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ศาสตร์
ทำงด้ำนกำรตลำดเป็นศำสตร์ท่ีต้องมีกำร

ยืดหยุ่น เปล่ียนแปลง เคล่ือนไหว ไม่อยู่นิ่ง 

หลักกำรบำงอย่ำงปฏิบัติหรือใช้ในอดีตได้ผล แต่เม่ือน�ำมำใช้ใน

ปัจจุบันอำจไม่ได้ผลหรือไม่ประสบควำมส�ำเร็จ

นักกำรตลำดที่ดีจึงต้องเป็นนักยืดหยุ่น นักปรับตัวต่อกำร

เปลี่ยนแปลงของโลก 

อย่ายึดติดกับความสำาเร็จในอดีต

เฮนรี ่ฟอร์ด ได้น�ำเสนอรถยนต์ฟอร์ด รุน่ T สูต่ลำด ในระหว่ำง

ปี 1909 ปรำกฏขำยได้ดีมำก โดยช่วงแรกขำยในรำคำคันละ 850 

เหรียญ และมีเพียงสีเดียวเท่ำนั้น คือ สีด�ำ ซึ่งรถยนต์ฟอร์ด รุ่น T เป็น

ทีต้่องกำรของตลำดมำกเวลำน้ัน จงึท�ำให้รถยนต์ฟอร์ดยึดครองตลำด

รถใหม่ที่ขำยในประเทศสหรัฐ เป็นจ�ำนวนเกินครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว จึง

ท�ำให้บริษัทฟอร์ดเป็นผู้น�ำตลำดรถยนต์ใหม่เป็นเวลำนำนถึง 17 ปี 

จนกระทั่งถึงปี 1926 ตลำดรถยนต์ตกต�่ำมำก จึงท�ำให้บริษัทฟอร์ด 

ลดรำคำรถยนต์ฟอร์ด รุ่น T เหลือคันละ 263 เหรียญ ซึ่งในขณะนั้น 

เฮนรี่ ฟอร์ด ก็ยังคงใช้นโยบำยเดิมกับบริษัทฟอร์ดว่ำ “เราจะผลิต

รถยนต์เพยีงสีเดียว คือ สีด�าเท่านัน้” อีกทัง้ เฮนรี ่ฟอร์ด ยังคงเดนิหน้ำ

ผลิตรถยนต์ รุ่น T  อีกเป็นจ�ำนวนมำก เพื่อให้รถยนต์ รุ่น T ถูกลง กำร

ไม่ปรับตัว กำรไม่เปลี่ยนแปลง และยึดติดกับควำมส�ำเร็จในอดีต จึง

ท�ำให้สูญเสียควำมเป็นผู้น�ำตลำดรถยนต์ในเวลำต่อมำ

จ-ีเอ็ม มกีำรปรบัตัวต่อควำมต้องกำรของตลำดรถยนต์ใหม่ดี

กว่ำ ช่วงทศวรรษ 1920 คนอเมรกิำต้องกำรรถยนต์ทีม่ลีกัษณะหรหูรำ

มำกขึ้น อีกทั้งแต่ละคนก็มีควำมต้องกำรสีของรถยนต์ที่แตกต่ำงกัน

ไป จีเอ็มจึงได้ผลิตรถยนต์ เชฟโรเลต ซึ่งมีลักษณะหรูหรำ น่ำขับ มี 

ให้เลือกหลำกหลำยสี มีควำมทันสมัย ปลอดภัย ผลก็คือ จี-เอ็ม กลับ

กลำยเป็นผู้น�ำตลำดรถยนต์แทน ฟอร์ด

ถึงแม้ในช่วงเวลำต่อมำ บริษัทฟอร์ด ได้มีกำรปรับตัวแต่ก็

เพียงเล็กน้อย โดยจัดให้รถยนต์ฟอร์ด รุ่น T มีสีให้เลือกมำกขึ้น มีกำร

ใส่บงัโคลน เพิม่กระจกหน้ำลำดเอียง แต่ยอดขำยก็คงยังลดลง ลดลง

ไปเรื่อยๆ จนในที่สุด บริษัทฟอร์ดตัดสินใจหยุดกำรผลิตรถยนต์ จึง

ท�ำให้คนงำนบริษัทฟอร์ดสมัยนั้นตกงำนเป็นจ�ำนวนหลำยหมื่นคน 

จำกนั้นในเวลำต่อมำ บริษัทฟอร์ด ได้ตัดสินใจส่งสินค้ำตัว

ใหม่ออกสู่ตลำด คือ รถยนต์ฟอร์ด รุ่น A ซึ่งบริษัทฟอร์ดต้องลงทุนอีก

เป็นจ�ำนวน 100 ล้ำนเหรียญ แล้วเริ่มขยำยตลำดมำกขึ้น มีคนซื้อใช้

มำกขึ้น จำกกำรสูญเสียควำมเป็นผู้น�ำตลำดรถยนต์ให้กับจี-เอ็มใน

ครัง้นัน้ ท�ำให้บรษิทัฟอร์ดกว่ำจะเรยีกควำมศรทัธำจำกผูบ้รโิภค และ

ศรัทธำจำกสำยตำคนอเมริกำมำได้ต้องใช้เวลำ นี่คือบทเรียนส�ำคัญ

ในกำรยึดติดกับควำมส�ำเร็จในอดีต

ทางการตลาด
ข้อผิดพลาด
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“ทำาไมถึงไม่มีร้านขายแฮมเบเกอร์แบบ แม็คโดนัล 

อีกสักแห่ง” 

เบเกอร์ เชฟ คอื กรณศีกึษำของกำรขยำยตลำดทีร่วดเรว็มำก

จนเกินไป ปี 1967 บริษัทเจเนอรัล ฟูดส์ ได้ใช้เงินจ�ำนวน 16 ล้ำน

เหรยีญ ซือ้ระบบร้ำนแฟรนไช้ส์ของ เบเกอร์ เชฟ ซึง่ในขณะนัน้เบเกอร์ 

เชฟ มสีำขำถงึ 700 แห่งทัว่สหรฐัอเมรกิำ และในปี 1969 เดอืนมนีำคม 

บรษิทัได้ตดัสนิใจขยำยสำขำเบเกอร์ เชฟ อีกเป็นจ�ำนวนถึง 900 สำขำ 

และในปีเดียวกันคือปี 1969 เดือนธันวำคม บริษัทได้ตัดสินใจขยำย

สำขำเพิม่ขึน้อกีเป็น 1,022 สำขำ และอีก 29 สำขำในประเทศแคนำดำ 

ต่อจำกนั้นอีก 1 ปี บริษัทได้ขยำยสำขำเพิ่มเป็น 1,200 สำขำ และ 36 

สำขำในประเทศแคนำดำ จำกกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วเพียงแค่ 3 ปี 

เบเกอร์ เชฟ ขยำยสำขำเพิม่ขึน้ถึงกว่ำ 70 เปอร์เซน็ต์ ท�ำให้บรษิทักำร

บริหำรงำนได้ยุ่งยำก และซับซ้อน อีกทั้งท�ำให้บริษัทประสบกับภำวะ

ขำดทุน และถดถอยในเวลำต่อมำ เงินที่ลงทุนไป 16 ล้ำนเหรียญ 

กลำยเป็นหนี้สิน กำรขยำยสำขำมำกๆ แทนที่จะสร้ำงผลก�ำไรกลับ

กำรเป็นกำรเพิม่กำรขำดทนุมำกยิง่ขึน้ เบเกอร์ เชฟ จงึเป็นกรณศึีกษำ

ที่เรียกว่ำ “แจ้งเกิดเร็ว ตายเร็ว” ซึ่งแตกต่ำงกับระบบร้ำนแฟรน

ไชส์แม็คโดนัล ของเรย์ คร้อก และระบบร้ำนแฟรนไชส์ KFC ของ 

ผูพั้น ฮำแลนด์ แซนเดอร์ ท่ีค่อยๆ ขยำยตลำดออกไปตำมก�ำลงัควำม

สำมำรถที่ตนเองสำมำรถดูแลได้ 

ผลิตภัณฑ์ตอ้งสอดคล้องกับตลาดอย่างแท้จริง 

บริษัทโค้ก เป็นผู้น�ำตลำดน�้ำด�ำของโลก แต่ก็ใช่ไม่มีข้อผิด

พลำดทำงกำรตลำดเลย ข้อผิดพลำดของบริษัทโค้ก ท่ีมีกำรกล่ำว

ถึงกันอยู่บ่อยๆ และมีกำรกล่ำวขวัญเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ก็คือ 

กำรออกผลิตภัณฑ์ “นิวโค้ก” เป็นกำรเปลี่ยนแปลงสูตรของโคคำ-โค

ล่ำ (รสชำติใหม่) โดยมีกำรวำงขำยเมื่อ พ.ศ.2528 แทน “โค้ก” แต่ไม่

ประสบควำมส�ำเร็จ เพรำะ นิวโค้ก ไม่ได้สร้ำงควำมแตกต่ำงอย่ำง

ชัดเจนออกมำให้เห็น อีกทั้ง โคลำ-โคล่ำ หรือ โค้ก ยังคงเป็นที่พอใจ 

และเป็นที่ชื่นชอบของตลำดโลกในระดับที่สูงที่สุดอยู่แล้ว จนกระทั่ง 

ปี 2535 จึงได้เปลี่ยนมำใช้ชื่อ “โคลำ-โคล่ำ 2” 

ฉะนั้น จำก 3 กรณีศึกษำข้ำงต้นเรำจะเห็นได้ว่ำ บริษัทฟอร์ด

ในยคุแรกๆ เป็นผูบ้กุเบกินวตักรรมใหม่ๆ ให้แก่ตลำดรถยนต์ ซ่ึงบรษิทั

ได้ผลติรถรุน่ T และสดี�ำ ขึน้มำ แต่เนือ่งจำกบรษิทัฟอร์ดได้ละเลยกำร

คิดค้นหรือกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมำต่อยอดกับรถยนต์ฟอร์ด 

รุ่น T จึงท�ำให้สูญเสียควำมเป็นผู้น�ำทำงกำรตลำด เพรำะควำมต้อง-

กำรของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป แต่บริษัทฟอร์ดก็ยังยืนยันที่จะ

ผลติภณัฑ์รถยนต์รุน่ T และสดี�ำ ควำมไม่ยดืหยุน่ ควำมไม่เปลีย่นแปลง 

นีเ่องจงึน�ำไปสูค่วำมทดถอย และพ่ำยแพ้ทำงกำรตลำดในเวลำต่อมำ

กรณีศึกษำของ เบเกอร์ เชฟ ท�ำให้เห็นได้ว่ำ กำรโตไว กำร

ขยำยสำขำไว จนดูแลไม่ไหว เป็นสำเหตุของควำมล้มเหลวทำงด้ำน

กำรตลำด

กรณีศึกษำ “นิว โค้ก” เป็นกำรออกผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีควำม

สอดคล้องกับควำมต้องของตลำด อีกทั้งยังไม่สำมำรถท�ำให้ลูกค้ำ

หรือผู้บริโภคเห็นถึงควำมแตกต่ำงของสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ 

ดังนั้น กำรไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่ดี กำรขยำยตัวโตเร็วเกินไป 

และกำรผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรตลำด 

จึงถือว่ำเป็นอันตรำยทั้งสิ้น 

 ทำงที่ดีที่สุดก็คือ ไม่ควรอยู่นิ่งหรือไม่เปลี่ยนแปลงนำน

จนเกนิไป เพรำะสภำพแวดล้อมทำงกำรตลำดย่อมมกีำรเปลีย่นแปลง

อยู่ตลอดเวลำ บำงครั้งอำจที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและ

บำงครั้งก็มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเงียบๆ ช้ำๆ ค่อยๆ เปล่ียนแปลง 

หรือไม่ควรขยำยตลำดให้เร็วมำกเกินไปจนเกินก�ำลัง เกินควำม

สำมำรถของตนเอง และควรเลอืกผลติภณัฑ์ ควรออกสนิค้ำให้ตรงกับ

จังหวะเวลำ อีกทั้งต้องแสดงให้ลูกค้ำเห็นถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำง

สินค้ำที่มีอยู่เดิมแล้วกับสินค้ำที่ออกมำใหม่


