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ก่อน
ท่ีจะประกอบธุรกิจ ก่อนที่จะท�าการตลาดในยุค

ปัจจุบัน การศึกษา สิ่งแวดล้อมทางด้านการตลาด 

(Marketing Environment) มีความส�าคัญมาก เพราะการศึกษา 

สิ่งแวดล้อมทางด้านการตลาดจะท�าให้เราได้รู้ถึง สถานการณ์ต่างๆ 

ในการแข่งขัน  ยิ่งถ้าเรามีข้อมูลของผู้แข่งขันมาก ถ้าเรารู้ถึงสภาพ

เศรษฐกิจของโลกของประเทศมาก ก็จะยิ่งท�าให้เราประเมินสถาน-

การณ์ต่างๆ ได้ถูกต้องมากย่ิงขึ้น และจะท�าให้เราตัดสินใจในการ

ท�าการตลาด และท�าธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

ส�าหรับสิ่งแวดล้อม เราสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 

ดังนี้

1.  สิ่งแวดล้อมภายใน (Internal Factors) คือ ปัจจัยต่างๆ 

ที่เราสามารถควบคุมได้ จัดการได้ เช่น การจัดการทางด้านการเงิน 

(Financial) การจัดการทางด้านการผลิต (Production) การจัดการ

ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) การจัดหาที่ตั้งของ

บริษัท (Company Location) การวิจัย (Research) รวมไปจึงถึงการ

จดัการทางด้าน 4P คอื ผลติภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางใน

การจัดจ�าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ซึ่งปัจจัยสถาพแวดล้อมภายในเหล่าน้ี หากบริษัทสามารถ

บริหารจัดการได้ดีก็จะส่งผลกระทบในด้านบวก ต่อการสร้างจุดแข็ง 

(Strategy) ของบริษัท และถ้าหากว่า บริษัท บริหารหรือจัดการได้ไม่

ดีก็จะส่งผลกระทบทางด้านลบจนการเป็นจุดอ่อน (Weakness) ของ

บริษัทได้เช่นกัน

2. สิ่งแวดล้อมภายนอก คือ ปัจจัยต่างๆ ที่เราไม่สามารถ

ควบคุมได้ บริหารจัดการได้ ซึ่งขอแบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับจุลภาค 

(Micro) กับ ระดับมหาภาค (Macro)

สิง่แวดล้อมภายนอกระดบัจลุภาค(Micro	External	Environ-

ment) 

1. คู่แข่งขัน (Competitors) คือ เป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ไม่

สามารถควบคมุได้ ในยคุปัจจบุนัการแข่งขนัทางธรุกจิมคีวามรนุแรง 

จงึท�าให้คูแ่ข่งขนัในวงการธรุกจิเดยีวกนั ด�าเนนิธรุกจิ และใช้กลยทุธ์

ต่างๆ คล้ายคลึงกัน เช่น คู่แข่งขันทางธุรกิจใช้วัตถุดิบที่มาจากแหล่ง

เดียวกัน มีช่องทางจัดจ�าหน่ายแห่งเดียวกัน ตั้งราคาเดียวกัน มีกลุ่ม

ผู้บริโภคกลุ่มเดียวกัน มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เหมือนๆ กัน มีการใช้

สื่อโฆษณาเดียวกัน เป็นต้น

2. กลุ่มพ่อค้าคนกลาง (Marketing Intermediaries) เป็น

อีกปัจจัยหนึ่งที่เราไม่สามารถควบคมุได้ เชน่ บริษทัของเราได้ท�าการ
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ส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ให้แก่ 7-11 แต่อยู่มาวันหนึ่ง 7-11 ไม่รับจัด

จ�าหน่ายให้แก่เรา ช่องทางจัดจ�าหน่ายจึงมีความส�าคัญในการท�า

ธุรกิจ ซึ่งในยุคปัจจุบัน หลายบริษัท จึงหันมาซื้อบริษัทที่จัดจ�าหน่าย 

เพื่อเป็นช่องทางในการจัดจ�าหน่ายของตนเอง เช่น บริษัท CP ผลิต

สินค้าประเภทอาหารเพื่อจ�าหน่าย ต่อมาบริษัท CP จึงได้ซื้อบริษัท 

แม็คโคร และบริษัท 7-11 มาเป็นของตนเอง เป็นต้น

3.  ผู้จัดหาวัตถุดิบ (Supplier) มีความส�าคัญไม่ใช่น้อย 

เพราะถ้าหากผูจ้ดัหาวตัถดุบิไม่ยอมส่งวตัถดุบิมาให้เราผลติ แต่กลับ

ส่งให้กับคู่แข่งขัน บริษัทของเราก็คงจะเดือดร้อนเป็นอันมาก

4.  ผู้บริโภค (Customer) ในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว เพราะปัจจุบัน ผู ้บริโภคมีสิทธิ์เลือกซื้อสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้มากขึ้น สามารถเลือกราคาได้ตามต้องการ 

และสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือ

บริการได้ตลอดเวลา 

สิ่งแวดล้อมภายนอกระดับมหภาค	(Macro	External	Envi-

ronment)	

1.  เศรษฐกจิ Economic ทัง้ระดบัประเทศ และระดับโลก ส่ง

ผลกระทบต่อการเติบโตทางด้านการตลาดของบริษัทอย่างแน่นอน 

ตัวอย่าง ถ้าเศรษฐกิจประเทศ และระดับโลกตกต�่า ก็จะท�าให้ก�าลัง

ซื้อของผู้บริโภคหดตัวลงอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้ก�าไรของบริษัทลด

ตัวลง และท�าให้บริษัทต้องลดต้นทุน เช่น มีการเลิกจ้างงาน มีการลด

ก�าลังการผลิต เป็นต้น

2.  ประชากรศาสตร์ (Demography) จ�านวนประชากร มี

ผลกระทบต่อผลก�าไร และขาดทุนของบริษัท เช่น ประชากรไทยมี

ประมาณ 62 ล้านคน แต่ในปัจจุบันมีการเปิด AEC หรือ Asean 

Economics Community คือ การรวมตัวของ 10 ประเทศ เพื่อผล

ประโยชน์ทางเศรษฐกจิร่วมกนัจงึท�าให้บรษิทัสามารถขายสินค้าหรอื

ผลิตภัณฑ์ให้แก่ประชากรของ Asean ได้ถึง 636 ล้านคน เลยทีเดียว

3.  การเมือง และกฏหมาย (Political and Legal) เป็นสิ่งที่

ควบคุมได้ยากมาก ทั้งนี้ แล้วแต่การเปลี่ยนแปลงของแต่ละประเทศ 

เช่น ประเทศไทยมีการปกครองในระบบประชาธิปไตย แต่อยู่มาวัน

หนึ่งมีการปฏิวัติ รัฐประหารโดยทหาร จึงมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาล 

และส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ และกฎหมายโดยรวมของประเทศ 

เป็นต้น 

4.  เทคโนโลยี (Technology) ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยน-

แปลงไปอย่างรวดเรว็กว่าในอดตี ไม่ว่าเทคโนโลยทีางการเกษตร เรา

มีการตัดต่อพันธุ ์กรรมในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยียานยนต์ เรามี

เครือ่งยนต์กลไกใหม่ๆ ในการช่วยท�างานด้านการเกษตร และอตุสห-

กรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เรามรีะบบอินเทอร์เนต็ทีท่�าให้เราท�างาน

อย่างได้สะดวก สบาย และรวดเร็วขึ้น เช่นมีการค้าขายผ่านเว็ปไซต์ 

มีการติดต่อกันผ่าน E-mail มีการพูดคุยกันผ่านช่องทางต่างๆ ได้ใน

ราคาที่ถูกและดีขึ้นกว่าในอดีต เช่น การประชุมกลุ่มผ่านไลน์ ผ่าน 

Facebook เป็นต้น

5. สภาวการณ์โลก เช่น ภาวะโลกร้อน ธรรมชาติ ฤดูกาล 

สภาพแวดล้อม อากาศ น�้า ดิน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น 

ยคุนี ้ฤดกูาลต่างๆ มกัจะไม่นิง่หรอืไม่ตรงตามกาลเหมอืนในอดตี บาง

ช่วงฤดูหนาวกลับร้อน ฤดูร้อนกับหนาว บางประเทศไม่เคยมีหิมะตก

แต่ในปัจจุบันกลับมี เป็นต้น  

ดังนั้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกจะท�าให้เราได้ 

รูถ้งึ การสร้างโอกาส (Opportunity) ได้ และสามาถท�าให้เราวเิคราะห์

ถึงอุปสรรค (Threats) ในการท�าการตลาดได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้น

ฉะนั้น การด�าเนินธุรกิจ การด�าเนินการตลาดในยุคปัจจุบัน 

เราควรเรยีนรู ้เราควรค�านงึถงึสภาพแวดล้อมทางด้านการตลาดด้วย 

จงึจะท�าให้เราด�าเนนิกลยทุธ์ทางด้านการตลาดได้ดยีิง่ขึน้ และถ้าเป็น

ไปได้ นกัการตลาดควรท�าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด

โดยการประยุกต์ทฤษฏ ีSwot ใช้อย่างละเอยีด ก็จะท�าให้ประสบความ

ส�าเรจ็ในการท�าการตลาดได้ดีกว่านกัการตลาดทีไ่ม่มหีลกัการในการ

คิดหรือไม่มีหลักการในการด�าเนินธุรกิจ แต่ด�าเนินการตลาดหรือ

ด�าเนินธุรกิจไปตามแบบยถากรรม  TPA
news


