1

การศึกษาปัญหาและการกําหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันของรถยนต์นัง่ ส่วนบุคคล โตโยต้า คัมรี่ ไฮบริด
บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
ชินฤทธิ ์ รัตนรุจ, อาจารย์ประทานพร โสภาจิตต์วฒ
ั นะ
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โทรศัพท์: 080-993-3491, Email:chinnarit@hotmail.com
คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 089-667-4820, Email: s_prathanporn@yahoo.com
บทคัดย่อ
การศึกษาปญั หาและการกําหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันของรถยนต์นงส่
ั ่ วน
บุ ค คล โตโยต้ า คัม รี่ ไฮบริด : บริษั ท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จํ า กัด เนื่ อ งจากเป็ น ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมยานยนต์ทม่ี กี ารแข่งขันสูง ดังนัน้ การดําเนินงานทางด้านการตลาด การศึกษาพฤติกรรม
และทัศนคติของผูบ้ ริโภคต่อเทคโนโลยีไฮบริด ย่อมมีความสําคัญและเพื่อเป็ นแนวทางต่อการกําหนดกล
ยุทธ์ในการดําเนินงานตามกรอบกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมได้ ผูศ้ กึ ษาได้ทําการศึกษา
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมแิ ละข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งแบ่งการศึกษาเป็ น 1) การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ
(Secondary Study) เป็ นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร แนวคิด
การตลาดและกลยุทธ์การตลาด โดยใช้กรอบของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูล 2) การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Study) ประกอบด้วย 2.1) การสัมภาษณ์ เชิงลึกผูบ้ ริหาร
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัดและผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ายขายประจําสาขา 2.2) การวิจยั เชิง
สํารวจโดยการออกแบบสอบถามพฤติกรรมการซือ้ รถยนต์ของผูบ้ ริโภค รวมถึงปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ของผูบ้ ริโภค เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อเทคโนโลยีไฮบริดและส่วนผสม
ทางการตลาดที่ส ามารถเข้าถึงผู้บ ริโภคกลุ่ม เป้ าหมาย เพื่อจัด ทําแผนการตลาดเชิงกลยุท ธ์สําหรับ
รถยนต์โตโยต้า คัมรี่ ไฮบริด เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ นํ าการศึกษาทัง้ สองส่วนมาวิเคราะห์
และประมวลเข้าด้วยกัน
วัตถุประสงค์ คือ 1) เพือ่ ศึกษาปญั หาและผลกระทบของปญั หาทีม่ ตี ่อรถยนต์โตโยต้า คัมรี่ ไฮบริด
2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าทีม่ ตี ่อรถยนต์โตโยต้า คัมรี่ ไฮบริด และ3) เพื่อศึกษา
การกําหนดกลยุทธ์แผนการตลาดเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการแข่งขันรถยนต์โตโยต้า คัมรี่ ไฮบริด
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บทนํา
บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ได้จดทะเบียนก่อตัง้ ในปี พ.ศ. 2505 นอกเหนือจาก
การประกอบรถยนต์แล้ว บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ได้นํ าเข้าและส่งออกรถยนต์
กกว่า 90 ประเทศ ตลอดระยะเวลา 48 ปี แห่ง
สําเร็จรูปและชิน้ ส่วนรถยนต์ไปยังประเทศต่างๆทัวโลกอี
่
การดําเนินการและความทุ่มเทของบริษทั คือความพยายามทีจ่ ะตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า
ทัง้ ในกระบวนการผลิตระดับมาตรฐานโลก เทคโนโลยีล้ําสมัย สํานึกต่อสิง่ แวดล้อม คุณภาพการบริการ
และการมุง่ พัฒนาบุคลากร รวมทัง้ การขยายกิจการ
บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ได้เล็งเห็นว่าการนําเทคโนโลยียานยนต์ไฮบริดมาใช้
กับ รถยนต์ ท่ีผ ลิต ขึ้น ในประเทศไทยจะเป็ น อีก หนึ่ ง ทางเลือ กที่ส ามารถช่ ว ยลดภาระค่ า ใช้จ่ า ยอัน
เนื่องมาจากราคานํ้ ามันที่สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องได้ ประกอบกับบริษทั มีความพร้อมทัง้ ในด้านเทคโนโลยี
ความรู้ และทรัพ ยากรในด้านอื่น ๆ ด้วย ในปี 2552 ได้เปิ ดตัวรถยนต์โตโยต้า คัมรี่ ไฮบริด ซึ่งเป็ น
เทคโนโลยี Hybrid Synergy Drive เป็ นรถยนต์พลังงานทางเลือกครัง้ แรกในเอเชีย ทีโ่ ตโยต้านํามาแปลง
โฉมใหม่ให้ขบั เคลื่อนโดยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าหวังสร้างยุคใหม่ของ ไฮบริด ในตลาดรถยนต์เมืองไทยและ
ตลาดเอเชีย ให้ เกิด ขึ้น ซึ่ง ถือ ว่ า เป็ น นวัต กรรมไฮบริด ที่ถู ก คิด ค้น ขึ้น มาเพื่อ ให้ก ารใช้พ ลัง งานที่มี
ประสิทธิภาพสูง โดยรถยนต์แบบไฮบริดจะสามารถวิง่ ไปได้ไกลกว่ารถยนต์แบบทัวไปโดยใช้
่
น้ํ ามัน
เท่ ากัน และข้อดีอีก ประการของรถยนต์แบบไฮบริด คือ ลดมลพิษ จากการปล่ อยไอเสีย สมรรถนะ
เครื่องยนต์ท่มี ปี ระสิทธิภาพสูงเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ยานยนต์ คน รักษ์ธรรมชาติ”
หรือ “Green Life on Wheels” โดยในส่วนของโตโยต้านัน้ เราได้นําเสนอเทคโนโลยีภายใต้แนวคิด “โลก
ไฮบริด รอบตัวคุณ” หรือ “Hybrid World around You ซึง่ จะทราบถึงความลํ้าสมัยของเทคโนโลยีไฮบริด
และรถไฮบริดของโตโยต้า”
ปัญหาและลักษณะปัญหาที่สาํ คัญ
บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ได้นําเทคโนโลยีไฮบริดมาใช้โดยการที่ออกสู่ตลาด
ยานยนต์เป็ นรายแรกในประเทศไทยจึงต้องพบกับอุปสรรคคือ ผูบ้ ริโภคจึงยังขาดความเข้าใจและการ
รับ รู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีไฮบริด ทัง้ ยังขาดความเชื่อมันในคุ
่
ณ ภาพและความคุ้มค่าเนื่ องจากรถยนต์
ไฮบริดมีราคาสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และสมรรถนะที่คู่แข่งอาจเหนือกว่า การที่จะสร้างตราสินค้าและ
่
นค้าของโตโยต้าและ
ทัศนคติท่ดี ตี ่อผูบ้ ริโภคเกี่ยวกับเทคโนโลยีไฮบริด การสร้างความเชื่อมันในตราสิ
การทีจ่ ะต้องพยายามหาวิธเี ข้าไปแย่งส่วนแบ่งการตลาด หรือป้องกันการขยายส่วนแบ่งตลาดของค่าย
คู่แข่งตลาดนัน้ อยู่ในระดับสูง ซึ่งรูปแบบที่โตโยต้าเลือกใช้ คือการตัง้ เป้าหมายทางการตลาดด้านการ
สร้างการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับเทคโนโลยีไฮบริดและโตโยต้า คัมรี่ ไฮบริด และความพยายามในการ
เพิ่มจุ ด เด่น ด้านรูป ลัก ษณ์ การออกแบบ และสมรรถนะการขับ ขี่ เพื่อยกระดับ มาตรฐานให้กบั คัม รี่
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ไฮบริด โดยตัง้ ใจว่ า จะต้ อ งพัฒ นา คัม รี่ ไฮบริด ให้มีค วามหรูห ราที่สุ ด ในรถยนต์ ร ะดับ เดีย วกัน
โดยเฉพาะเมื่อถูกเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันอย่าง ฮอนด้า แอคคอร์ด ดังนัน้ จึงเป็ นวัตถุประสงค์
หลักของโตโยต้าเพือ่ ทีจ่ ะรักษาตําแหน่งผูน้ ําทางการตลาดและเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาค้นคว้าเรือ่ งการศึกษาปญั หาและการกําหนดกลยุทธ์การตลาดเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
การแข่งขันของรถยนต์นงั ่ ส่วนบุคคล โตโยต้า คัมรี่ ไฮบริด: บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
ได้มงุ่ ศึกษาทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับธุรกิจยานยนต์ ซึง่ แบ่งการพิจารณาโดยสังเขปได้ ดังนี้
1. แผนการตลาดรถยนต์นั ง่ ขนาดกลาง การศึกษาแผนการตลาดที่เหมาะสมที่จะสามารถ
แนะนํ าสินค้าเข้าสู่ตลาดได้นัน้ จําเป็ นต้องศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและปจั จัยทีมผี ลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์และบริษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ในประเทศในด้านต่างๆ ด้านพฤติกรรมและความคิดเห็นของผูท้ ต่ี อ้ งการ
ซื้อ รถยนต์ นั ง่ ขนาดกลาง เพื่อ นํ ามาจัด ทํ าแผนการตลาดให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของตลาด
กลุ่มเป้าหมายโดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษาตําแหน่ งผู้นําในตลาดไว้ ในสภาพตลาดและลูกค้าในแต่ละ
ระดับของตลาดรถยนต์นงในประเทศไทย
ั่
พบว่าตลาดรถยนต์นงั ่ ขนาดกลางมีความเหมาะสมหลายด้าน
ในการแนะนํ ารถยนต์ไฮบริดกลุ่มเป้าหมายหลักยังเป็ นกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ท่ปี ระสบความสําเร็จ การ
กําหนดราคาจะพิจารณาถึงความคุ้มค่าในสายตาผู้บริโภคในด้านการประหยัดนํ้ ามันเปรียบเทียบกับ
ราคาส่วน
2. ทฤษฎี ท างด้ านการตลาดและการกําหนดกลยุท ธ์ โดยสามารถแบ่ งเป็ น การวิเคราะห์
สถานการณ์และการกําหนดกลยุทธ์
2.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ การศึกษาจะใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ
องค์กร เพื่อพิจารณาดูผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบเพื่อให้ได้แนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ท่ชี ดั เจน
การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกโดยใช้ก ารวิเคราะห์ ส ภาพแวล้ อ มทัว่ ไปและการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเชิงแข่งขัน ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในใช้การวิเคราะห์จากหน้าทีท่ างธุรกิจ
2.2 ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์การตลาด ได้ทาํ การศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการ
แข่งขัน และกลยุท ธ์ในระดับ หน้ าที่งานด้านการตลาด การบริห ารลูกค้าสัมพัน ธ์(Customer Relation
Management: CRM) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์( E-Marketing)
เพือ่ นํามาใช้ในการศึกษษถึงปญั หาและอุปสรรคทีพ่ บในการดําเนินการตลาด
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2.3 การกําหนดกลยุท ธ์ หลังจากที่ได้ทําการวิเคราะห์แล้วจะต้องทําการวางแผนกลยุท ธ์ห รือ
แนวทางในการดําเนินงานตามข้อมูลทีไ่ ด้วเิ คราะห์ซง่ึ สามารถจําแนกประเภทกลยุทธ์ได้ 3 ประเภทตาม
ระดับองค์กร ดังมีรายละเอียดดังนี้
(1) กลยุทธ์ระดับองค์กร เป็ นกลยุทธ์หลักทีเ่ กิดจากการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร ภายใต้เงื่อนไขของ
การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทม่ี อี ยู่ โดยสามารถปรับตัวขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภายนอก โดยการเลื อ กใช้ SWOT EVALUATION Model มาทํ า การประเมิ น โดยกํ า หนดระดั บ
ความสําคัญและระดับความสามารถในการตอบสนองขององค์กรที่มแี ต่ละปจั จัย ทัง้ ด้านปจั จัยภายใน
(จุดแข็ง-จุดอ่อน) และปจั จัยภายนอก (โอกาส-อุปสรรค)
(2) กลยุทธ์ระดับบริษทั กลยุทธ์ทอ่ี งค์กรนํามาใช้เพือ่ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และ
ชัยชนะเหนื อคู่แข่งทางธุ รกิจ แต่ องค์กรต้องประเมินศักยภาพของตนเองว่ามีความพร้อมในด้านใด
่
วองค์กรธุรกิจมักจะเลือกกลยุทธ์
รวมถึงการคาดการณ์การตอบโต้ของคูแ่ ข่งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยทัวไปแล้
สร้างความแตกต่างเพื่อเอาชนะคูแ่ ข่งเพราะหากสามารถสร้างความแตกต่างหนือคู่แข่งได้อย่างเด่นชัดใน
สายตาลูกค้า
(3) กลยุทธ์ระดับหน้าที่ เป็ นกลยุทธ์ทร่ี ะดับหน้าทีก่ ารงานต่างๆ และการจัดสรรทรัพยากรทีม่ ี
อยู่ในแต่ละหน่ วยงานขององค์กรให้มุ่งพัฒนาและดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ระดับธุรกิจขององค์กรที่
กําหนดไว้
ระเบียบวิ ธีการศึกษาและผลการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาตามกรอบของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้
ได้ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Independent study) โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน เป็ น
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) ได้ทาํ การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร แนวคิดการตลาดและกลยุทธ์การตลาด โดยใช้กรอบของกระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ในการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลและศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทัง้ หน่ วยงานภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และผูศ้ กึ ษายังได้ทาํ การศึกษารวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
โดยการสัม ภาษณ์ เชิงลึกผู้บ ริห ารและตัว แทนจําหน่ ายบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
เพื่อให้ทราบข้อมูลเชิงลึก แนวโน้มของตลาด สภาวะการตลาด รวมถึงปญั หาและอุปสรรคทีเ่ กีย่ วกับการ
ดําเนินการตลาดของโตโยต้า คัมรี่ ไฮบริด และผู้ศึกษาได้ทําการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research)
โดยการออกแบบสอบถามพฤติกรรมการซือ้ รถยนต์ของผูบ้ ริโภคจํานวน 200 ชุด เพือ่ ศึกษา “ปญั หาและ
การกําหนดกลยุท ธ์การตลาดเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการแข่งขัน ของรถยนต์นัง่ ส่วนบุ ค คล โตโยต้า คัม รี่
ไฮบริด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด” ได้ศึกษาป จั จัยที่มีอิท ธิพ ลต่ อการตัดสินใจซื้อ
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รถยนต์ข องผู้บ ริโภค ทัศ นคติข องผู้บ ริโภคที่มีต่ อเทคโนโลยีไฮบริด และส่ว นผสมทางการตลาดที่มี
สามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดทําแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์สาํ หรับรถยนต์โตโยต้า คัมรี่
ไฮบริด เพือ่ บรรลุเป้าหมายทีไ่ ด้กาํ หนดไว้
จากผลการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ดังกล่ าว ผู้ศึก ษาได้นํ ามาวิเคราะห์เพื่อ นํ ามาเป็ น ทางในการ
กําหนดกลยุทธ์ของโตโยต้า คัมรี่ ไฮบริด โดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทุตยิ ภูมิ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลปฐมภูมิ ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทุตยิ ภูมปิ ระกอบด้วยข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับองค์กร ข้อมูลอุตสาหกรรม ข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
จากนัน้ นํ าข้อมูลดังกล่าวมาทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์โดย
อาศัยกรอบแนวคิดทฤษฏี SWOT Analysis, Five Force Model, การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) กล
ยุท ธ์ด้านการสื่อสารแบบบูรณาการ (IMC) และการวิเคราะห์การตลาดอิเล็กทรอนิ คส์ (E-Marketing)
ดังนี้
1. การวิเคราะห์ปจั จัยสภาพแวดล้อมภายนอก ได้ศกึ ษาสภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง (PoliticalLegal) เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี เพื่อศึกษาปญั หาที่เป็ นจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค
เพือ่ นํามากําหนดกลยุทธ์และนํามาประกอบการวางแผนในระยะสัน้ และระยะกลางต่อไป
2. การวิเคราะห์ โดยการใช้ Five’s Forces Model เพื่อ ให้ท ราบถึง สถานการณ์ ป จั จุ บ ัน ของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศว่ามีความน่าสนใจในระดับใด โดยการวิเคราะห์ถงึ แรงผลักดันด้าน
ต่างๆ เมือ่ พิจารณาปจั จัยทัง้ 5 ด้าน จึงสามารถสรุปได้ว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ไฮบริดนัน้ มีความน่าสนใจ
อยูใ่ นระดับค่อนข้าง จะพบว่าสินค้ารถยนต์ไฮบริดนัน้ เป็ นสินค้าทีต่ อ้ งการการวิจยั และพัฒนาซึง่ ต้องการ
ใช้ ก ารลงทุ น ด้ า น R&D ค่ อ นข้ า งมาก จึง เป็ นการยากที่ ผู้ ผ ลิ ต รายใหม่ จ ะเข้ า สู่ ต ลาดได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ดังนัน้ จากการวิเคราะห์ภาพรวมการแข่งขันสรุปได้ว่าอุตสาหกรรมรถยนต์นงั ่ ขนาดกลาง
มีการแข่งขันกันทีร่ นุ แรง
3. การวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เนื่องจากปจั จุบนั ธุรกิจอุตสาหกรรมยาน
ยนต์มชี ่องทางการติดต่อถึงลูกค้ามากมาย ซึง่ ก่อให้เกิดการแข่งขันทีร่ ุนแรง เพื่อแย่งชิงลูกค้าและรักษา
ฐานลูกค้าเดิม กลยุทธ์การตลาดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) จึงเป็ นทีน่ ่าสนใจทีจ่ ะสามารถใช้ในการ
ดูและลูกค้าและการสือ่ สารการตลาดทีเ่ หมาะสมโดยตรงไปยังลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การวิเคราะห์กลยุทธ์ดา้ นการสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication
Strategy: IMC) เพื่อเป็ นการสร้าง Brand Awareness ให้โตโยต้า คัมรี่ ไฮบริดและเทคโนโลยีไฮบริด
ของโตโยต้าเป็ นที่รูจ้ กั เนื่ องจากโตโยต้า คัมรี่ ไฮบริด เป็ นรถยนต์ท่ใี ช้เทคโนโลยีใหม่ท่ีผู้บ ริโภคไม่
คุน้ เคยจึงใช้แผนการตลาดทีเ่ น้นสร้างการรับรูต้ ่อตราสินค้าและเทคโนโลยีไฮบริดของโตโยต้า ซึง่ เน้นสื่อ
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ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงการทํางาน ประโยชน์ หรูหรา ทันสมัย ประกอบกับเรื่องการรักษาสิง่ แวดล้อมที่
ก้าวลํ้านํ าสมัยแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น ดังนัน้ โตโยต้า จึงตัง้ เป้าหมายทางการตลาดด้านการรับรูข้ อง
ผูบ้ ริโภคคือการสร้างการรับรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยีไฮบริดและโตโยต้า คัมรี่ ไฮบริด จะทําให้ตราสินค้าเป็ น
ทีร่ จู้ กั ไปอยูใ่ นใจผูบ้ ริโภคส่งผลถึงยอดขายและสามารถบรรลุเป้าหมายทางการตลาดทีว่ างไว้ได้
5. การวิเคราะห์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์( E-Marketing E-Marketing) ได้ดําเนินแผนการตลาด
เพื่อการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง โดยได้ยดึ ถือการดําเนินกิจกรรม CSR ทัง้ ใน
กระบวนการทํางานหรือ CSR in process และ CSR after process หรือ CSR หลังกระบวนการทํางาน
เป็ นพันธกิจสําคัญอย่างหนึ่งในการดําเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Integrated CSR across Value Chain
6. การวิเคราะห์ปจั จัยภายในโดยใช้การวิเคราะห์จากฟงั ก์ชนการตลาดเพื
ั่
่อที่จะนํ ามากําหนดกล
ยุท ธ์ท าง โดยพิจารณาตามส่วนประสมของตลาด (4Ps) ของโตโยต้า คัมรี่ ไฮบริด นัน้ จะมีอยู่ 4 ตัว
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด
6.1 ผลิต ภัณ ฑ์ (Product: P1) สําหรับ รถยนต์โตโยต้า คัมรี่ ไฮบริด ต้องการที่จะหา
โอกาสในการเพิม่ ยอดขายด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ ทีจ่ ะสนองความต้องการของตลาด
6.2 ราคา (Price: P2) โตโยต้าเป็ นผูน้ ําของตลาดซึง่ ครองส่วนแบ่งการตลาดกว่า 40%
นอกเหนือจากการมีผลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลายทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้า กลยุทธ์การตัง้ ราคาก็
เป็ นกลยุทธ์หนึ่งทีเ่ ป็ นปจั จัยแห่งความสําเร็จ
6.3 ช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place: P3) ใช้การกระจายสินค้าผ่านตัวแทนจําหน่ ายที่
ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษทั (Dealer) โดยโตโยต้าเป็ นบริษทั ทีม่ เี ครือข่ายผูแ้ ทนจําหน่ายสูงสุดในประเทศ
ั่ ง
ไทย ครอบคลุมทัวประเทศ
่
ในจํานวนทีเ่ หมาะสม (Selective Distribution) เพื่อการควบคุมดูแลทีท่ วถึ
และมีประสิทธิภาพ
6.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion: P4) แบ่งออกเป็ นสองส่วน ได้แก่ การส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของตราสินค้าและการส่งเสริมการขายในด้านผลิตภัณฑ์
ส่ ว นที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมโิ ดยการสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้บ ริหารและตัวแทนจําหน่ าย
บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด เพื่อให้ทราบข้อมูลเชิงลึก กลยุทธ์ทางการตลาดทีผ่ บู้ ริหาร
เลือกใช้ในการกําหนดกลยุทธ์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการแข่งขันในสภาพการณ์ตลาดในปจั จุบนั แนวคิดในการ
ดําเนินการทางการตลาดและเป้าหมายทางการตลาด และแนวโน้มในการปรับใช้กลยุทธ์ในอนาคตจาก
สภาพการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ ได้ผลการสัมภาษณ์ ดังนี้
ผู้ให้สมั ภาษณ์ นายวีระพงษ์ ภานุ ดิถีกุล (Customer Service Development/ Customer Service
Marketing Department) งานพัฒนาหลังการจําหน่ าย ฝ่ายการตลาดหลังการจําหน่ าย บริษัทโตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ผลการสัมภาษณ์พบว่าผูบ้ ริหารบริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
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จะเน้ นการสื่อสารในรูปแบบของการสร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีไฮบริดเพื่อเป็ น
แรงจูงใจในสําหรับการตัดสินใจซือ้ รถยนต์ โตโยต้า คัมรี่ ไฮบริดรวมทัง้ จุดด้อยของโตโยต้า คัมรี่ ไฮบริด
คือภาพลักษณ์ ท่ลี า้ สมัยกว่าคู่แข่งจึงควรออกแบบผลิตภัณฑ์ท่สี ร้างความแตกต่างที่โดดเด่นจากคู่แข่ง
แบบชัดเจน
ผู้ให้ส มั ภาษณ์ นายกวิศ วร์ วัณ โณ ตํ าแหน่ งผู้ช่ว ยผู้จดั การฝ่ายขาย โชว์รูม สาขาบ้านแขก
บริษทั วรจักร์ยนต์ จํากัด ผลการสัมภาษณ์ผชู้ ่วยผูจ้ ดั การฝา่ ยขายประจําสาขา พบว่ากลยุทธ์ทใ่ี ช้ในการ
ดําเนินการทางการตลาดนัน้ จะเน้นกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) เพื่อที่จะให้
ตราสินค้าเป็ นทีร่ จู้ กั มีการอบรมพนักงานเพื่อสื่อสารให้กบั ลูกค้าเข้าใจถึงข้อดีของเทคโนโลยีไฮบริด มี
การจัดแสดง/ออกบูธ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพีอ่ ทีจ่ ะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาด
และยังส่งผลถึงยอดขายทีว่ างไว้ได้
ผูว้ จิ ยั ยังได้ทําการวิจยั โดยออกแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด เพื่อศึกษาเรื่อง “การศึกษา
ปญั หาและการกําหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันของรถยนต์นงั ่ ส่วนบุคคล โตโยต้า
คัมรี่ ไฮบริด: บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด” โดยมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั คือ
1. เพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ของผูบ้ ริโภครวมถึงปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ รถยนต์ของผูบ้ ริโภค
2. เพือ่ ศึกษาทัศนคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อเทคโนโลยีไฮบริด
3. เพือ่ ศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภคกลุ่มเป้าหมาย
4. เพื่อจัดทําแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์สําหรับรถยนต์ โตโยต้า คัมรี่ ไฮบริด เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามทีไ่ ด้กาํ หนดไว้
จากผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริโภคยังมีความรูแ้ ละการรับรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยีและรถยนต์ไฮบริดใน
ระดับ น้ อยเมื่อเทียบกับ พลังงานทดแทนอื่นๆ แต่ ถ้าศึกษาในกลุ่มผู้บ ริโภคที่มีความรูแ้ ละคุ้นเคยกับ
เทคโนโลยีไฮบริดจะพบว่า ผูบ้ ริโภคส่วนมากจะมีทศั นคติทด่ี ตี ่อเทคโนโลยีไฮบริดและมีแนวโน้มทีจ่ ะซือ้
รถยนต์ไฮบริด ที่ป ระกอบในประเทศ ดังนัน้ จึงเป็ น ไปได้ว่าหากโตโยต้าสามารถให้ข้อมูล หรือทําให้
ผูบ้ ริโภคมีความรูห้ รือการรับรูเ้ กีย่ วเทคโนโลยีไฮบริดก็จะสามารถทําให้ผบู้ ริโภคสนใจทีจ่ ะซือ้ รถยนต์โต
โยต้า คัมรี่ ไฮบริด
สําหรับ ด้านพฤติก รรมการซื้อรถยนต์ของผู้บ ริโภคกลุ่ม เป้ าหมายพบว่าทําการซื้อรถยนต์ท่ี
ศูน ย์บ ริก ารและแหล่ งข้อมูล เกี่ย วกับ เกี่ย วกับ รถยนต์ท่ีมีอิท ธิพ ลส่วนใหญ่ นัน้ จะเป็ น ข้อมูล ที่มาจาก
ศูนย์บริการเช่นกัน ดังนัน้ การทีจ่ ะสร้างการรับรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยีไฮบริดจึงควรทีจ่ ะให้ทางศูนย์บริการ
หรือเจ้าหน้าทีข่ องโตโยต้าเป็ นผูส้ อ่ื สารกับผูบ้ ริโภค
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สําหรับด้านพฤติกรรมการใช้รถยนต์ของผูบ้ ริโภคกลุ่มเป้าหมายพบว่าส่วนใหญ่มรี ะยะทางใน
การเดิน ทางต่ อวัน อยู่ท่ี 50-100 กม. ซึ่งเป็ น ระยะที่เหมาะสมสําหรับ การใช้รถยนต์พ ลังงานไฮบริด
เนื่องจากจะสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนนํ้ ามันจึงสามารถที่จะประหยัดพลังงานในช่วงรถติดหรือ
ช่วงการจราจรชะลอตัว เป็ นต้น
จากการศึกษาดังกล่าวสามารถนํามาวางแผนการตลาดโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาด ดังนี้
ในด้านผลิตภัณฑ์รถยนต์โตโยต้า คัมรี่ ไฮบริด เป็ นรถยนต์สาํ หรับผูบ้ ริหารระดับกลางขึน้ ไปทีม่ ี
ความเป็ นผูน้ ํ าและมีสนใจในสิง่ ต่างๆ รอบตัว โดยรถยนต์ท่ใี ช้จะต้องสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ความ
เป็ นผูน้ ําทีแ่ ตกต่างได้เป็ นอย่างดี
ในด้านการตัง้ ราคาเพื่อให้สอดรับกับกลยุทธ์กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์จงึ ใช้วธิ ีการเปรียบเทียบ
ราคากับคูแ่ ข่งและกลยุทธ์ราคาในการเข้าสูต่ ลาด
สําหรับกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดทีใ่ ช้คอื เน้นการสร้างการรับรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยีไฮบริด
่ กบั ผูบ้ ริโภค เช่น การเพิม่ การรับประกันแบบเตอรรีจ่ าก 3 ปี เป็ น 5 ปี และการ
เพื่อเพิม่ ความเชื่อมันให้
รับประกันตัวรถจาก 3 ปีหรือ 100,000 กิโลเมตร เป็ น 5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดถึงก่อน
ในด้านการส่งเสริมการขายนัน้ จําเป็ นต้องไปในทิศทางเดียวกับภาพลักษณ์ของรถยนต์และตาม
ความต้องการของตลาดเพือ่ สร้างแรงจูงใจใหผูบ้ ริโภคทีย่ งั มีความลังเลตัดสินใจซือ้ ในทันที
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยอาศัยกรอบแนวคิดทฤษฏี SWOT Analysis และ Tows
Matrix การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก รวมถึงการแข่งขัน เพื่อนํ ามาเป็ นแนวทางใน
การกําหนดกลยุทธ์ของโตโยต้า คัมรี่ ไฮบริด
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคพบว่า ปจั จัยทีม่ คี วามสําคัญเป็ นอย่างดี
คือการทีโ่ ตโยต้ามีตราสินค้าทีแ่ ข็งแกร่งและเป็ นผูน้ ําในตลาดรถยนต์ทวโลก
ั่
เป็ นรถยนต์ไฮบริดทีป่ ลอด
มลภาวะประหยัดพลังงานและปลอดภัย ส่วนปจั จัยทีอ่ งค์กรยังมีความสามารถในการจัดการในระดับตํ่า
อยู่คอื ราคาสูง ผู้บริโภคยังขาดความรูค้ วามเข้าใจของเทคโนโลยีไฮบริดในปจั จุบนั และยังขาดความ
มันใจในคุ
่
ณภาพ ซึง่ เป็ นกลยุทธ์ทค่ี วรทําในระยะกลาง-ยาว เพื่อเสริมสร้างความสามารถให้องค์กรมาก
ขึน้ ในส่วนของโอกาสจากภายนอก คือ กระแสอนุ รกั ษ์พลังงานกําลังตื่นตัวและพลังงานทางเลือกอยู่ใน
ระดับการเติบโต เป็ นโอกาสทีจ่ ะส่งเสริมการเติบโตขององค์กร ซึง่ ควรนําปจั จัยเหล่านี้ มาประกอบการ
วางแผนในระยะสัน้ และระยะกลางต่อไป
เมื่อนํ า SWOT ทีไ่ ด้ทําการวิเคราะห์ไว้แล้วมากําหนดแนวทางเลือกโดยใช้แนวทางของ TOWS
Matrix ทําให้เกิดแนวทางในการกําหนดทางเลือก 9 ข้อ ดังนี้
1. โตโยต้า คัมรี่ ไฮบริดสามารถขยายตลาดไปยังกลุ่มผูบ้ ริโภคที่ใส่ใจเรื่องอนุ รกั ษ์พลังงานและ
สิง่ แวดล้อม
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2.โตโยต้า คัมรี่ ไฮบริดสามารถออกรุน่ ใหม่ๆ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้
3.เพิม่ จํานวนศูนย์บริการให้ครอบคลุมทัวประเทศ
่
4. กลยุทธ์ออกแบบผลิตภัณฑ์ทส่ี ร้างภาพลักษณ์ให้โดดเด่นเป็ นผูน้ ําเหนือกว่าคูแ่ ข่ง
5. กลยุทธ์เพิม่ คุณค่าผลิตภัณฑ์ให้มคี ุณภาพและสมรรถนะเหมาะสมกับราคา
6. กลยุทธ์แก้ไขผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงคุณภาพเพือ่ ตอบสนองผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่มคี วามสนใจ
7. กําหนดกลยุทธ์สง่ เสริมการตลาดเพือ่ สร้างความเข้าใจและทัศนคติทด่ี ตี ่อเทคโนโลยีไฮบริด
8. เพิม่ การโฆษณาประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับเทคโนโลยีไฮบริด
9. กลยุทธ์ทส่ี ร้างความเชื่อถือและความเชื่อมันต่
่ อเทคโนโลยีไฮบริด
จากนัน้ นํ าไปกําหนดกลยุท ธ์ในระดับ ต่ างๆ โดยกลยุท ธ์ท งั ้ 4 ด้านนี้ สามารถช่วยแก้ป ญั หาที่
เกิดขึน้ ได้เพื่อเสริมสร้างการตลาดของรถยนต์โตโยต้า คัมรี่ ไฮบริด และเพื่อเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันใน
ตลาดรถยนต์นงขนาดกลาง
ั่
การกําหนดกลยุทธ์
กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy) หากโตโยต้าต้องแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด
โดยเฉพาะในตอนที่ คู่ แ ข่ ง หัน มาทํ า การแข่ ง ขัน ด้ า นเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมใหม่ ๆ เนื่ อ งจาก
อุตสาหกรรมรถยนต์ในปจั จุบนั มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ข้อดีก็คอื เทคโนโลยีไฮบริดชองโตโยต้าซึ่ง
คู่แข่งยังไม่มแี ละต้องการมุ่งเน้นการเจาะตลาดทัวประเทศ
่
ส่วนข้อเสี ยต้องมีการสร้างการรับรู้ ความ
เข้าใจและทัศนคติของระบบไฮบริดให้กบั ผูบ้ ริโภคมากขึน้ เพื่อการสร้างส่วนแบ่งการตลาด โดยใช้กล
ยุทธ์การขยายตัวให้มากขึน้ ซึ่งทิศทางในการกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรของบริษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด จะเป็ น ไปตามภาวะเศรษฐกิจ การเติบโตของอุต สาหกรรมรถยนต์ และรถยนต์
่
โดยเริม่ จาก
ไฮบริดเป็ นเทคโนโลยีซ่งึ คู่แข่งยังไม่มแี ละต้องการที่จะมุ่งเน้ นการเจาะตลาดทัวประเทศ
จังหวัดเศรษฐกิจของแต่ละภูมภิ าค
กลยุทธ์ระดับธุรกิ จ (Business Strategy) ในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย การ
ดําเนินกลยุทธ์ของโตโยต้า คัมรี่ ไฮบริด เมือ่ วิเคราะห์ตามหลักกระบวนการเชิงกลยุทธ์แล้วสรุปได้วา่ ควร
เน้นกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง(Difference Strategy) ในสินค้าและบริการอาจจะไม่มคี วามแตกต่าง
กันมากนักแต่ถ้าจะพิจารณาให้ลกึ ลงไปถึงความเชื่อมันในตราสิ
่
นค้าซึ่งเกิดจากความพยายามในการ
พัฒ นาและปรับ ปรุงคุณ ภาพของทัง้ สิน ค้าและบริก ารให้มีค วามแตกต่ างจากคู่แข่ง เพื่อสนองความ
ต้อ งการของผู้บ ริโภคที่แ ตกต่ า งกัน ในป จั จุ บ ัน อุ ต สาหกรรมยานยนต์ มีคู่ แ ข่งจํา นวนมากในตลาด
ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของค่ายรถยนต์จงึ มีอยู่มากและซํ้าๆ กัน ทําให้ผบู้ ริโภคสามารถเลือกและ
เปรีย บเที ย บการเลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ หากมี ก ารจัด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ท่ี เ ป็ น แบบเฉพาะจะกลายเป็ น
Competitive Advantage ทีแ่ ตกต่างจากคูแ่ ข่งขันอย่างชัดเจน
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กลยุทธ์ระดับหน้ าที่ (Functional Strategy) เน้นไปที่ฟงั ก์ชนการตลาด
ั่
โดยพิจารณาตามกล
ยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน สรุปว่าจะเลือกกล
ยุทธ์สว่ นประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง และด้านส่งเสริมการขาย ดังนี้
กลยุทธ์สร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation Strategy) สําหรับรถยนต์โต
โยต้า คัมรี่ ไฮบริด นัน้ จัดอยู่ในการแสวงหาโอกาสในการเพิม่ ยอดขายด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่อทีจ่ ะสนองความต้องการของตลาดและผูบ้ ริโภคปจั จุบนั ซึง่ การแสวงหาโอกาสนี้เกิดจากการวิเคราะห์
ความต้องการของตลาดความชอบของลูกค้าเพื่อการเพิม่ พูนคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้มากขึน้ และตรงตาม
ความต้องการของตลาดมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถเพิม่ ยอดขายได้ตามทีก่ าํ หนดไว้โดยทางโตโยต้า คัมรี่
ไฮบริด จะเน้นในด้านนวัตกรรมไฮบริดทีล่ ้าํ สมัยกว่าคูแ่ ข่งทีย่ งั ไม่มกี ารพัฒนาในด้านเทคโนโลยีไฮบริด
กลยุทธ์ช่องความแตกต่างด้านราคา (Price Differentiation Strategy) กลยุทธ์ในการกําหนด
ราคาของโตโยต้า คัมรี่ ไฮบริด จึงมุ่งเน้นทีจ่ ะให้ผบู้ ริโภคกลุ่มเป้าหมายเกิดภาพลักษณ์ของผูบ้ ริหารทีม่ ี
ความทันสมัย ฉลาด ปราดเปรียว และจําเป็ นต้องสื่อได้ถงึ ความคุม้ ค่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งและรถยนต์รุ่น
ใกล้เคียง เนื่องจากผูบ้ ริโภคมักเปรียบเทียบราคาของรถยนต์ทอ่ี ยูใ่ นส่วนตลาด (Segment) เดียวกันเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจดังนัน้ โตโยต้าจึงต้องสร้างคุณค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์เพือ่ ให้เหมาะสมกับราคา
กลยุ ท ธ์ ช่ อ งทางการจัด จํ า หน่ า ย (Place Strategy) ผู้ บ ริโ ภคส่ ว นใหญ่ ซ้ื อ รถยนต์ แ ละ
แหล่ งข้อ มูล ที่มีอิท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ รถยนต์จ ากศู น ย์บ ริก ารหรือโชว์รูม ดังนัน้ กิจ กรรมทาง
การตลาดและการบริการทีจ่ ุดซือ้ หรือศูนย์บริการย่อมเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ
กลยุ ท ธ์ด้านการส่งเสริม การตลาด (Promotion Strategy) ต้องมีก ารส่งเสริม การตลาดเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้า คัมรี่ ไฮบริด มีการสื่อสารทางการตลาดเพื่อให้
ลู ก ค้ า รับ รู้แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกับ ระบบไฮบริด และสร้า งทัศ นคติ ท่ี ดี ต่ อ ผู้ บ ริโ ภค และจะต้ อ งมีก าร
เปลี่ย นแปลงกิจกรรมส่ง เสริม การตลาดอย่างทัน ท่ ว งทีเพื่อจะได้ชิงความได้เปรีย บทางการแข่งขัน
รวมทัง้ ทางบริษทั ยังให้ผลตอบแทนต่อพนักงานเพื่อผลักดันให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการสร้าง
ยอดขาย
ในส่วนของผูบ้ ริโภคที่มที ศั นคติลบต่อเทคโนโลยีไฮบริดทางบริษัทควรสร้างการรับรูเ้ กี่ยวกับ
เทคโนโลยีไฮบริดและโตโยต้า คัมรี่ ไฮบริดจากกลยุทธ์สอ่ื สารทางการตลาด (IMC) เพื่อเป็ นการให้ขอ้ มูล
ที่ถูกต้องกับผูบ้ ริโภคที่ยงั ไม่สนใจได้ นอกจากนี้ควรดําเนินแผนการตลาด E-Marketing ควบคู่ไปด้วย
เพื่อเป็ นการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง สามารถทําให้บริษทั สามารถสื่อสารกับ
ผูบ้ ริโภคได้โดยตรง และเป็ นการสร้างการรับรูเ้ พือ่ ปรับเปลีย่ นทัศนคติของผูบ้ ริโภคให้ดขี น้ึ ได้

11

สรุปผลการศึกษา อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาสามารถสรุปได้วา่ ปญั หาของโตโยต้า คัมรี่ ไฮบริด คือ ผูบ้ ริโภคยังขาดความรูค้ วาม
เข้าใจเกีย่ วกับเทคโนโลยีไฮบริดและรถยนต์ไฮบริด อีกทัง้ รถยนต์ไฮบริดมีราคาสูงผูบ้ ริโภคยังไม่มนใจใน
ั่
คุณ ภาพและสมรรถนะเมื่อเทีย บกับ คู่แข่งแล้ว ดังนัน้ ทางบริษัท จึงควรเน้ น กลยุ ท ธ์การสื่อสารทาง
การตลาดเพื่อการสื่อสารถึงผูบ้ ริโภค เน้นการสร้างการรับรูแ้ ละสร้างความเชื่อมันในตราสิ
่
นค้าและเพื่อ
การบอกต่อ โดยออกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง เพื่อเป็ นการกระตุ้นพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
และเป็ นสร้างทัศนคติทด่ี ตี ่อผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับเทคโนโลยีไฮบริด
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ภายในองค์กรนัน้ มีผลต่อส่วนแบ่งทางการตลาดของโตโยต้า และเพื่อเป็ นการ
รักษาตําแหน่งผูน้ ําทางการตลาดและเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของบริษทั การดําเนินการตามแนวทาง
กลยุทธ์ทไ่ี ด้จากการศึกษาวิเคราะห์สามารถสรุปแนวทางแก้ไขปญั หาได้ คือ กลยุทธ์การเติบโต กลยุทธ์
การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์สว่ นประสมทางการตลาด
ข้อเสนอแนะสําหรับองค์กร
1. การปฏิบ ัติต ามกลยุท ธ์ ทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ต้องมีก ารจัดสรร
ผูร้ บั ผิดชอบในการนํากลยุทธ์แต่ละข้อไปก่อให้เกิดแผนการปฏิบตั งิ านให้ได้ เพือ่ จะได้มกี ารติดตามได้ว่า
ใครเป็ นผูร้ บั ผิดชอบกลยุทธ์ โดยวิธที ด่ี ที ส่ี ดุ คือการนํา Balance Score card มาเป็ นตัวขับเคลื่อนกลยุทธ์
ให้ประสบความสําเร็จ
2. การมุง่ กลยุทธ์เชิงรุก (Stay on the offensive Strategy) เป็ นกลยุทธ์ทจ่ี ะมุง่ เน้นการเคลื่อนไหว
สู่ขอ้ ได้เปรียบทางการแข่งขัน (การผลิตที่ต้นทุนตํ่าและการสร้างความแตกต่าง) เพื่อก่อให้เกิดโอกาส
ทางการแข่งขันและเพือ่ เสริมแรงการมีช่อื เสียงในความเป็ นผูน้ ํา
3. กลยุท ธ์ทําให้แข็งแกร่ง และการป้ องกัน (Fortify and defend Strategy) เนื่องจากธุรกิจใหม่
ต้องทํางานหนักเพื่อเข้าการเป็ นผู้ท้าชิง เป้าหมายกลยุทธ์การป้องกันอย่างเข็มแข็ง คือ ป้องกันส่วน
ครองตลาดไว้ให้ได้ด้วยการสร้างความแข็งแกร่งของตลาดในป จั จุบ ัน และการป้ องกัน ข้อได้เปรีย บ
ทางการแข่งขัน กลยุทธ์ป้องกันได้แก่
3.1 การพยายามเพิม่ ข้อได้เปรียบให้สงู กว่าผูท้ า้ ชิง โดยการเพิม่ ค่าใช้จ่ายในด้านการโฆษณา และ
บริหารลูกค้าให้มรี ะดับสูงขึน้ มีการทําวิจยั และพัฒนาให้มากขึน้
3.2 นําเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มากขึน้ เพือ่ ปิดช่องว่างความต้องการของผูบ้ ริโภค
3.3 เพิม่ การให้บริการที่มลี กั ษณะเฉพาะตัวและสิง่ พิเศษอื่นๆ ซึ่งทําให้ลูกค้ามีความจงรักภักดี
และทําให้ลกู ค้ายากลําบากต่อการเปลีย่ นไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคูแ่ ข่ง
3.4 รักษาระดับราคาให้สมเหตุสมผล และดึงดูดด้วยคุณภาพสินค้า
3.5 การสร้างความสามารถใหม่ๆ สําหรับความต้องการซื้อในตลาด เพื่อป้องกันคู่แข่งรายย่อย
ไม่ให้เข้ามาแข่งขัน
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3.6 ควรมีการลงทุนเพือ่ สร้างข้อได้เปรียบด้านต้นทุน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
3.7 การให้สทิ ธิบตั รทีเ่ ป็ นไปได้ดา้ นเทคโนโลยี
3.8 เซ็นสัญญาผูกขาดกับผูข้ ายปจั จัยการผลิต ผูจ้ าํ หน่าย และตัวแทนจําหน่ายทีด่ ที ส่ี ดุ

