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 “ซื้อชิ้นที่สองลดครึ่งราคา”
	 “ลดครึ่งราคาสำหรับลูกค้าที่จองล่วงหน้าหนึ่งเดือนขึ้นไป”
	 ปฏเิสธไมไ่ดเ้ลยวา่ ถอ้ยคำโฆษณาสัน้ ๆ ขา้งตน้นีจ้งูใจผูบ้รโิภค 
หรอืแมแ้ตผู่ข้ายดว้ยกนัเองไมน่อ้ยเลย ตอ่ใหไ้มค่ดิจะซือ้ อยา่งนอ้ย 
ก็ต้องเดินเข้าไปดู แต่พอรู้ตัวอีกทีก็หักห้ามใจไม่ให้ซื้อสักชิ้นไม่ได้
	 แม้จะดีใจที่ได้ของราคาถูก แต่เคยนึกสงสัยไหมว่าร้านค้า 
เหล่านั้นทำกำไรได้อย่างไร ทั้ง ๆ ที่ลดแลกแจกแถมขนาดนี ้
	 ในทางกลับกัน สินค้าบางอย่างก็แพงหูฉี่ แต่กลับมีลูกค้าที่ 
จงรกัภกัดตีอ่แบรนดอ์ยา่งตอ่เนือ่ง เชน่ รถเฟอรร์ารี ่ หรอืสตารบ์คัส ์
ที่ไม่เคยลดราคาเลย 
	 เซนงะ ฮิเดโนบุ ที่ปรึกษาด้านไหวพริบเรื่องตัวเลข กล่าวว่า  
จริง  ๆ  แล้วเบื้องหลังป้ายราคา โฆษณา และโปรโมชั่นที่ผ่าน 
สายตาคุณ ล้วนมาจากการผสมผสานระหว่างกลยุทธ์การบริหาร  
กลยุทธ์การตลาด โมเดลธุรกิจ และการบัญชี โดยเขาได้ตีแผ่ 
ออกมาเป็น  แบรนด์ดัง  ๆ  เขาตั้งราคาสินค้ากันยังไง  เล่มนี้ ซึ่ง 
เปรยีบเสมอืนคมัภรี์การทำธรุกจิทีต่อ้งมี ไมว่า่บรษิทัคุณจะประกอบ 
กิจการอะไรก็ตาม



	 เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้ คุณจะเข้าใจทันทีว่า
	 -	ทำไมลูกค้าถึงยินดีซื้อกาแฟจากโรงแรมหรู 
	 	 ทั้งๆ ที่ขายแพงกว่าร้านทั่วไปหลายเท่า
	 -	ระหว่างจ่ายเงินสดได้ส่วนลดกับได้แต้มสะสม
	 	 อย่างไหนคุ้มกว่ากัน
	 -	ทำไมกลยุทธ์ EDLP (ราคาถูกทุกวัน) ถึงได้กำไร

	 ไขข้อสงสัยทุกเรื่องเกี่ยวกับการตั้งราคาสินค้าและกลยุทธ์ 
การตลาดอย่างชาญฉลาด
	 แล้วคุณจะไม่รู้จักคำว่า “ขาดทุน” อีกต่อไป 
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ราคากำหนดอย่างไร

“เบียร์” ที่ขายเยอะกำไรน้อย

ทำเงินได้อย่างไร
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0 - 1

 
ราคากำหนดได้ด้วยมุมมอง 3 ประการ
– ยดึตน้ทนุเปน็เกณฑ ์ ยดึความตอ้งการของตลาดเปน็เกณฑ์
และยึดการแข่งขันเป็นเกณฑ์

 
	 หนังสือเล่มนี้พูดถึงกลยุทธ์กับการบัญชีโดยเน้นเรื่อง  “ราคา”  ที่อยู่ 
ใกล้ตัวพวกเราทุกคน 
	 จริง  ๆ  แค่เบียร์อย่างเดียวก็มีหลายราคาแล้ว ความแตกต่างของราคา 
ไม่ว่าจะเป็นเบียร์ทั่วไป เบียร์พรีเมียม คราฟท์เบียร์ (เบียร์ท้องถิ่น) ชั้นดี  
และเบียร์ราคาถูกหาซื้อได้ง่ายอย่างเบียร์กลุ่มที่สาม1 ต่างมีกลยุทธ์ซ่อนอยู่ 
ทั้งสิ้น
	 หนังสือเล่มนี้ตั้งใจยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมเพื่ออธิบายเรื่องราคากับ 
กลยุทธ์ แต่ผมขออธิบายวิธีกำหนดราคาคร่าว ๆ ก่อนครับ
	 การจะกำหนดราคาต้องยึดเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่าง ได้แก ่ 
ต้นทุน ความต้องการของตลาด และการแข่งขัน
	 ขออธิบายแยกตามประเภทนะครับ เพราะถ้าจู่ ๆ เข้าเรื่องเลย บางคน 
อาจรู้สึกว่ายาก แต่นี่เป็นเรื่องสำคัญต่อการสร้างกำไร เพราะฉะนั้นขอให้ 
ลองอ่านดูก่อนครับ

 

1 เบียร์ที่ไม่ได้ใช้มอลต์เป็นวัตถุดิบ
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  วิธีกำหนดราคาที่บริษัทตั้งโดย
  “ยึดต้นทุนเป็นเกณฑ์” คืออะไร

	 การกำหนดราคาวิธีแรกคือการ  “ยึดต้นทุน (cost) เป็นเกณฑ์” เมื่อ 
บวกกำไรที่ต้องการเข้ากับต้นทุนจะได้ราคาขาย (ต้นทุน + กำไรที่ต้องการ  
= ราคา) 
 ต้นทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้านั้น  ๆ เช่น ค่าวัตถุดิบ 
ที่จำเป็นต่อการผลิตสินค้า ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อ 
การขาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการขาย
	 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในโรงงานเรียกว่า  ต้นทุนการผลิต โดยจะรวมยอด 
แยกตามผลิตภัณฑ์  (เรียกว่า  การบัญชีต้นทุน)  อันประกอบไปด้วย 
ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน (ค่าบุคลากรในโรงงาน) และค่าใช้จ่ายในการผลิต  
(เช่น ค่าประปา ค่าพลังงาน ค่าเสื่อมราคา และค่าจัดจ้างจากภายนอก)  
(ดูรายละเอียดในแผนภูมิ 0 - 1)



＋＋
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 แผนภูม ิ 0 - 1 
ความสัมพันธ์ของต้นทุนกับราคา 

(ถ้าขายได้
จะเรียกว่า
ต้นทุนขาย)

อยากได้กำไร
เท่านี้

ยอดขาย - ต้นทุนขาย = กำไรขั้นต้น

(หมายเหตุ) ค่าใช้จ่ายในการผลิตบางครั้งเรียกย่อว่าค่าใช้จ่าย

โรงงาน
ต้นทุนการผลิต

ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต

สำนักงานใหญ่ สำนักงานย่อย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารจัดการ

กำไรจากการ
ดำเนินงาน

ต้นทุนทั่วไป

ราคา

ยอดขาย - ต้นทุนขาย = กำไรขั้นต้น

สรุปได้ดังนี้ ต้นทุนที่เกิดขึ้น
ในสำนักงานใหญ่
และสำนักงานย่อย

กำไร
ขั้นต้น

กำไรจาก
การดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย
ในการขายและ
บริหารจัดการ

ต้นทุนการผลิต
• ค่าวัตถุดิบ
• ค่าแรงงาน
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
(ในการผลิต)

ต้นทุน
รวม

ราคา
ขาย

(ยอดขาย)

ต้นทุนที่เกิดขึ้น
ณ สถานที่ผลิต
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	 ผู้ผลิตจะคำนวณต้นทุนการผลิตที่ เสร็จสมบูรณ์เข้ากับกำไรขั้นต้น  
แล้วค่อยกำหนดราคา วิธีนี้เรียกว่า Cost-Plus คนที่รู้เรื่องบัญชีอาจเข้าใจ 
ง่ายกว่าถ้าบอกว่า ต้นทุนการผลิต  +  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
จัดการ = ราคา ทั้งนี้ ต้นทุนในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
จัดการเรียกรวมกันว่า ต้นทุนรวม
	 นอกจากนี้ เมื่อมีการขายผลิตภัณฑ์ ทางบัญชีจะเรียกต้นทุนการผลิต 
ว่าต้นทุนขาย ดังนั้น ยอดขาย  (= ราคา)  -  ต้นทุนขาย  = กำไรขั้นต้น  
เราจึงทราบว่าเมื่อลบต้นทุนออกจากยอดขายแล้วก็จะได้กำไรขั้นต้น
	 อุตสาหกรรมกระจายสินค้าอย่างการขายปลีกและขายส่งไม่จำเป็นต้อง 
คำนวณต้นทุน แต่กำหนดราคาด้วยการเพิ่มกำไรขั้นต้นเข้ากับราคาทุน  
การตั้งราคาแบบนี้เรียกว่า Markup

  ราคาเบียร์กำหนดอย่างไร

1. ลองคิดต้นทุนการผลิตของเบียร์กระป๋อง (350 มล.) กันดีกว่า
	 โครงสร้างราคาของเบียร์กระป๋อง  (350 มล.) ประเมินคร่าว  ๆ  ได้ 
ตามแผนภูมิ 0 - 2 
	 เมื่อใช้วิธี Cost-Plus ก็กำหนดราคาด้วยการบวกกำไรขั้นต้น 40 เยน 
เข้าไปในต้นทุนการผลิต 43 เยน  + ภาษีสุรา 77 เยน รวมเป็น 120 เยน  
จนได้ราคาโรงงาน (ราคาขายส่ง) 160 เยน อุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ ่
จะใช้การคำนวณต้นทุนในการผลิต (คำนวณต้นทุน) เป็นพื้นฐานในการ 
กำหนดราคา
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 แผนภูม ิ 0 - 2 
โครงสร้างราคาเบียร์ 350 มล. (ผู้เขียนประเมินโดยคร่าว ๆ)

ค่าวัตถุดิบ 60% = 26 เยน 
(รวมค่าอะลูมิเนียม 10 - 15 เยน)
ค่าแรงงาน 5% = 2 เยน
ค่าใช้จ่าย 35% = 15 เยน

200 เยน
(ราคาขายจริงของร้านขายปลีก)

160 เยน 
(ราคาขาย

ให้ร้านขายส่ง)

83 
เยน

40 
เยน

43 
เยน

กำไรขั้นต้นในภาคกระจายสินค้า 
(ขายปลีก ขายส่ง)

40 เยน = 200 เยน x 20%

กำไรขั้นต้นของผู้ผลิต
40 เยน = 160 เยน x 25%

ต้นทุน
ในการ
ผลิต 

100%

ภาษีสุรา 77 เยน
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2. ซูเปอร์มาร์เก็ตใช้ “วิธี Markup” 
	 ร้านขายปลีกอย่างซูเปอร์มาร์เก็ตล่ะกำหนดราคาอย่างไร
	 หากร้านขายปลีกซื้อสินค้าจากร้านขายส่งในราคา 168 เยน [160 เยน  
(ราคาทุนของร้านขายส่ง)  + 8 เยน (กำไรขั้นต้นของร้านขายส่ง)] จะกำหนด 
ราคาขายโดยอิงจากอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทกำหนดไว้ (อัตรากำไรขั้นต้น 
ที่ประมาณว่าจำเป็นสำหรับบริษัท) อุตสาหกรรมกระจายสินค้าเรียก 
อัตรากำไรขั้นต้นนี้ว่าอัตรา Markup สมมติว่ากำหนดอัตรากำไรขั้นต้นไว้  
16% ราคาขายปลีกจะเป็น 200 เยน [= 168 ÷ (1 - 0.16)] วิธีกำหนด 
ราคาแบบนี้เรียกว่า Markup

 ทำไมผู้ผลิตเบียร์จึงผลิตเบียร์มอลต์ต่ำ 
 – โจทย์ที่หาคำตอบได้จากโครงสร้างของต้นทุน

	 เมื่อดโูครงสร้างราคาในแผนภูมิ 0 - 2 จะเห็นว่า 1 ใน 3 ของราคาเบยีร ์
คอืภาษสีรุา ไมค่ดิบา้งหรอืครบัวา่ “เราตอ้งจา่ยคา่ภาษสีรุาขนาดนีเ้ลยหรอื”	  
หรือ “ถ้าภาษีสุราต่ำลง ราคาเบียร์ก็ถูกไปด้วย” 

	 ผู้ผลิตเบียร์ยังเสนอทางเลือกที่ถูกกว่าปกติให้ลูกค้าด้วยการพัฒนา 
เบียร์มอลต์ต่ำและเบียร์กลุ่มที่สาม2 (เช่น เบียร์ชนิดอื่น ๆ ที่มีฟอง) เพื่อให้ 
ค่าภาษีสุราต่ำลง แต่ท่ามกลางการแข่งขันเพื่อถือครองตลาดธุรกิจเบียร์เอง 
ก็ยังมีการแข่งขันราคาที่ดุเดือดด้วย

	 เรายงัเหน็โจทยข์องอตุสาหกรรมกระจายสนิคา้ (ขายสง่ - ขายปลกี) ดว้ย  
กำไรขั้นต้น  40 เยนของการกระจายสินค้าของร้านขายปลีกและขายส่ง  

2 ปจัจบุนัเบยีรม์อลตต์ำ่สว่นมากมมีอลตต์ำ่กวา่ 25% ในขณะทีเ่บยีรก์ลุม่ทีส่ามไมม่มีอลตอ์ยูเ่ลย  

ราคาเบียร์มอลต์ต่ำจะถูกกว่าเบียร์ทั่วไป ส่วนราคาเบียร์กลุ่มที่สามจะถูกกว่าเบียร์มอลต์ต่ำ
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แบ่งเป็น 8 เยนสำหรับร้านขายส่งและ 32 เยนสำหรับร้านขายปลีก ถือว่า 
น้อยทีเดียว ถ้าขายทางอินเทอร์เน็ตจะตัดราคากันที่กระป๋องละ 200 เยน  
และไม่ได้กำไรขั้นต้นของการกระจายสินค้า  40 เยน เห็นได้ชัดว่าแค่ 
ขายเบียร์อย่างเดียวอยู่ไม่รอด  ถ้าเช่นนั้นอุตสาหกรรมกระจายสินค้า 
ทำกำไรขั้นต้นได้ด้วยวิธีใด
	 คำตอบของโจทย์นี้อยู่ที่การกำหนดราคาโดยเน้นความต้องการของ 
ตลาดครับ

  ราคาโรงแรมช่วงโกลเด้นวีคที่เพิ่มแล้ว
  ลูกค้ายอมรับได้คือเท่าไหร่
 –  การกำหนดราคาโดย  “ยึดความต้องการของตลาด 
  เป็นเกณฑ์” หรือดูจากลูกค้าเป็นหลักคืออะไร

	 การกำหนดราคาโดย  “เน้นความต้องการของตลาด” คือการยึดความ 
ต้องการซื้อ (ความต้องการของตลาด) หรือระดับความอยากได้ของผู้บริโภค 
เป็นเกณฑ์

1.  ตัวอย่างการกำหนดราคาโดยยึดระดับความต้องการซื้อ (ความ 
ต้องการของตลาด) เป็นเกณฑ์
	 ปกติแล้วค่าที่พักตามเรียวกังในสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียงช่วงปลายป ี
ถึงปีใหม่หรือโกลเด้นวีคจะแพงใช่ไหมครับ ทุกคนคงเข้าใจดีว่าเวลาที่ความ 
ต้องการของตลาดสูง แม้จะปรับราคาที่พักสูงขึ้นคนจองก็ไม่ลดจำนวนลง  
เรียวกังที่เดิมราคา 15,000 เยนต่อคน (รวมอาหาร 2 มื้อ) พอถึงช่วงที่ 
คนมาพักมาก ราคาสูงขึ้นอีกเท่าตัวเป็น 30,000 เยน ผู้บริโภคอาจยอมรับ 
การขึ้นราคาเช่นนี้ไม่ได้ (ผมจะอธิบายอย่างละเอียดว่าราคาที่พักซึ่งสูงขึ้น 
เป็นเท่าตัวแบบนี้กำหนดอย่างไรในบทที่ 5)
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	 จริง  ๆ  แล้วเรียวกังไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ลูกค้าทราบถึงเบื้องหลัง 
การขึ้นราคาที่พัก แต่เรียวกังมืออาชีพก็ต้องให้บริการที่ทำให้ลูกค้าทึ่ง 
และมองว่าเหมาะสมกับราคาแพง หากไม่ระวังลูกค้าจะรู้สึกว่าเรียวกัง 
ฉวยโอกาสเพิ่มราคาแต่ฝ่ายเดียว  และไม่เข้าพักในคราวหน้า  ความ 
พยายามในการปรับสิ่งต่าง ๆ  ให้เข้ากับราคาจึงจำเป็น เช่น ทำอาหารเมนู 
พิเศษ	 แถมของที่ระลึกหรือเตรียมการแสดง	 เป็นต้น 

	 เวลาทำแผนพิเศษ คุณต้องคำนวณจุดคุ้มทุนด้วย ผมจะอธิบาย 
วิธีคิดเกี่ยวกับจุดคุ้มทุนไว้ในส่วนอื่น แต่ถ้าให้พูดย่อ  ๆ  ก็คือจุดตัดเพื่อให้ 
ได้กำไร ซึ่ง “ถ้าต้นทุนสูงกว่านี้จะติดลบ” และ “จำเป็นต้องตั้งราคาเท่าไหร่ 
เพื่อให้ได้กำไร” ความรู้ทางบัญชีนี้ไม่ได้จำเป็นต่อการกำหนดราคาเท่านั้น  
แต่จำเป็นสำหรับคนที่อยากได้กำไรด้วย

	 ทางการตลาดเรียกวิธีกำหนดราคาแบบนี้ว่า การกำหนดราคาโดย 
คำนึงถึงความต้องการของตลาดที่แตกต่างกัน กล่าวคือ เป็นวิธีกำหนด 
ราคาสินค้าและบริการแบบเดียวกันให้หลากหลายตามความต้องการของ 
ตลาดที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นลักษณะลูกค้า ช่วงเวลา และสถานที ่
	 ตัวอย่างลูกค้าที่แตกต่างกัน เช่น ร้านอาหารหรือโรงภาพยนตร์ที่   
“ลดราคาวันพุธสำหรับลูกค้าสตรี” สถานที่แตกต่างกัน เช่น ราคาที่นั่ง 
ในคอนเสิร์ต  (เช่น ที่นั่ง  S ที่นั่ง  A) ส่วนความแตกต่างด้านช่วงเวลา 
ได้แก่ ค่าที่พักในช่วงเวลาที่คนมาพักจำนวนมากตามที่เล่าไว้ข้างต้น ราคา 
ส่วนลดหากจองล่วงหน้าเป็นเวลานาน รวมทั้งอัตราค่าโดยสารแท็กซี่ที่ 
สูงขึ้นในช่วงกลางดึกหรือลดลงในช่วงเช้าตรู่ เป็นต้น 
	 ถ้านำเรื่องนี้มาคิดเรื่องราคาเบียร์จะเป็นอย่างไร แม้มีค่าต้นทุนเท่ากัน 
ถ้าเป็นเบียร์ที่ทำสดใหม่ ณ ตรงนั้นเลย ต่อให้คิดราคาสูงขึ้นบ้าง คนก็อาจ 
ซื้อใช่ไหมครับ
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2. สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่แล้ว แม้จะแพงหน่อยก็ไม่มีปัญหาหรือเปล่า 
– การกำหนดราคาจากกระเป๋าเงินของลูกค้า
	 มีวิธีกำหนดราคาซึ่งอาศัยการคาดการณ์ราคาสินค้าและบริการที่ลูกค้า 
น่าจะยอมรับได้
	 ทางการตลาดเรียกว่า  การกำหนดราคาโดยคำนึงถึงคุณค่า เช่น  
เวลาพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่จะมีการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และ 
คาดการณ์ช่วงราคาที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายน่าจะยอมรับโดยการสำรวจตลาด 
สมมติว่าตั้งราคาไว้ 3 ล้านเยน หากผู้ผลิตต้องการได้กำไรตามอัตราขั้นต้น 
เป้าหมาย (เช่น 30%) ต้องควบคุมให้ต้นทุนการผลิตอยู่ภายใน 2.1 ล้าน 
เยน  [= 3 ล้านเยน  x  (1 -  0.3)] วิธีการกำหนดต้นทุนในการผลิตเช่นนี้ 
เรียกว่า ต้นทุนเป้าหมาย

	 เบียร์ยังมีเกรด “พรีเมียม”	 เวลาให้รางวัลตัวเองที่ตั้งใจทำงานเราก็ซื้อ 
ของที่แพงขึ้นอีกนิดใช่ไหมครับ

  ทำไมราคาน้ำมันในละแวกเดียวกันจึงมักไม่ต่างกันนัก
– การกำหนดราคาโดย “ยึดการแข่งขันเป็นเกณฑ์” 
ซึ่งมาจากการตระหนักถึงการแข่งขันกับบริษัทอื่น

	 มีวิธีกำหนดราคาซึ่งใช้การเทียบราคาแข่งกับบริษัทอื่นเป็นหลัก  
โดยการวางแผนแข่งขันทางราคาเทียบกับบริษัทอื่นเพื่อให้ได้ลูกค้า และ 
เลี่ยงการมีคู่แข่งทางราคา

1. วิธีกำหนดราคาโดยอิงราคาแข่งขันกับบริษัทอื่น แล้วตั้งราคาให้ 
ถูกกว่า
	 การกำหนดราคาโดยองิราคาแขง่ขนักบับรษิทัอืน่ แลว้ตัง้ราคาใหถ้กูกวา่ 
เรียกว่า การกำหนดราคาตามคู่แข่งขัน
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	 สำหรับอุตสาหกรรมที่สินค้าและบริการไม่แตกต่างจากบริษัทอื่น  
(สินค้าโภคภัณฑ์) เช่น ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซูเปอร์มาร์เก็ต 
ขายอาหาร และร้านขายยาซึ่งมีการแข่งขันสูงนั้น การแข่งขันโดยเน้น 
ขายสินค้าจำนวนมากและได้กำไรน้อยยิ่งทำให้การแข่งขันสูงขึ้นอีก วิธีนี้ 
เป็นทางเลือกสุดท้ายโดยกดราคาให้ต่ำและเพิ่มส่วนแบ่งให้มากขึ้น ถือเป็น 
วิธีกำหนดราคาที่ทำให้ใครต่อใครสนใจ

2. วิธีกำหนดราคาโดยเน้นราคาเฉลี่ยในตลาด
	 การกำหนดราคาโดยเน้นราคาเฉลี่ยในตลาดเรียกว่า การกำหนด 
ราคาเท่ากับราคาตลาด ซึ่งใช้ในกรณีที่สินค้าและบริการไม่แตกต่างกัน  
หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน
	 บางครั้งราคาน้ำมันในแต่ละย่านพอ  ๆ  กัน เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ 
คิดว่าต่อให้ซื้อน้ำมันจากปั๊มไหนก็เหมือนกัน 
	 อัตรากำไรขั้นต้นของน้ำมันไม่ถึง  10% ถ้าน้ำมันลิตรละ  140 เยน  
กำไรขั้นต้นก็อยู่ที่ 10 - 14 เยน ถ้าอยากได้ลูกค้าด้วยกำไรขั้นต้นเท่านี้ก็ต้อง 
พยายามลดการแข่งขันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะถ้าตั้งราคาน้ำมัน 
ให้สูงกว่าปั๊มใกล้เคียงก็จะได้กำไรยาก 

3. การกำหนดราคาด้วยการประมูล
	 วิธีนี้เรียกว่า การกำหนดราคาแบบประมูลราคา ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้ซื้อ 
เป็นผู้กำหนดราคาในขั้นสุดท้าย (ราคาที่กำหนดไว้) ในขณะที่ผู้ขายตั้งราคา 
ให้ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ผู้ซื้อก็จะซื้อจากผู้ขายที่ตั้งราคาต่ำสุด กรณีที่มีผู้ขาย 
จำนวนมากจะใช้วิธีคัดเลือกคู่สัญญา เช่นการแข่งขันประมูลราคาที่จัด 
โดยรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 ในทางตรงกันข้าม มีการตั้งราคาแบบที่ผู้ขายเป็นผู้คัดเลือกผู้ซื้อที่ให้ 
ราคาสูงสุดด้วย เช่น การประมูลรถมือสองทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
	 ผมยกตัวอย่างมาเฉพาะร้านขายปลีกและผู้ผลิต แต่ในภาคบริการนั้น 
มีการกำหนดราคาแตกต่างกันไปตามลักษณะของธุรกิจนั้น ๆ จึงไม่อาจสรุป 
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รวบยอดได ้
	 ธุรกิจผลิตซอฟต์แวร์ก็คงมีการตั้งราคาทั้งวิธ ี Cost-Plus และวิธีแข่งขัน 
ราคา สวนสนกุกค็งมกีารวเิคราะหจ์ดุคุม้ทนุแลว้คอ่ยกำหนดคา่เขา้ (ยอดขาย 
ที่หวังไว้ ÷ จำนวนผู้เข้าสวนสนุกที่คาดการณ์ไว้) เป็นต้น



    



    



บทที ่ 1

กลยุทธ์เปลี่ยน 
ราคาก็เปลี่ยน

เครื่องเรือนโอสึกะ VS นิโทร ิ

ความแตกต่างที่แท้จริงอยู่ตรงไหน
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ความแตกต่างของกลยุทธ์ส่งผลต่อราคาด้วย

	 ผมขออธิบายเรื่อง “กลยุทธ์”	 ในหนังสือเล่มนี้ก่อนครับ
	 กลยุทธ์มีสองประเภท ได้แก่ กลยุทธ์การบริหารกับกลยุทธ์การตลาด  
หากแยกไม่ออก ก็ไม่อาจเข้าใจการบริหารอย่างละเอียด ผมขอยกตัวอย่าง 
ประกอบการอธิบาย ซึ่งเป็นวิธีที่สำคัญอย่างยิ่งเวลาอ่านหนังสือพิมพ์หรือ 
นิตยสารธุรกิจนะครับ

  เข้าใจความแตกต่างของกลยุทธ์การบริหาร
  กับกลยุทธ์การตลาด

	 ดูแผนภูมิ 1 - 1 แล้วจะเข้าใจจุดยืนของกลยุทธ์การบริหาร (ขอบเขต 
กลยุทธ์) และกลยุทธ์การตลาด
	 กลยุทธ์การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าบริษัทกำลังดำเนินไปสู่ทิศทางไหน 
ทั้งยังช่วยกำหนดทิศทางให้กลยุทธ์การตลาดว่าจะขายสินค้าหรือบริการ 
อย่างไร หากไม่ชัดเจนเรื่องกลยุทธ์การบริหาร จะส่งผลให้ใช้กลยุทธ์ 
การตลาดไม่ดีไปด้วย 
	 กลยุทธ์การบริหารเป็นตัวกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท  
โดยอาศัยปัจจัยสามประการคือ ลูกค้า ความต้องการ และรูปแบบ 
เฉพาะ รวมแล้วเรียกว่า ขอบเขตกลยุทธ์



４P
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กลยุทธ์การตลาด (จะขายอย่างไร)

 แผนภูม ิ 1 - 1 
ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การบริหารกับกลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์การบริหาร 
(ดำเนินไปในทิศทางไหน) 

ความต้องการ 
(WHAT)

ลูกค้า 
(WHO)

วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก

วิเคราะห์สภาพ-
แวดล้อมภายใน

ขอบเขตกลยุทธ์
ทิศทางที่ควรดำเนินไป

ขอบเขตธุรกิจ รูปแบบเฉพาะ 
(HOW)

Price (ราคา)
Product (ผลิตภัณฑ์และบริการ)
Promotion (การส่งเสริมการขาย)
Place (ช่องทางการจัดจำหน่าย 
และกระจายสินค้า)

การแบ่งส่วนตลาด   ระบุเป้าหมาย
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	 กลยุทธ์การตลาดประกอบไปด้วยสี่ปัจจัย  ได้แก่  Price (ราคา)  
Product (ผลิตภัณฑ์และบริการ) Promotion (การส่งเสริมการขาย) และ 
Place (ช่องทางการจัดจำหน่าย) ซึ่งแต่เดิมเป็นแนวคิดการตลาดของ 
อุตสาหกรรมการผลิต  แต่ปัจจุบันใช้กันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็น 
อุตสาหกรรมขายส่ง ขายปลีก หรือบริการ เนื่องจากเป็นการผสมผสาน 
สี่ปัจจัยเข้าด้วยกันเพื่อวางกลยุทธ์การตลาด จึงเรียกว่า  ส่วนประสม 
การตลาด (Marketing Mix)
	 ผมได้แสดงส่วนประสมการตลาด (4P) ไว้ตามประเภทอุตสาหกรรม 
ดังแผนภูมิ  1 -  2 โดยเปลี่ยนคำเรียกส่วนที่เป็นปัจจัยสำคัญในการวาง 
กลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท  เพื่อให้คุณนำไปคิด 
กลยุทธ์และสร้าง 4P เฉพาะตัวครับ
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 แผนภูม ิ 1 - 2 
ส่วนประสมการตลาด

 Price Product PlacePromotion

อุตสาหกรรม
การผลิต

อุตสาหกรรม
ขายส่ง

อุตสาหกรรม
ขายปลีก

ราคา ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริม
การขาย

ช่องทาง
การจัดจำหน่าย

ราคา สินค้าหลากชนิด Retail
Support1

ระบบกระจาย
สินค้า

ระบบข้อมูล

สินค้าหลากชนิด ผู้ขาย

บริการ

โฆษณา

ร้านค้า

ที่ตั้ง

การจัดแสดงสินค้า

เวลาทำการ

ราคา

ราคา บริการ พนักงาน
บริการลูกค้า

(Contact 
Personnel)

ขั้นตอน
การให้บริการ

อุตสาหกรรม
บริการ

1 กิจกรรมส่งเสริมเชิงบริหารที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายส่งจัดให้คู่ค้า เพื่อเพิ่มยอดขายของ 

ผู้ค้าปลีก ซึ่งส่งผลให้ยอดขายของบริษัทตัวเองสูงขึ้นไปด้วย
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 1 - 2 

ความแตกต่างของกลยุทธ์ร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ต 
ขนาดย่อม “My Basket” อยู่ตรงไหน

  กลยุทธ์ของร้านสะดวกซื้อที่ขายความสะดวก

	 ลองอ่านประโยคข้างล่างนี้แล้วหาความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์ 
การบริหารกับกลยุทธ์การตลาดดูนะครับ 

	 ร้านสะดวกซื้อเกิดขึ้นจากการตระหนักถึงความต้องการซื้อของตาม 
ร้านค้าเล็ก  ๆ  ในเมือง  ขอบเขตกลยุทธ์คือการเป็นร้านค้าปลีกที่ เปิด 
หลายชั่วโมง  (รูปแบบเฉพาะ) ให้บริการความสะดวก	 (ความต้องการ)  
ที่ผู้บริโภค (ลูกค้า) ในละแวกใกล้เคียงมาซื้อของได้ใกล้ ๆ เสมอ
	 คุณต้องกำหนดว่าจะขายสินค้าแบบไหนและขายอย่างไร เพื่อให้ 
ขอบเขตกลยุทธ์มีโอกาสเป็นไปได้จริง กรณีนี้เป็นเรื่องกลยุทธ์การตลาด  
ซึ่งวางขาย สินค้าใกล้ตัว (Product) เช่น ข้าวกล่อง ขนมปัง เครื่องเคียง  
เครือ่งดืม่ ขนม และของใชใ้นชวีติประจำวนั เปน็ตน้ เนือ่งจากเปน็การขาย 
ความสะดวก ไม่จำเป็นต้องลดราคา จึงค่อนข้างแพง (Price) แต่ก็ขาย 
เฉพาะสินค้าขายดีประมาณ  3 พันชิ้น  (Product) เพื่อให้เลือกซื้อง่าย  
(Promotion) ร้านสะดวกซื้อจับจุดและตอบสนองความต้องการร้านค้า 
ขนาดเล็กที่เปิด 24 ชั่วโมง และใช้วิธีขายแบบบริการตนเอง (Promotion)  
เนื้อที่ภายในร้านมีอยู่ประมาณ  100 - 150 ตารางเมตร มีร้านประเภทนี้ 
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หลายสาขาในละแวกเดียวกัน และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าไปยัง 
ร้านค้าเหล่านี้ (Place) (ยิ่งขนส่งหลายครั้ง ต้นทุนการขนส่งก็ยิ่งลดลง)
	 การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งยังช่วยให้เติมสินค้าในสต๊อกได้บ่อยขึ้น 
ด้วย ดังนั้น เมื่อป้องกันสินค้าหมดสต๊อก  (สินค้าขาด)  ได้ก็เท่ากับเป็น 
การเพิ่มยอดขายและกำไรไปด้วย (เรียกว่ามี ไหวพริบเรื่องตัวเลข)
	 ร้านสะดวกซื้อยังต่อยอดบริการ (Product) อื่น ๆ เช่น การรับส่งพัสดุ  
ตู้เอทีเอ็ม และขายตั๋ว เป็นต้น
	 เมื่อดูเทียบกับแผนภูมิ  1 -  1 แล้ว กล่าวได้ว่า การที่ร้านขายปลีก 
เปดิหลายชัว่โมง (รปูแบบเฉพาะ) และนำเสนอความสะดวก (ความตอ้งการ)  
ให้แก่ผู้บริโภคในละแวกใกล้เคียง (ลูกค้า) เป็นกลยุทธ์การบริหาร ส่วน 
ปัจจัย 4P ทางด้านล่างเป็นกลยุทธ์การตลาด

  กลยุทธ์ “My Basket” ของซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดย่อม
  ในเมือง

	 มธีรุกจิบางประเภททีต่ัง้ขอบเขตกลยทุธแ์บบใหมข่ึน้มาเพือ่แยง่สว่นแบง่ 
รา้นสะดวกซือ้ นัน่คอืซเูปอรม์ารเ์กต็ขนาดยอ่มในเมอืง ตวัอยา่งทีเ่หน็เดน่ชดั 
คือ “My Basket” ของอิออน
	 เบื้องหลังการถือกำเนิดของซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดย่อมในเมืองคือสภาพ 
สังคมที่เปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุ (ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
ภายนอก) เพราะครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตามลำพังหรือมีแค่สอง 
สามีภรรยา (ลูกค้า) เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ผู้หญิงที่ทำงาน  (ลูกค้า) เอง 
ก็เพิ่มจำนวนขึ้น (ความต้องการ) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มักซื้อสินค้าอาหารง่าย  ๆ  
ในปริมาณน้อยและราคาถูกอย่างเครื่องเคียง จึงเกิดธุรกิจแบบใหม่ที่เรียกว่า 
ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดย่อมในเมือง (กลยุทธ์การบริหาร) 
	 กลยุทธ์การตลาดก็คือการเล็งกลุ่มลูกค้าประเภทนี้ที่อยู่ในระยะเดินทาง 
ถึงภายใน 5 นาที (แผนภูมิ 1 - 3) สินค้าจะจำกัดอยู่ที่สินค้าอาหารเป็น 
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ส่วนใหญ่ (Product) โดยร้านมีขนาดเท่ากับร้านสะดวกซื้อ และเน้นขาย 
สินค้าอาหารสดสามชนิด (เนื้อสัตว์ ผัก และปลา) ในราคาถูกเหมือนกับ 
ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป (Price) เพราะบริษัทเครืออิออนเป็นผู้จัดหาสินค้า 
อยู่แล้ว (Product หรือ Place) นอกจากนี้ยังเน้น Topvalu ด้วย (สินค้า  
PB2 ของเครืออิออน : Product) ทำให้แข่งกับร้านสะดวกซื้อได้ในราคาถูก  
(ผมจะอธิบายว่าทำไมสินค้า PB จึงทำกำไรได้แม้ขายราคาถูกในบทที่ 3)

2 Private Label Brand หรือสินค้าตราห้าง หมายถึง สินค้าที่ผลิตโดยห้างสรรพสินค้า
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 แผนภูม ิ 1 - 3 
แม้ร้านจะเหมือนกัน แต่กลยุทธ์ต่างกัน

	 เนือ่งจากเปน็รา้นขายของขนาดเลก็ในระยะเดนิ 5 นาทถีงึ (Promotion)  
จึงไม่มีที่จอดรถ และไม่จำเป็นต้องเลือกสถานที่ที่มีคนสัญจรไปมามาก 
เหมือนร้านสะดวกซื้อ (Place) 
	 เมื่อคิดในทางบัญชี (ไหวพริบเรื่องตัวเลข) แล้ว การเป็นร้านขนาดเล็ก 
ที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในย่านธุรกิจ ทำให้มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการตั้งร้าน 
ประมาณ 60% ของร้านสะดวกซื้อ ทั้งยังทำให้ค่าเปิดกิจการ (ค่าใช้จ่าย 
ในการขายและบริหารจัดการ) เช่น ค่าเช่า ต่ำลงไปด้วยจนกลายเป็น 

ร้านสะดวกซื้อ My Basket

   - สินค้าใกล้ตัว
Product  - จำกัดเฉพาะสินค้าขายดี
   - เน้นบริการที่หลากหลาย

   - เน้นขายสินค้าสดสามอย่าง
Product  - Topvalu (สินค้า PB 
      ในเครืออิออน)

Price   - ค่อนข้างแพง Price   - ราคาถูกเหมือนกับ
      ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป

Promotion
 - เลือกซื้อง่าย 

    บริการตนเอง Promotion
 - บริการแบบซูเปอร์มาร์เก็ต

   แต่อยู่ในระยะเดิน 5 นาทีถึง

Place
  - มีร้านจำนวนมาก 
  ในละแวกเดียวกัน

  - เน้นจำนวนคนสัญจรไปมา
Place

  - มีร้านจำนวนมาก
      ในละแวกเดียวกัน
  - ไม่เน้นจำนวนคนสัญจรไปมา
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จุดแข็ง ยิ่งไปกว่านั้น การจัดหาสินค้าที่บริษัทในเครือทำอยู่แล้ว และการ 
วางขายสินค้า PB ทำให้ได้อัตราส่วนกำไรเพิ่มขึ้น (อัตราส่วนของกำไรจาก 
การดำเนินงานต่อยอดขายสุทธิ ซึ่งก็คืออัตราส่วนที่เป็นกำไรนั่นเอง) 

  “วาตามิ” ร้านเหล้าซึ่งเป็นกิจการแบบลูกโซ่ ล้มเหลว
  เพราะกลยุทธ์ราคาที่ไม่เหมาะกับกลยุทธ์การบริหาร

	 คอนเซ็ปต์หลักของร้าน  “วาตามิ”	 ของบริษัทร้านเหล้าขนาดใหญ่อย่าง  
Watami Food System คอื “โตะ๊อาหารทีบ่า้นอกีแหง่ซึง่มอีาหารหลากหลาย 
และบรรยากาศเฮฮา” 
	 ถ้าเอาปัจจัยสามอย่างในขอบเขตกลยุทธ์มาคิดแล้วก็จะได้แบบนี้ครับ  
เพื่อสนอง (ความต้องการ) ที่ว่า “ไม่ใช่แค่กินดื่ม แต่อยากสนุกไปกับช่วง 
เวลานี้ด้วย” จึงดำเนินการอย่างเต็มที ่ โดยนำเสนอภาพลักษณ ์ “ห้องนั่งเล่น 
และห้องอาหารของคุณ” (รูปแบบเฉพาะ)	 แก่ลูกค้าวัยหนุ่มสาว (ลูกค้าหลัก) 

	 ผลจากอาเบะโนมิกส์  (นโยบายเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีอาเบะ  
ชินโซ) เองก็มีส่วน เมื่อบริษัทเห็นว่าความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนเป็น  
“อยากรับประทานอาหารอร่อยแม้จะแพงกว่าหน่อย” (ความเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพแวดล้อมภายนอก) จึงเน้นขยายฐานลูกค้า พอถึงช่วงที่มี 
การเพิ่มภาษีบริโภคเมื่อเดือนเมษายน  พ.ศ.   2557 ก็เพิ่มเมนูอาหารที่ 
ค่อนข้างแพงเข้าไปอีก
	 แต่ร้านที่เปิดกิจการอยู่แล้วกลับมียอดขายต่ำลง ราคาที่คาดว่าลูกค้า 
จะจ่ายคือ 2,850 เยนกลับลดเหลือ 2,600 เยน (ราคาเฉลี่ยที่ลูกค้าต่อคน 
จ่าย : Price) แสดงว่าจำนวนลูกค้าลดลง แม้จะมีกลยุทธ์การตลาดที่เล็ง 
ลกูคา้วยั 40 - 50 ปโีดยขายอาหารคณุภาพดขีึน้ตามราคาทีเ่พิม่ขึน้ (Product)  
แต่ลูกค้ากลับมองว่า “ราคาแพง” 
	 ในขณะเดียวกัน กลุ่มลูกค้าหนุ่มสาววัย  20 -  30 ปีที่เคยเป็นกลุ่ม 
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ลูกค้าหลักก็รับเมนูราคาแพงไม่ได้ จนร้านต้องปรับเปลี่ยนเมนูใหม่ในเดือน 
เมษายน พ.ศ. 2558 รวมถึงลดราคาแต่ละเมนูลง

	 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากตัวอย่างข้างต้นน่าจะเป็นกลยุทธ์แบบเหมารวมซึ่งมี 
กลุ่มเป้าหมายกว้างคือวัย 20 - 50 ปี ยอมรับได้ นับเป็นยุคที่ธุรกิจซึ่งมี 
กลุ่มเป้าหมายกว้างอย่างห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่  
เช่น อิออนและอิโตโยคาโดอยู่ในภาวะซบเซา
	 การขยายขอบเขตกลยุทธ์จากกลุ่มลูกค้าวัยหนุ่มสาวมาเป็นกลุ่มลูกค้า 
วัย  40 -  50 ปีที่  “อยากรับประทานอาหารอร่อยแม้จะแพงกว่าหน่อย”  
ออกจะคลุมเครือไปสักหน่อยไหมครับ เมื่อกลุ่มเป้าหมายคลุมเครือแล้ว  
การสร้างบรรยากาศที่ตอบสนองต่อความต้องการดั้งเดิมว่า “ไม่ใช่แค่ 
กินดื่ม แต่อยากสนุกไปกับช่วงเวลานี้ด้วย” (Place อยู่ที่การตลาด และ  
Promotion อยู่ที่การบริการลูกค้า) ก็น่าจะคลุมเครือไปด้วย ไม่ใช่แค่เรื่อง 
กลยุทธ์ลดราคา (Price) เท่านั้น ยังมีสิ่งอื่นที่ต้องทำเพิ่มด้วย
	 ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นความจำเป็นที่จะต้องชัดเจนเรื่องกลุ่มเป้าหมาย 
และปรับแก้กลยุทธ์การตลาดทั้งหมด  เพราะถ้า  “วาตามิ”  อยากเพิ่ม 
ลูกค้าใหม่ ๆ ทั้งในกลุ่มอายุ 40 - 50 ปีและ 20 - 30 ปีแล้ว ทั้งเมนู (ความ 
หลากหลายของอาหาร)	 การกำหนดราคา และการบริการลูกค้าก็ต้อง 
มีรายละเอียดแตกต่างกันไปด้วย 

	 แม้จะปรับกลยุทธ์การตลาดแล้ว หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นก็ต้อง 
สร้างกลยุทธ์การบริหารใหม่ ถ้ามองว่าการขยายฐานลูกค้าเป็นการเปลี่ยน 
ขอบเขตกลยุทธ์ (เปลี่ยนกลยุทธ์การบริหาร) แล้วพิจารณาว่าการดำเนิน 
กิจการโดยใช้ร้านเดิมหรือพนักงานเดิมจะเป็นอุปสรรค ก็ต้องสร้างร้าน 
ที่เป็นธุรกิจแบบใหม่ซึ่งไม่ใช่  “วาตามิ” และปรับกลยุทธ์การตลาด (4P)  
ให้เหมาะสมกับร้านใหม่ด้วย
	 การจะทราบความต่างของกลยุทธ์การบริหารและกลยุทธ์การตลาด 
ได้นั้น คุณต้องเข้าใจการบริหารเสียก่อน


