอย่าง ธุรกิจการปรุงอาหาร

พร้อมรับประทาน ลูกค้าจะมีความพร้อมอยู่

เสมอ (Ready to Eat or Consume) การ

ตลาดจะต้องใช้หลักการตลาดแบบที่ใช้กัน

อยู่มายาวนาน (Traditional หรือ Conven-

tional Marketing) 

ส�าหรับการค้าปลีกหนังสือ มีลูกค้า

รายสุดท้าย หรือผู ้บริโภคบางส่วนพร้อม

รับ และบางส่วนไม่พร้อมรับ การด�าเนิน

การทางค้าปลีกที่น�าเทคโนโลยีการสื่อสาร

และสารสนเทศ (Communication and 

Information Technology) มาใช้ในการซื้อ

ขายและการจัดส่งสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการ

จะต้องน�าการด�าเนินการทางการตลาดแบบ

ลูกผสม (Hybrid Marketing) มาใช้

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าท่านจะท�าธุรกิจ

ในระดับใด เพื่อตอบสนองตรงต่อความ

ต้องการของลูกค้าหลากหลาย ท่านต้อง

ค�านึงถึงความต้องการของลูกค้า (ตามภาพ

ที่ 1)

Review  
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1. Customized Product / Service 

ลูกค้าต้องการสินค้า หรือบริการที่ถูกจัดขึ้นมี

ประโยชน์ (Benefits) ตรงกับความต้องการ 

เช่น เสื้อผ้าสั่งตัด ถ้าเป็นเสื้อผ้าส�าเร็จรูป

ก็ต้องมีขนาดเท่า หรือเหมาะกับผู ้สวมใส่ 

อาหารต้องถูกปาก ยารักษาโรคต้องรักษา

ตรงต่อโรคให้หายได้ ฯลฯ 

2. Cost to Acquire ต ้นทุนที่คุ ้ม

ค่า (Value) จะได้สินค้า หรือบริการที่มี

ประโยชน์ตรงกับความต้องการมาใช้ หรือ

บริโภค ต้นทุนที่ส�าคัญ คือ ราคา นอกจาก

นั้น เป็นต้นทุน หรือรายจ่ายที่จะได้สินค้ามา 

เช่น ค่าพาหนะเดินทาง หรือต้นทุนอย่างอื่น

ที่ไม่อาจวัดเป็นตัวเงินได้ เช่น การเสียเวลา

ในการแสวงหาสินค้า ซึ่งจะสอดคล้องกับ

ความต้องการข้อที่สาม

3. Conveniently Accessible ความ

สะดวกในการเข้าถึงสินค้า หรือบริการที่

ต้องการ

4. Communications การสื่อสาร

ระหว่างลูกค้ากับผู้ประกอบการในรูปแบบ 

หรือวิธีการต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงคุณ

ประโยชน์ และคุณค่าของสินค้า หรือบริการ 

มีการจัดจ�าหน่ายอยู ่ ณ ที่ใด หรือน�าการ

สื่อสารมาเป็นองค์ประกอบในการส่งเสริม

สินค้า หรือบริการ เช่น การโฆษณา การ

ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย

การประยุกต 4P’s
เขากับ 4C’s

ตามหลักโครงสร้างของการด�าเนิน

ธุรกิจ การด�าเนินกิจกรรม 4P’s เป็นกิจกรรม

ที่ด�าเนินโดยผู้ประกอบการที่อยู่ใน Supply 

Side และต้องด�าเนินการให้สอดคล้องตรง

ตามความต้องการสี่ประการของลูกค ้า

ผู ้บริโภค ส�าหรับการค้าปลีกผู ้บริโภคราย

สดุท้าย คอื อปุสงค์ทีแ่ท้จรงิ (Real Demand) 

ตามภาพที่สอง

การด�าเนินการทางการตลาด เสมือน

ดนตรีที่มีตัวโน้ตแปดตัว หรือเครื่องสายแปด

เส้น ที่สามารถสร้างสรรค์เพลงได้มากมาย

แตกต่างกันออกไป ไม่มีที่สิ้นสุด กิจกรรม

ตามตัวอย่างที่จะกล่าวต่อไป นักการตลาด 

นักธุรกิจ ก็จะหยิบยกกิจกรรมใดกิจกรรม

หนึ่ง หรือหลายๆ กิจกรรมขึ้นมาเป็นหลัก 

หรือแนวทางในการด�าเนินการทางการตลาด 

ซึ่งเป็นศิลปะที่ไม่มีที่สิ้นสุด

  

Food Truck 
การปรุงอาหารบนรถ

เป็นตัวอย่างของการด�าเนินการทาง

การตลาดแบบ Traditional Marketing

การน�าเสนอตัวอย ่างการค ้าปลีก

อาหารปรุงพร้อมรับประทานบนรถ จะน�า

เสนอในรูปแบบของการบรรยายภาพต่างๆ 

ที่ผู้เขียน และ ดร.ภาวี สุวคนธ์ ได้รวบรวม

จากการตระเวนถ่ายภาพ ณ เมือง Portland 

รัฐ Oregon และจากมหานครนิวยอร ์ก 

หรือ New York City โดยเฉพาะบนเกาะ 

Manhattan แหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญของ

สหรัฐอเมริกา โดยจะแบ่งเป็นสองส่วน คือ 

จากผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ประกอบ

การโรงแรม

ภาพที่ 1 ความตองการของลูกคา 4 ประการ ตามหลัก 4 C’s

ภาพที่ 2 การประยุกตการดําเนินการดานอุปทานเขากับอุปสงค

Customized
Product / Service

 Primary Needs: ความตองการปฐมภูมิ

ดานอุปทาน: 
ผูประกอบการ 
(Supply Side)

อุปสงคที่แทจริง: 
ผูบริโภครายสุดทาย

(Real Demand)

 Secondary Needs: ความตองการทุติยภูมิ

Communications

Cost to 
Acquire

Convenience

Product

Price

Place

Promotion

Customize Product / Service 

Cost ot Acquire

Conveniently Accessible

Communications
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การปรุงอาหารบนรถเพื่อขายปลีกโดย

ผู้ประกอบการรายย่อย

วัตถุประสงค์หลักของการด�าเนินการ

ตามหลักการตลาด คือการให้ความสะดวกที่

ลูกค้า หรือผู้บริโภคจะเข้าถึงสินค้า แบ่งออก

ได้เป็นสองรูปแบบ คือ

1. แบบเคลื่อนที่ (Mobile Food 

Truck) ให้ความสะดวกแก่ลูกค้าถึงที่ ที่จะ

ช่วยลูกค้าประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายใน

การหาอาหารรับประทาน

2.แบบอยู่กับที่ (Stationary Food 

Truck)  เป ็นการป ักหลักการให ้บริการ

ประกอบอาหารอยู ่กับที่  ผู ้ประกอบการ

หลากหลายอาจจะมาอยู่รวมกัน เพื่อให้เป็น

ทางเลือกแก่ผู้บริโภค

ถ้าสังเกตดูตามภาพที่อยู ่รวมกันที่

เมือง Portland รัฐ Oregon จะมีลักษณะ

เป็นแบบเคลื่อนที่มาก่อน ภาพที่ 4 และ

ภาพที่ 5 เป็นภาพร้านอาหารไทยแบบมา

ปักหลักอยู่กับที่ บริเวณใกล้เคียงจะมีที่ให้นั่ง

รับประทาน ภาพที่ 6 ส�าหรับเมือง Portland 

ที่มีฝนตกเกือบทั้งปีแทบจะไม่มีประโยชน์ 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะน�าไปรับประทานในร่ม

ที่ไม่มีฝนตก

การปรุงอาหารขายบนรถเพื่อขายปลีก 

โดยผู้ประกอบการโรงแรม 

โรงแรมชั้นน�าในหลายเมืองทั้ งใน

สหรัฐอเมริกา และแคนาดา เริ่มให้บริการ

การขายอาหารปรุงบน Food Trucks ของ

โรงแรม ซึ่งเป ็นการเพิ่มช ่องทางการจัด

จ�าหน่ายอาหาร และเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึง

อาหารของโรงแรมได้อย่างสะดวก (Conve-

nience) นอกจากนั้นแล้ว บางโรงแรมยังใช้

เป็นสถานที่ในการทดสอบ (Testing) อาหาร

จานใหม่ของโรงแรม โดยที่ผู ้ปรุงอาหารจะ

เป็นพ่อครัว (Chef) ชั้นน�าของโรงแรม และ

ยังเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์โรงแรมถึง

ผู้บริโภคโดยตรงอีกทางหนึ่ง

ภาพที่ 1 
การขาย Waffles ณ Greenwich Village คือถิ่นศิลปิน
ที่อยู่ตอนใต้ของเกาะ Manhattan มองเข้าไปในรถจะ
เห็นบริเวณครัวท�า Waffles 

ภาพที่ 2  
การขายกาแฟ ณ บริเวณ Madison Park, Manhattan

ภาพที่ 3 
การขาย Cup Cake บริเวณ Broadway, Manhattan 
เป็นรถแบบถูกลากมาจอดให้บริการ และจะถูกลากไป
จอดที่อื่นต่อไป จะช่วยให้สามารถเพิ่มจุดให้บริการได้
ในต้นทุนที่ต�่ากว่า

1

3

2

ภาพที่ 4 
การขายอาหารปรุงบนรถ ตั้งอยู่รวมกัน
บริเวณที่จอดรถ (Parking Lot) 

ภาพที่ 5 
ร้านอาหารไทย

ภาพที่ 6 
บริเวณที่นั่งรับประทานอาหาร 
และลานจอดรถให้บริการ

4 5 6

ภาพจากเมือง Portland รัฐ Oregon
ภาพโดยผู้เขียน และ ดร.ภาวี สุวคนธ์

การปรุงอาหารจ�าหน่ายแบบเคลื่อนที่
ภาพโดย ดร.ภาวี สุวคนธ์
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โรงแรมต่อไปนี้  เริ่มให ้บริการปรุง

อาหารบนรถประกอบอาหารแบบเคลื่อนที่ 

และอยู่กับที่

1.The Ritz-Carton เปิดให้บริการปรุง

อาหารแบบ Barbecue (BBQ) แก่ลูกค้าที่

อยู่ในเมือง Washington, D.C. หรือเมือง

หลวงของสหรัฐอเมริกา

2. The Setai Hotel เปิดให้บริการ ณ 

South Beach ของเมือง Miami รัฐ Florida 

3. SLS Hotel จะเปิดให้บริการอยู่กับ

ที่ ณ South Beach ของเมือง Miami เช่น

กัน

4. The Auberge Saint - Antoine ใน

เมือง Quebec City ประเทศแคนาดา เปิด

ให้บริการปรุงอาหารบน Food Trucks เป็น

คันที่สอง โดยให้ชื่อว่า Panache Mobile

ข้อมูลดังกล่าว มาจากบทความเขียน

โดย Nancy Trejos, Hotel Food Trucks 

Takin’ It  to The Streets, USA  TODAY, 

Money Section B, March 30, 2012, หน้า 

1B

ที่น่าสนใจก็คือ Nancy Trejos ยังได้

กล่าวต่อไปว่า การที่ Hotel ชั้นน�าเข้าสู่การ

ให้บริการภัตตาคาร (Restaurant) แบบ

เคลื่อนที่ เนื่องจากเป็น Segment ที่มีการ

เติบโตเร็วที่สุด (Fastest Growing Seg-

ment) หนึ่งของอุตสาหกรรมอาหาร

ภาพที่ 7 - 8 ร้านขาย Dim 
Sum (ขนมจีบ ซาลาเปา) 
Rick Shaw และร้านอาหาร 
Nuchas บริเวณ Times 
Square 

* ส�าหรับภาพที่ 7 และ 8 
เป็นภาพร้านอาหารตั้งอยู่
กับที่ บางร้านมีลักษณะจะ
ไม่ย้ายไปไหน
** การปรุงอาหารขายบนรถ 
หรือ Container ส�าหรับ
บางรายจะต้องได้รับอนุญาต
จากแต่ละเมือง

7 8

ภาพจากเกาะ Manhatton, 
New York City
ภาพโดย ดร.ภาวี สุวคนธ์
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นักการตลาดในอุตสาหกรรมที่เจริญ

เติบโตอย่างเต็มที่ ยังมีความสามารถในการ

สร้างความเติบโตทางธุรกิจได้ โดยอาศัยการ

มองโอกาสในกิจกรรมทางการตลาดแบบ

ดั้งเดิม (Traditional Marketing)

นักการตลาดนอกจากจะต้องมองหา

โอกาสแล้ว ยังต้องสร้างโอกาสให้เป็นไป

ได้ คือ ต้องมีทั้ง Positive Thinking และ 

Posibility Thinking ควบคู่กันไปจึงจะสร้าง

คุณค่าเพิ่มขึ้นมาได้

การคาปลีกหนังสือ 
(Book Retailing)

เป็นตัวอย่างการด�าเนินการทางการ

ตลาดแบบลูกผสม หรือ Hybrid Marketing

การค้าปลีกหนังสือ ก�าลังอยู ่ในช่วง

ของการเปลี่ยนแปลง จากการอ่าน การ

จ�าหน่ายหนังสือ ที่มีรูปเล่มทางกายภาพ 

(Physical Book หรือ pBook) ไปสู่หนังสือ

ที่ไม่มีรูปเล่มและต้องมีเครื่องอ่าน (Reader) 

ในแบบ Digital หรอื Electronic (Electronic 

Book หรือ eBook)

การเปลี่ยนแปลงในระบบการค้าปลีก

หนังสือ ไม่รวดเร็วเหมือนกับวงการเพลง 

วงการภาพยนตร์ ที่มีรากฐานการผลิตบน

ระบบ Digital ท�าให้สามารถท�าซ�้า (Copy) 

และยังกระจายไปตามเครือข่าย Internet 

และเครือข่าย Electronic ในรูปแบบต่างๆ 

ได้อย่างง่ายดาย น�าความเสียหายมายัง

วงการเพลงและภาพยนตร์เป็นอย่างมาก

การผลิตหนังสือมีสองรูปแบบที่ส�าคัญ 

ได้แก่

1. การผลิต pBook เริ่มจากการจัดท�า

ต้นฉบับ การวางรูปเล่มด้วยระบบ Digital 

แล้วจึงน�าไปพิมพ์ลงบนกระดาษ ก่อนจัด

จ�าหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป

2. การผลิต eBook มีขั้นตอนที่สั้น

กว่ามาก คือ การจัดท�าต้นฉบับ การวางรูป

เล่มด้วยระบบ Digital เสร็จแล้วก็น�าไปจัด

จ�าหน่ายในระบบ eBook ได้ทันที

จากความแตกต ่างในผลิตภัณฑ ์

สุดท้าย (End Product) จะมีผลกระทบต่อ

ส่วนผสมของการตลาดเป็นอย่างมาก ได้แก่ 

1. ราคา ต้นทุนการผลิต pBook จะ

สูงกว่า eBook เป็นอย่างมาก ท�าให้การตั้ง

ราคาขายของ eBook จะถูกกว่า เป็นผล

ประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริโภค 

2. การจัดจ�าหน่าย ถ้าเป็น pBook ก็

ต้องอาศัย Physical Outlet หรือ Channel 

เมื่อหนังสือออกวางจ�าหน่าย จะต้องวาง

บนชั้นวางหนังสือ (Book Shelves) เพื่อ

ให้ลูกค้าทดลองอ่านก่อนซื้อ ส่วน eBook 

ผู้ผลิตสามารถจัดสร้างร้านหนังสือจ�าหน่าย

เสมือนจริง (Virtual Book Store) ที่ลูกค้า

สนใจเข้ามาอ่านบทคัดย่อ ประวัติผู ้เขียน 

และสถิติการจ�าหน่าย เมื่อตกลงใจซื้อ ร้าน

ผู้ผลิตจะจัดส่งให้ผู้อ่านทันทีผ่านเครือข่าย

การสื่อสาร (Communication Network) 

เป็นระบบที่รวดเร็ว ไม่ผ่านคนกลาง ท�าให้

ราคาขายถูกลง ให้ความสะดวกแก่ผู้ซื้อและ

ยังประหยัดในการเดินทางเพื่อหาหนังสือ 

อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ซื้อ หรือผู้บริโภค

จะได้รับประโยชน์ (Benefits) หลายประการ

จากการซื้อ Online ได้นั้น ผู้บริโภคจะต้องมี

ความพร้อม (Readiness) ในการท�าธุรกรรม

กับผู้ผลิต eBook โดยจะต้องมีคอมพิวเตอร์ 

อปุกรณ์สือ่สาร (Communication Devices) 

ที่จะต้องลงทุนซื้อหามา พร้อมทั้งต้องเสีย

ค่าบริการต่างๆ ตามมา นอกจากนั้นแล้ว 

โครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับการท�าธุรกรรม

การค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) 

หรือ eCommerce ซึ่งเปรียบเสมือนสภาวะ

แวดล้อมธุรกิจ จะต้องมีความพร้อม ความ

แม่นย�าเชื่อถือได ้  ที่กระจายครอบคลุม

ตลาดที่ให้บริการ และทั้งภาครัฐจะต้องมี

กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เพื่อคุ ้มครอง

การละเมิดสิทธิ์ของผู ้ให้บริการ ที่ส�าคัญ 

ได้แก่ ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual 

Property) และต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภค 

เพื่อป้องกันมิให้ผู ้บริโภคถูกฉ้อโกง เอารัด

เอาเปรียบ 

ความพร้อม (Readiness) ต้องพร้อม

ทุกฝ่าย ทุกด้าน ตามภาพที่ 3 

ภาพที่ 3 ความพรอมของทุกฝาย

โครงสรางพื้นฐาน
เครือขายครอบคลุม

และเทคโนโลยีการสื่อสาร
และสารสนเทศ

ผูอาน / ผูบริโภค
กฎหมาย กฎระเบียบ
คุมครองผูบริโภค 
และผูประกอบการ

ผูประกอบการ คูแขงขัน

สภาวะแวดลอม

038
BrandAge
Essential



การแข่งขนัการจ�าหน่าย eBook จะเป็น

การแข่งขันแบบไร้พรมแดน (Borderless) ที่

ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่เตรียมตัวเข้าสู่วงการ

ขายหนังสือ eBook จะต้องตระหนัก 

ความพร้อมที่น�าไปสู ่การก�าหนด

ยุทธศาสตร์การตลาดแบบ Hybrid

ความพร้อมดูจากจ�านวนผู้ใช้ Internet 

มีอยู่ประมาณ 1,260 ล้านคน ต�่ากว่าร้อย

ละ 20 ของประชากรโลก ประเทศที่มีผู ้ใช้ 

Internet มากที่สุดในโลกสองประเทศ ได้แก่ 

1. สหรัฐอเมริกา มีผู ้ ใช ้ประมาณ 

200 ล้านคน หรือประมาณ 2 ใน 3 ของ

ประชากรทั้งหมด 

2. จีน มีผู้ใช้ประมาณ 100 ล้านคน ดู

ตามจ�านวนผู้ใช้จะสูง แต่ถ้าคิดเป็นสัดส่วน

ของประชากรแล้ว ยังต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของ

โลก 

อย่างไรก็ตาม นักการตลาดจะต้อง

จับตาดูแนวโน ้ม (Trend) ของการใช ้ 

Internet ของโลก และของประเทศ ว่าจะ

มีความรวดเร็วแบบก้าวกระโดด และจาก

การที่บริษัท Software ยักษ์ใหญ่ของโลก 

Microsoft จะเข้ามาร่วมกบั Barnes & Noble 

ผู ้ประกอบการขายหนังสือปลีกทั้ง pBook 

และ eBook ในการพัฒนา Digital Venture 

ด้วยเงินลงทุนประมาณ 9,000 ล้านบาท 

หรือ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ (Bloomberg 

TV; May 1, 2012; 08.00 a.m.) จะเป็นตวัเร่ง

ปฏิกิริยา (Catalyst) ให้ตลาด eBook ขยาย

ตัวเพิ่มมากขึ้นภายในระยะเวลาที่สั้นลง  

ในช่วงระยะเวลาการเตรยีมความพร้อม

ของทุกฝ ่าย ผู ้ประกอบการจะต ้องน�า

ยุทธศาสตร์การตลาดแบบลูกผสม (Hybrid 

Market ing) มาใช ้  ตามแนวความคิด 

ดังต่อไปนี้

การตลาดแบบแบบลกูผสม (Hybrid 

Marketing)

1. PRODUCT / SERVICE ซึ่งต้อง

ผสมผสานระหว่าง pBook กับ eBook 

ผู ้ เขียนจะน�ารายงานของ Association 

of American Publishers ที่ลงพิมพ์ใน

หนังสือพิมพ์ The Seattle Times; April 2, 

2012; หน้า AbNews แบบย่อ และดัดแปลง 

เพื่อให้ท่านผู ้อ่านได้ทราบถึงแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

                                                 

ถึงแม้ว่าสัดส่วนของ eBook จะเพิ่ม

มากขึ้น แต่ขนาดของตลาดยังเล็กกว่าของ 

pBook  ผู้ค้าปลีกหนังสือจะต้องค้าหนังสือ

ทั้งสองประเภทไปพร้อมๆ กัน ทั้งๆ ที่การ

ด�าเนินการทางการตลาดจะแตกต่างกันเป็น

อย่างมาก 

2. PRICES ราคาของสินค้า eBook 

อาจจะถูกลง แต่ Cost to Acquire ของ

ผู ้บริโภคจะเพิ่มขึ้น จากการที่ผู ้บริโภคจะ

ต้องลงทุนในอุปกรณ์ และต้องเสียค่าบริการ

ต่างๆ ตามมา จนกว่าจะถึงจุดที่ว่า ต้นทุน

การซื้อ eBook จะเป็นเพียงส่วนย่อยของ

ทั้งระบบ

3. PLACE eBook จะให้ความสะดวก 

(Convenience) มากกว่า อย่างไรก็ตาม 

ผู้ค้าปลีกหนังสือยังคงต้องอาศัยช่องทางการ

จัดจ�าหน่ายที่เป็นกายภาพอยู่ เนื่องจากผู้ซื้อ

จ�านวนมากยังขาดความพร้อมในด้านต่างๆ 

ดังที่ได้กล่าวแล้ว

4. COMMUNICATIONS ถ้าท่านซื้อ

อุปกรณ์การอ่าน ผู ้ให้บริการจะติดต่อส่ง

ข่าวคราวและโฆษณาถึงท่านอย่างสม�่าเสมอ 

โดยไม่ต้องอาศัยสื่อกายภาพชนิดอื่น

 eBook pBook Total  

2008 61.3 5,158.0 5,219.3 ล้านเหรียญสหรัฐ

% Total 1.2% 98.8% 100%

2011 969.9 4,889.8 5,859.7 ล้านเหรียญสหรัฐ       

% Total 16.6% 83.4% 100%

รายได้จากการค้าปลีกหนังสือ (หน่วยพันล้านเหรียญสหรัฐ)
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การตลาดแบบลูกผสม (Hybrid Marketing) 

คือการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดของผลิตภัณฑที่มีคุณลักษณะตางกัน 

ดวยวิธีการที่แตกตางกัน ผสมผสานกัน เพื่อรักษาและเพิ่มยอดขาย 

และการเจริญเติบโตของธุรกิจอยางตอเนื่อง ดวยสติและปญญา

การตลาดแบบลูกผสม (Hybr id 

Marketing) คือการด�าเนินกิจกรรมทางการ

ตลาดของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะต่างกัน 

ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ผสมผสานกัน เพื่อ

รักษาและเพิ่มยอดขาย และการเจริญเติบโต

ของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยสติและปัญญา 

                

บทสรุป  บทความนี้ เป ็นบทความ

ที่แสดงความคิดเห็น โดยยึดหลักการของ

ความพร้อม (Readiness) มาเป็นตัวก�าหนด

ยุทธศาสตร์การตลาด พร้อมยกตัวอย่างที่

มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนมาน�าเสนอ 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1  เป็นแนวความคิดและหลัก

การทางการตลาด เป็นการทบทวน

ส่วนที่ 2 Traditional Marketing โดย

ยกตัวอย่างอุตสาหกรรมค้าปลีกอาหารปรุง

ให้รับประทาน ณ จุดขาย ซึ่งอุปสงค์และ

ความพร้อมในการบริโภคมีอยู ่อย่างเต็ม

ที่  โดยอาศัยหลักความสะดวก (Conve-

nience) เพิ่มช่องทางให้บริการลูกค้าเพิ่ม

มากขึ้น ซึ่งแน่นอนย่อมต้องมีผู้สูญเสียบ้าง 

ส่วนที่ 3 Hybrid Marketing โดยยก

ตัวอย่างอุตสาหกรรมค้าปลีกหนังสือ โดยที่

ผู ้ให้บริการจะต้องยอมรับความจริงว่า ใน

ช่วงที่ลูกค้า หรือผู้บริโภคยังไม่พร้อม หรือ

ก�าลังเตรียมความพร้อมอ่านหนังสือ eBook 

จากอุปกรณ์การอ่าน ผู้ประกอบการจะต้อง

ด�าเนินการตลาดแบบลูกผสมไปพร้อมๆ กัน 

เพื่อรักษาฐานลูกค้าและเพิ่มความเจริญ

เติบโตของธุรกิจขึ้นอีกด้วย

Positive Thinking อย่างเดียวไม่พอ 

ต้องมี Possibility Thinking ด้วย ไม่มีตลาด

ที่  Mature หรือตลาดเกิดใหม่ มีแต่การ

ตลาดที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อให้เป็น

ไปได้เท่านั้น 

040
BrandAge
Essential


