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คาํนํา 
 

เอกสารประกอบการสอนวิชาหลกัการตลาดเล่มนีเรียบเรียงขึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พือใช้
เป็นเอกสารประกอบการสอนวิชาหลกัการตลาดสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทีเรียนในรายวิชา
หลกัการตลาด คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี เพือให้นักศึกษามีความเขา้ใจ
เนือหาของวิชาหลกัการตลาด โดยมีเนือหาครอบคลุมเนือหา แนวความคิดพืนฐานทางการตลาด 

สภาพแวดลอ้มทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตาํแหน่ง
ทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจยัตลาด ผลิตภณัฑ ์

ราคา การจดัจาํหน่าย การสือสารทางการตลาด และส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด 

ผูเ้รียบเรียงขอขอบคุณ รองศาสตราจารยโ์สภณ แดงประวติั รองศาสตราจารยส์มชาย       
ชืนวฒันาประณิธิ ผูช่้วยศาสตราจารยโ์สรัจ พิศชวนชม ผูช่้วยศาสตราจารยศิ์ศวิมล บวัราษฎร์ และ
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วนิชย ์ ไชยแสง ทีกรุณาให้คาํแนะนาํ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนือหา
และขอขอบคุณผูเ้รียบเรียงตาํราและเอกสารต่างๆทีอา้งอิงในบรรณานุกรมมา ณ ทีนี 

ทา้ยนีขา้พเจ้าหวงัเป็นอย่างยิงว่า เอกสารประกอบการสอนเล่มนีจะเป็นประโยชน์ต่อ
นกัศึกษา คุณค่าและประโยชน์ใดๆแก่ผูน้าํไปใช ้ขา้พเจา้ขอมอบให้แก่บิดา มารดา บุพการี ทีเป็น
กาํลงัใจในการทาํงาน ตลอดจนครู อาจารยที์ประสิทธิประสาทวิชาความรู้แก่ขา้พเจา้ และขอบคุณ
ครอบครัวอนัอบอุ่นทีเป็นแรงผลกัดนัในการทาํงานตลอดมา 
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แผนการบริหารการสอนประจําวชิา 
 

รหัสวชิา  MK11101  

รายวชิา  หลกัการตลาด        3(3-0-6) 

(Principle of Marketing) 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาแนวคิดพืนฐานและหนา้ทีทางการตลาด สภาพแวดลอ้มทางการตลาด ระบบขอ้มูล
ทางการตลาดและการวิจัยการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาด
เป้าหมาย การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์การบริหารผลิตภณัฑ ์การตงัราคา ช่องทางการจดัจาํหน่ายและ
การกระจายสินคา้ การส่งเสริมการตลาด การตลาดเพือสงัคม และจรรยาบรรณทางการตลาด 

 

วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 
1. เพือใหน้กัศึกษาเขา้ใจแนวความคิดพืนฐานและหนา้ทีทางการตลาด 

2. เพือใหน้กัศึกษาเขา้ใจสภาพแวดลอ้มทางการตลาด ระบบขอ้มูลทางการตลาด 

และการวิจยัการตลาด 

3. เพือใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาด 

เป้าหมาย รวมทงัการวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์

4. เพือใหน้กัศึกษาเขา้ใจส่วนผสมทางการตลาด 

5. เพือใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบต่อธุรกิจ สงัคม และจรรยาบรรณทางการตลาด 

 

เนือหา 
บทท ี1 ความหมายและความสําคญัทางการตลาด     จํานวน 3 ชัวโมง 

ความหมายของการตลาด 

ระบบการตลาด  

ความสาํคญัของการตลาด  

วิวฒันาการทางการตลาด 

แนวความคิดทางการตลาด 

อรรถประโยชน์ทางการตลาด 
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คุณค่า ความพงึพอใจ และการแลกเปลียน 

หนา้ทีทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด  

สรุป 

กิจกรรมทา้ยบท 

คาํถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 
บทท ี2 ระบบการตลาดและสิงแวดล้อมทางการตลาด   จํานวน 3 ชัวโมง 
 สภาพแวดลอ้มทางการตลาด  

สภาพแวดลอ้มภายนอก  

สภาพแวดลอ้มภายใน  

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาด 

สรุป 

บทความทา้ยบท 

กิจกรรมทา้ยบท 

คาํถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง  
บทท ี3 การแบ่งส่วนตลาด การเลอืกตลาดเป้าหมาย     จํานวน 3 ชัวโมง 
             และการวางตําแหน่งทางการตลาด  

การแบ่งส่วนตลาด  

ประโยชน์ของการแบ่งส่วนตลาด 

เกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาด 

การเลือกตลาดเป้าหมาย 
การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์

สรุป 

บทความทา้ยบท 

กิจกรรมทา้ยบท 

คาํถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 
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บทท ี4 พฤติกรรมผู้บริโภค       จํานวน 3 ชัวโมง 
ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

แบบจาํลองพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  

ปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

กระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค  

การยอมรับผลิตภณัฑใ์หม่ 

สรุป 

บทความทา้ยบท 

กิจกรรมทา้ยบท 

คาํถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 
บทท ี5 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวจัิยตลาด     จํานวน 3 ชัวโมง 

ระบบสารสนเทศทางการตลาด  

องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศทางการตลาด 

กระบวนการวจิยัการตลาด 

จรรยาบรรณของนกัวจิยั 
สรุป 

กิจกรรมทา้ยบท 

คาํถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 
บทท ี6 ผลติภณัฑ์       จํานวน 6 ชัวโมง 

ความหมายของผลิตภณัฑ ์

องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์ 

การจาํแนกประเภทของผลิตภณัฑ ์ 

ส่วนประสมของผลิตภณัฑ ์ 

กลยทุธ์ส่วนประสมผลิตภณัฑ ์

การจดัการตราสินคา้  
การตดัสินใจดา้นนโยบายและกลยทุธ์ตราสินคา้  
บรรจุภณัฑ ์ 

วงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์ 
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การเพิมและการยกเลิกผลิตภณัฑที์จดัจาํหน่าย 
การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 

สรุป 

บทความทา้ยบท 

กิจกรรมทา้ยบท 

คาํถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 
บทท ี7 ราคา          จํานวน 6 ชัวโมง 

ความหมายของราคา 
วตัถุประสงคใ์นการกาํหนดราคา 
ปัจจยัทีตอ้งพิจารณาในการกาํหนดราคา 
นโยบายการตงัราคาและกลยทุธ์ราคา 
การปรับเปลียนราคา  
ปฏิกิริยาต่อการเปลียนแปลงราคา  
สรุป 

กิจกรรมทา้ยบท 

คาํถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 
บทท ี8 การจัดจําหน่าย       จํานวน 6 ชัวโมง 

ความสาํคญัการจดัจาํหน่าย 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย  
การคา้ปลีก  

การคา้ส่ง  
การกระจายสินคา้และการจดัส่งสินคา้ทางการตลาด 

สรุป 

บทความทา้ยบท 

กิจกรรมทา้ยบท 

คาํถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง   
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บทท ี9 การสือสารทางการตลาด      จํานวน 6 ชัวโมง 
ความหมายการส่งเสริมการตลาด 

วตัถุประสงคก์ารส่งเสริมการตลาด 

กระบวนการสือสาร 
การพฒันาประสิทธิภาพของการติดต่อสือสาร 
การสือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
กลยทุธ์ในการส่งเสริมการตลาด 

ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด 

 สรุป 

กิจกรรมทา้ยบท 

คาํถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 
บทท ี10 ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด      จํานวน 6 ชัวโมง 

การโฆษณา 
การส่งเสริมการขาย 
การขายโดยพนกังานขาย 
การตลาดทางตรง 
การประชาสมัพนัธ์ 
สรุป 

กิจกรรมทา้ยบท 

คาํถามทา้ยบท 

เอกสารอา้งอิง 
 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

2. การบรรยายสรุปเนือหา 
3. การอภิปรายร่วมกนั 

4. ศึกษาบทความทา้ยบทเพิมเติม 

5. นกัศึกษาตอบคาํถามทา้ยบท 

6. สอนเสริมในหวัขอ้ทีนกัศึกษาไม่เขา้ใจ หรือหวัขอ้ทีมีคาํถามในชนัเรียน 



(16) 

 

สือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. สือการสอนอิเลก็โทรนิกส์ 

 

การวดัผลและประเมินผล 
 1  การให้คะแนน 

1.1  คะแนนระหวา่งภาค     50 % 

   การมีส่วนร่วมในชนัเรียนและแบบฝึกหดั  10 % 

   การทาํรายงานและอภิปรายกลุ่ม   10 % 

   การสอบกลางภาค    30 % 

  1.2  คะแนนปลายภาค     50 % 

     รวมคะแนน                100 % 

 

2.  ระดับคะแนนทปีระเมิน 

 

A 80 - 100 

B+ 75 - 79 

B 70 - 74 

C+ 65 - 69 

C 60 - 64 

D+ 55 - 59 

D 50 – 54 

F 0 - 49 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท ี1 

ความหมายและความสําคญัทางการตลาด 

 

จํานวน 3 ชัวโมง 
หัวข้อเนือหาประจําบท 

1. ความหมายของการตลาด 

2. ระบบการตลาด  

3. ความสาํคญัของการตลาด  

4. วิวฒันาการทางการตลาด 

5. แนวความคิดทางการตลาด 

6. อรรถประโยชน์ทางการตลาด 

7. คุณค่า ความพึงพอใจ และการแลกเปลียน 

8.  หนา้ทีทางการตลาด 

9. ความรับผดิชอบต่อสงัคม 

10.  ส่วนประสมทางการตลาด 

11.  จรรยาบรรณนกัการตลาด 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกความหมายของการตลาดได ้

2. อธิบายระบบการตลาดได ้

3. อธิบายความสาํคญัของการตลาดได ้

4. อธิบายวิวฒันาการทางการตลาดได ้

5. อธิบายแนวความคิดทางการตลาดได ้

6. อธิบายอรรถประโยชน์ทางการตลาดได ้

7. อธิบายคุณค่า ความพึงพอใจ และการแลกเปลียนได ้

8. อธิบายหนา้ทีทางการตลาดได ้

9. อธิบายความรับผดิชอบต่อสงัคมได ้

10.  อธิบายส่วนประสมทางการตลาดได ้

11.  บอกจรรยาบรรณนกัการตลาดได ้

 



2 
 

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. การแนะนาํรายวิชาเนือหาประจาํบท เอกสาร ตาํราทีใช ้กิจกรรมการเรียนการสอน การ
วดัผลและประเมินผล 

2. บรรยายสรุปเนือหาความหมายและความสาํคญัของการตลาด 

3. ให้นกัศึกษาแบ่งกลุ่มย่อย ให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 5-6 คน โดยเลือกธุรกิจทีสนใจมา 3 

ธุรกิจ พร้อมวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจดงักล่าว ประกอบดว้ยอะไรบา้ง และ
นาํเสนอชวัโมงถดัไป 

4. นกัศึกษาตอบคาํถามทา้ยบทแลว้นาํมาส่งในสปัดาห์ต่อไป 

 

สือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. สือการสอนอิเลก็โทรนิกส์ 

  

การวดัผลและประเมินผล 
1. สงัเกตจากการเขา้ชนัเรียนและความสนใจขณะทีผูส้อนบรรยายของนกัศึกษาในชนัเรียน 

2. สงัเกตความสนใจ การมีส่วนร่วมในการซกัถาม การตอบปัญหาขณะทีผูส้อนบรรยาย 
3. ตรวจสอบการนาํเสนอกิจกรรมทา้ยบท 

4. ตรวจสอบการตอบแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทท1ี 

แนวคดิพนืฐานทางการตลาด 

 

บทนํา 
การตลาดเป็นกิจกรรมทีเกียวขอ้งกับการดาํรงชีวิตของมนุษย  ์นับตงัแต่อดีตมนุษยไ์ม่

สามารถผลิตสินคา้ได้เอง จาํเป็นตอ้งใช้การแลกเปลียนสินคา้กับสินคา้ต่อมาเมือเทคโนโลยีที
ทนัสมยัเขา้มาช่วยกระบวนการผลิต ทาํให้ผูผ้ลิตสามารถผลิตสินคา้ไดจ้าํนวนมากขึนมนุษยจึ์ง
เปลียนมาผลิตสินคา้เพือจดัจาํหน่ายแก่ผูอื้นการตลาดจึงมีความสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมตลอดจนพฒันาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยูข่องมนุษยใ์หดี้ยงิขึน แนวคิดพืนฐานทางการตลาด
ประกอบดว้ย ความหมายของการตลาด ระบบการตลาด ความสําคญัของการตลาด วิวฒันาการ
ทางการตลาด แนวความคิดทางการตลาด อรรถประโยชน์ทางการตลาด คุณค่า ความพึงพอใจ และ
การตลาดในมุมมองของลูกคา้ การแลกเปลียนและหน้าทีทางการตลาดและส่วนประสมทาง
การตลาดรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

ความหมายของการตลาด (Definition of Marketing) 

สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (AMA,2008) ไดใ้หค้วามหมายของการตลาดไวว้่าเป็น
กิจกรรมทางการตลาดโดยสถาบนัต่างๆ โดยการสร้างสรรค ์สือสาร ส่งมอบ และแลกเปลียน เพือ
สนองความตอ้งการ และใหคุ้ณค่าแก่ลูกคา้ หุน้ส่วน และสงัคมวงกวา้ง 

คอตเลอร์และอาร์มสตรอง (Kotler & Armstrong, 2012, 29) ไดใ้ห้ความหมายของ
การตลาดไวว้่า การตลาด หมายถึง กระบวนการทีสร้างขึนเพือสร้างคุณค่าใหก้บัผูบ้ริโภคและสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริโภคเพือใหรั้บมูลค่าจากผูบ้ริโภค 

จากความหมายการตลาดขา้งตน้สามารถสรุปความหมายของการตลาดไดว้่า การตลาด 

หมายถึงกระบวนการเคลือนยา้ยผลิตภณัฑ ์หรือ บริการ เพือตอบสนองความตอ้งการและความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคสูงสุด  

จากความหมายของการตลาดขา้งตน้สามารถสรุป (เกษศิรินทร์ภิญญาคง, 2554, 2-3)

ดงัต่อไปนี 
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1. ความจําเป็น (Needs) ความต้องการ (Wants) และความต้องการซือ (Demands) 

  1.1 ความจาํเป็น (Needs) เป็นความจาํเป็นพืนฐานทีทาํใหบุ้คคลตอ้งการสิงใดสิงหนึงมา
เพือสนองความตอ้งการพืนฐานของร่างกาย คือ ความตอ้งการปัจจยั 4 เช่น อาหาร นาํ ทีอยู่อาศยั 
และยารักษาโรค 

 1.2 ความตอ้งการ (Wants) เป็นความปรารถนาของบุคคลทีเกิดจากวฒันธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี และลกัษณะบุคลิกภาพส่วนตวัของบุคคลนัน เช่น ความตอ้งการเครืองประดบั เสือผา้ 
รองเทา้ กระเป๋าราคาแพง เป็นตน้ 

 1.3 ความตอ้งการซือ (Demands) เป็นความตอ้งการผลิตภณัฑช์นิดใดชนิดหนึงซึงผูซื้อ
มีอาํนาจในการซือ มีเงินและมีความเตม็ใจทีจะซือ 

2. ผลิตภัณฑ์ (Product)เป็นสิงทีเสนอแก่ตลาดเพือให้เกิดการรู้จกั เกิดการซือ การใช ้การ
บริโภคสามารถสนองความตอ้งการหรือความจาํเป็น ดงันัน ผลิตภณัฑ์จะประกอบดว้ย ตวัสินคา้ 
(Goods) บริการ (Service) บุคคล สถานที กิจกรรม องคก์ารและแนวความคิด (Ideas) 

3. ผลติภัณฑ์ทีต้องมีลูกค้า (Value) ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) และ
คุณภาพ (Quality) 

 3.1 คุณค่า (Value) หมายถึง คุณค่าสําหรับลูกคา้ เป็นความแตกต่างระหว่างคุณค่าที
ลูกคา้ไดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑ ์การเป็นเจา้ของผลิตภณัฑน์นัๆ กบัตน้ทุนทีซือสินคา้หรือบริการ
นันๆ (คือราคาสินคา้ทีลูกคา้จ่ายเงินเพือซือสินคา้นันๆ) นักการตลาดจะตอ้งเสนอผลิตภณัฑ์ทีมี
คุณค่าในสายตาของลูกคา้ 
 3.2 ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) หมายถึง ผลของการใชผ้ลิตภณัฑ์
ทีลูกคา้รับรู้และคาดหวงัว่าจะไดรั้บจากการใชสิ้นคา้นนัๆ ซึงความพอใจจะเกิดจากการไดรั้บจาก
ผลิตภณัฑที์มีคุณค่าสูงกวา่ตน้ทุน (เงินค่าสินคา้ทีลูกคา้จ่ายไป) 

     3.3 คุณภาพ (Quality) หมายถึง การทีผลิตภณัฑส์ามารถสนองความคาดหวงัของลูกคา้ 
เช่น หาซือสินคา้ไดส้ะดวกรวดเร็ว สินคา้มีการปรับปรุงคุณภาพตลอดเวลา สินคา้ใชไ้ดส้ะดวก ใช้
เวลานอ้ยดงันนัคุณภาพดงักล่าวจึงเป็นคุณภาพทีสนองตอบความตอ้งการและความพอใจของลูกคา้ 

4. การแลกเปลยีน (Exchange) เป็นกิจกรรมทีทาํใหไ้ดม้าซึงผลิตภณัฑโ์ดยการเสนอสิงทีมี
คุณค่าเป็นการตอบแทน มีการติดต่อธุรกิจ (Transactions) เป็นการติดต่อสือสารกนัระหว่างกนั 

ผูผ้ลิตกบัผูซื้อ และการตลาดเพือสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ (Relationships Marketing) เป็น
การสร้างและรักษาความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกิจ เช่น กบัลูกคา้ พนักงานผูถื้อหุ้นและประชาชนใน
ทอ้งถิน 
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5. ตลาดเป้าหมาย (Target markets) ตอ้งมีลกัษณะ 4 ประการคือ (1) มีความจาํเป็นหรือ
ตอ้งการ (2) มีเงินหรืออาํนาจซือ (3) มีความเตม็ใจทีจะซือ และ(4) มีอาํนาจในการตดัสินใจทีจะซือ 
 

ระบบการตลาด (Marketing System) 

 ระบบการตลาด หมายถึง กลุ่มบุคคล หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานเพือทาํหนา้ที
เคลือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากผูผ้ลิตไปถึงมือผูบ้ริโภคทาํหน้าทีตอบสนองความตอ้งการ
ผูบ้ริโภคโดยอาศยับุคคลทีเกียวขอ้งไดแ้ก่ ผูผ้ลิต คนกลาง ตวัแทน บริษทัขนส่ง คลงัสินคา้ บริษทั
ประกนัภยั เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที 1.1ระบบตลาดอยา่งง่าย 
ทีมา (Kotler, 2003, 10) 

จากรูปภาพที 1.1 แสดงถึงระบบการตลาดอย่างง่าย แสดงถึงความสัมพนัธ์ของการ
แลกเปลียนระหว่างผูผ้ลิตหรือผูข้ายและตลาดหรือกลุ่มผูซื้อ โดยผูผ้ลิตหรือกลุ่มผูข้ายให้ขอ้มูล
ข่าวสารดา้นต่างๆ มีการส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการแก่ตลาดและกลุ่มผูซื้อ เมือตลาดและกลุ่มผูซื้อ
ไดรั้บข่าวสารและผลิตภณัฑห์รือบริการเป็นทีเรียบร้อย จะทาํการชาํระเงินค่าผลิตภณัฑห์รือบริการ 
โดยใหข้อ้มูลเกียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการยอ้นกลบัมาใหผู้ผ้ลิตหรือกลุ่มผูข้าย 
 

 

อุตสาหกรรม (ผู้ขาย) 

(Industry) 

ตลาด (ผู้ซือ)  

(Market) 

ผลติภัณฑ์ หรือ บริการ 

เงนิ 

การสือสาร 

ข้อมูล 
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ความสําคญัของการตลาด (Importance of Marketing) 

 การตลาดเป็นกิจกรรมทีเกียวขอ้งกับการดาํรงชีวิตของมนุษยม์าช้านาน นับตงัแต่อดีต
มนุษยไ์ม่สามารถผลิตสินคา้ไดเ้องตอ้งอาศยัการแลกเปลียนสินคา้ ในยคุต่อมามีการผลิตสินคา้เพือ
จดัจาํหน่าย มีการศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภค การสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภค การตลาดจึง
มีความสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม องคก์รธุรกิจ และส่วนบุคคลดงัต่อไปนี 

 1. ความสําคญัต่อเศรษฐกจิและสังคม 

 1.1 การตลาดช่วยกระตุน้ระบบเศรษฐกิจ ทาํใหป้ระเทศและหน่วยธุรกิจภายในประเทศ
ก้าวหน้า ผ่านทางกระบวนการผลิต การแลกเปลียน เกิดการหมุนเวียนของเงินทุนในระบบ
เศรษฐกิจ ส่งผลใหป้ระเทศเกิดความมนัคงทางเศรษฐกิจ 
 1.2 การตลาดช่วยพฒันาระบบพืนฐานของประเทศ การตลาดเป็นกลยุทธ์ทีหน่วยงาน
ต่างๆใช้ในการคา้ระหว่างประเทศในยุคปัจจุบนั ส่งผลให้ภาครัฐและหน่วยงานทีเกียวขอ้งตอ้ง
ปรับปรุงระบบพืนฐานในดา้นต่างๆของประเทศ เช่น การคมนาคม การสือสาร ระบบศุลกากร เพือ
อาํนวยความสะดวกในการคา้ขาย ส่งผลใหป้ระเทศมีการพฒันาในดา้นต่างๆไปในทิศทางทีดียงิขึน 

2. ความสําคญัต่อองค์กรธุรกจิ 
     2.1 การตลาดช่วยใหอ้งคก์รธุรกิจประสบความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจช่วยสร้างกาํไร

จากการลงทุน ทาํใหธุ้รกิจมีรายไดม้ากยงิขึน 

 2.2 การตลาดช่วยให้องคก์รธุรกิจมีกาํไรทีมากยิงขึน เนืองจากการตลาดช่วยกระตุน้ให้
ผูบ้ริโภคซือผลิตภณัฑบ่์อยครังจนกลายเป็นลูกคา้ประจาํ องคก์รธุรกิจจึงผลิตสินคา้จาํนวนมากขึน
เพือตอบสนองความตอ้งการ ทาํให้เกิดการประหยดัจากขนาดการผลิต ส่งผลให้ตน้ทุนการผลิต
สินคา้ลดลง ทาํใหไ้ดก้าํไรจากการดาํเนินงานเพิมมากขึน 

3. ความสําคญัต่อบุคคล 
 3.1 การตลาดช่วยสร้างงานและสร้างรายไดใ้หป้ระชาชน เนืองจากแต่ละบริษทัตอ้งพึง

แผนกการตลาดในการทาํธุรกิจ จึงจาํเป็นตอ้งจา้งพนักงานดา้นการตลาดและจาํเป็นตอ้งจา้งงาน
จาํนวนมาก เช่น พนักงานการตลาด พนักงานขาย พนักงานออกแบบสินคา้ พนักงานจดักิจกรรม
พิเศษ เป็นตน้ 

     3.2 การตลาดช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูบ้ริโภคสูงขึน เนืองจากผูผ้ลิตจะแข่งขนั
ผลิตสินคา้ทีมีคุณภาพออกมาจดัจาํหน่ายเพือแข่งขนักบัคู่แข่งและมุ่งตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค ส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกในการเลือกซือผลิตภณัฑต์ามทีตอ้งการได ้
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ววิฒันาการทางการตลาด(Evolution of Marketing) 

 การดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดเป็นกิจกรรมทีอยู่คู่กับสังคมมนุษยม์าช้านานในอดีต
มนุษยใ์ชก้ารแลกเปลียนสินคา้เพือใหไ้ดม้าซึงสินคา้ตามทีตอ้งการ ภายหลงัอาศยัเงินตราเขา้มาช่วย
ให้การแลกเปลียนง่ายยิงขึน วิว ัฒนาการทางการตลาดเปลียนแปลงตามสภาพแวดล้อมและ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคทีเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัสามารถแบ่งเป็น 4 ยุค
ไดแ้ก่  

1. ยุคการผลิต (Production Era) เป็นยุคทีมุ่งเนน้การผลิตสินคา้จาํนวนมากออกมาขาย 
โดยใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพตาํ  

2. ยุคการขาย (Selling Era) จาํนวนสินคา้มีมากขึน จึงหันมาให้ความสาํคญักบัเครืองมือ
การตลาดไดแ้ก่ การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนกังาน เขา้มาช่วยขายสินคา้ 

3. ยุคการตลาด (Marketing Era) เป็นยคุทีให้ความสาํคญักบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

นักการตลาดจะทาํการศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพือผลิตสินคา้ให้ตรงตามความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค 

4. ยุคการจัดการความสัมพนัธ์กบัลูกค้า (Relation Era) เป็นยคุทีการแข่งขนัทางการตลาด
รุนแรง คู่แข่งขนัมีจาํนวนมาก นอกเหนือจากคุณภาพ ความหลากหลายของผลิตภณัฑแ์ลว้ นกัการ
ตลาดใหค้วามสาํคญัเรืองการสร้างความสมัพนัธ์ระยะยาวและสร้างความจงรักภกัดีกบัผูบ้ริโภค 

 

แนวความคดิทางการตลาด 

 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีเปลียนแปลง  มีนวัตกรรมใหม่ๆทีเกิดขึนอยู่ตลอดเวลา 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคทีเปลียนแปลง และเทคโนโลยีทีเชือมโยงข่าวสารขอ้มูลต่างๆจากทุกมุมโลก 

ส่งผลใหแ้นวความคิดทางการตลาดจากอดีตจนถึงปัจจุบนัมีการเปลียนแปลงแนวความคิดแตกต่าง
เป็นอยา่งมาก แนวคิดทางการตลาดมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 1. แนวคิดเน้นการผลติ (Production Concept) เป็นแนวคิดการตลาดหลงัยคุปฏิวติัทาง
อุตสาหกรรม มีการนาํเอาเครืองจกัรเขา้มาช่วยผลิตสินคา้ ธุรกิจมุ่งเนน้ผลิตสินคา้ให้ไดจ้าํนวนมาก
เพือให้ต้นทุนต่อหน่วยของสินคา้ตาํ นักการตลาดให้ความสําคญักับปริมาณการผลิตมากกว่า
คุณภาพของสินคา้ 

2. แนวความคิดเน้นผลติภัณฑ์ (Product Concepts) เป็นแนวความคิดทีใหค้วามสาํคญักบั
การพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพ เนืองจากมีจาํนวนคู่แข่งขนัมากขึนธุรกิจหนัมาพฒันาผลิตภณัฑที์
ตนมีให้มีคุณภาพมากยิงขึน แต่ก็ประสบปัญหาเนืองจากคุณภาพของผลิตภณัฑ์สูงขึนทาํให้ราคา
ผลิตภณัฑแ์พงขึน ผูบ้ริโภคบางกลุ่มไม่ซือผลิตภณัฑเ์พราะไม่ใหค้วามสาํคญัในเรืองคุณภาพ 
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3. แนวคดิเน้นการขาย (Selling Concept)  เป็นแนวความคิดทีเขา้มาแกไ้ขปัญหาคุณภาพ
ของสินคา้สูงแต่ยอดขายสินคา้ตาํธุรกิจใช้พนักงานขายเขา้มากระตุน้ยอดขายสินคา้ให้สูงยิงขึน 

ในช่วงแรกยอดขายสินคา้สูงขึนทาํใหอ้าชีพพนกังานขายเป็นอาชีพทีไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก 

ส่งผลให้พนกังานขายส่วนใหญ่ขาดทกัษะและจรรยาบรรณดา้นงานขาย ส่งผลให้เสนอขายสินคา้
เกินความเป็นจริง เนน้การขายสินคา้เพียงอยา่งเดียว ขาดความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค  

4. แนวคิดเน้นการตลาด (Marketing Concept) เป็นแนวความคิดทีเขา้มาแกไ้ขปัญหา
แนวความคิดการขาย โดยนักการตลาดให้ความสําคญักบัความตอ้งการทีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค มี
การศึกษาถึงความตอ้งการในตวัผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคก่อนทีจะผลิตสินคา้ออกมาจาํหน่าย มุ่ง
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที 1.2 เปรียบเทียบระหวา่งแนวคิดการตลาดและแนวคิดการขาย 
ทีมา(Kotler, 2003, 20) 

5. แนวคิดการตลาดเพือสังคม (Society Marketing Concept) นกัการตลาดหันมาให้
ความสาํคญักบัสังคมรอบธุรกิจนอกเหนือจากการให้ความสาํคญักบัผูบ้ริโภค โดยนกัการตลาดให้

 

กาํไรจาก
ยอดขาย 

การขายส่งเสริม
การตลาด 

ผลิตภณัฑ ์โรงงาน 

ก. แนวคดิการขาย 

 

กาํไรจากความ
พอใจลูกคา้ 

การผสมผสาน
ทางการตลาด 

ความตอ้งการ
ของลูกคา้ 

ตลาด
เป้าหมาย 

ข. แนวคดิการตลาด 

จุดเริมต้น                เน้นท ี                วธีิการ                            เป้าหมาย 
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ความสําคญักบัผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง เช่น สิงแวดลอ้ม พนักงาน ผูผ้ลิตสินคา้ ตวัแทนจดัจาํหน่าย คน
กลางในช่องทางจดัจาํหน่ายมากยิงขึน โดยการจดักิจกรรมเพือสังคมของธุรกิจต่างๆ เช่นการรณ
รงณ์ปลูกตน้ไมริ้มทางหลวง การลดการใชถุ้งพลาสติกของหา้งเทสโกโ้ลตสั การไม่รับใบเสร็จจาก
ตูก้ดเงินสดเป็นตน้ 

6. แนวคิดการตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing Concept) เป็นแนวคิดทีพฒันาต่อ
จากแนวคิดการตลาดเพือสังคม โดยมีการเชือมโยงกิจกรรมทีสาํคญั 4 ดา้นไดแ้ก่ การตลาดภายใน
องคก์รการตลาดเชิงสัมพนัธภาพ การตลาดในเชิงผลประกอบการ และการตลาดแบบผสมผสาน 

โดยหลักการทีสําคญัของการตลาดแบบองค์รวมทีเพิมจากการตลาดเพือสังคม คือ การสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการดาํเนินงานทางธุรกิจทงัภายในและภายนอกองคก์ร 
เช่น  ผูผ้ลิตสินคา้ คนกลางในช่องทางจดัจาํหน่าย ตวัแทน คู่แข่งขนั ลูกคา้ ผูถื้อหุ้น และพนกังาน
ของบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 1.3 แนวคิดการตลาดแบบองคร์วม 

ทีมา (Kotler &Keller, 2009, 61) 

 

 

 

การตลาด
แบบองคร์วม 

การตลาดภายในองคก์ร 

การตลาดแบบบูรณาการ การตลาดในเชิงผลประกอบการ 

การตลาดเชิงสัมพนัธภาพ 

ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบริหาร ฝ่ายอืนๆ 

การสือสาร สินคา้และบริการ ช่องทางกระจายสินคา้ 

ลกูคา้ พนัธมิตร ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

รายได ้

ตราสินคา้และ 

คุณค่าตราสินคา้ 

จริยธรรม 

สิงแวดลอ้ม 

กฎหมาย ชุมชน 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที 1.4 แนวคิดทางการตลาด 

 

อรรถประโยชน์ทางการตลาด (Marketing Utility) 

การตลาดคือกิจกรรมทีมุ่งตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภค
จากการศึกษาของนภดลร่มโพธิ (2555) พบว่า การตดัสินใจโดยใชท้ฤษฎีอรรถประโยชน์นีมกัจะ
ใหผ้ลการตดัสินใจทีตรงกบัความรู้สึกของผูต้ดัสินใจมากกวา่การคิดจากผลตอบแทนทางการเงินแต่
เพียงอยา่งเดียวและสามารถนาํไปใชอ้ธิบายผลของการตดัสินใจไดช้ดัเจนมากกว่าวิธีอืนๆโดยอาศยั
อรรถประโยชน์ทางการตลาดในดา้นต่างๆดงัต่อไปนี 

1. อรรถประโยชน์ด้านรูปแบบ (Form utility) เป็นการสร้างความพึงพอใจดา้นรูปแบบ
ของผลิตภณัฑแ์ก่ผูบ้ริโภค เป็นการพฒันาผลิตภณัฑใ์หดี้ยงิขึน เช่น การปรับเปลียนบรรจุภณัฑข์อง
แชมพูสระผม จากเดิมใชฝ้าปิด-เปิดดา้นบนของบรรจุภณัฑ์ ปรับเปลียนเป็นบรรจุภณัฑแ์บบขวด
ปัมเป็นตน้ 

2. อรรถประโยชน์ด้านการจัดจําหน่าย (Place utility) เป็นการสร้างความพึงพอใจดา้นการ
จดัจาํหน่ายแก่ผูบ้ริโภคเพือให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความสะดวกสบายดา้นสถานทีในการซือผลิตภณัฑ์
มากยิงขึน เช่น การเพิมจาํนวนตู ้กดเงินสดของธนาคารตามสถานทีต่างๆ เช่น โรงพยาบาล 

ห้างสรรพสินคา้ มหาวิทยาลยั โรงงาน หากลูกคา้ตอ้งการเงินสด สามารถกดเงินตามสถานทีต่างๆ
ได ้โดยไม่ตอ้งไปกดเงินสดทีธนาคาร 

3. อรรถประโยชน์ด้านเวลา (Time utility) เป็นการสร้างความพึงพอใจดา้นเวลาแก่
ผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคสามารถซือผลิตภณัฑไ์ดต้ลอดเวลาเช่น ร้านแมคโดนลัสาขายดีูทาวน์เปิดบริการ

แนวคิดทางการตลาด 

แนวคิดทางดา้นการผลิต 

แนวคิดทางดา้นผลิตภณัฑ ์

แนวคิดทางดา้นการขาย 

แนวคิดทางดา้นการตลาด 

แนวคิดทางดา้นการตลาดเพอืสงัคม 

แนวคิดการตลาดแบบองคร์วม 
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อาหารแก่ลูกค้าตลอด 24 ชัวโมง ผูบ้ริโภคสามารถซืออาหารจากทางร้านกลับบ้านหรือจะ
รับประทานทีร้านกไ็ด ้

4. อรรถประโยชน์ด้านการเป็นเจ้าของ (Possession utility) เป็นการสร้างความพึงพอใจ
ดา้นความเป็นเจา้ของในตวัผลิตภณัฑแ์ก่ผูบ้ริโภค ทาํให้ผูบ้ริโภคมีโอกาสเป็นเจา้ของตวัผลิตภณัฑ์
ไดง่้ายยิงขึน เช่น โทรศพัทมื์อมีการส่งเสริมการตลาดโดยเมือซือโทรศพัทใ์ห้ผ่อนชาํระ 12 เดือน 

ดอกเบีย 0 %เป็นการเปิดโอกาสใหผู้บ้ริโภคเป็นเจา้ของผลิตภณัฑไ์ดง่้ายยงิขึน 

5. อรรถประโยชน์ด้านภาพลักษณ์ (Image utility) เป็นการสร้างความพึงพอใจดา้น
ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แก่ผูบ้ริโภค เมือผูบ้ริโภคใช้ผลิตภัณฑ์แลว้เกิดความภาคภูมิใจ เช่น 

ภาพลกัษณ์ของกระเป๋าแบร์นเนม เมือใชแ้ลว้รู้สึกถึงความหรูหรา 
 

คุณค่าความพงึพอใจ และการแลกเปลยีน 

คุณค่าความพึงพอใจ และการแลกเปลียน เป็นสิงสาํคญัเกียวขอ้งโดยตรงกบัการตดัสินใจ
ซือผลิตภณัฑแ์ละบริการของผูบ้ริโภค มีรายละเอียดดงัต่อไปนี (กมลพร นครชยักลุ, ม.ป.ป., 8) 

1. คุณค่า (Value) คุณค่าในสายตาของผูบ้ริโภคเป็นความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์
รวมในสายตาผูบ้ริโภคและต้นทุนของลูกค้า ซึงผลประโยชน์โดยรวมในสายตาของลูกค้า
ประกอบดว้ย 1) ผลประโยชน์ดา้นผลิตภณัฑ ์2) ผลประโยชน์ดา้นผลิตภณัฑ ์3) ผลประโยชน์ดา้น
บริการ 4) ผลประโยชน์ด้านพนักงาน และ 4) ผลประโยชน์ด้านภาพลกัษณ์ ตน้ทุนของลูกคา้ 
ประกอบดว้ย 1) ตน้ทุนของลูกคา้2) ตน้ทุนของตวัเงิน3) ตน้ทุนของเวลา 4) ตน้ทุนของพลงังาน 

และ 5) ตน้ทุนของจิตวิทยา ซึงหากนักการตลาดตอ้งการสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้เกิดความ
ประทบัใจในตวัผลิตภณัฑห์รือกิจการนนั จาํเป็นตอ้งสร้างผลประโยชน์โดยรวมในสายตาของลูกคา้
ให้สูง โดยใชก้ารสร้างความแตกต่างให้กบัผลประโยชน์ทงั4 ดา้นให้สูงกว่าตน้ทุนของลูกคา้ทงั 4 

ดา้นดงัรูปภาพที 1.5 
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คุณค่าทีลูกคา้รับรู้ 
 

ผลประโยชน์รวม 

ในสายตาลูกคา้ ตน้ทุนของลูกคา้ 
  

ผลประโยชน์ดา้นผลิตภณัฑ ์ ตน้ทุนในรูปตวัเงิน 
 

 

ผลประโยชน์ดา้นบริการ ตน้ทุนในรูปเวลา 

ผลประโยชน์ดา้นพนกังาน ตน้ทุนดา้นพลงังาน 
 

 

ผลประโยชน์ดา้นภาพลกัษณ์ ตน้ทุนจิตวิทยา 
 

รูปภาพที 1.5 ปัจจยัทีกาํหนดคุณค่าของลูกคา้ 
ทีมา (Kotler &Keller, 2009, 161) 

2. ความพึงพอใจ (Satisfaction) ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเป็นสิงทีสาํคญัมากในการ
ทําธุรกิจ  เนืองจากหากผู ้บริโภคเกิดความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจแล้ว  จะเกิด
กระบวนการตดัสินใจซือและเกิดการซือซาํ เกิดความจงรักภกัดี และเป็นลูกคา้ของธุรกิจในระยะ
ยาวต่อไปในอนาคต ซึงวิธีการสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภค คือ การสร้างผลการปฏิบติังานให้
มากกว่าความคาดหวงัของผูบ้ริโภค ถา้นักการตลาดสามารถสร้างผลการปฏิบติัไดม้ากกว่าความ
คาดหวงั ผูบ้ริโภคจะเกิดความพึงพอใจตามมา จากการศึกษาของวิทยา  ด่านธาํรงกูล (2548) พบว่า
กลวิธีรักษาลูกคา้อยา่งยงัยืนคือ การตระหนกัถึงความเสียหายของบริการทีผิดพลาด การกระตุน้ให้
ลูกคา้ให้ขอ้มูล รับฟังคาํตาํหนิของลูกคา้ การคาดคะเนและหาทางออกไวล่้วงหนา้ การตอบสนอง
ลูกคา้อยา่งรวดเร็ว การฝึกอบรม และใหอ้าํนาจพนกังานแกไ้ขปัญหา 

3. การแลกเปลยีนลกัษณะของการแลกเปลียนไดแ้ก่ 1) ประกอบดว้ยสองฝ่ายขึนไป 2) ทงั
สองฝ่ายมีสิงใดสิงหนึงทีมีมูลค่าต่ออีกฝ่ายหนึง 3) แต่ละฝ่ายมีความสามารถในการติดต่อสือสาร
และส่งมอบสินคา้ 4) แต่ละฝ่ายมีอิสระในการยอมรับหรือปฏิเสธขอ้แลกเปลียนของอีกฝ่ายหนึง 
และ 5) แต่ละฝ่ายเชือว่าเป็นการเหมาะสมหรือพอใจทีจะติดต่อสือสารกบัอีกฝ่ายหนึง ซึงนักการ
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ตลาดพยายามทีจะทาํให้เกิดการแลกเปลียนด้วยการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดย
นาํเสนอสิงต่างๆออกสู่ตลาด 

 

หน้าททีางการตลาด 

การตลาดเป็นกิจกรรมการเคลือนยา้ยผลิตภณัฑ์หรือบริการจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคคน
สุดทา้ยซึงการดาํเนินงานดา้นการตลาดมีหนา้ทีทีสาํคญัไดแ้ก่ 

1. การซือ (Buying) นกัการตลาดจะทาํหนา้ทีซือผลิตภณัฑจ์ากผูข้ายจาํนวนมากนาํมา
รวบรวมเพือเสนอขายต่อใหก้บัผูบ้ริโภคต่อไป ทาํใหเ้กิดความสะดวกใหก้บัผูบ้ริโภค 

2. การขาย (Selling) เป็นกิจกรรมทีช่วยกระจายผลิตภณัฑ์จากบริษทัไปถึงมือผูบ้ริโภค 

สามารถกระจายผลิตภณัฑ์โดยบริษทัเองหรือผ่านพ่อคา้คนกลาง ผูบ้ริโภคได้รับความสะดวก 

เนืองจากไม่ตอ้งเดินทางมาซือกบับริษทัเอง สามารถซือผลิตภณัฑไ์ดจ้ากพ่อคา้คนกลางในช่องทาง
จดัจาํหน่าย 

3. การขนส่ง (Transporting) นกัการตลาดตอ้งพิจารณาเลือกวิธีขนส่งสินคา้ให้เหมาะสม 

เนืองจากการขนส่งสินคา้ทีเหมาะสม จะช่วยเคลือนยา้ยสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคไดร้วดเร็ว
และประหยดัค่าใชจ่้าย วิธีการขนส่งไดแ้ก่ การขนส่งทางบก ทางนาํ ทางอากาศ และทางท่อ 

4. การเกบ็รักษา (Storing) เป็นงานทีเกียวขอ้งกบัการเกบ็รักษาผลิตภณัฑร์ะหว่างรอการจดั
จําหน่ายไปยงัผูบ้ริโภคเพือตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้ตลอดเวลา คลังสินค้า
โดยทวัไปมีหลายลกัษณะแตกต่างกนัตามลกัษณะการใชง้าน เช่น คลงัสินคา้เฉพาะ คลงัสินคา้ที
จดัเกบ็ประเภทของเหลว คลงัสินคา้หอ้งเยน็ คลงัสินคา้ทวัไป เป็นตน้ 

5. มาตรฐานและการจัดระดับ (Standardization and Grading) กลุ่มผูบ้ริโภคทีแตกต่าง
กนั ยอ่มมีความตอ้งการทีแตกต่างกนั จึงเป็นหนา้ทีของนกัการตลาดในการแบ่งมาตรฐานและการ
จดัระดบัของผลิตภณัฑใ์ห้เหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม เช่น เสือผา้สามารถแบ่งออกเป็น
ระดบัเช่น เกรด A , B และC เป็นตน้ 

6. การเงิน (Financing) บริษทัรับผดิชอบในการชาํระค่าสินคา้ใหก้บัผูผ้ลิต เพือนาํสินคา้มา
จดัจาํหน่ายให้กบัผูบ้ริโภค นอกจากนนัยงัให้โอกาสทางการเงินกบัผูบ้ริโภคดา้นต่างๆ เช่น การให้
ส่วนลดเงินสด ส่วนลดการคา้ การใหเ้ครดิต เป็นตน้ 

7. การเสียง (Risk Taking) ความเสียงในการทาํธุรกิจเป็นสิงทีทุกๆบริษทัตอ้งเผชิญ หาก
บริษทัสามรถจดัการความเสียงใหน้อ้ยทีสุดกจ็ะประสบความสาํเร็จ ความเสียงในการทาํธุรกิจไดแ้ก่ 

หนีสูญ สินคา้คงคลงัหมดอาย ุสินคา้ชาํรุด เป็นตน้ 
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8. สารสนเทศทางการตลาด (Marketing Information) ระบบสารสนเทศทางการตลาด คือ 
ระบบการทาํงานร่วมกนัระหวา่งคน เครืองมือ โดยอาศยักระบวนการรวบรวมขอ้มูล นาํมาวิเคราะห์ 

และประเมินผล แลว้นาํเสนอต่อผูมี้ส่วนเกียวขอ้งเพือใชต้ดัสินใจการดาํเนินงานทางการตลาด หาก
บริษทัมีขอ้มูลสารสนเทศทางการตลาดทีดี กส็ามารถประสบความสาํเร็จในการทาํธุรกิจได ้

 

ความรับผดิชอบต่อสังคม 

ความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึง การประกอบกิจการดว้ยความดูแลใส่ใจต่อผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดลอ้ม อยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมี
ธรรมาภิบาลเป็นเครืองกาํกบัให้การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปดว้ยความซือสัตยสุ์จริต โปร่งใส
และยติุธรรม มีความตระหนกัถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดลอ้ม โดยพร้อม
จะแกไ้ขเพือลดผลกระทบดงักล่าว  

ความสําคญัและประโยชน์จากความรับผดิชอบต่อสังคม 

ความสาํคญัและประโยชน์จากความรับผดิชอบต่อสงัคม ไดแ้ก่ 

1. เพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัและการสร้างผลกาํไรทีดีทีสุด 

2. ปรับปรุงความสมัพนัธ์และสร้างมุมมองใหม่ๆ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียรวมถึงติดต่อสือสารกบั
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีแตกต่างกนัไดดี้ขึน 

3. สร้างภาพลกัษณ์และชือเสียงทีดี รวมทงัส่งเสริมใหไ้ดรั้บความไวว้างใจจากสาธารณชน
เพิมขึน 

4. ปรับปรุงการบริหารความเสียง เพือสร้างความน่าสนใจในการลงทุนมากขึน 

5. ปรับปรุงความน่าเชือถือและความเป็นธรรมของธุรกรรมต่างๆผ่านการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอยา่งรับผดิชอบ มีการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมและปฏิเสธการคอร์รัปชนั 

6. ส่งเสริมใหเ้กิดการตดัสินใจเกียวกบัความคาดหวงัของสังคมบนพืนฐานของความเขา้ใจ
ทีดีขึน 

7. เพิมโอกาสแกไ้ขและลดความเสียงต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ความเสียงอืนๆ 

8. สร้างสรรคใ์หเ้กิดนวตักรรมทงัภายในและนอกกิจการ ก่อใหเ้กิดความเจริญเติบโตควบคู่
กบัผลกาํไรสูงขึน 

9.  ช่วยสร้างความประหย ัดแก่ระบบการผลิต  เนืองจากการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและปริมาณของเสียทีลดลง 
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10. ใช้เป็นแนวทางป้องกันหรือลดความขดัแยง้เกียวกบัสินคา้หรือบริการทีอาจจะเกิด
ขึนกบัผูบ้ริโภค 

11. สร้างความภกัดี การมีส่วนร่วมและขวญักาํลงัใจ รวมถึงความปลอดภยัและสุขอนามยัที
ดีใหก้บัพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

12. ส่งผลในทางบวกต่อการสรรหา จูงใจและรักษาพนกังานเป็นการเพิมขีดความสามารถ
ดา้นทรัพยากรบุคคล (คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการเพือพฒันามาตรฐานการเรียน
การสอนและการวิจยัดา้นบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย, 2555, 19) 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 

คอตเลอร์ (Kotler, 2003, 15-17) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครืองมือทาง
การตลาดทีผูบ้ริหารใชด้าํเนินงานทางการตลาดให้บรรลุวตัถุประสงคที์ตงัไว ้โดยส่วนประสมทาง
การตลาดมีเครืองมือทีสาํคญัดงัต่อไปนี  

1. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิงทีมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนทีใชเ้พือการตอบสนองความตอ้งการ
และสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภค ซึงผลิตภณัฑ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่1) ผลิตภณัฑ์ที
สามารถจบัตอ้งได ้(สินคา้) และ 2) ผลิตภณัฑที์ไม่สามารถจบัตอ้งได ้(บริการ) นกัการตลาดจาํเป็น
ทีจะตอ้งพฒันาผลิตภณัฑใ์หต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคตลอดเวลา เพือสร้างความพึงพอใจ
แก่ผูบ้ริโภคโดยพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพ การ
ออกแบบตราสินคา้ บรรจุภณัฑข์นาดสินคา้ การบริการ การรับคืน และการรับประกนัสินคา้  

2. ราคา หมายถึง จาํนวนเงินทีใชเ้พือเกิดการแลกเปลียนผลิตภณัฑห์รือบริการวตัถุประสงค์
ในการกาํหนดราคามีหลายวตัถุประสงคขึ์นอยู่กบัสภาพแวดลอ้มและนโยบายของบริษทัเช่น การ
กาํหนดราคาเพือให้ไดผ้ลตอบแทนเป้าหมายการกาํหนดราคาเพือทาํกาํไรสูงสุด การกาํหนดราคา
เนน้ยอดขาย และการกาํหนดราคาเพือการแข่งขนัเป็นตน้ ซึงหากบริษทัจะประสบความสาํเร็จใน
การตงัราคาผลิตภัณฑ์ ผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาในเรืองราคาสินคา้ ส่วนลด ส่วนยอมให้ และ
เงือนไขการชาํระเงิน  

3. การจัดจําหน่าย หมายถึง กระบวนการในการเคลือนยา้ยกรรมสิทธิของผลิตภณัฑ์และ
บริการจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคคนสุดท้ายหรือผูใ้ช้ทางธุรกิจ ซึงช่องทางการจัดจาํหน่ายเป็น
กิจกรรมทีนักการตลาดจะตอ้งวางแผนให้ชัดเจน เพราะเกียวขอ้งกบัการกระจายผลิตภณัฑ์จาก
ผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคโดยช่องทางการจดัจาํหน่ายมีกิจกรรมทีสําคญัไดแ้ก่ ช่องทางจดัจาํหน่าย คน
กลางในช่องทางจดัจาํหน่าย และการครอบคลุม กิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัการกระจายสินคา้และการ
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จัดส่งสินค้าทางการตลาด ได้แก่1) กระบวนการสังซือ2) การคลังสินค้า 3) อุปกรณ์ในการ
เคลือนยา้ย 4) การบริหารสินคา้คงคลงั และ5) การขนส่ง 

4. การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การสือสารรูปแบบต่างๆทีสือสารจากกิจการไปยงักลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายเพือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซือสินคา้ มีวตัถุประสงคที์สาํคญัไดแ้ก่1) เพือ
เป็นการให้ขอ้มูลเกียวกบัธุรกิจและผลิตภณัฑแ์ก่กลุ่มลูกคา้ 2)เพือเพิมความตอ้งการซือของลูกคา้    
3) เพือรักษาระดบัของยอดขายให้สมาํเสมอ 4) เพือสร้างความแตกต่างให้ผลิตภณัฑ์เหนือกว่าคู่
แข่งขนั โดยเครืองมือทีสาํคญัไดแ้ก่ การโฆษณาการส่งเสริมการขาย การขายโดยพนกังานขาย การ
ประชาสมัพนัธ์ และการตลาดทางตรงรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 4.1 การโฆษณา หมายถึง การสือสารไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยไม่อาศัยบุคคล      

โดยผา่นสือประเภทต่างๆโดยมีอุปถมัป์ค่าใชจ่้าย มีวตัถุประสงคเ์พือโนม้นา้ว จูงใจ และเตือนความ
ทรงจาํเกียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการประเภทของสือโฆษณาสามารถแบ่งประเภทของสือโฆษณา
ออกเป็น 5 ประเภทคือ1) สือสิงพิมพ ์2) สือกลางแจง้ 3)สือในอาคาร4) สือเคลือนที และ5) สือ
กระจายสญัญาณ  

 4.2 การส่งเสริมการขาย หมายถึง การเสนอคุณค่าพิเศษหรือการจูงใจดว้ยผลิตภณัฑต่์อ
ผูบ้ริโภคคนกลางในช่องทางจัดจาํหน่าย และพนักงานขาย โดยมีวตัถุประสงค์เพือกระตุน้ให้
กลุ่มเป้าหมายซือผลิตภณัฑใ์นระยะเวลาสนั สามารถแบ่งเป็นวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี1) เพือกระตุน้
การสอบถาม 2) เพือเพิมการทดลองใช ้3) เพือสนบัสนุนให้เกิดการซือซาํ 4) เพือเพิมจาํนวนลูกคา้ 
5) เพือสนบัสนุนการซือเพือกกัตุน6) เพือใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนจากผูแ้ทนจดัจาํหน่าย การส่งเสริม
การขายสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) การส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผูบ้ริโภค 2) การส่งเสริม
การขายมุ่งสู่คนกลาง และ3) การส่งเสริมการขายมุ่งสู่พนกังานขาย   
 4.3 การขายโดยพนักงานขาย หมายถึง รูปแบบการส่งเสริมการตลาดรูปแบบหนึงซึง
ผลิตสินคา้ใชสื้อสารไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคโดยอาศยัพนกังานขาย เพือจูงใจ สร้างความสัมพนัธ์และ
สนบัสนุนใหผู้บ้ริโภคซือสินคา้จากผูผ้ลิตสินคา้พนกังานขายสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) พนกังานขายแบบสร้างสรรค ์2) พนกังานรับคาํสงัซือ และ3) พนกังานสนบัสนุนการขาย  
4.4 การตลาดทางตรง หมายถึง รูปแบบการส่งเสริมการตลาดทีมุ่งสร้างการปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างผูผ้ลิตสินคา้กบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยอาศยัสือในรูปแบบต่างๆทีหลากหลายมีความเป็น
ส่วนตวัสูง และสามารถวดัประสิทธิภาพของการตอบสนองของกลุ่มเป้าหมายไดเ้ครืองมือสาํหรับ
การตลาดทางตรง ไดแ้ก่1) สือทางไปรษณีย ์2) สือสิงพิมพ ์3) สือออกอากาศ 4) สือโทรศพัท ์และ5) 

สืออินเตอร์เน็ต   
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4.5 การประชาสัมพันธ์ หมายถึง เครืองมือทางการตลาดทีบริษทัใชติ้ดต่อสือสารไปยงั
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีวตัถุประสงคเ์พือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีและภาพลกัษณ์ระหว่างบริษทัและผูมี้
ส่วนเกียวข้อง เครืองมือการประชาสัมพนัธ์ทีนิยมใช้ในปัจจุบันได้แก่1) การให้ข่าว 2) การ
สัมภาษณ์ 3) การโฆษณาเพือองค์กร 4) การให้การสนับสนุนดา้นการตลาด 5) การตลาดโดยใช้
เหตุการณ์ 6) การประชาสมัพนัธ์ร่วมกบักิจกรรมอืนๆ และ7) ชุมชนสมัพนัธ์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที 1.6  ส่วนประสมทางการตลาด 

ทีมา คอตเลอร์และเคลเลอร์ (Kotler & Keller, 2009, 63) 

 

จรรยาบรรณนักการตลาด 

สมาคมนักการตลาดแห่งประเทศไทยสรุปประเด็นจรรยาบรรณนักการตลาด (สมาคม
การตลาดแห่งประเทศไทย, 2557) ไดแ้ก่ 

1. นกัการตลาดไทยตอ้งมีจิตตระหนกัในภาระหนา้ที และบทบาททีจะช่วยกนัเสริมสร้าง
และเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจไทยและของประเทศไทยในตลาดโลก 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ราคาราคาสินคา้                 
ส่วนลด                                   

ส่วนยอมให ้                           

เงือนไขการชาํระเงิน 

การจัดจําหน่ายช่องทางจดั
จาํหน่ายการครอบคลุม
ทาํเลทีตงัคลงัสินคา้                
การขนส่ง 

การส่งเสริมการตลาด  

โฆษณา ประชาสัมพนัธ์         
การส่งเสริมการขาย การ
ขายโดยพนกังานขาย 
การตลาดทางตรง 

ผลติภัณฑ์ความ
หลากหลายของ
ผลิตภณัฑ ์คุณภาพ การ
ออกแบบตราสินคา้ บรรจุ
ภณัฑ ์ขนาด การบริการ 
การรับคืน การรับประกนั
สินคา้ 
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2. ดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดดว้ยคุณธรรม และความรับผดิชอบต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม โดยระมดัระวงัไม่ให้มีผลกระทบในทางลบต่อจารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม และ
วฒันธรรมอนัดีงามของประชาชนคนไทยและชาติไทย 

3. รับผดิชอบต่อผลการกระทาํของตน และพยายามทุกวิถีทางใหม้นัใจว่าการตดัสินใจหรือ
การกระทาํใดๆ ของตนเป็นไปเพือบ่งชี ตอบสนอง และสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มสาธารณะที
เกียวขอ้งโดยรวม 

4. ปฏิบติัตามกฎหมายและค่านิยมทีดีทางสงัคม 

5. ตงัมนัอยู่ในความซือสัตยสุ์จริต และความเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค ผูซื้อ ผูข้าย ลูกจา้ง 
พนกังาน และสาธารณชนทวัไป 

6. กระทาํตนใหเ้ป็นแบบอยา่งทีดีต่อผูร่้วมอาชีพและบุคคลอืน 

7. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณนกัการตลาด 

8. ละเวน้การใชอ้าํนาจหนา้ทีเพือผลประโยชน์ส่วนตน 

9. ยนิดีเผยแพร่ความรู้ความสามารถในวิชาชีพของตนเพือสาธารณประโยชน์ 
ข้อพงึปฏิบัติต่อกลุ่มต่างๆ ทเีกยีวข้องในการบริหารงานทางการตลาด 

ด้านการพฒันาผลติภัณฑ์และบริการ 
1. มุ่งเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการทีมีความปลอดภยัต่อการอุปโภคบริโภค 

2. ให้ขอ้มูลเกียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการทีเทียงตรง ไม่หลอกลวง รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลเกียวกบัปัญหาทีอาจเกิดขึนไดจ้ากการใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการ 

3. ให้บริการหลงัการจาํหน่ายตามสมควร รวมถึง การบริการดดัแปลงแกไ้ข และรับเรือง
ร้องทุกขอ์นัสืบเนืองมาจากการซือผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

4. มุ่งเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการทีถูกตอ้งตามกฎหมายวฒันธรรมและศีลธรรมอนัดีงาม
ของสงัคม โดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อสภาวะสิงแวดลอ้มเป็นสาํคญั 

5. พึงแจง้ให้ทราบถึงขอ้มูลทีเกียวกบัคุณลกัษณ์ หรือส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ และ
บริการทีเปลียนแปลงไป อนัอาจมีผลต่อการตดัสินใจของผูซื้อ 

6. ไม่ลอกเลียนแบบสินคา้หรือบริการของผูอื้น โดยวิธีการทีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
ด้านการตังราคา 
1. ไม่รวมกลุ่มกนัตงัราคาหรือสมยอมรู้เห็นในการกาํหนดราคาทีเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู ้

ซือ 
2. กาํหนดผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมของทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งในขบวนการทางการตลาด

อยา่งเป็นธรรม 
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3. ใหข้อ้มูลเกียวกบัราคาของผลิตภณัฑแ์ละบริการอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

4. ไม่กระทาํการใดๆ เพือใหสิ้นคา้ราคาสูงขึนโดยไม่มีเหตุผล 
ด้านการกระจายสินค้า 
1. ไม่กกัตุนสินคา้ 
2. ไม่ผกูขาดช่องทางการกระจายสินคา้ 
3. ไม่พยายามบีบบงัคบัผูค้า้อิสระใหข้ายสินคา้เฉพาะของตน 

4. ควรใหบ้ริการต่อผูค้า้ทุกรายเท่าเทียมกนัในทุกสภาวะตลาด 

ด้านการส่งเสริมการขาย 
1. ละเวน้การโฆษณาทีเป็นเทจ็หรือทีอาจก่อใหเ้กิดการเขา้ใจผดิ 

2. ละเวน้วิธีการส่งเสริมการขายทีเป็นการหลอกลวง 
3. ละเวน้กลวิธีการขายทีเป็นการบีบบงัคบัให้ลูกคา้ซือผลิตภณัฑห์รือบริการทีลูกคา้ไม่

ตอ้งการ หรือทาํใหลู้กคา้ซือโดยสาํคญัผดิ 

4. ละเวน้การโฆษณาหรือใหข่้าวสารต่อสือมวลชนทีบิดเบือนความจริงหรือผดิวฒันธรรม 

ศีลธรรมอนัดีงาม หรือเป็นการใหร้้ายป้ายสีคู่แข่งขนั ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

ด้านการวจัิยตลาด 

1. ละเวน้การแอบอา้งการวิจยัตลาดเพือใชใ้นการขายสินคา้และบริการหรือการระดมทุน
เพือกิจกรรมใดๆ 

2. ละเวน้การใหข้อ้มูลทีบิดเบือนหรือบกพร่องไม่สมบูรณ์ 

3. ไม่นาํขอ้มูลวิจยัของลูกคา้ไปใชเ้พือประโยชน์ส่วนตน 

4. ปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและไม่นาํขอ้มูลอนัเป็นความลบัของลูกคา้ไป
เปิดเผยโดยมิไดรั้บอนุญาต 

ข้อพงึปฏิบัติเกยีวกบัสัมพนัธภาพองค์กร 
1. พึงรักษาความลบัของขอ้มูลทางองคก์ร ไม่นาํไปเพือประโยชน์ส่วนตนหรือในทางทีอาจ

ทาํใหอ้งคก์รไดรั้บความเสียหาย 
2. ปฏิบติัตามหนา้ทีความรับผิดชอบตามสัญญาต่างๆ ทีไดใ้ห้ไวด้ว้ยความซือสัตยสุ์จริต 

ตรงไปตรงมา และเป็นธรรม 

3. ไม่ฉวยโอกาสจากสถานการณ์ต่างๆ สร้างผลประโยชน์ใหก้บัตนเองหรือก่อใหเ้กิดความ
เสียหาย หรือความไม่เป็นธรรมต่อผูอื้นและองคก์าร 

4. เคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้น ไม่นาํผลงานของผูอื้นแมเ้พียงบางส่วนไป
ใชป้ระโยชน์ส่วนตน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตหรือใหค่้าตอบแทนแก่เจา้ของงานเสียก่อน 
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ข้อพงึปฏิบัติเกยีวกบัสภาพแวดล้อม 

1. ใชพ้ลงังานและทรัพยากรธรรมชาติทีมีอยูอ่ยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ละเวน้จาการประกอบการใดๆ อนัเป็นการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม 

3. หาทางปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหดี้ขึน และพยายามใชท้รัพยากรทีจะนาํกลบัมาใชไ้ดอี้ก 
 

สรุป 

การตลาด หมายถึง กระบวนการเคลือนยา้ยผลิตภณัฑ์ หรือ บริการ เพือตอบสนองความ
ตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคสูงสุด  

 ระบบการตลาด หมายถึง กลุ่มบุคคล หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานเพือทาํหนา้ที
เคลือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากผูผ้ลิตไปถึงผูบ้ริโภคและทาํหน้าทีตอบสนองความตอ้งการ
ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ผูผ้ลิต คนกลาง ตวัแทน บริษทัขนส่ง คลงัสินคา้ บริษทัประกนัภยั เป็นตน้ 

 การตลาดความสําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม องค์กรธุรกิจ และส่วนบุคคล 

รายละเอียดดงัต่อไปนี ซึงวิวฒันาการทางการตลาดเปลียนแปลงตามสภาพแวดลอ้มและพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคทีเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัสามารถแบ่งเป็น 4 ยุคได้แก่ 1)         

ยคุการผลิต 2) ยคุการขาย  3) ยคุการตลาด และ4) ยคุการจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกคา้  
แนวความคิดทางการตลาดมีรายละเอียดดงัต่อไปนี1) แนวคิดเนน้การผลิต 2)แนวความคิด

เนน้ผลิตภณัฑ ์3)แนวคิดเนน้การขาย 4) แนวคิดเนน้การตลาด 5) แนวคิดการตลาดเพือสังคม และ6) 

แนวคิดการตลาดแบบองคร์วม 

อรรถประโยชน์ทางการตลาดไดแ้ก่ 1)อรรถประโยชน์ดา้นรูปแบบ 2) อรรถประโยชน์ดา้น
การจัดจาํหน่าย 3) อรรถประโยชน์ด้านเวลา 4) อรรถประโยชน์ด้านการเป็นเจ้าของ และ5) 

อรรถประโยชน์ดา้นภาพลกัษณ์  

คุณค่าหมายถึง คุณค่าในสายตาของผูบ้ริโภคเป็นความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์รวม
ในสายตาผูบ้ริโภคและตน้ทุนของลูกคา้ความพึงพอใจหมายถึง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเป็นสิง
ทีสาํคญัมากในการทาํธุรกิจ เนืองจากหากผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจในตวัผลิตภณัฑห์รือธุรกิจแลว้ 
จะเกิดกระบวนการตดัสินใจซือและเกิดการซือซาํ เกิดความจงรักภกัดี และเป็นลูกคา้ของธุรกิจใน
ระยะยาวต่อไปในอนาคต  

ส่วนประสมทางการตลาดมีเครืองมือทีสําคญัดงัต่อไปนี 1) ผลิตภณัฑ์ 2) ราคา 3) การจดั
จาํหน่าย และ4) การสือสารทางการตลาด  
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กจิกรรมท้ายบท 

 ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มยอ่ย ใหแ้ต่ละกลุ่มมีสมาชิก 5-6 คน โดยเลือกธุรกิจทีสนใจมา 3 ธุรกิจ 
พร้อมวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจดงักล่าว ประกอบดว้ยอะไรบา้ง และนาํเสนอ
ชวัโมงถดัไป 

 

คาํถามท้ายบท 

1. จงบอกความหมายของการตลาด 

2. จงอธิบายความสาํคญัของการตลาดต่อพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งละเอียด 

3. วิวฒันาการทางการตลาดเปลียนแปลงตามสภาพแวดลอ้มและพฤติกรรมผูบ้ริโภค ตงัแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนัสามารถแบ่งออกเป็นกียคุ อะไรบา้ง 

4. อรรถประโยชน์ทางการตลาดในดา้นต่างๆมีทงัหมดกีดา้น อะไรบา้ง จงอธิบาย 
5. การดาํเนินงานดา้นการตลาดมีหนา้ทีทีสาํคญัไดแ้ก่อะไรบา้ง จงอธิบาย 
6. ส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่อะไรบา้ง จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท ี2 

สภาพแวดล้อมทางการตลาด 

จํานวน 3 ชัวโมง 
 

หัวข้อเนือหาประจําบท 

 1. สภาพแวดลอ้มทางการตลาด 

2. สภาพแวดลอ้มภายนอก 

3. สภาพแวดลอ้มภายใน 

4. การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาด 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายสภาพแวดลอ้มทางการตลาดได ้

2. อธิบายสภาพแวดลอ้มภายนอกได ้

3. อธิบายสภาพแวดลอ้มภายในได ้

4. สามารถการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาดได ้

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนบทที 2 เรืองระบบการตลาดและสิงแวดลอ้มทางการ
ตลาด 

2. การบรรยายสรุปเนือหาระบบการตลาดและสิงแวดลอ้มทางการตลาด 

3. ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มยอ่ย ใหแ้ต่ละกลุ่มมีสมาชิก 5-6 คน ทาํการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ทางการตลาดของศูนยห์นงัสือจุฬา พร้อมระบุจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรค 

4. นกัศึกษาร่วมกนัแสดงความคิดเห็น แต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอผลการวิเคราะห์หนา้ชนั
เรียน และอาจารยชี์แนะส่วนทีตอ้งแกไ้ข 

5. สอนเสริมในหวัขอ้ทีนกัศึกษาไม่เขา้ใจหรือหวัขอ้ทีมีคาํถามในชนัเรียน 

 

สือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. สือการสอนอิเลก็โทรนิกส์ 
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3.  บทความทา้ยบท 

 

การวดัผลและประเมินผล 
1. สงัเกตจากการเขา้ชนัเรียนและความสนใจขณะทีผูส้อนบรรยายของนกัศึกษาในชนัเรียน 

2. สงัเกตความสนใจ การมีส่วนร่วมในการซกัถาม การตอบปัญหาขณะทีผูส้อนบรรยาย 
3. ตรวจสอบการนาํเสนอกิจกรรมทา้ยบท 

4. ตรวจสอบการตอบแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทท2ี 

สภาพแวดล้อมทางการตลาด 

 

บทนํา 
สภาพแวดล้อมทางการตลาด  คือ สิงแวดล้อมทีอยู่รอบธุรกิจ และมีอิทธิพลต่อการ

ดาํเนินงานทางธุรกิจทงัทางตรงและทางออ้ม ซึงสภาพแวดลอ้มทางการตลาดมีการเปลียนแปลงอยู่
ตลอดเวลานกัการตลาดจาํเป็นตอ้งศึกษารายละเอียดและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาดให้
ชดัเจน เนืองจากสภาพแวดลอ้มทางการตลาดส่งผลกระทบทงัทางตรงและทางออ้มในการทาํธุรกิจ
หากนักการตลาดไม่ทาํความเขา้ใจเกียวกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดอาจส่งผลเสียต่อการ
วางแผนการตลาดได ้เพือป้องกนัการเกิดขอ้ผิดพลาดในการวางแผนการดาํเนินงาน นกัการตลาด
จาํเป็นต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทางการตลาด
ภายนอกและสภาพแวดลอ้มทางการตลาดภายในรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

สภาพแวดล้อมทางการตลาด(Marketing Environment) 

 นกัวิชาการไดหึ้ความหมายของสภาพแวดลอ้มทางการตลาดรายละเอียดดงัต่อไปนี 

วิทวสั  รุ่งเรืองผล (2555, 16) ไดใ้ห้ความหมายของสภาพแวดลอ้มทางการตลาดไวว้่า 
สภาพแวดลอ้มทางการตลาด หมายถึง ปัจจยัทีนกัการตลาดไม่สามารถควบคุมได ้หรืออาจควบคุม
ไดบ้างส่วน มีการเปลียนแปลงตลอดเวลา โดยปัจจยัต่างๆนนั สามารถสร้างโอกาสหรืออุปสรรคใน
การดาํเนินกิจกรรมทางการตลาด 

ณัฐพงษ ์ สีบุญเรือง (2550, 24) ไดใ้ห้ความหมายของสภาพแวดลอ้มทางการตลาดไวว้่า 
สภาพแวดลอ้มทางการตลาด หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดลอ้มภายในทีมี
อิทธิพลต่อการทาํธุรกิจ ซึงปัจจยัเหล่านีสร้างโอกาสหรืออุปสรรคใหแ้ก่ธุรกิจได ้และมีอิทธิพลต่อ
โปรแกรมการตลาดดว้ย 

จากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปความหมายของสภาพแวดลอ้มทางการตลาดได้ว่า 
สภาพแวดลอ้มทางการตลาด หมายถึง สภาพแวดลอ้มทีมีอิทธิพลต่อการดาํเนินงานทางการตลาด
สร้างโอกาสหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน  ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมภายนอกและ
สภาพแวดลอ้มภายในดงัรายละเอียดต่อไปนี 
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สภาพแวดล้อมภายนอก (External Factor) 

สภาพแวดลอ้มภายนอกเป็นสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจทีไม่สามารถควบคุมได ้ส่งผลให้เกิด
โอกาสและอุปสรรคในการดาํเนินงานทางธุรกิจ ประกอบดว้ย 

1. สภาพแวดล้อมระดับจุลภาค (Microenvironment) เป็นสภาพแวดลอ้มทีอยู่ใกลชิ้ดกบั
บริษทั ส่งผลกระทบต่อบริษทัในวงแคบ สามารถแบ่งออกได ้3 ประเภทไดแ้ก่ 

     1.1 ผู้ขายปัจจัยการผลติ (Suppliers) ผูข้ายปัจจยัการผลิตมีความสาํคญัต่อบริษทั เนืองจาก
ทาํหน้าทีผลิตวตัถุดิบทีใชใ้นการผลิต แลว้จดัส่งวตัถุดิบเพือใชใ้นการผลิตให้กบับริษทั โดยหาก
ผูข้ายปัจจยัการผลิตไม่มีความรับผิดชอบส่งวตัถุดิบไม่ตรงเวลาจะส่งผลต่อกระบวนการผลิตได ้

นอกเหนือจากหน้าทีจัดการด้านวตัถุดิบแล้ว ผูข้ายปัจจัยการผลิตยงัช่วยบริษัทในการพฒันา
ผลิตภณัฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ เพือตอบสนองความตอ้งการและสร้างความแตกต่างทางการ
แข่งขนัให้บริษทัอีกทางหนึง โดยหากพิจารณาอาํนาจการต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิต หากมี
อาํนาจการต่อรองเหนือกว่าบริษทั เช่น กรณียมี์ผูข้ายปัจจยัการผลิตเพียงแค่รายเดียวบริษทัจะเกิด
อุปสรรคในการดาํเนินงานแต่หากบริษทัมีอาํนาจการต่อรองเหนือกว่าผูข้ายปัจจัยการผลิตจะ
กลายเป็นโอกาสในการดาํเนินงาน 

     1.2 คนกลางทางการตลาด (Middleman) คนกลางทางการตลาดทาํหนา้ทีช่วยกระจาย
ผลิตภณัฑ์จากบริษทัส่งไปถึงผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย ซึงนอกเหนือจากหน้าทีกระจายสินคา้แลว้ คน
กลางยงัช่วยเกบ็รักษาสินคา้ไวเ้พือจดัจาํหน่าย และยงัทาํหนา้ทีส่งเสริมการตลาดใหก้บัธุรกิจอีกทาง
หนึง โดยหากปราศจากคนกลางทางการตลาด จะส่งผลให้การดาํเนินงานทางการตลาดประสบ
ปัญหาได ้เช่น คนกลางขาดความกระตือรือร้นในการกระจายผลิตภณัฑไ์ม่รักษาระดบัสินคา้คงคลงั
ใหเ้หมาะสม ส่งผลใหผ้ลิตภณัฑที์จดัจาํหน่ายขาดตลาดได ้โดยหากพิจารณาอาํนาจการต่อรองของ
คนกลางทางการตลาด หากมีอาํนาจการต่อรองเหนือกว่าบริษทั เช่น คนกลางทางการตลาดเป็นผูมี้
ความชาํนาญและเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดดี้ บริษทัจะเกิดอุปสรรคในการดาํเนินงาน แต่หากบริษทัมี
อาํนาจการต่อรองเหนือกวา่จะกลายเป็นโอกาสในการดาํเนินงาน 

     1.3 ผู้บริโภคหรือตลาดเป้าหมาย (Consumer or Tarket Market) เป็นกลุ่มเป้าหมายที
มีความสําคญัทีสุดในการดาํเนินธุรกิจ เนืองจากเป็นผูซื้อและใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการของบริษทั 

ดงันันนักการตลาดจาํเป็นทีจะศึกษาถึงพฤติกรรมการซือ การแบ่งส่วนตลาด การกาํหนดตลาด
เป้าหมาย และการกาํหนดตาํแหน่งทางการตลาด เพือกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2. สภาพแวดล้อมระดับมหภาค (Macroenvironment) เป็นสภาพแวดลอ้มทีอยู่กวา้งกว่า
ระดบัจุลภาค ส่งผลกระทบต่อบริษทัในวงกวา้ง สามารถแบ่งออกได ้7 ประเภทไดแ้ก่ 



27 

 

 

     2.1 ประชากรศาสตร์ (Demography) โครงสร้างด้านประชากรศาสตร์มีส่วนสําคญั 

เนืองจากการเปลียนโครงสร้างดา้นต่างๆของประชากร เช่น อตัราการเกิด อตัราการเสียชีวิต ระดบั
การศึกษา ระดบัรายได ้การขยายตวัของชุมชนเมือง การยา้ยถินฐานของชุมชนชนบท มีส่วนสาํคญั
ในการดาํเนินธุรกิจทงัสิน เช่น อตัราการเกิดของเด็กในยุคปัจจุบนัมีอตัราลดลง เนืองจากรัฐบาลมี
นโยบายควบคุมจาํนวนประชากร ส่งผลให้ภาคแรงงานมีปัญหา ขาดแรงงานในการทาํงาน มีอตัรา
การเสียชีวิตน้อยลง ส่งผลให้ประชาชนสูงอายุมีมากยิงขึน รัฐจาํเป็นทีจะต้องเขา้มาดูแลเรือง
สวสัดิการต่างๆให้กบัผูสู้งอายุ นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งปรับผลิตภณัฑใ์ห้สอดคลอ้งกบัโครงสร้าง
ทางสังคมทีเปลียนแปลง เช่น ปรับเปลียนกลยุทธ์การดาํเนินงานจากผลิตผา้ออ้มสาํเร็จสาํหรับเด็ก
เป็นผลิตผา้ออ้มสาํหรับผูใ้หญ่เป็นตน้ 

     2.2 เศรษฐกจิ (Economic) เศรษฐกิจมีส่วนเกียวขอ้งกบักาํลงัซือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค 

เนืองจากเศรษฐกิจมีผลต่อการจา้งงานของประชาชน การจบัจ่ายใชส้อย ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืด
อตัราดอกเบีย อตัราการแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ สิงเหล่านีส่งผลต่อการดาํเนินธุรกิจ
ทงัสิน เช่น หากรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุน้เศรษฐกิจดว้ยการลดอตัราดอกเบียเงินฝากลดลง 
ส่งผลให้ประชาชนไม่นิยมนาํเงินฝากธนาคาร จะนาํเงินมาลงทุนเพราะให้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนมากกว่าอตัราดอกเบีย ส่งผลให้เกิดการจา้งงานมากยิง แรงงานมีงานทาํ มีเงินเดือน กระแส
เงินทุนหมุนในระบบเศรษฐกิจสูง ประชาชนสามารถจบัจ่ายใชส้อยสินคา้และบริการต่างๆสะดวก
ในทางตรงกันข้ามหากรัฐบาลมีนโยบายรัดเข็มขัด ไม่กระตุ้นเศรษฐกิจ เศรษฐกิจจะตกตํา 
ประชาชนไม่มีกาํลงัซือ และส่งผลใหสิ้นคา้ลน้ตลาด 

     2.3 คู่แข่งขัน (Compettition) ประเทศไทยใชร้ะบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เปิดโอกาส
ให้ผูป้ระกอบการแข่งขนัการคา้อยา่งเสรี คู่แข่งขนัในการดาํเนินธุรกิจมีจาํนวนมาก ส่งผลทางตรง
ในการดาํเนินธุรกิจ นักการตลาดจาํเป็นต้องวิเคราะห์ว่าใครคู่แข่งขัน คู่แข่งมีกลยุทธ์ในการ
ดาํเนินงานในดา้นต่างๆ เช่น แผนการการตลาด การจดัองคก์รการบริหารงานบุคคล การบริหาร
การเงินอยา่งไร เพือนาํมาพฒันาแผนการดาํเนินงาน และสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเหนือกวา่
คู่แข่งขนั โดยพิจารณาดงัต่อไปนี 

          2.3.1 รูปแบบการแข่งขัน สามารถแบ่งออกได ้2 ประเภทไดแ้ก่ 

                2 .3 .1 .1  คู่แข่งขันทางตรง คือ  คู่แ ข่งขันทีขายผลิตภัณฑ์  บริการ  และมี
กลุ่มเป้าหมายคลา้ยคลึงกบับริษทั เช่น คู่แข่งขนัทางตรงของบะหมีกึงสาํเร็จรูปมาม่า คือ บะหมีกึง
สาํเร็จรูปยาํยาํ 

                2.3.1.2 คู่แข่งขนัทางอ้อม คือ คู่แข่งขนัทีขายผลิตภณัฑ ์บริการทีสามารถทดแทน
ผลิตภณัฑข์องบริษทั เช่น คู่แข่งขนัทางตรงของบะหมีกึงสาํเร็จรูปมาม่า คือ โจ๊กคพัตราคะนอ 
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           2.3.2 โครงสร้างตลาดทางการแข่งขัน (Compettition market structure) หากจดั
ประเภทการแข่งขนัโดยใช้จาํนวนผูผ้ลิต ผูข้าย หรือ คู่แข่งขนัเป็นเกณฑ์ (กมลพร  นครชัยกุล
,ม.ป.ท:35)สามารถแบ่งไดด้งันี  

                                 2.3.2.1 ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์ (Pure competition market) เป็นตลาดทีมี
ลกัษณะดงันี 1) มีจาํนวนผูซื้อผูข้ายทีมากจนทาํใหก้ารซือหรือการขายของคนใดคนหนึงไม่สามารถ
ส่งผลกระทบใหร้าคาตลาดเปลียนแปลงไปได ้2) สินคา้มีลกัษณะใกลเ้คียงกนัมากหรือเป็นสินคา้ที
เหมือนกนัทุกประการ 3) ผูข้ายหรือผูผ้ลิตสินคา้รายใหม่สามารถเขา้สู่ตลาดไดโ้ดยง่ายโดยไม่มี
อุปสรรค และ 4) ผูซื้อและผูข้ายต่างมีขอ้มูลข่าวสารในตลาดอยา่งสมบูรณ์และเท่าเทียมกนั ตวัอยา่ง
ตลาดทีใกลเ้คียงตลาดประเภทนี ไดแ้ก่ ตลาดสินคา้เกษตร เช่น ขา้ว ยางพารา เป็นตน้ 

                    2.3.2.2 ตลาดกงึแข่งขันกงึผูกขาด (Monopolistic competition market) เป็น
ตลาดทีมีลกัษณะดงันี 1) มีจาํนวนผูซื้อและผูข้ายมาก 2) สินคา้ของผูผ้ลิตแต่ละรายมีความแตกต่าง
กนัในความรู้สึกของลูกคา้ 3) การกาํหนดราคาเป็นอิสระต่อกนั ตวัอยา่งสินคา้ทีอยูใ่นตลาดนีไดแ้ก่ 

กระเบืองมุงหลงัคา ยาสระผม สบู่ นาํอดัลม ไก่ทอด เสือผา้สาํเร็จรูป เป็นตน้ ซึงวิธีทาํใหสิ้นคา้ของ
ตนแตกต่างจากคนอืน อาจทาํไดโ้ดยการโฆษณา การตอกยาํถึงความแตกต่างของสินคา้ของตนดว้ย
สญัลกัษณ์ของสินคา้ เช่น นาํดืมยหีอ้ต่างๆ เป็นตน้ 

                   2.3.2.3 ตลาดทีมีผู้ขายน้อยราย (Oligopoly market) มีลกัษณะดงันี 1) ผูผ้ลิต
เพียง 2-3 รายในตลาด แต่ละรายเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ 2) สินคา้อาจจะเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัก็ได ้

แต่สามารถใชท้ดแทนกนัได ้3) ผูผ้ลิตมกัจะรวมกนัตงัราคาเพือให้ไดก้าํไรสูงสุดร่วมกนั ตวัอย่าง
สินคา้ทีอยูใ่นตลาดนีไดแ้ก่ นาํมนั ซีเมนต ์เป็นตน้ 

                  2.3.2.4 ตลาดผูกขาด (Monopoly market) เป็นตลาดทีมีลกัษณะดังนี 1)            

มีผูผ้ลิตเพียงรายเดียว (Monopolist) 2) สินคา้มีลกัษณะทีไม่เหมือนใคร ไม่สามารถหาสินคา้อืนมา
แทนไดอ้ย่างใกลเ้คียง 3) สามารถกีดกนัการเขา้มาของผูผ้ลิตรายใหม่ๆ ได ้ซึงมีทงัการผกูขาดตาม
ธรรมชาติของการผลิต เช่น กิจการโทรศพัทบ์า้นหรือไฟฟ้า หรือจาํเป็นตอ้งลงทุนสูงมาก หรืออาจ
เกิดการผกูขาดจากนโยบายรัฐ เช่น การผลิตบุหรี หรือ สลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นตน้ 

          2.3.3 แรงกดดัน 5 ประการ ซึงคิดคน้โดย Michael E. Porter คือ แรงกดดนัทีมีผลต่อ
การแข่งขนัในอุตสาหกรรมหนึง ประกอบดว้ยแรงกดดนั 5 ประการไดแ้ก่ 

       2.3.3.1 สภาพการณ์ของการแข่งขัน (Rivaly between established firms) เป็น
การวิเคราะห์ถึงความสามารถทางการแข่งขนัระหว่างบริษทัและคู่แข่งขนั เช่น จาํนวนคู่แข่งขนัใน
ตลาดส่วนครองตลาด กลยุทธ์การดาํเนินงาน เงินลงทุน เทคโนโลยีทีใช ้หากบริษทัทีคู่แข่งขนัทีมี
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ความสามารถในการดาํเนินงานสูงส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัทีรุนแรง อาจทาํใหบ้ริษทัประสบปัญหา
ได ้

 2.3.3.2.อาํนาจการต่อรองของผู้บริโภค (Bargaining power of buyer) เป็นการ
วิเคราะห์เพือทราบถึงอาํนาจการต่อรองของผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคจะมีอาํนาจการต่อรองสูงกว่า
บริษทัในกรณีดังต่อไปนี ผูบ้ริโภคซือผลิตภณัฑ์จาํนวนมาก ผูข้ายมีจาํนวนมาก ตน้ทุนในการ
เปลียนแปลงผูข้ายตาํ เป็นตน้ 

 2.3.3.3 อํานาจการต่อรองของผู้ขาย (Bargaining power of suppliers) เป็นการ
วิเคราะห์เพือทราบถึงอาํนาจการต่อรองของผูข้าย โดยผูข้ายจะมีอาํนาจการต่อรองสูงกว่าบริษทัใน
กรณีดงัต่อไปนี ผูข้ายเป็นผูน้าํในตลาด ผูข้ายมีจาํนวนนอ้ยราย ตน้ทุนในการเปลียนแปลงผูข้ายสูง 
เป็นตน้ 

 2.3.3.4 การเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ (Risk of entry by potential 

competitors) เป็นการวิเคราะห์เพือทราบถึงความสามารถในการแข่งขนัของคู่แข่งขนัรายใหม่ โดย
คู่แข่งขนัรายใหม่สามารถสร้างอุปสรรคในการดาํเนินงานให้กบับริษทั บริษทัจาํเป็นตอ้งปกป้อง
ส่วนแบ่งทางการตลาดโดยสร้างความแตกต่างในการดาํเนินธุรกิจ เช่น การใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่
ในการผลิต การจดลิขสิทธิใหก้บัผลิตภณัฑใ์หม่ เงินลงทุนในการดาํเนินสูง ซึงจะช่วยปกป้องไม่ให้
คู่แข่งขนัรายใหม่เขา้แข่งขนัไดง่้าย 

 2.3.3.5 สินค้าและบริการทดแทน (Threat of substitute products) การพิจารณา
เรืองสินคา้และบริการทดแทนเป็นสิงทีสําคญัในการทาํธุรกิจ โดยหากบริษทัมีสินคา้หรือบริการ
ทดแทนจาํนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาในการดาํเนินงานได้ เช่น ในอุตสาหกรรมก่อสร้างมี
เปลียนแปลงวสัดุในการทาํผนงัจากเดิมนิยมใชไ้มเ้ปลียนมาใชไ้มส้าํเร็จรูปแทนซึงสะดวกต่อการใช้
งาน หาง่าย และราคาถูกกวา่ไม ้
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รูปภาพที 2.1 แรงกดดนั 5 ประการ 
ทีมา (David, 2005, 93) 

       2.4 สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural environment) หมายถึง 
สถาบนัและแรงขบัอืนๆ ทีมีอิทธิพลต่อค่านิยม การรับรู้ ความชอบและพฤติกรรมของคนในสังคม 

มนุษยเ์ติบโตขึนมาในสังคมทีประกอบด้วยความเชือและค่านิยมพืนฐานทีมีลกัษณะเฉพาะตวั 
คุณลักษณะของสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมทีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจทาง
การตลาด : ความเหนียวแน่นในค่านิยมทางวฒันธรรมประชาชานทีอยู่ในสังคมหนึงๆ จะมีความ
เชือ และค่านิยมต่างๆ อยู ่2 ปะเภท คือ1. ความเชือและค่านิยมทีเป็นแก่น และประเภทที 2 เป็นความ
เชือและค่านิยมอนัดบัรองในส่วนทีเป็นแก่นของความเชือและค่านิยมจะมีระดบัความเหนียวแน่น
อยู่สูงมาก เช่น คนไทยมีความเชือว่าการมีชาติปัจจุบนัและชาติหน้า การให้ทาน โดยความเชือ
เหล่านีมีผลต่อรูปแบบทศันคติและพฤติกรรมในการดาํเนินชีวิต ความเชือ และค่านิยมทีคนไทยมีอยู่
จะถูกถ่ายทอดจากกลุ่มอา้งอิงทีเป็นกลุ่มปฐมภูมิ คือ จากพ่อ-แม่ พีนอ้ง เพือไปสู่ลูกหลาน และจะ
ถูกปลูกฝังให้มากขึนอีกจากโรงเรียน มหาวิทยาลยั วดั แต่ถา้หากเป็นความเชือและค่านิยมอนัดบั
รอง พบว่า สามารถเปลียนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา ยกตวัอย่างเช่น การทีคนไทยมีความเชือใน         

สิงศกัดิสิทธิถือว่าเป็นแก่นของความเชือ และในขณะเดียวกนัความเชือในองคท์า้วจตุคามรามเทพ

อาํนาจการ
ต่อรองของ
ผู้บริโภค 

การเข้ามาของ
คู่แข่งขนัราย
ใหม่

สินค้าและ
บริการทดแทน 

สภาพการณ์
ของการ
แข่งขนั

อาํนาจการ
ต่อรองของผู้ขาย 
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เป็นความเชืออนัดบัรองลงมา ซึงนกัการตลาดมีโอกาสทีจะเปลียนแปลงความเชือในอนัดบัรองนีได้
โดยไม่ยาก 

2.5 สภาพแวดล้อมทางกฎหมายและการเมือง (Political-Legal environment) แรงกดดนั
เหล่านีจะอยู่ในรูปของนโยบาย การเงิน งบประมาณ กฎหมายและขอ้บงัคบั ซึงจะส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานขององค์กรและบุคคลในสังคม ตลอดจนกิจกรรมทางการตลาด  ซึงบางครังการ
เปลียนแปลงก็อาจก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ การเพิมขึนของขอ้กาํหนดทางกฎหมายธุรกิจ 
(increasing Legistation) กฎหมายธุรกิจมี 3 ลกัษณะ คือ (1) เพือคุม้ครองกิจการ (Protect Company) 

เพือให้การแข่งขนัมีความเป็นธรรม เช่น กฎหมายลิขสิทธิ กฎหมายภาษีอากร (2) เพือคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค (Protect Consumers) จากการปฏิบติัทีไม่ยุติธรรมจากธุรกิจ เช่น พระราชบญัญติัยา 
พระราชบญัญติัผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (3) เพือคุม้ครองประโยชน์ของสังคม (Protect the interests 

of society) เช่น กฎหมายสิงแวดลอ้ม 

2.6 สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technology Environment) เป็นแรงกดดนัทีก่อใหเ้กิด
เทคโนโลยีใหม่ๆ ก่อให้เกิดผลิตภณัฑแ์ละโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีสมยัใหม่ใน
เรือง NANO ยาปฏิชีวนะ ทีวีจอแบน สิงต่างๆ ทีมนุษยคิ์ดคน้ขึนมาไดท้าํใหรู้ปแบบการบริโภคและ
การดาํรงชีวิตดีขึน ในโลกมีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่โดยใชเ้ทคโนโลยีอยูต่ลอดเวลา เทคโนโลยี
อาจจะก่อใหเ้กิดโอกาส หรือขอ้จาํกดั กไ็ดเ้ช่น เทคโนโลยเีครืองคิดเลขมาทาํลายลูกคิด การเกิดของ
เครืองเล่น DVD เป็นการทาํลายเครืองเล่นวีดีโอเทป ในขณะเดียวกนัเครืองวีดีโอเทปก็ไดก้า้วเขา้มา
ทาํลายธุรกิจโรงภาพยนตร์แบบดงัเดิม โทรศพัทมื์อถือไดก้ลายเป็นขอ้จาํกดัของโทรศพัทพ์ืนฐาน 

ฯลฯ 

2.7 สภาพแวดล้อมทางทรัพยากรธรรมชาติ (Natural environment) ทรัพยากรธรรมชาติ
แบ่งตามลกัษณะการใชไ้ด ้2 ประเภท คือ 

     2.7.1 ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วไม่หมดสิน ไดแ้ก่ พลงังานจากดวงอาทิตย ์ลม 

อากาศ ฝุ่ น ใชเ้ท่าไหร่กไ็ม่มีการเปลียนแปลงไม่รู้จกัหมด 

     2.7.2 ทรัพยากรธรรมชาติทีใช้แล้วหมดสิน ไดแ้ก่ ป่าไม ้สัตวป่์า ประชากรโลก ความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน ทศันียภาพ ฯลฯบทบาทของนกัธุรกิจทีมีสภาพแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติ มี 

3 กรณีดว้ยกนัคือ 1) การปกป้องและอนุรักษธ์รรมชาติ เช่น บริษทัทีดาํเนินกิจการป่าไม ้จะตอ้งทาํ
การปลูกป่าทดแทนเพือปกป้องพืนผวิดินและเพือประกนัวา่โลกจะมีไมเ้พียงพอต่อความตอ้งการใน
อนาคต 2) การแกปั้ญหาสิงแวดลอ้ม เช่น การบรรจุหีบห่อทีไม่ทาํลายสภาพแวดลอ้ม 3) การทาํลาย
จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ภยัพิบติัจากนาํท่วมโรงงาน(ณฐัพงษ ์ สีบุญเรือง, 2550, 40-41) 
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สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

สภาพแวดลอ้มภายในเป็นสภาพแวดลอ้มภายในกิจการทีสามารถควบคุมได ้การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในทาํใหกิ้จการทราบถึงจุดแขง็และจุดอ่อนของกิจการประกอบดว้ย2 ส่วนคือ 
 1. ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)ประกอบดว้ยผลิตภณัฑร์าคาช่องทางการ
จดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาด 

 2. สภาพแวดล้อมภายในนอกเหนือส่วนประสมทางการตลาดเป็นสิงแวดลอ้มภายใน
นอกเหนือจากการทาํงานดา้นการตลาดในบริษทัเช่น 

     2.1 ฝ่ายผลติ ทาํหนา้ทีในการผลิตสินคา้เพือจดัจาํหน่ายใหก้บัผูบ้ริโภค 

      2.2 ฝ่ายการเงินและบัญชี ทาํหนา้ทีตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงิน การรับ-จ่ายของบริษทั 

      2.3 ฝ่ายวจัิยและพฒันา ทาํหนา้ทีในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่เพือตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคซึงเป็นหน่วยงานทีมีความสาํคญัของบริษทัเช่นบริษทัโนเกียจะมีฝ่ายวิจยัและพฒันาที
ทาํหนา้ทีในการพฒันาคุณสมบติัโทรศพัทมื์อถือโดยเฉพาะ 

     2.4 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทาํหนา้ทีสรรหาคดัเลือกและพฒันาบุคลากรในบริษทัเพือให้
ไดพ้นกังานทีมีความรู้ความสามารถในการทาํงานใหบ้ริษทั 

 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด (Marketing Environment analysis)  

หลงัจากไดท้าํการศึกษาถึงสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกเป็นทีเรียบร้อยนกัการตลาด
จาํเป็นทาํการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาดเพือประเมินความสามารถทางการแข่งขนัและ
จดัทาํกลยทุธ์ทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีอยูร่อบธุรกิจสามารถแบ่งการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มออกเป็น 4 ประเภท (SWOT) ไดแ้ก่ 

1. การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในทาํ
ให้นักการตลาดทราบถึงข้อได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งขันเช่นผลิตภัณฑ์มีความทันสมัยราคา
ผลิตภณัฑถู์กกวา่มีร้านคา้ทีตงัใกลแ้หล่งชุมชนมีการส่งเสริมการขายทีจูงใจผูบ้ริโภคเป็นตน้ 

2. การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในทาํ
ใหน้กัการตลาดทราบถึงขอ้ไดเ้สียเปรียบคู่แข่งขนัเช่นผลิตภณัฑที์ไม่ไดม้าตรฐานราคาผลิตภณัฑสู์ง
เกินความจริงพอ่คา้คนกลางไม่มีประสิทธิภาพความถีในการทาํโฆษณาตาํเป็นตน้ 

3. การวิเคราะห์โอกาส (Opportunitiess Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายนอกทาํให้นกัการตลาดทราบถึงโอกาสทางธุรกิจเช่นการขยายตวัดา้นภูมิศาสตร์ของผูบ้ริโภค
เศรษฐกิจมีแนวโนม้เจริญเติบโตคู่แข่งขนันอ้ยรายกฎหมายเอือต่อการดาํเนินธุรกิจเป็นตน้ 
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4. การวิเคราะห์อุปสรรค (Threats Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกทาํ
ให้นกัการตลาดทราบถึงอุปสรรคในการดาํเนินงานเช่นผูบ้ริโภคเปลียนแปลงทศันคติตามกระแส
นิยมคู่แข่งขนัจาํนวนมากเศรษฐกิจตกตาํการขาดแคลนปัจจยัการผลิตผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้ม
เป็นตน้ 

 

สรุป 

สภาพแวดลอ้มทางการตลาด หมายถึง สภาพแวดลอ้มทีมีอิทธิพลต่อการดาํเนินงานทาง
การตลาด สร้างโอกาสหรืออุปสรรคในการดาํเนินงาน ประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มภายนอกและ
สภาพแวดลอ้มภายในดงัรายละเอียดต่อไปนี 

สภาพแวดลอ้มภายนอกประกอบดว้ย 1) สภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาคสามารถแบ่งออกได3้ 

ประเภทไดแ้ก่ 1.1) ผูข้ายปัจจยัการผลิต 1.2) คนกลางทางการตลาด1.3) ผูบ้ริโภคหรือตลาด
เป้าหมาย  2)  สภาพแวดล้อมระดับมหภาค  สามารถแบ่งออกได้ 7  ประเภทได้แก่  2 .1) 

ประชากรศาสตร์ 2.2) เศรษฐกิจ 2.3) คู่แข่งขนั 2.3.1) รูปแบบการแข่งขนั สามารถแบ่งออกได ้2 

ประเภทไดแ้ก่ คู่แข่งขนัทางตรงและคู่แข่งขนัทางออ้ม 2.3.2) โครงสร้างตลาดทางการแข่งขนั 2.3.3) 

แรงกดดนั 5 ประการ ประกอบดว้ย2.3.3.1) สภาพการณ์ของการแข่งขนั2.3.3.2 ) อาํนาจการต่อรอง
ของผูบ้ริโภค 2.3.3.3) อาํนาจการต่อรองของผูข้าย2.3.3.4) การเขา้มาของคู่แข่งขนัรายใหม่ 2.3.3.5) 

สินคา้และบริการทดแทน2.4) สภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม 2.5) สภาพแวดลอ้มทาง
กฎหมายและการ เ มือง  2.6)  สภาพแวดล้อมทาง เทคโนโลยี  2.7)  สภาพแวดล้อมทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ  

สิงแวดลอ้มภายในประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 1)ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ราคาการจดัจาํหน่ายและการส่งเสริม2)สภาพแวดลอ้มภายในนอกเหนือ
ส่วนประสมทางเช่นฝ่ายผลิตฝ่ายการเงินและบญัชีฝ่ายวิจยัและพฒันาฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาดการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มออกเป็น4 ประเภท 

(SWOT) ไดแ้ก่ 1)การวิเคราะห์จุดแขง็ 2)การวิเคราะห์จุดอ่อน 3)การวิเคราะห์โอกาสและ4)การ
วิเคราะห์อุปสรรคเอกสารอา้งอิง 

 

บทความเรืองการตลาดทางอนิเตอร์เน็ท : โอกาส ทางเลอืก และความท้าทายใหม่ 

มีกิจการจาํนวนไม่น้อยทีน่ากลยุทธ์การตลาดทางอินเทอร์เน็ตมาใช ้แต่มีเพียงไม่กีแห่งที
ประสบความสาํเร็จ บทความชินนียกกรณีศึกษาการทาํการตลาดทางอินเทอร์เน็ตในประเทศในคือ 
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ศูนยห์นังสือจุฬา อนัจะเป็นแบบอย่างให้กบัผูส้นใจนาํการตลาดทางอินเทอร์เน็ตไปปรับใช้กบั
องคก์รของตนไดเ้ป็นอยา่งดี 

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ 

การทาํการตลาดทางอินเทอร์เน็ตสาํหรับธุรกิจทีขายสินคา้จะมีลกัษณะทีแตกต่างกบัการทาํ
การตลาดทางอินเทอร์เน็ตสําหรับธุรกิจทีขายบริการ โดยธุรกิจทีขายบริการจะมีโอกาสประสบ
ความสาํเร็จจากการใชช่้องทางทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าธุรกิจทีขายสินคา้ สาเหตุประการหนึงอาจ
เนืองมากจากการขายสินคา้ซึงเป็นรูปธรรมนัน ลูกคา้มีความตอ้งการทีจะไดเ้ห็น จบัตอ้ง หรือได้
ทดลองใชสิ้นคา้นัน ๆ ก่อน การขายสินคา้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตกรณีทีลูกคา้ไม่เคยใช้ผลิตภณัฑ์
นนัๆ ขององคก์รมาก่อน จึงอาจเป็นการยากต่อการตดัสินใจซือเพราะสินคา้บางประเภทลูกคา้อาจ
ตอ้งการทดสอบประสิทธิภาพก่อนซือ การขายสินคา้ประเภทหนังสือทางอินเทอร์เน็ตเป็นอีก
ตวัอยา่งหนึงของการทาํการตลาดทางอินเทอร์เน็ตซึงมีทงักิจการทีประสบผลสาํเร็จและไม่ประสบ
ผลสาํเร็จ ในธุรกิจขายหนงัสือออนไลน์ Amazon.com.Inc. (www.amazon.com) ถือเป็นบริษทัที
ประสบความสาํเร็จอยา่งสูงจากการใชสื้ออินเทอร์เน็ตในการประกอบธุรกิจขายหนงัสือ ซึงถือเป็น
สินคา้หลกัของกิจการ ปัจจยัหลกัทีทาํให้ Amazon ประสบความสําเร็จ คือ เรืองของราคาและ
บริการ ซึงขอ้มูลจาก www.ecommerce.or.th ระบุว่า Amazon จะให้ส่วนลดกบัหนังสือทีไดรั้บ
ความนิยมหรือติดอนัดบัมากถึง 50% นอกจากนีในเรืองของบริการ Amazon ยงัใหบ้ริการทีหาไม่ได้
ในร้านหนังสือทวัไป เช่น การจดัอนัดบัหนังสือทุกเล่ม บทวิจารณ์หนังสือของลูกคา้ ตลอดจน
บริการอืนๆ ซึงช่วยสร้างความภกัดีของลูกคา้ต่อบริษทั เช่น บริการห่อของขวญั และการส่งบตัร
อวยพรอิเลก็ทรอนิกส์ 

สําหรับในประเทศไทยศูนยห์นังสือจุฬาฯ ถือเป็นร้านหนังสือออนไลน์แห่งแรก โดยได้
เปิดร้านคา้อยา่งเป็นทางการ เมือวนัที 26 มีนาคม 2520 และเปิดใหบ้ริการร้านขายหนงัสือออนไลน์
ผ่านทาง  www.cubook.com มาตังแต่ปี  2540 และได้มีการเปลียนแปลงชือใหม่เป็น 

www.chulabook.com ในปี 2543 สาํหรับในปัจจุบนัศูนยห์นงัสือจุฬาฯ ไดใ้หบ้ริการขายสินคา้ผา่น
ทางออนไลน์หลายประเภท ไดแ้ก่ หนงัสือพจนานุกรมอิเลก็ทรอนิกส์ ซีดี ดีวีดี และสินคา้ประเภท
อืนๆแม้ว่าศูนย์หนังสือจุฬาฯ จะประสบความสําเร็จจากการดาํเนินการขายหนังสือผ่านทาง
ออนไลน์ แต่ยอดขายหนงัสือผา่นทางเวบ็ไซตเ์ป็นพียงส่วนนอ้ยเมือเทียบกบัยอดขายผา่นหนา้ร้าน
ของกิจการเอง สาเหตุทีทาํให้ยอดขายหนงัสือออนไลน์ไม่มากนกัเนืองมาจากปัจจยัหลายประการ 
คือพฤติกรรมลูกคา้ : พฤติกรรมการซือหนงัสือของคนไทยมกัจะซือหนงัสือผา่นหนา้ร้าน เพราะ
สามารถทีจะเปิดหรืออ่านเนือหาบางส่วนในหนังสือได้ก่อนตดัสินใจซือ ถึงแมว้่าปัจจุบนัร้าน
หนงัสือออนไลน์หลายๆ แห่งไดมี้การพฒันาเวบ็ไซตโ์ดยใหร้ายละเอียดหนงัสือใหไ้ดม้ากทีสุด ไม่
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วา่จะเป็นผูแ้ต่ง สาํนกัพิมพ ์ปีทีพิมพ ์จาํนวนหนา้ เป็นตน้ แต่ในส่วนของการใส่เนือหาบางส่วนของ
หนงัสือลงบนเวบ็ไซตก์ไ็ม่สามารถทีจะทาํไดม้ากนกัเนืองจากตอ้งใชท้รัพยากรในหลายๆ ดา้น 

การประชาสัมพนัธ์ : การประชาสัมพนัธ์หนงัสือ การเปิดตวัหนงัสือ บทวิเคราะห์หรือบท
วิจารณ์หนงัสือ เพือเป็นการส่งเสริมหรือใหข้อ้มูลกบัผูอ่้านในประเทศไทยยงัมีไม่มากเท่าทีควร 

ราคา : การซือหนงัสือออนไลน์แมว้่าจะไดรั้บส่วนลด 5-15 % โดยไม่ไดจ้าํกดัจาํนวนเงิน
ซือขนัตาํ หรือการให้ส่วนลดเฉพาะการซือผ่านทางเวบ็ไซตเ์ท่านนั ไม่อาจจูงใจลูกคา้ให้ตดัสินใจ
ซือหนงัสือผา่นทางอินเทอร์เน็ตได ้เนืองจากการซือหนงัสือผา่นทางหนา้ร้านก็จะไดรั้บส่วนลดเงิน
สด 10% หากซือสินคา้ตงัแต่ 100 บาทขึนไป นอกจากนีหากพิจารณารวมค่าขนส่งจากการซือ
หนงัสือออนไลน์กลบัพบวา่มีราคารวมแพงกวา่การซือผา่นหนา้ร้านเสียอีก 

การขนส่ง : ควรซือหนงัสือผา่นอินเทอร์เน็ตตอ้งอาศยัการขนส่งเพือส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ซึงบ่อยครัง พบวา่ หนงัสือไดรั้บความชาํรุดเสียหายอนัเนืองมาจากการขนส่ง 

อยา่งไรก็ตามแมว้่ายอดขายจากการทาํการตลาดอินเทอร์เน็ตของศูนยห์นงัสือจุฬาฯ จะไม่
มากนกั แต่การทาํการตลาดทางอินเทอร์เน็ตกเ็ป็นส่วนเสริมสาํคญัในการเพิมยอดขายโดยรวมไดใ้น
ทางออ้ม โดยผูบ้ริโภคสามารถคน้หาหนงัสือทีตนเองตอ้งการผา่นทางอินเทอร์เน็ตก่อนทีจะไปซือ
หนังสือทีร้าน หรือสังซือสินค้าทางโทรศัพท์ นอกจากนีจึงถือเป็นอีกช่องทางหนึงในการ
ติดต่อสือสารกบัลูกคา้อีกดว้ย 

จากทีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นได้ว่า การตลาดทางอินเทอร์เน็ตนํามาซึงความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนั อยา่งไรกต็ามแมก้ารทาํการตลาดทางอินเทอร์เน็ตจะช่วยใหกิ้จการประสบผลสาํเร็จ
ในดา้นของการตลาด แต่การพึงพาการตลาดทางอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวก็อาจส่งผลเสียต่อ
กิจการเป็นอยา่งมากในกรณีทีระบบเครือข่ายไม่มีประสิทธิภาพหรือจากการทีระบบเครือข่ายล่ม ซึง
อาจส่งผลร้ายแรงต่อกิจการทงัในเรืองของการสูญเสียลูกคา้และการบริหารจดัการขอ้มูลต่างๆ 

ฉะนัน กิจการทีตอ้งการนําการตลาดทางอินเทอร์เน็ตมาใช้จึงตอ้งศึกษาหาขอ้มูลและพิจารณา
ศกัยภาพของกิจการวา่หากทาํการตลาดทางอินเทอร์เน็ตจะส่งผลดีต่อกิจการมากนอ้ยเพียงใดเพือให้
เกิดประโยชน์แก่กิจการมากทีสุดและปัจจยัปัญหาทีอาจเกิดขึนในอนาคต 

ทีมา  (เจษฎา นกนอ้ย และวรรณภรณ์ บริพนัธ์, 2552) 

 

กจิกรรมท้ายบท 

 ให้นกัศึกษาแบ่งกลุ่มย่อย ให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 5-6 คน ทาํการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ทางการตลาดของศูนยห์นงัสือจุฬา พร้อมระบุจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรคและนาํเสนอชวัโมง
ถดัไป 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท ี3 

การแบ่งส่วนตลาด การเลอืกตลาดเป้าหมาย 
และการวางตาํแหน่งทางการตลาด 

จํานวน 3 ชัวโมง 
 

หัวข้อเนือหาประจําบท 

1. การแบ่งส่วนตลาด  

2.ประโยชน์ของการแบ่งส่วนตลาด 

3. เกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาด 

4. การเลือกตลาดเป้าหมาย 
5. การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายการแบ่งส่วนตลาดได ้

2. บอกประโยชน์ของการแบ่งส่วนตลาดได ้

3. อธิบายเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาดได ้

4. อธิบายการเลือกตลาดเป้าหมายได ้

5. อธิบายการวางตาํแหน่งผลิตภณัฑไ์ด ้
 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนเรืองการแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย 
และการวางตาํแหน่งทางการตลาด 

2. การบรรยายสรุปเนือหา 
3. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5-6  คนโดยกาํหนดให้แต่ละกลุ่มศึกษา คน้ควา้ หา

ขอ้มูลเพิมเติมจากอิเลก็โทรนิกส์บทความต่างๆ เลือกธุรกิจทอ้งถินทีสนใจมา 1 ธุรกิจ 
4. ร่วมคิด อภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกบัการกาํหนด STP ของธุรกิจทีเลือก 

5. นกัศึกษาร่วมกนัแสดงความคิดเห็น แต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอผลการวิเคราะห์หนา้ชนั
เรียน และอาจารยชี์แนะส่วนทีตอ้งแกไ้ข 

6. สอนเสริมในหวัขอ้ทีนกัศึกษาไม่เขา้ใจ หรือ หวัขอ้ทีมีคาํถามในชนัเรียน 
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สือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. สือการสอนอิเลก็โทรนิกส์ 

 3. บทความทา้ยบท 

 4. บทความจากนิตยสาร 
5. บทความจากสืออิเลก็โทรนิกส์ 

 

การวดัผลและประเมินผล 
1. สงัเกตจากการเขา้ชนัเรียนและความสนใจขณะทีผูส้อนบรรยายของนกัศึกษาในชนัเรียน 

2. สงัเกตความสนใจ การมีส่วนร่วมในการซกัถาม การตอบปัญหาขณะทีผูส้อนบรรยาย 
3.  ตรวจสอบการนาํเสนอกิจกรรมทา้ยบท 

4. ตรวจสอบการตอบแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทท ี3 

การแบ่งส่วนตลาด การเลอืกตลาดเป้าหมาย 
และการวางตาํแหน่งทางการตลาด 

 

บทนํา 
การจดัสรรทรัพยากรของบริษทัให้เพียงพอในการดาํเนินงานทางธุรกิจ เป็นสิงทีนักการ

ตลาดจาํเป็นทีจะตอ้งพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เนืองจากทรัพยากรถือว่าเป็นตน้ทุนในการ
ดาํเนินงาน หากบริษทัจดัสรรทรัพยากรไม่เกิดประโยชน์สูงสุดจะส่งใหบ้ริษทัลม้เหลวได ้การแบ่ง
ส่วนตลาดจะช่วยให้นักการตลาดทราบถึงความตอ้งการทีคลา้ยคลึงกนัของกลุ่มลูกคา้ ส่งผลให้
บริษทัสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้การแบ่งส่วนตลาดประกอบดว้ย การแบ่ง
ส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตาํแหน่งทางการตลาดรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

การแบ่งส่วนตลาด  

วิทวสั  รุ่งเรืองผล (2555, 76) ไดใ้หค้วามหมายการแบ่งส่วนตลาดไวว้่า การแบ่งส่วนตลาด 

หมายถึง กระบวนการในการแบ่งผูบ้ริโภคออกเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยผูบ้ริโภคมีความตอ้งการใน
ผลิตภัณฑ์ทีคล้ายคลึงกันมาอยู่รวมเป็นกลุ่มเดียวกัน และแยกกลุ่มผูบ้ริโภคทีมีความต้องการ
แตกต่างกนัออกมาจากกนั 

ฉตัยาพร  เสมอใจ (2549, 62) กล่าวไวว้า่ การแบ่งส่วนตลาดเป็นกระบวนการแบ่งตลาดทีมี
ศกัยภาพออกเป็นส่วนยอ่ยๆทีชดัเจน และเลือกส่วนตลาดนนัเป็นส่วนตลาดเป้าหมายทางการตลาด 

เพือกาํหนดส่วนประสมทางการตลาดทีเหมาะสมต่อไป 

คอตเลอร์และอาร์มสตรอง (Kotler & Armstrong, 2012, 214) กล่าวไวว้่า การแบ่งส่วน
ตลาดเป็นการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคเป็นกลุ่มย่อยตามความตอ้งการ คุณลกัษณะ หรือพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคทีตอ้งการกลยทุธ์ทางการตลาดหรือส่วนประสมทางการตลาดทีแตกต่างกนั 

จึงสรุปความหมายการแบ่งส่วนตลาดไดว้่า การแบ่งส่วนการตลาด หมายถึง การแบ่งกลุ่ม
ผูบ้ริโภคออกเป็นกลุ่มยอ่ย โดยแต่ละกลุ่มทีแบ่งออกมีความตอ้งการ คุณลกัษณะ พฤติกรรมในส่วน
ประสมทางการตลาดทีคลา้ยคลึงกนั 
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ประโยชน์ของการแบ่งส่วนตลาด 

ทรัพยากรในการดาํเนินงานธุรกิจมีอยูจ่าํกดั การจดัสรรทรัพยากรใหเ้หมาะสมกบักิจกรรม
ต่างจึงมีความสําคญัเป็นอย่างยิง การแบ่งส่วนตลาดมีประโยชน์ช่วยให้บริษทัสามารถแยกกลุ่ม
ผูบ้ริโภคทีมีความตอ้งการคลา้ยกนัออกเป็นกลุ่มย่อย โดยบริษทัสามารถตอบสนองความตอ้งการ
โดยอาศยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค และทาํให้บริษทัคน้หาความ
ตอ้งการของตลาดทียงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง และปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดเพือทาํการ
ตอบสนองความตอ้งการกบัตลาดกลุ่มนนัๆ 

การแบ่งส่วนตลาดทีมีประสิทธิภาพการแบ่งส่วนตลาดทีมีประสิทธิภาพควรมีรายละเอียด
(Kotler & Keller, 2009, 268)ดงัต่อไปนี  

1. สามารถวดัได้ (Measurable) ลกัษณะของตลาดทีดีตอ้งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่ม ทราบ
ถึงจาํนวน กาํลงัซือ คุณลกัษณะของผูบ้ริโภคให้ชดัเจน เช่น กลุ่มผูบ้ริโภคมีเพศชายจาํนวนกีคน 

เพศหญิงจาํนวนกีคน 

2. มีขนาดใหญ่พอ (Substantial) ลกัษณะของตลาดทีดีตอ้งมีจาํนวนผูบ้ริโภคจาํนวนมาก
พอทีจะดึงดูดให้ผูผ้ลิตเขา้ไปลงทุนแลว้เกิดผลกาํไร คุม้ค่ากับการเขา้มาลงทุน เช่น ยุคปัจจุบนั
ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัเรืองสุขภาพ ดงันนัธุรกิจอาหารเพือสุขภาพไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภค
เป็นอยา่งมาก และดึงดูดใหก้ลุ่มผูผ้ลิตสนใจเขา้มาลงทุน 

3. สามารถเข้าถึงได้ (Accessible) ลกัษณะตลาดทีดีตอ้งส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคตอ้งสามารถ
เขา้ถึงกลุ่มตลาดไดอ้ยา่งง่ายดาย  เช่น การแบ่งตามลกัษณะภูมิศาสตร์ของเครืองดืมชูกาํลงั หากแบ่ง
ลกัษณะตลาดเล็กสุด คือ ภูมิภาค จะทาํให้ผูบ้ริโภคแต่ละจงัหวดัไม่ไดรั้บความสะดวกในการซือ
สินคา้ 

4. ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม (Differential) ลกัษณะของตลาดทีดีจะตอ้งมีความ
คลา้ยคลึงภายในกลุ่มและมีความแตกต่างจากกลุ่มอืนอยา่งชดัเจน เช่น กลุ่มวยัรุ่นและวยัทาํงาน ซึง
ทงัสองกลุ่มใชผ้ลิตภณัฑที์มีความแตกต่างกนัอย่างชดัเจน วยัรุ่นนิยมซือสินคา้ทีทนัสมยั ราคาไม่
แพง แต่หากเป็นวยัทาํงานจะซือสินคา้ทีเหมาะสมและเสริมสร้างความน่าเชือถือ 

5. ความสามารถในการปฏิบัติงาน (Actionable) เมือทาํการแบ่งส่วนการตลาดเป็นที
เรียบร้อยส่วนการตลาดดังกล่าวต้องมีขนาดเหมาะสมและสอดคล้องกับการดําเนินงานด้าน
การตลาด งบประมาณ และส่วนประสมทางการตลาดของบริษทั 

 

 



41 
 

 

เกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด 

การแบ่งส่วนการตลาดสามารถแบ่งตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

1. การแบ่งส่วนตลาดตามหลกัภูมิศาสตร์ (Geographic segmentation) เป็นการแบ่งกลุ่ม
ผูบ้ริโภคออกเป็นกลุ่มย่อยโดยยึดหลกัภูมิศาสตร์ของผูบ้ริโภค เช่น ประเทศ ขอบเขตทีอยู่อาศยั 
จาํนวนประชากร ความหนาแน่นของประชากร โดยยดึหลกัวา่ผูบ้ริโภคทีมีทีอยูภู่มิศาสตร์ทีแตกต่าง
กนั มีความตอ้งการแตกต่างกนั เช่น ประชากรประเทศในเขตร้อนนิยมท่องเทียวในประเทศทีมี
อากาศหนาว แต่หากเป็นประชากรในประเทศเขตหนาวจะนิยมท่องเทียวในประเทศเขตร้อน และ
เลือกซือสินคา้จาํพวกเครืองแต่งกายทีแตกต่างกนัตามลกัษณะของอากาศ เช่น ภูมิอากาศหนาวเยน็
นิยมใส่เสือสูทและสวมเสือโค๊ตเพือป้องกนัอากาศหนาว แต่หากเป็นเมืองร้อนจะนิยมแต่งกายดว้ย
ผา้ทีโปร่งและสบาย 

2. การแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ (Demographic segmentation) เป็นการ
แบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคออกเป็นกลุ่มยอ่ยโดยยึดหลกัประชากรศาสตร์ เช่นอาย ุเพศ วงจรชีวิตครอบครัว 
รายได ้การศึกษา และ อาชีพ รายละเอียดดงัต่อไปนี 

2.1 อายุ (Age) ผูบ้ริโภคทีอายแุตกต่างกนั การตดัสินใจซือผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั เช่นกลุ่ม
วยัรุ่นนิยมซือผลิตภณัฑเ์สือผา้ตามแฟชนั แต่หากเป็นวยัทาํงานจะซือเสือผา้ทีเนน้ความสุภาพและ
เหมาะสมตามกาลเทศะ 

2.2 เพศ (Sex) เพศทีแตกต่างกนัการใชผ้ลิตภณัฑ์แตกต่างกนั เนืองจากอุปนิสัย เช่น เพศ
ชายนิยมซือผลิตภณัฑ ์

2.3 วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle) ไดแ้ก่ สถานภาพโสด สมรส หยา่ร้าง สมรส
แลว้มีบุตรเล็ก สมรสแลว้มีบุตรโต วงจรชีวิตครอบครัวทีแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
ผลิตภณัฑ ์เช่น ผูบ้ริโภคกลุ่มโสดมีขนัตอนในการตดัสินใจซือผลิตภณัฑร์วดเร็วกวา่ ผลิตภณัฑที์ใช้
จะเป็นสินคา้ฟุ่ มเฟือยและตอบสนองความตอ้งการของตนเอง แต่หากกลุ่มสมรสแลว้มีบุตร จะใช้
ระยะเวลาในการซือผลิตภณัฑน์าน จะซือผลิตภณัฑส์าํหรับครอบครัวเป็นหลกั 

2.4 รายได้ (Income) รายไดที้แตกต่างกนัส่งผลต่อการเลือกซือผลิตภณัฑ์ รสนิยมการใช้
ผลิตภณัฑ ์เช่น ผูบ้ริโภคทีมีรายไดสู้งนิยมซือสินคา้แบรนดเ์นมทีมีราคาแพง เนืองจากตอ้งการการ
ยอมรับจากสังคม แต่หากเป็นผูบ้ริโภคทีมีรายไดต้าํนิยมซือสินคา้โดยพิจารณาจากคุณภาพ การใช้
งานและราคาไม่แพงเกินความเป็นจริง 

2.5 การศึกษา (Education) ระดบัการศึกษามีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือสินคา้ ผูบ้ริโภคที
มีระดบัการศึกษาสูงมกัจะทาํการศึกษา คน้หาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆก่อนตดัสินใจซือ ดงันนันกัการ
ตลาดจาํเป็นทีจะตอ้งพิจารณาเลือกสือใหเ้หมาะสม เช่น จดหมายตรง E-mail เพือส่งขอ้มูลข่าวสาร 
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แต่หากผูบ้ริโภคทีมีการศึกษาตาํใช้กระบวนการตดัสินใจตาํ นิยมใช้สือเพือจูงใจให้ผูบ้ริโภค
ตดัสินใจซือ เช่นคูปอง ณ จุดขาย หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 

2.6 อาชีพ (Occupation) อาชีพทีแตกต่างกนัความตอ้งการในตวัผลิตภณัฑจ์ะแตกต่างกนั 

เช่น อาชีพรับจา้งไม่มีความจาํเป็นทีจะตอ้งใชสิ้นคา้ทีมีราคาแพง แต่หากเป็นอาชีพนักธุรกิจตอ้ง
ออกงานสังคมพบกับผูค้นมากมาย จาํเป็นตอ้งใช้สินคา้ทีช่วยสร้างความน่าเชือถือ เช่น เสือผา้ 
นาฬิการาคาแพง  

3. การแบ่งส่วนตลาดตามหลกัจิตวิทยา (Phychographic segmentation) เป็นการแบ่งกลุ่ม
ผูบ้ริโภคออกเป็นกลุ่มย่อยโดยพิจารณาเรือง ชนัของสังคม ค่านิยมและรูปแบบการดาํรงชีวิต และ
บุคลิกภาพ (ปณิศา  มีจินดา, 2550, 63-65) รายละเอียดดงัต่อไปนี 

3.1 ชันของสังคม (Social class) หมายถึง ลาํดบัขนัของสถานะบุคคลในสังคมโดยถือ
เกณฑท์างการศึกษา อาชีพ และรายได ้บุคคลในชนัสงัคมทีต่างกนัจะมีค่านิยม ความพึงพอใจ ความ
ตอ้งการในผลิตภณัฑ ์ตลอดจนอุปนิสัยในการซือทีแตกต่างกนั นกัการตลาดไดใ้ชค้วามรู้เกียวกบั
ความตอ้งการดา้นชนัของสังคม เพือจูงใจส่วนของตลาด สินคา้ทีนิยมใชก้ารแบ่งส่วนตลาดโดยถือ
เกณฑช์นัของสงัคม ไดแ้ก่ บตัรเครดิต รถยนต ์เสือผา้ นาฬิกา ปากกา กระเป๋า เป็นตน้ 

3.2 ค่านิยมและรูปแบบการดํารงชีวิต (Value and lifestyle) หรือ (VALs) ค่านิยม (Value) 

หมายถึง ความนิยมในสิงของหรือบุคคล หรือความคิดในเรืองใดเรืองหนึง ซึงค่านิยมของแต่ละ
บุคคลจะแตกต่างกนัไป ตวัอยา่งเช่น ผูที้นิยมในวตัถุ (วตัถุนิยม) มกัจะสวมใส่เสือผา้มียีห้อ(Brand 

name) ขบัรถทีมีราคาแพง เพือแสดงฐานะของตน เป็นตน้ ส่วนรูปแบบการดาํรงชีวิต (Lifestyle) 

หมายถึง รูปแบบของการดาํรงชีวิตในโลกมนุษย ์ซึงขึนอยู่กบัวฒันธรรม ชนัของสังคม หรือกลุ่ม
อาชีพของแต่ละบุคคลซึงแตกต่างกนัไป ประกอบดว้ยดว้ยกิจกรรม (Activities) ความสนใจ
(Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ซึงบางครังเรียกวา่ AIOS 

3.3 บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลกัษณะดา้นจิตวิทยาทีแตกต่างกนัของบุคคลซึงจะ
นาํไปสู่พฤติกรรมการตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มทีสอดคลอ้งกนัและมีความคงที นกัการตลาดได้
ใชต้วัแปรทางดา้นบุคลิกภาพในการแบ่งส่วนตลาด โดยพยายามสร้างแนวความคิดและภาพลกัษณ์
เกียวกับตรา เช่น ออกแบบให้สอดคลอ้งกับบุคลิกภาพของผูบ้ริโภค เช่น รถสปอร์ต กาํหนด
ลกัษณะกลุ่มเป้าหมายวา่เป็นผูมี้บุคลิกคล่องแคล่วปราดเปรียว และอยูใ่นวยัหนุ่มสาว  

4. การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม (Behavioristic segmentation) นกัการตลาดเชือว่าตวั
แปรทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์เป็นจุดเริมตน้ทีสาํคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยจะพิจารณาเฉพาะ
ปัจจยัทีสาํคญัดงันี 
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4.1 โอกาสในการซือ (Purchase occasion) เป็นการจาํแนกผูซื้อไดจ้ากโอกาสทีผูบ้ริโภคจะ
ซือสินคา้ หรือใช้สินคา้ ตวัอย่างเช่น โอกาสในการซือตวัการเดินทางโดยสายการบินเพือการ
เดินทางท่องเทียว เพือการทาํธุรกิจ หรือเพือศึกษาต่อ เป็นตน้ การแบ่งส่วนตลาดตามโอกาสในการ
ซือยงัสามารถช่วยเพิมอตัราการใชสิ้นคา้ไดม้ากยิงขึน ตวัอยา่งเช่น ปกติผูบ้ริโภคจะดืมนมในตอน
เชา้ บริษทัผูผ้ลิตนมอาจกระตุน้ใหดื้มนมในโอกาสต่างๆ เพิมขึน โดยการโฆษณารณรงคใ์ห้ดืมนม
ทุกเวลาทีตอ้งการเพือสุขภาพแขง็แรง หรือการมอบคุณค่าทีดีจากนมให้กบัคนทีคุณรักในโอกาส
ต่างๆ เช่น ปีใหม่ เป็นตน้ 

4.2 การแสวงหาผลประโยชน์ (Benefit sought) ผูซื้อเลือกผลิตภณัฑโ์ดยมีสิงกระตุน้ในการ
ซือทีแตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่น การซือยาสีฟัน ผูบ้ริโภคซือเพือตอ้งการป้องกนัฟันผ ุฟันขาว รสชาติ
ดี มี ส่วนผสมของสมุนไพร  จะ เ ห็นว่ าลักษณะทีผู ้บ ริโภคต้องการจะ เ ป็นลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ จิตวิทยาและผลประโยชน์ทีไดรั้บร่วมกนั ลกัษณะอืนๆ ของแต่ละกลุ่มทีอาจพบ
ได ้เช่น ผูบ้ริโภคทีสนใจการป้องกนัฟันผมุกัเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ และกลุ่มทีสนใจตอ้งการให้
ฟันขาวมกัจะเป็นผูสู้บบุหรี นกัการตลาดจะใชสื้อโฆษณาทีต่างกนัสาํหรับผลิตภณัฑแ์ต่ละกลุ่ม โดย
เลือกผลประโยชน์ของผลิตภณัฑที์ผูบ้ริโภคตอ้งการแลว้สร้างผลิตภณัฑ์ให้มีคุณสมบติัทีตอ้งการ 
แลว้เสนอข่าวสารไปยงักลุ่มทีตอ้งการผลประโยชน์ของผลิตภณัฑน์นั 

4.3 สถานะของผู้ใช้ (User status) นักการตลาดจะแบ่งส่วนตลาดตามสถานะของผูใ้ช้
ออกเป็นผูที้ไม่เคยใช ้ผูที้เคยใช ้ผูที้เลิกใช ้ผูที้มีอาํนาจซือ ผูใ้ชค้รังแรก และผูใ้ชป้ระจาํ ตวัอย่าง
บริษทัทีมีส่วนครองตลาดสูง เช่น โกดกั จะสนใจผูใ้ชที้มีอาํนาจซือ ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตภาพยนตร์ สตูดิโอ
ถ่ายภาพ หรือผูที้มีรายไดสู้ง เนืองจากผูใ้ชที้มีอาํนาจซือและผูที้ใชสิ้นคา้เป็นประจาํจะสามารถสร้าง
ผลกาํไรทีสูงสุดใหก้บับริษทัได ้

4.4 อัตราการใช้ (Usage rate) นกัการตลาดสามารถแบ่งกลุ่มผูซื้อผลิตภณัฑอ์อกเป็นผูซื้อ
ปริมาณมาก ปานกลาง และน้อย ซึงเรียกว่า การแบ่งส่วนตลาดปริมาณซึงกลุ่มผูซื้อผลิตภณัฑ์ใน
ปริมาณมากมกัจะมีจาํนวนน้อยกว่ากลุ่มผูซื้อผลิตภณัฑใ์นปริมาณน้อยแต่คิดจาํนวนสินคา้ทีผูซื้อ
ปริมาณมากซือทงัหมดเป็นเปอร์เซ็นต์แลว้จะมากกว่าเปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซือทงัหมดใน
ตลาด ตวัอยา่ง ผูที้ดืมเบียร์ปริมาณมากจะมีความภกัดีต่อตราสินคา้สูง เช่น นกัดืมสุรา หรือเบียร์ ซึง
บริษทัจะตอ้งพิจารณาถึงระดบัของความภกัดีต่อตราสินคา้ทีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภค เพือใชค้วาม
พยายามทางการตลาดใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.5 ขันความพร้อมของผู้ซือ (Buyer-readiness stage) ผูบ้ริโภคจะมีความพร้อมในการซือ
ผลิตภณัฑที์แตกต่างกนั ผูบ้ริโภคทีมีอาํนาจซืออาจยงัไม่รู้จกัผลิตภณัฑ ์บางคนรู้จกัอยา่งดีแลว้ บาง
คนเริมเขา้ใจ บางคนพอใจ และบางคนตงัใจจะซือ การจาํแนกผูบ้ริโภคตามขนัของความพร้อมใน
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การซือ จะทาํให้เกิดแผนการทางการตลาดทีแตกต่างกนัอย่างมาก ตวัอย่างเช่น โรงพยาบาลตอ้ง
ดึงดูดสุภาพสตรีให้มีการตรวจภายในเพือป้องกนัโรคมะเร็งซึงในระยะแรกตลาดส่วนใหญ่อาจไม่
รู้จกัหรือไม่ตอ้งการนักการตลาดจึงตอ้งใช้ความพยายามทางการตลาดในการโฆษณาและการ
ประชาสัมพนัธ์อยา่งมาก โดยการเสนอขอ้เสนอทีเขา้ใจง่ายถา้ประสบความสาํเร็จตลาดจะเริมรับรู้
เกียวกบัการตรวจภายใน การโฆษณาจะตอ้งแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์จากการตรวจประจาํปี 

และอนัตรายทีเกิดขึนจากการไม่ตรวจสอบ ซึงจะทาํให้ตลาดมีการเปลียนแปลงการรับรู้เป็นความ
ตอ้งการทางการตรวจ โรงพยาบาลจะตอ้งเตรียมบริการให้เรียบร้อย จะเห็นว่าแผนการตลาดตอ้ง
ปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัขนัความพร้อมของผูซื้อ 

4.6 ทัศนคติ (Attitude) เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคทีมีต่อ
ผลิตภณัฑ ์เช่น พอใจมาก ชอบ เฉยๆ ไม่ชอบ เกลียด การแบ่งส่วนตลาดของผูน้บัถือศาสนาอาจแบ่ง
ตามเกณฑนี์ การเผยแพร่ศาสนาจะใชเ้ครืองมือทีแตกต่างกนัสาํหรับกลุ่มเป้าหมาย 
ตารางท ี3.1 การแบ่งส่วนตลาดสาํหรับตลาดผูบ้ริโภค 

ตวัแปร ตวัอย่างการแบ่งส่วนตลาด 

1. ภูมิศาสตร์ (Geographic) 

    1.1  ประเทศ 
    1.2  ขอบเขต 

    1.3  จาํนวนประชากร 
    1.4  สภาพอากาศ 
    1.5  ความหนาแน่น 

 

- ไทย จีน ญีปุ่น ฯลฯ 

- ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัตก ภาคใต ้

- 500,000-1,000,000/1,000,001-5,000,000/ 5,000,000 คนขึนไป 

- ร้อน ร้อนชืน ฝน หนาว 
- ในเมือง ชนบท ชานเมือง 

2. ประชากรศาสตร์ (Demographic) 

2.1  เพศ 
   2.2  อาย ุ
   2.3  อาชีพ 

   2.4  รายได ้

   2.5  การศึกษา 
   2.6  เชือชาติ 

   2.7  ศาสนา 

 

- ชาย หญิง 
- ตาํกวา่ 6 ปี, 6-12, 13-19, 20-28, 29-35, 36-45, 46 ปีขึนไป 

- นกัศึกษา พนกังานบริษทั เจา้ของกิจการ ขา้ราชการ, แม่บา้น ฯลฯ 

- สูง กลาง ตาํ 
-  ประถมศึกษา มธัยมศึกษา ประกาศนียบตัรวิชาชีพ อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

-  ไทย  จีน  ญีปุ่น อเมริกนั ฯลฯ 

-  พทุธ คริสต ์อิสลาม ซิกข ์

3.  จิตวทิยา (Psychographic) 

   3.1 ชนัสังคม 

   3.2 รูปแบบการดาํเนินชีวิต 

   3.3 บุคลิกภาพ 

 

- ระดบัสูงอยา่งสูง ระดบัสูงอยา่งตาํ ระดบักลางอยา่งสูง ระดบักลางอยา่งตาํ ระดบัล่างอยา่งสูงระดบัล่างอยา่งตาํ 
- กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น 

- มีความเชือมนัในตวัเอง ชอบเป็นผูน้าํ ชอบเป็นผูต้าม ชอบรวมกลุ่ม ชอบเกบ็ตวั ฯลฯ 

4.  พฤตกิรรม (Behavioral) 

4.1  โอกาสในการซือ 
  4.2  การแสวงหาผลประโยชน์ 
  4.3 สถานภาพการใช ้

  4.4 อตัราการใช ้

  4.5 สถานภาพความซือสัตย ์

 

- ซือสมาํเสมอ/ซือเฉพาะโอกาสพิเศษ 

- ความประหยดั ความสะดวกสบาย ความภูมิใจคุณภาพ 

- ไม่เคยใช ้เลิกใช ้ใชม้าก ใชค้รังแรก ใชเ้ป็นประจาํ 
- นอ้ย ปานกลาง มาก 

- มีความซือสัตยใ์นตราผลิตภณัฑสู์ง/ปานกลาง/ตาํ 

ทีมา (ฉตัยาพร  เสมอใจ, 2549, 66) 
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การเลอืกตลาดเป้าหมาย 
 หลงัจากทาํการแบ่งส่วนตลาดเป็นทีเรียบร้อย นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งเลือกตลาดเป้าหมาย 
เพือทาํการเสนอส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกบัตลาดเป้าหมายทีเลือก การเลือกตลาด
เป้าหมายมีทงัหมด 3 รูปแบบไดแ้ก่ 

1. กลยุทธ์การตลาดทีไม่แตกต่างกัน (Undifferentiated marketing strategy) เป็นการ
เลือกตลาดเป้าหมายโดยทีบริษทัมองว่าผูบ้ริโภคภายในตลาดมีความตอ้งการทีเหมือนกนั จึงเสนอ
ส่วนประสมทางการตลาดชุดเดียวสําหรับกลุ่มตลาด กลยุทธ์การตลาดทีไม่แตกต่างกันเหมาะ
สาํหรับผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค เช่น ซอสปรุงรส นาํมนัพืช เป็นตน้ 

  

ส่วนประสมทางการตลาด 1 ชุด  ตลาดทีไม่แตกต่างกนั 

รูปภาพที 3.1  กลยทุธ์การตลาดทีไม่แตกต่างกนั 

2. กลยุทธ์การตลาดทีแตกต่างกัน (Differentiated marketing strategy) เป็นการเลือก     

กลยทุธ์เป้าหมายโดยทีบริษทัมองว่ากลุ่มลูกคา้เป้าหมายมีความตอ้งการทีแตกต่างกนั จึงทาํการแบ่ง
ส่วนกลุ่มลุกคา้ออกเป็นกลุ่มย่อย แลว้ทาํการเลือกตลาดเป้าหมายมากกว่า 1 กลุ่ม โดยเสนอส่วน
ประสมทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  

 

ส่วนประสมทางการตลาด 1 ชุด  ตลาดส่วนที 1 

ส่วนประสมทางการตลาด 1 ชุด  ตลาดส่วนที 2 

ส่วนประสมทางการตลาด 1 ชุด  ตลาดส่วนที 3 

รูปภาพที 3.2  กลยทุธ์การตลาดทีแตกต่างกนั 

3. กลยุทธ์การตลาดมุ่งเฉพาะส่วน (Concentrated marketing strategy) เป็นการเลือกกล
ยทุธ์เป้าหมายโดยเพียงแค่ส่วนเดียวโดยใชส่้วนประสมทางการตลาดเพียงแค่ชุดเดียว เหมาะสาํหรับ
บริษทัทีมีความชาํนาญในการผลิตสินคา้เฉพาะ จากการศึกษาของฉตัรชยั  อินทสังข ์(2554) พบว่า
การทาํการตลาดแบบ Niche Market คือ การคน้หาความตอ้งการของลูกคา้ ทีมีจาํนวน อาํนาจใน
การซือเพียงพอทีจะทาํกาํไรได ้ซึงกิจการจะตอ้งพร้อมทีจะปกป้องตวัเองจากผูน้าํทีอาจจะเขา้มาใน
ตลาดทีเติบโตขึนดงันนัจึงตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัผูบ้ริโภคไดชื้นชมผลิตภณัฑห์รือธุรกิจของเรา 
เห็นความเป็นพิเศษความแตกต่าง ถึงแมบ้ริษทัผูน้าํเขา้มาในตลาดกไ็ม่สามารถเอาชนะเราไดใ้นเรือง
ความรู้ ความชาํนาญ เพราะวา่เรามีความเชียวชาญในผลิตภณัฑสู์งและตอบสนองผูบ้ริโภคไดดี้กวา่  
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ส่วนประสมทางการตลาด 1 ชุด  ตลาดส่วนที 1 

  ตลาดส่วนที 2 

  ตลาดส่วนที 3 

รูปภาพที 3.3 กลยทุธ์การตลาดมุ่งเฉพาะส่วน 

 

การวางตาํแหน่งผลติภณัฑ์ 

เป็นการกาํหนดจุดเด่นของตวัผลิตภณัฑ์เพือทาํการแข่งขนักบัคู่แข่งขนั โดยการกาํหนด
ตาํแหน่งผลิตภณัฑน์นั บริษทัจะตอ้งสร้างความแตกต่างระหว่างผลิตภณัฑข์องบริษทักบัคู่แข่งขนั
ให้ชดัเจน เพือให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงความแตกต่าง โดยสามารถสร้างความแตกต่างจากตวัผลิตภณัฑ ์

บริการ บุคลากร ช่องทางจดัจาํหน่าย และภาพลกัษณ์ รายละเอียดดงัต่อไปนี 

1. การสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product differentiation) เป็นการสร้างความ
แตกต่างตามลกัษณะต่างของตวัผลิตภณัฑเ์พือให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจไดแ้ก่ 1) รูปแบบ เช่น 

แชมพูสระผมแบบขวดปัม 2) คุณสมบติั เช่น แชมพูสระผมสระแลว้ผมเงางาม มีนาํหนกั 3) ความ
ทนทาน เช่น กระเบืองมุงหลงัคาตราเพชร ทนทานดงัเพชร 4) ความน่าเชือถือ เช่น บริษทัไทย
ประกนัชีวิต ใชส้โลแกนว่า ดูแลคุณตลอดไป 5) คุณภาพ เช่น นมผงสาํหรับเด็กยีหอ้อะแลค็ตา้เป็น
นมผงทีมีคุณภาพ มีสารอาหารครบ 5 หมู่ เพือช่วยพฒันาการของเดก็เลก็ 

2. การสร้างความแตกต่างด้านบริการ (Service differentiation) การบริการเป็นสิงทีไม่
สามารถสัมผสัได ้นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งสร้างความแตกต่างในงานบริการ ทาํให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึง
ความแตกต่างระหว่างบริการของบริษทัและคู่แข่งไดแ้ก่ 1) ความรวดเร็ว เช่น ไก่ทอด KFC ใชเ้วลา
จดัส่งสินคา้ 45 นาที2) การรับประกนั เช่น หา้ง Tesco Lotus รับประกนัเรืองสินคา้ราคาถูก หากซือ
สินคา้ทีหา้งแพงกว่าทีอืน ยนิดีคืนเงินใหก้บัผูบ้ริโภค 3) บริการติดตงั เช่น การออกแบบใหอุ้ปกรณ์
ตกแต่งบา้น ผูบ้ริโภคสามารถติดตงัเองได ้4) การให้คาํปรึกษาแก่ลูกคา้ เช่น บริษทั Homepro เปิด
ศูนย ์Call center 02-8316000 เพือใหผู้บ้ริโภคสามารถสอบถามและขอคาํแนะนาํต่างๆ และ5) ความ
สะดวก เช่น หา้ง Big C .ใหบ้ริการส่งสินคา้ฟรีภายในอาณาเขตทีกาํหนด 

3. การสร้างความแตกต่างด้านบุคลากร (Personnel differentiation)บุคลากรเป็น
ทรัพยากรในการดาํเนินงานทีมีค่ามากทีสุดของบริษทั หากบริษทัมีบุคลากรทีมีคุณภาพจะสามารถ
สร้างความแตกต่างเหนือกว่า คู่แข่งขันได้ การสร้างความแตกต่างด้านบุคลากร  ได้แก่                       

1) ความสามารถ เช่น บุคคลากรสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆให้กบัลูกคา้ จะทาํให้ลูกคา้เกิดความพึง
พอใจ 2) ความน่าเชือ การสร้างความน่าเชือเป็นสิงสําคญั เนืองจากจะส่งผลต่อความเชือมนัของ
ผูบ้ริโภค 3) การตอบสนองความตอ้งการ ช่วยเหลือผูบ้ริโภครวดเร็ว สามารถแกไ้ขปัญหาดา้นต่างๆ
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ได ้4) การสือสาร บุคลากรสามารถให้ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการให้ผูบ้ริโภค
ครบถว้น 

4. การสร้างความแตกต่างด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Channel differentiation) ช่อง
ทางการจดัจาํหน่ายถือว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดทีสาํคญั เนืองจากการสร้างความแตกต่าง
ดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายเหนือคู่แข่งขนั จะช่วยให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงผลิตภณัฑข์องบริษทัไดง่้ายยิงขึน
เช่น บริษทั Samsungมีศูนยจ์ดัจาํหน่ายและบริการทุกจงัหวดั หากผลิตภณัฑ์เกิดปัญหาผูบ้ริโภค
สามารถนาํไปซ่อมทีศูนยบ์ริการได ้

5. การสร้างความแตกต่างด้านภาพลกัษณ์ (Image differentiation)ผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั
ตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์ โดยพิจารณาเรืองของผลิตภณัฑ์ทีมีภาพลกัษณ์ทีดี ดงันันการสร้างความ
แตกต่างภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑจึ์งเป็นสิงสาํคญัของบริษทั เช่น สายการบิน Airasia ชูภาพลกัษณ์
เป็นสายการบินราคาถูก ใช ้Slogan วา่ ใครๆกบิ็นได ้เป็นตน้ 

แผนทีการวางตําแหน่ง (Positioning Maps) เป็นวางตาํแหน่งจุดเด่นของผลิตภณัฑใ์นดา้น
ต่างๆ โดยทาํการเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั เพือแจง้ใหผู้บ้ริโภคไดรั้บทราบว่าผลิตภณัฑข์องบริษทัมี
จุดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งขนัดา้นใด และใชว้างแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพือให้บริษทัทราบถึงขอ้
ไดเ้ปรียบของผลิตภณัฑ ์เพือมุ่งใชข้อ้ไดเ้ปรียบดงักล่าวแข่งขนักบัคู่แข่งขนั 

แนวทางการกาํหนดตําแหน่งทางการตลาด สามารถกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑไ์ดด้งันี 

1. กําหนดตําแหน่งตามคุณสมบัติ (Positioning by Attributes) เป็นการกาํหนดตาํแหน่ง
ตามคุณสมบติัของตวัผลิตภณัฑ ์เช่น โซดาสิงห์ = ทุกหยดซ่าโซดาสิงห์ รีเจนซี = รีเจนซี บรันดีไทย  

2. กําหนดตําแหน่งตามผลประโยชน์ (Positioning by Benefit) เป็นการกาํหนดตาํแหน่ง
ตามผลประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ เช่น ไอวี = อร่อยให้ประโยชน์ ไวตามิลค ์= ให้โปรตีนอิมสบาย
ทอ้ง Hilux vigoการขบัขีทีสมบรูณ์แบบ 

3. กําหนดตําแหน่งตามผู้ใช้ (Positioning by Users) เป็นการกาํหนดตาํแหน่งตามผูใ้ช้
ผลิตภณัฑ ์เช่น Maxim = เป็นผูช้ายใหเ้ป็น Ten Ten = พิกดัใหม่ของวยัมนั Mixumus = เสน่ห์แท้
ของผูช้าย Diamond right = สมดุลชีวิต อยู่ในหัวใจของผูห้ญิงทุกคน ช่อง 9 โทรทศัน์ของคน
ทนัสมยั  

4.กําหนดตําแหน่งตามระดับชันผลิตภัณฑ์ (Positioning by Product Class) เป็นการ
กาํหนดตาํแหน่งตามระดบัชนัผลิตภณัฑ ์เช่น La mer = ผวิสวยเปล่งปลงัดงัราชินีแห่งเหมนัต ์ 

5. กําหนดตําแหน่งตามการแข่งขัน (Positioning by Competition) เป็นการกาํหนด
ตาํแหน่งตามการแข่งขนั เช่น DHL = ไม่มีใครรู้จกัAsia Pacific ดีเท่าเรา Gillette = นวตักรรมใหม่ 

แห่งการโกนหนวด Toyota Camry = ใหผู้อื้นเป็นผูต้าม BENZ = ศกัดิศรีแห่งผูน้าํ  
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6. กาํหนดตําแหน่งตามคุณภาพและราคา (Positioning by Quality and Price) เป็นการ
กาํหนดตาํแหน่งคุณภาพและราคา ผลิตภณัฑ ์เช่น Big C = ประหยดักว่า ราคาถูกทุกวนั MU 7 = 

รถยนตอ์เนกประสงค ์ยอดประหยดันาํมนัแห่งยคุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที 3.4 แผนทีการวางตาํแหน่งของเครืองใชไ้ฟฟ้า 
จากรูปภาพที จะแสดงใหเ้ห็นว่า เครืองใชไ้ฟฟ้า A เป็นผลิตภณัฑที์มีคุณภาพสูงแต่อายกุาร

ใช้งานสัน เครืองใช้ไฟฟ้า B เป็นผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพสูงและอายุการใช้งานนาน และ
เครืองใชไ้ฟฟ้า C เป็นผลิตภณัฑที์มีคุณภาพตาํและอายกุารใชง้านสนั 

 

สรุป 

การแบ่งส่วนการตลาด หมายถึง การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคออกเป็นกลุ่มย่อย โดยแต่ละกลุ่มที
แบ่งออกมีความตอ้งการ คุณลกัษณะ พฤติกรรมในส่วนประสมทางการตลาดทีคลา้ยคลึงกนั 

การแบ่งส่วนตลาดมีประโยชน์ช่วยให้บริษทัสามารถแยกกลุ่มผูบ้ริโภคทีมีความตอ้งการ
คลา้ยกนัออกเป็นกลุ่มย่อย โดยบริษทัสามารถตอบสนองความตอ้งการโดยอาศยัส่วนประสมทาง
การตลาดทีมีสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค และทาํใหบ้ริษทัคน้หาความตอ้งการของตลาดทียงัไม่ได้
รับการตอบสนอง และปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดเพือทาํการตอบสนองความตอ้งการกบั
ตลาดกลุ่มนนัๆ 

คุณภาพสูง 

คุณภาพตํา 

อายกุารใชง้านนาน อายกุารใชง้านสนั 

* ผลติภัณฑ์ A 

* ผลติภัณฑ์ B 

* ผลติภัณฑ์ C 
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การแบ่งส่วนตลาดทีมีประสิทธิภาพควรมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 1) สามารถวดัได ้2) มี
ขนาดใหญ่พอ 3) สามารถเขา้ถึงได้ 4)ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม 5) ความสามารถในการ
ปฏิบติังาน  

การแบ่งส่วนการตลาดสามารถแบ่งตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี1) การแบ่งส่วนตลาดตาม
หลกัภูมิศาสตร์ 2) การแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ เช่นอาย ุเพศ วงจรชีวิตครอบครัว รายได ้

การศึกษา และ อาชีพ 3) การแบ่งส่วนตลาดตามหลกัจิตวิทยา เป็นการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคออกเป็น
กลุ่มยอ่ยโดยพิจารณาเรือง ชนัของสังคม ค่านิยมและรูปแบบการดาํรงชีวิต และบุคลิกภาพ 4) การ
แบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม โดยจะพิจารณาเฉพาะปัจจยัทีสําคญั เช่น โอกาสในการซือ การ
แสวงหาผลประโยชน์ สถานะของผูใ้ช ้อตัราการใช ้ขนัความพร้อมของผู ้และทศันคติ  

การเลือกตลาดเป้าหมายมีทงัหมด 3 รูปแบบไดแ้ก่ 1) กลยทุธ์การตลาดทีไม่แตกต่างกนั 2)

กลยทุธ์การตลาดทีแตกต่างกนั และ3) กลยทุธ์การตลาดมุ่งเฉพาะส่วน  

การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ บริษทัสามารถสร้างความแตกต่างจากตวัผลิตภณัฑ์ บริการ 
บุคลากร ช่องทางจดัจาํหน่าย และภาพลกัษณ์ โดยแนวทางการกาํหนดตาํแหน่งทางการตลาด 

สามารถกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑไ์ดด้งันี 1) กาํหนดตาํแหน่งตามคุณสมบติั 2) กาํหนดตาํแหน่ง
ตามผลประโยชน์ 3)กาํหนดตาํแหน่งตามผูใ้ช ้4)กาํหนดตาํแหน่งตามระดบัชนัผลิตภณัฑ ์5) กาํหนด
ตาํแหน่งตามการแข่งขนั และ6) กาํหนดตาํแหน่งตามคุณภาพและราคา  
 

บทความเรือง Customization กบัการตลาดแบบโดนใจลูกค้า 
การตลาดสมยัใหม่พยายามทีจะตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้เป็นรายบุคคลมากขึนทุก

ที เดียวนีจึงเห็นพนกังานร้านสุกีมีคอมพิวเตอร์มือถืออยูใ่นมือทีช่วยบริการการปฏิบติังานปกติใน
ร้าน ขณะเดียวกนัในอนาคตกส็ามารถจะพฒันาไปสู่การสร้างฐานะขอ้มูลลูกคา้ทีทาํใหรู้้ว่าลูกคา้คน
ไหนชอบรับประทานอะไร มีพฤติกรรมแบบไหน เคยมีขอ้ร้องเรียนอะไร จะไดต้อบสนองไดถู้กใจ
ก่อนทีลูกคา้จะเอ่ยปากร้องขอเสียอีก เช่นเดียวกบัซุปเปอร์มาร์เก็ตชือดงัทีให้ลูกคา้เอาบตัรสมาชิก
เสียบเขา้เครืองเพือพิมพร์ายการจบัจ่ายและรายการสินคา้ทีทางร้านแนะนาํออกมา เป็นรายการ
สินค้าทีเลือกแล้วจากการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าทีเก็บเอาไว้ทาํให้อ่านออกว่าลูกค้ารายนันมี
พฤติกรรมในการจบัจ่ายอย่างไร การตลาดแบบเจาะลูกคา้รายงานด้วยขอ้เสนอทีโดนใจ หรือ 
Customization เป็นแนวโนม้ใหม่ทีจะพบเห็นไดม้ากขึนในแทบทุกธุรกิจ 

กิจการทีมีลูกคา้อยูเ่พียงไม่กีรายซึงส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ธุรกิจก็มกัจะตอบสนองลูกคา้อยา่ง
เจาะจงและแตกต่างกนัเป็นรายๆ เป็นปกติอยู่แลว้ ซึงไม่ใช่เรืองแปลกอะไร หรือแมแ้ต่ธุรกิจทีกบั
ผูบ้ริโภคทวัไปแต่ก่อนก็มีลูกคา้ไม่มากนัก ร้านตดัเสือมีลูกคา้ไม่กีคน ร้านตดัรองเทา้มีลูกคา้ทีรู้
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ขนาดรู้รสนิยมกนัเป็นอย่างดีกาตอบสนองแบบ Customization จึงมีมาแต่โบราณ แต่เมือยุคสมยั
เปลียนไป กิจการทีมีลูกคา้เป็นหมืน เป็นแสน หรือลา้นๆ คน และตอ้งการจะสนองตอบลูกคา้เป็น
รายคนใหต้รงกบัความพอใจของแต่ละคนจะทาํอยา่งไร หากเป็นในอดีตเรืองนีคงเป็นไปไดย้ากมาก
หรือหากเป็นไปไดก้็จะมีตน้ทุนมหาศาลเลยทีเดียว แต่ปัจจุบนัแนวคิดการตอบสนองลูกคา้อยา่งนีมี
ความเป็นไปได ้ดว้ยเทคโนโลยีทีกา้วหนา้ ทาํให้การตอบสนองลูกคา้รายคนทาํไดด้ว้ยตน้ทุนพอๆ 

กบัการผลิตทีตอบสนองลูกคา้จาํนวนมาก และเป็นวิธีการทีรู้จกักนัในชือ Mass customization 

Mass Customization หมายถึงการปรับกระบวนการผลิตและโครงสร้างของกิจการให้
ยดืหยุน่พอทีจะสามารถผลิตสินคา้หรือบริการ เพือตอบสนองลูกคา้ทีแตกต่างเป็นรายคน ในระดบั
ราคาทีไม่ต่างจากการผลิตสินค้าหรือบริการจํานวนมากทีใช้มาตรฐานการผลิตเดียวกัน 

(St6andardization) เปรียบง่ายๆ กบัการตดัเสือที Mass customization เป็นการตดัเสือตามสัง หรือ
เสือทีพอใจและพอดีตวัลูกคา้ไม่ใช่เสือโหล หรือประเภท one size fit al l แต่ลูกคา้สามารถจ่ายใน
ราคาทีเกือบจะไม่ต่างจากราคาเสือโหลทวัไป หากไดเ้สือทีไดอ้ย่างใจ ลูกคา้ย่อมรู้สึกเป็นสุขและ
พร้อมจะผูกพนักบักิจการต่อไปเรือยๆ Customization ทีนาํไปสู่การตอบสนองลูกคา้อย่างโดนใจ
ลูกคา้จึงเป็นหนึงในวิธีการทีจะผกูใจลูกคา้ไวไ้ดใ้นระยะยาว 

แต่การจะสนองตอบลูกคา้เป็นรายคนก็ไม่อาจทาํไดใ้นทุกกรณีและทุกกิจการเสมอไป 

ดงันันขอบเขตของการตอบสนองของกิจการทงัหลายในเรืองนีจึงแตกต่างกนัออกไป บางกิจการ
อาจจะปรับทุกเรืองตงัแต่ตวัสินคา้ บริการ และการติดต่อสือสารให้ตรงใจ และตรงความตอ้งการ
ของลูกคา้แต่ละคนทังหมด แต่ในบางกิจการอาจจะเลือกทาํในส่วนใดส่วนหนึงแทน เพราะ 
Customization ตอ้งการการเปลียนแปลงทงัเทคโนโลยแีละกระบวนการทาํงานในหลายส่วน จึงไม่
ง่ายนกักบับางกิจการทีจะทาํไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์แบบ 

 ประเภทการตอบสนองทโีดนใจ 
 แมก้ารตอบสนองแบบโดนตวัและโดนใจจะเป็นทีชืนชอบของลูกคา้ แต่ไม่เสมอไปทีทุก
กิจการจะสร้างการตอบสนองแบบนีไดใ้นทุกๆ แง่มุม ดงันนั กิจการจึงตอ้งเลือกว่าจะตอบสนองใน
เรืองใดใน 3 เรืองดงัต่อไปนี 

- ตอบสนองโดนใจด้วยสินค้า (Product) 

- ตอบสนองโดนใจด้วยบริหารหรือสิงอนืๆ ทไีม่ใช่สินค้า (Service/Non-Product) 

- ตอบสนองโดนใจด้วยการสือสาร (Communications) 

กิจการบางแห่งอาจจะเลือกการ Customization ในเรืองใดเรืองหนึงขา้งตน้เพียงเรืองเดียว 
แลว้ปล่อยเรืองอืนๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานปกติ บางรายเลือกทีจะผสมผสาน แต่บางรายอาจทาํ
ทงัสามเรืองเลย สําหรับกิจการทีตอ้งการเริมตน้การสือสารกับลูกคา้อย่างโดนใจ (Customizes 
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communication) จะเป็นวีการทีง่ายทีสุดทีจะเริมตน้ จากนันจึงค่อยขยบัไปสู่การตอบสนองดว้ย
บริการแบบโดนใจ และตอบสนองครบทุกดา้นซึงเป็นระดบัสูงสุด 

ระดับที 1 : สินค้ามาตรฐาน บริการมาตรฐาน แต่การสือสารโดนใจ (Standard Product, 

Standard Service, Customized Communication) 

วิธีการ Customization แบบนีเป็นแบบพืนฐานทีสร้างการเปลียนแปลงนอ้ยทีสุด สิงทีทาํ
เป็นเพียงการปรับการติดต่อสือสารใหเ้ขา้กบัลูกคา้เป็นรายคนโดยไม่มีการปรับสินคา้ทีขายแต่อยา่ง
ใด ตวัอย่างทีเห็นชัดคือธุรกิจขายสินคา้ทางไปรษณียท์งัหลาย เช่น สํานักพิมพที์หาสมาชิกเพือ
บอกรับนิตยสารต่างๆ จะใชว้ิธีส่งจดหมายถึงลูกคา้ในจดหมายนนัจะมีการระบุชือผูรั้บอยา่งชดัเจน 

ไม่ใช่ขึนตน้จดหมายประเภท “ผูมี้อุปการะคุณ” อย่างจดหมายเหวียงแหทวัๆ ไป แต่ถึงอย่างนัน
บางครังสาํนกัพิมพก์ไ็ม่ไดว้ิเคราะห์ว่าลูกคา้รายนนัมีความสนใจหรือมีการใชชี้วิตทีเหมาะกบัแนว
ของหนงัสือนนัหรือเปล่า จึงถือว่าเป็นระดบัการ Customization แบบตาํสุด เพราะกิจการไม่ตอ้ง
เปลียนแปลงกระบวนการทํางานหรือเทคโนโลยีมากมายใหญ่โตอะไร  เพียงแต่ปรับการ
ติดต่อสือสารใหเ้หมาะสมเป็นการเฉพาะตวัลูกคา้เท่านนั 

บางธนาคารอาจจะมีช่องทางการติดต่อทีหลากหลายสําหรับลูกคา้แต่ละกลุ่ม แต่สําหรับ
ลูกคา้รายสําคญัอาจจะมีช่องทางพิเศษให้เป็นการเฉพาะ เช่น ลูกคา้สามารถติดต่อเรียกดูรายการ
เคลือนไหวของบญัชีผา่นอินเทอร์เน็ตไดใ้นขณะทีลูกคา้ทวัไปไม่สามารถทาํได ้อยา่งนีก็ถือว่าเป็น
การสร้างการสือสารทีโดนใจเป็นการเฉพาะรายกบัลูกคา้โดยทีสิงอืนๆ ยงัไม่เปลียนแปลง 

ระดับที 2 : สินค้ามาตรฐาน แต่บริการและการสือสารโดนใจ (Standard Product, Customized 

Service, Customized Communication) 

ในระดบันีนอกจากกิจการจะสือสารกบัลูกคา้เป็นรายคนแลว้ยงัปรับบริการให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของลูกคา้เป็นรายคนอีกด้วย ตวัอย่างเช่น ลูกคา้ซือรถจากบริษทั รถทีซือเป็น
มาตรฐานทวัๆ ไป ไม่มีการปรับเปลียนอะไร แต่บริการอืนๆ จะมีการปรับตามความตอ้งการ เช่น 

เงือนไข การชาํระเงินทงัเงินดาวน์ งวดการชาํระ ดอกเบีย ฯลฯ สามารถกาํหนดให้แตกต่างกนัไป
ตามแต่ละรายของลูกคา้แลว้แต่กิจการจะคิดวา่ลูกคา้แต่ละรายมีคุณค่าสาํหรับกิจการขนาดไหน 

บริษทัทีให้บริการโทรศพัทจ์ะให้คาํแนะนาํกบัลูกคา้ว่าควรจะเปลียนไปใชแ้พค็เก็จแบบ
ไหนทีจะสร้างความคุม้ค่าใหก้บัลูกคา้มากทีสุด ทงันีโดยพิจารณาจากฐานขอ้มูลทีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
พฤติกรรมหรือแบบแผนการใชโ้ทรศพัทข์องลูกคา้ทีเป็นมาอย่างสมาํเสมอ บริการแบบนีจึงทาํให้
ลูกค้า รู้ สึกดีเพราะเห็นความปรารถนาดีของบริษัทก่อนทีลูกค้าจะร้องขอ  เป็นการทําให้
ความสัมพนัธ์เหนียวแน่นขึนไปอีกหรือธนาคารอาจจะให้บริการเหมือนเป็นทีปรึกษาว่าลูกคา้ควร
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จะจดัสรรเงินในแต่ละบญัชีอย่างไร ควรใชบ้ริการการลงทุนแบบไหนเพือประหยดัค่าใชจ่้ายหรือ
เพือสร้างประโยชน์ไดสู้งสุดจากเงินทีมีอยู ่

โรงแรมบางแห่งก็มีลกัษณะ Customization แบบนี คือ ให้บริการพิเศษเพิมเติมกบัลูกคา้
เป็นรายคนตามลกัษณะความชอบและนิสัยของลูกคา้แมว้่าจะไม่มีการเปลียนแปลงอะไรในส่วน
หอ้งพกักต็าม เช่น หากขอ้มูลลูกคา้ทีมีอยูพ่บวา่ลูกคา้ไม่สูบบุหรีกต็อ้งจดัหอ้งสาํหรับคนไม่สูบบุหรี
ให้ หากเห็นว่าลูกคา้มกัหิวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมาดว้ยเสมอก็ตอ้งจดัสายต่อหรือปลกัไฟให้ใช้
คอมพิวเตอร์ได ้หรือแนะนาํลูกคา้ว่าจะใชบ้ริการเครืองพิมพห์รืออินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งไร รวมทงัถา้
ขอ้มูลระบุวา่ลูกคา้ไม่เคยใชมิ้นิบาร์ในหอ้งเลยกไ็ม่ตอ้งเสียเวลาใหลู้กคา้รอเช็คมินิบาร์ตอนเช็คเอา้ท์
ออกจากโรงแรม ก็จะเป็นการสร้างบริการทีสอดคลอ้งกบัตวัลูกคา้และรักษาความสัมพนัธ์ไดใ้น
อนาคต เพราะลูกคา้รู้สึกวา่ไดพ้กักบัโรงแรมทีรู้ใจ 

ระดับที 3 : สินค้า บริการ และการสือสารโดนใจ (Customized Product, Customized 

Service, Customized  Communication) 

ระดับนีเป็นการปรับทุกเรืองให้สอดคลอ้งและโดนใจลูกคา้เป็นรายคนไปทงัตวัสินคา้ 
บริการ และการสือสาร จะตอ้งอาศยัการเปลียนแปลงค่อนขา้งมากทงัในส่วนของเทคโนโลยีและ
กระบวนการทาํงานต่างๆ ซึงในอดีตอาจเป็นเรืองยาก เนืองจากเสียค่าใชจ่้ายสูง แต่ปัจจุบนัเป็นเรือง
ทีเป็นไปไดใ้นกิจการหลายๆ อยา่ง อนัเนืองมาจากเทคโนโลยทีีมีราคาถูกลง 

บริษทัขายบานหนา้ต่างชือ Andersen Windows ในอเมริกา เปิดโอกาสใหลู้กคา้ออกแบบ
หนา้ต่างทีตนเองพอใจจากหนา้จอของคอมพิวเตอร์ทีอยูใ่นร้านตวัแทนจาํหน่าย โดยพนกังานขาย
จะคอยช่วยเหลือแนะนําในการออกแบบ ซึงแบบทีเลือกจะปรากฏให้เห็นทีหน้าจอ ระบบจะ
ออนไลน์กบับริษทัผูผ้ลิตเพือให้สามารถทราบราคาและสังผลิตไดใ้นทนัที เช่น เกียวกบัเวบ็ไซต์
หลายแห่งทีเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถออกแบบสินคา้ได้อย่างหลากหลายตามรสนิยมและ
ความชอบของลูกคา้ เช่น เวบ็ไซตร์องเทา้ไนกี เวบ็ไซตเ์ครืองสาํอางของพลอ็คเตอร์แอนด ์แกมเบิล 
เวบ็ไซตข์องลีวายส์ เป็นตน้ 

เวบ็ไซตด์งักล่าวขา้งตน้จะเปิดโอกาสใหลู้กคา้ออกแบบสินคา้ทีตรงใจตนเองได ้จากขอ้มูล
ทีระบบจะขอให้ลูกคา้ป้อนเขาไป การออกแบบจะอยูภ่ายใตข้อ้แนะนาํของระบบและลูกคา้จะเป็น
ภาพของสินคา้ในแต่ละขนัตอนทีออกแบบหรือแกไ้ขไดอ้ย่างชดัเจน เมือมีการสังซือแลว้ ขอ้มูล
เกียวกบัลูกคา้รายนนัก็จะถูกเก็บเขา้ไวใ้นฐานขอ้มูลเพือทีบริษทัจะสามารถติดต่อกบัลูกคา้ หรือทาํ
การเสนอขายไดอี้กในอนาคต 

การให้ขอ้เสนอแบบโดนใจในระดบันีตอ้งอาศยัการเปลียนแปลงมากกว่าในสองระดบั
ขา้งตน้ โดยเฉพาะอย่างยิงการลงทุนทีจะตอ้งเชือมต่อระหว่างตวัลูกคา้ ตวัแทนจาํหน่าย ตวัผูผ้ลิต 
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แต่ก็เป็นระดบัทีสามารถจะสร้างความสัมพนัธ์กบักิจการไดม้ากทีสุด เพราะจะทาํใหลู้กคา้มีโอกาส
เลือกในสิงทีพอใจ รู้สึกว่ามีความใกลชิ้ดกบักิจการ และจะสร้างเกิดความซาบซึงไดม้ากทีสุดการ
ตอบสนองลูกค้าอย่างโดนใจไม่ว่าจะเป็นรายกลุ่มหรือรายคน ถือเป็นแนวโน้มทีสําคัญของ
การตลาดในอนาคตแต่การดาํเนินการในเรืองนีไดอ้ย่างประสบความสําเร็จเพียงใดขึนอยู่กบัการ
ทาํงานอยา่งเป็นขนัตอนระมดัระวงัและรอบดา้น ผูบ้ริหารระดบัสูงจะตอ้งตดัสินใจว่าจะเอาดว้ยกบั
วิธีการนีหรือไม่ ในขอบเขตขนาดไน ตอ้งพิจารณาความเป็นไปไดใ้นส่วนของลูกคา้ว่าลูกคา้มีความ
ตอ้งการในเรืองไหนทีจะสร้างคุณค่ากลบัมาสู่กิจการไดคุ้ม้ค่ากบัการลงทุน ตอ้งพิจารณาว่าการ 
customization นนัจะสามารถสร้างความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งเพียงใด และมีความเป็นไปไดใ้นแง่
ของการปฏิบติั และในแง่ของการลงทุนเพียงใด เพือให ้customization สามารถผกูใจลูกคา้และสร้าง
ผลกาํไรใหกิ้จการไดพ้ร้อมๆ กนั 

ทีมา  (วิทยา  ด่านธาํรงกลู, 2548) 

 

กจิกรรมท้ายบท 

1.  แบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5-6 คนโดยกาํหนดใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษา คน้ควา้ หาขอ้มูล
เพิมเติมจากสืออิเลก็โทรนิกส์ บทความต่างๆ เลือกธุรกิจทีสนใจมา 1 ธุรกิจ 

2.  ร่วมคิด และอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกบัการกาํหนด STP ของธุรกิจทีเลือก 

3.  นกัศึกษาร่วมกนัแสดงความคิดเห็น แต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอผลการวิเคราะห์หนา้ชนั
เรียน และอาจารยชี์แนะส่วนทีตอ้งแกไ้ข 

 

คาํถามท้ายบท 

1. ใหน้กัศึกษาอธิบายถึงประโยชน์ของการแบ่งส่วนตลาดพร้อมบอกเกณฑที์ทาํใหก้ารแบ่ง
ส่วนตลาดมีประสิทธิภาพ 

2. จงบอกหลกัเกณฑที์ใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด พร้อมทงัยกตวัอยา่ง 
3. การเลือกตลาดเป้าหมายมีกีรูปแบบอะไรบา้ง จงอธิบาย 
4. แนวทางการกาํหนดตาํแหน่งทางการตลาดมีกีแนวทาง อะไรบา้งจงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท ี4 

พฤตกิรรมผู้บริโภค 

จํานวน 3 ชัวโมง 
  

หัวข้อเนือหาประจําบท 

1. ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2. แบบจาํลองพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  

3. ปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

4. กระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค  

5. การยอมรับผลิตภณัฑใ์หม่ 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภคได ้

2. อธิบายแบบจาํลองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคได ้

3. อธิบายปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคได ้

4. อธิบายกระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคได ้

5. อธิบายการยอมรับผลิตภณัฑใ์หม่ได ้

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนบทที 4 เรืองพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2. การบรรยายสรุปเนือหา 
3. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5-6  คนโดยกาํหนดใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษา บทความทา้ย

บทเรืองคน Gen Cร่วมกนัวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นพฤติกรรม คน Gen C ตามหลกั 6W 1 H 

วา่เป็นอยา่งไร 
4. นกัศึกษาแต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอผลการวิเคราะห์หนา้ชนัเรียน และอาจารยชี์แนะส่วน

ทีตอ้งแกไ้ข 

5. สอนเสริมในหวัขอ้ทีนกัศึกษาไม่เขา้ใจหรือหวัขอ้ทีมีคาํถามในชนัเรียน 
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สือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. สือการสอนอิเลก็โทรนิกส์ 

3. บทความทา้ยบท 

 

การวดัผลและประเมินผล 
1. สงัเกตจากการเขา้ชนัเรียนและความสนใจขณะทีผูส้อนบรรยายของนกัศึกษาในชนัเรียน 

2. สงัเกตความสนใจ การมีส่วนร่วมในการซกัถาม การตอบปัญหาขณะทีผูส้อนบรรยาย 
3.  ตรวจสอบการนาํเสนอกิจกรรมทา้ยบท 

4. ตรวจสอบการตอบแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทท ี4 

พฤตกิรรมผู้บริโภค 

 

บทนํา 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะทาํใหน้กัการตลาดทราบถึงพฤติกรรมและการตดัสินใจ
เลือกซือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคสามารถนาํขอ้มูลไปวางแผนทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค ซึงนกัการตลาดจะตอ้งวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคตามหลกัคาํถาม 6 W 1H 

และหาคาํตอบ 7 Osดงัต่อไปนี 

ข้อคาํถาม คาํตอบทต้ีองการ 
Who ใครคือลูกคา้ 
What ซืออะไร 
When ซือเมือไร 
Why ทาํไมจึงซือ 
Where ซือทีไหน 

Who ใครเป็นผูมี้อิทธิพลในการซือ 
How ซืออยา่งไร 

Occupants ลกัษณะกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร 
Objects สิงทีผูบ้ริโภคตอ้งการซือคืออะไร 
Occasions โอกาสในการซือ 
Objectives วตัถุประสงคใ์นการซือ 
Outlets ช่องทางหรือแหล่งทีไหน 

Organizations บทบาทของกลุ่มต่างๆ  

Operation ขนัตอนในการตดัสินใจซือเป็น
อยา่งไร 

 

ความหมายพฤตกิรรมผู้บริโภค 

ชีฟแมนและคานุต (Schiffman & Kanuk, 2004, 8) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคไวว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมผูบ้ริโภคทีเกียวกบั การหาขอ้มูล การซือสินคา้ 
การใช ้การประเมิน และการกาํจดั ผลิตภณัฑแ์ละบริการตามความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

คอตเลอร์และอาร์มสตรอง (Kotler & Armstrong, 2012, 157) ไดใ้ห้ความหมายของ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยและ
ครัวเรือนในการซือสินคา้เพือบริโภค 

จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภคได้ว่า พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมทีผูบ้ริโภคไดก้ระทาํเกียวกบัการหาขอ้มูล การเลือกซือ การใช ้และการ
ประเมินผลผลิตภณัฑห์รือบริการนนัตามความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 
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แบบจาํลองพฤตกิรรมของผู้บริโภค (model of consumer behavior) 

   ปัจจัยทางด้านจิตวทิยา     

สิงกระตุ้น
ทางการตลาด 

สิงกระตุ้น
อนืๆ 

 -แรงจูงใจ 
-การรับรู้ 
-การเรียนรู้ 
-ความเชือและทศันคติ 

 กระบวนการตดัสินใจซือ 
 

 การตดัสินใจซือ 

-ผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ 
-ราคา 
-การจดั
จาํหน่าย 
-การส่งเสริม
การตลาด 

-เศรษฐกิจ 
-เทคโนโลย ี
-การเมือง        
-วฒันธรรม 

   -การยอมรับปัญหา 
-การเสาะแสวงหา
สารสนเทศ 

-การประเมินทางเลือก 

-การตดัสินใจซือ 

-พฤติกรรมหลงัการซือ 
 

 -เลือกผลิตภณัฑ ์

-เลือกตราสินคา้ 
-เลือกผูข้าย 
-ปริมาณซือ 

-เวลาซือ 

-วธีิการชาํระเงิน 

   ลกัษณะของผู้ซือ     

   -วฒันธรรม  

-สังคม  

-ส่วนบุคคล 

    

สิงกระตุ้นทางการตลาด 

และสิงกระตุ้นอนืๆ 
กล่องดาํของผู้ซือ การตอบสนอง 

ของผู้ซือ 
รูปภาพที 4.1 แบบจาํลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ทีมา (kotler & keller, 2009, 202) 

แบบจาํลองพฤติกรรมมีองคป์ระกอบทีสาํคญั 3 ส่วนไดแ้ก่ 1) สิงกระตุน้ทางการตลาดและ
สิงกระตุน้อืนๆ 2) กล่องดาํของผูซื้อ 3) การตอบสนองรายละเอียดดงัต่อไปนี 

1. สิงกระตุ้นทางการตลาดและสิงกระตุ้นอืนๆเป็นสิงทีกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ซึงสิงกระตุน้มี 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

     1.1 สิงกระตุ้นทางการตลาด เป็นสิงกระตุน้ทีกิจการสร้างขึนและสามารถควบคุมเพือ
กระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้แก่ ผลิตภัณฑ์และบริการราคา การจัดจาํหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด  

     1.2 สิงกระตุ้นอืนๆ เป็นสิงกระตุ้นทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ได้แก่ 

เศรษฐกิจเทคโนโลยกีารเมือง และวฒันธรรม ซึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคเช่น หากเศรษฐกิจ
ดี ผูบ้ริโภคมีเงินซือผลิตภณัฑ ์การตดัสินใจซือผลิตภณัฑจ์ะง่าย . 
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2. กล่องดําของผู้ซือ (Black Box) นกัการตลาดจะตอ้งพยายามศึกษาถึงความรู้สึก ความ
ตอ้งการ พฤติกรรมการซือสินคา้ของผูบ้ริโภค หรือทีเรียกวา่ กล่องดาํ โดยมีปัจจยัทีตอ้งศึกษาไดแ้ก่ 

     2.1 ปัจจัยทางด้านจิตวทิยา ไดแ้ก่ แรงจูงใจการรับรู้การเรียนรู้ความเชือและทศันคติ  

     2.2 ลักษณะของผู้ซือ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม และปัจจยัดา้นส่วน
บุคคล และเขา้สู่กระบวนการตดัสินใจ ไดแ้ก่ การยอมรับปัญหา การเสาะแสวงหาสารสนเทศ การ
ประเมินทางเลือกการตดัสินใจซือและพฤติกรรมหลงัการซือ 

3. การตอบสนองของผู้บริโภค (Respond) เมือผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการตดัสินใจซือเป็น
ทีเรียบร้อยแลว้ ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซือผลิตภณัฑใ์นประเดน็ต่างๆดงัต่อไปนี 

     3.1 การเลอืกผลติภัณฑ์ (Product Choice) ผูบ้ริโภคจะเลือกซือผลิตภณัฑต์ามทีตงัใจไว ้
เช่น อาหารมีทางเลือกคือ อาหารไทย อาหารจีน อาหารญีปุ่น เป็นตน้ 

     3.2 การเลือกตราสินค้า (Brand Choice) ผูบ้ริโภคจะเลือกซือตราสินคา้ตามทีตงัใจไว ้
เช่นโออิชิ ฟจิู ซูกิชิ ยาโยอิ เป็นตน้ 

     3.3 การเลือกผู้ขาย (Dealer Choice) ผูบ้ริโภคจะเลือกสถานทีตามทีตงัใจไว  ้เช่น 

เซ็นทรัลบิกซีเทสโกโ้ลตสั เป็นตน้ 

     3.4 ปริมาณซือ (Purchase Amount) ผูบ้ริโภคจะซือปริมาณผลิตภณัฑต์ามทีตงัใจไว ้
เช่นเลือกรายการอาหารแบบชุด หรือ แบบบุฟเฟ่เป้นตน้ 

     3.5 เวลาซือ (Purchase Time) ผูบ้ริโภคจะเลือกเวลาตามทีตงัใจไว ้เช่นเชา้ กลางวนั เยน็
เป็นตน้ 

     3.6 วธีิการชําระเงิน ( Payment Method) ผูบ้ริโภคจะเลือกวิธีชาํระเงิน เช่นเงินสด บตัร
เครดิต เป็นตน้ 

 

ปัจจยัทส่ีงผลกระทบต่อพฤตกิรรมผู้บริโภค  

ปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคได้แก่ ปัจจยัทางวฒันธรรม ชันทางสังคม 

ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัส่วนบุคคล และ ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา รายละเอียดดงัต่อไปนี 

1. ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural factors)ปัจจยัทางวฒันธรรมสามารถแบ่งออกเป็น 2 

กลุ่มไดแ้ก่ 

     1.1 วฒันธรรม (Culture) คือ รูปแบบ วิถีการดาํรงชีวิตของกลุ่มคนทีสืบทอดจากคนรุ่น
หนึงไปสู่รุ่นหนึง ซึงคนในสงัคมและวฒันธรรมเดียวกนัจะมีแนวโนม้พฤติกรรมทีคลา้ยคลึงกนั ซึง
ในยุคโลกาภิวตัน์ กลุ่มผูบ้ริโภคสามารถแลกเปลียนวฒันธรรมระหว่างประเทศไดง่้ายกว่าอดีตที
ผา่น เช่น การดืมชาเป็นวฒันธรรมของชาวจีนและญีปุ่น แต่ปัจจุบนัมีการทาํธุรกิจร้านอาหารญีปุ่น
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เพิมมาก ธุรกิจจึงพฒันาผลิตภณัฑช์าเขียวใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมของคนไทย เช่น ชาเขียวโออิชิ 

เปิดตัว ชาเขียวผสมสมุนไพร ใช้ชือตราสินค้า โอเฮิร์บโออิชิ 2 รสชาติ ได้แก่ รสนําผึงโสม 

คุณประโยชน์ของโสมเขา้กบันาํผึงและรสรากบวัพุทราจีน ผสานรากบวั สมุนไพรฤทธิเยน็ กบั
ความหวานหอมของพทุรา 
      1.2 วัฒนธรรมย่อย (Subculture) เป็นวฒันธรรมของคนกลุ่มย่อยทีรวมตวักนัอยู่ใน
วฒันธรรมกลุ่มใหญ่ วฒันธรรมของคนในกลุ่มย่อยมีความคลา้ยคลึงกนั โดยวฒันธรรมย่อยจะ
แตกต่างกนัตาม เชือชาติ อาย ุศาสนา ภูมิภาค อาชีพ ซึงกลุ่มผูบ้ริโภคทีอยูใ่นกลุ่มยอ่ยทีแตกต่างกนั
จะมีพฤติกรรมทีแตกต่างกนั เช่น ดา้นภูมิภาค อาหารของประชาชนทีอยู่ภาคเหนือ เนืองจากมีภูมิ
ประเทศหนาวเยน็ อาหารส่วนใหญ่จะมีไขมนัมากเช่น แกงโฮะ แกงแค แหนม ไส้อวั แคบหมู และ
ผกัต่างๆและบริโภคขา้วเหนียวเป็นอาหารหลกั มีนาํพริก เช่น นาํพริกหนุ่ม นาํพริกอ่อง ศาสนา
อิสลามไม่บริโภคเนือหมู เป็นตน้ 

นักการตลาดจาํเป็นต้องศึกษา ทาํความเขา้ถึงวฒันธรรมหลักและวฒันธรรมย่อยของ
ผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่ม เพือนาํมาประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจและสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภค
แต่ละกลุ่มต่อไป 

2. ชันทางสังคม (Social class) เป็นการแบ่งกลุ่มคนทีมีค่านิยม คุณลกัษณะ พฤติกรรมและ
ความสนใจทีเหมือนกนัออกเป็นกลุ่มโดยสมาชิกในกลุ่มเดียวกนัจะมีความตอ้งการทีคลา้ยคลึงและ
ใกลเ้คียงกัน การแบ่งชนชันทางสังคมนิยมใช้เกณฑ์ในการแบ่งชนชัน ได้แก่ รายได้ การศึกษา 
อาชีพทีอยูอ่าศยั เป็นตน้ ชนัทางสงัคมสามารถแบ่งได ้6 ชนัดงัต่อไปนี 

     2.1 กลุ่มชนชันสูงส่วนบน (Upper-Upper Class) เป็นชนชนับนสุดของระบบชนชนั มี
ฐานะทางการเงินมนัคง ไดรั้บมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ มีการศึกษาทีสูง นิยมส่งบุตรหลานเรียน
ต่อต่างประเทศ 

     2.2 กลุ่มชนชันสูงส่วนล่าง (Lower-Upper Class) เป็นกลุ่มเศรษฐี เป็นเจา้ธุรกิจขนาด
ใหญ่มีฐานะการเงินทีมนัคง มีการศึกษาสูง มีรายไดจ้ากการลงทุน มีหน้าตาในสังคม ไดแ้ก่ นัก
ธุรกิจ เจา้ของธนาคาร คณะรัฐมนตรี เป็นตน้ 

     2.3 กลุ่มชนชันกลางส่วนบน (Upper-Middle Class) เป็นกลุ่มชนชันทีประสบ
ความสําเร็จจากการประกอบอาชีพ ประกบธุรกิจส่วนตวัขนาดกลาง เช่น แพทย ์ผูจ้ดัการธนาคาร 
เป็นกลุ่มทีมีการศึกษาดี เป็นกลุ่มทีตอ้งการการยอมรับจากสงัคม นกัการตลาดจึงตอ้งศึกษาแรงจูงใจ
ด้านจิตวิทยา เพือเสนอผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม กลุ่มชนชันกลางส่วนบนนิยมสินค้าประเภท         

แบร์นเนมเพือยกระดับความน่าเชือและสร้างภาพลกัษณ์ให้ตนเอง ผลิตภัณฑ์ทีใช้จะส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ไดแ้ก่ รถยนตก์ลุ่มบน เช่น ฮอนดา้แอคคอร์ดโตโยตา้ แคมรี เป็นตน้ 
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      2.4 กลุ่มชนชันกลางส่วนล่าง (Lower-Middle Class) เป็นกลุ่มทีประกอบอาชีพ
พนกังานประจาํ เช่น พนกังานธนาคาร พนกังานห้างสรรพสินคา้ พนกังานในหน่วยงานราชการ มี
ฐานะทางการและรายไดเ้งินปานกลาง ใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ ์เช่น ทีอยูอ่าศยั 
รถยนตข์นาดกลาง เป็นตน้ 

      2.5 กลุ่มชนชันล่างส่วนบน (Upper-Lower Class) เป็นกลุ่มใชแ้รงงานทีมีทกัษะ หาเชา้
กินคาํ การศึกษาตาํ มีรายไดไ้ม่แน่นอน ซือผลิตภณัฑต์ามความจาํเป็น ส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑที์ใช้
ในชีวิตประจาํวนั  

     2.6 กลุ่มชนชันล่างส่วนล่าง (Lower-Lower Class) เป็นกลุ่มใชแ้รงงานทีไม่มีทกัษะ 
หรือ เป็นกลุ่มว่างงาน ไม่มีทีอาศยัเป็นหลกัแหล่ง เช่น กรรมกรรับจา้งทวัไป คนเก็บขยะตามทอ้ง
ถนน ไม่สนใจเรืองคุณภาพ แต่ใหค้วามสาํคญักบัเรืองราคาผลิตภณัฑเ์ป็นหลกั  

3. ปัจจัยทางสังคม (Social factors) มนุษยเ์ป็นสิงมีชีวิต อาศยัอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มทีเรา
เรียกว่า สังคม ซึงภายในสังคมเดียวกนั พฤติกรรมการใชชี้วิตของคนในสังคมมีความคลา้ยคลึงกนั 

นกัการตลาดตอ้งศึกษาถึงปัจจยัทางสงัคมทีสาํคญั ทีส่งผลต่อพฤตกรรมการซือผลิตภณัฑ ์ปัจจยัทาง
สงัคมไดแ้ก่ กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว และบทบาทรายละเอียดดงัต่อไปนี 

     3.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีมีอิทธิพลต่อ
ทศันคติหรือพฤติกรรมของบุคคล ซึงกลุ่มอา้งอิงจะมีอิทธิพลโดยตรงกบัผูบ้ริโภค จากการศึกษา
ของ ศศิประภา ชยัประสิทธิและพทัธ์ธีรา  สุดยอด (2554)พบว่า ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ
กลุ่มอา้งอิงเป็นปัจจยัสาํคญัหรือมีส่วนช่วยให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการทีจะเลียนแบบพฤติกรรม
และเกิดการตดัสินใจซือทีเร็วขึน โดยให้กลุ่มอา้งอิงเป็นผูท้ดลองใช้และบอกต่อผ่านทางสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook Twitterกลุ่มอา้งอิงสามารถแบ่งออกได ้2 ประเภท โดยพิจารณาความ
ใกลชิ้ดและมีความเกียวขอ้งภายในกลุ่ม ไดแ้ก่  

          3.1.1 กลุ่มอ้างอิงทีผู้บริโภคเป็นสมาชิก ได้แก่ กลุ่มปฐมภูมิ เป็นกลุ่มทีมีการ
ติดต่อสือสารกันอย่างต่อเนือง แต่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพือนใน
หอ้งเรียน และ กลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มทีมีการติดต่อสือสารกนัอยา่งไม่ต่อเนือง แต่ติดต่อเป็นทางการ 
ไดแ้ก่ สมาคมท่องเทียว ชมรมแอโรบิค เป็นตน้ 

        3.1.2 กลุ่มอ้างอิงทีผู้บริโภคไม่ได้เป็นสมาชิก เป็นกลุ่มใฝ่ฝันทีอยากเป็นสมาชิก เช่น 

กลุ่มนักฟุตบอลอาชีพ นักดนตรีอาชีพและกลุ่มหลีกเลียง เป็นกลุ่มทีสมาชิกพยายามหลีกเลียง ไม่
เขา้ไปยุง่เกียว เช่น กลุ่มวยัรุ่นกวนเมือง กลุ่มการพนนั กลุ่มยาเสพติด เป็นตน้ 

     3.2 ครอบครัว ครอบครัวถือว่าเป็นหน่วยเล็กทีสุดในสังคม เป็นหน่วยทีมีความสาํคญั
และมีอิทธิพลต่อค่านิยม ทัศนคติ ประสบการณ์ และความเชือของผูบ้ริโภค ซึงลักษณะของ
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ครอบครัวทีแตกต่างกนัยอ่มส่งผลให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั ซึงสามารถแบ่งประเภท
ของการตดัสินใจของครอบครัวออกเป็น 4 ประเภทไดแ้ก่  

          3.2.1 สามีเป็นผู้มีอิทธิพล สามีจะเป็นผูต้ ัดสินใจเลือกซือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น 

รถยนต ์เครืองใชไ้ฟฟ้า เครืองมือช่าง เป็นตน้ 

          3.2.2 ภรรยาเป็นผู้มีอิทธิพล ภรรยาจะทาํหน้าทีตดัสินใจเลือกซือผลิตภณัฑ์ต่างๆ 

เช่น อาหาร เสือผา้ ของใชภ้ายในบา้น อุปกรณ์ทาํความสะอาด เป็นตน้ 

          3.2.3 ตัดสินใจด้วยตนเอง เป็นการตดัสินใจเลือกซือผลิตภณัฑ์ดว้ยตนเอง ไม่ขอ
คาํแนะนาํจากสมาชิกในครอบครัว เช่น ชุดชนัใน มีดโกนหนวด เป็นตน้ 

          3.2.4 การตัดสินใจร่วมกัน สมาชิกในครอบครัวร่วมกนัตดัสินใจในการเลือกซือ
ผลิตภณัฑ ์เช่น ทีอยูอ่าศยั การศึกษาของบุตร เป็นตน้ 

     3.3 บทบาทและสถานภาพ (Role and Status) แต่ละบุคคลจะแสดงออกในแต่ละกลุ่มที
เป็นสมาชิกอยู่ คนหนึงอาจมีหลายบทบาท เป็นทงั ลูก แม่ เพือ หัวหนา้ ลูกนอ้ง เป็นตน้ ซึงแต่ละ
บทบาทก็จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ แต่ละบทบาทก็จะแสดงสถานะทางสังคมอยู่ดว้ย เป็น
สถานะทีสงัคมยอมรับในตวับุคคลนนัๆ ตอ้งตระหนกัถึง “สัญลกัษณ์ของสถานะ (Status Symbol)” 

ในการทาํการตลาด เนืองจากคนตอ้งการการยอมรับจากสังคม และพยายามแสดงออกถึงสถานะ
ของตน 

 4. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) พฤติกรรมการซือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจาก
ปัจจยัเฉพาะแต่ละบุคคล 

      4.1อายุและขันของวงจรชีวิต (Age and Life Cycle Stage) พฤติกรรมและรสนิยมของ
บุคคลจะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุและขันวงจรชีวิต ตังแต่เป็นเด็กทีอยู่กับบิดามารดา จบ
การศึกษาและแยกครอบครัว มีบุตร บุตรเริมโตและแยกครอบครัว เขา้สู่วยัเกษียณ ซึงนกัการตลาด
ตอ้งคาํนึงถึงแต่ละช่วงอายแุละวงจรชีวิต ในการพิจารณากาํหนดกลยทุธ์ใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรม
ในการตดัสินใจซือและใชผ้ลิตภณัฑที์แตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 

     4.2 อาชีพ (Occupation) อาชีพมีอิทธิพลต่อรูปแบบการบริโภคของบุคคล นกัการตลาด
ควรศึกษาถึงพฤติกรรมเฉพาะกลุ่ม และพฒันากลยทุธ์ทีเหมาะสม สินคา้ประเภทเดียวกนัอาจตอ้งมี
การออกแบบทีหลากหลาย เพือใหเ้หมาะสมกบัแต่ละกลุ่มอาชีพ 

4.3สภาพเศรษฐกจิของบุคคล (Economic Circumstances) ประกอบดว้ยรายไดที้สามารถ
นาํไปใชไ้ด ้สินทรัพยแ์ละเงินออม หนีสิน รวมถึงทศันคติดา้นการออมและการใชจ่้ายของบุคคล สิง
เหล่านีมีอิทธิพลต่อการซือ นกัการตลาดตอ้งศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจของบุคคล โดยเฉพาะสินคา้ที
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มีความอ่อนไหวต่อรายได้ ถ้ามีการเปลียนแปลงจะได้ทําการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ เช่น การปรับผลิตภณัฑใ์หม่ ปรับตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์หรือปรับราคาผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 

     4.4 รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ถึงแมบุ้คคลจะมีอายุเท่ากนั อยู่ในวฒันธรรม
เดียวกนัมีสถานะทางสังคมเหมือนกนั และทาํงานอาชีพเดียวกนั ก็อาจมีรูปแบบการดาํเนินชีวิตที
แตกต่างกนั วิถีทีบุคคลใชใ้นการดาํเนินชีวิต ไม่วา่จะเป็นความสนใจ การแสดงออกทงัความคิดเห็น
และการกระทาํ การนําเสนอผลิตภัณฑ์ ควรพิจารณาถึงรูปแบบการดาํเนินชีวิตของบุคคลด้วย 
บางครังอาจตอ้งชีนาํถึงความเหมาะสมกนัของผลิตภณัฑก์บัรูปแบบการดาํเนินชีวิต โดยตอ้งสือให้
ไดว้า่ผลิตภณัฑใ์ดเหมาะสมกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภค 

     4.5 บุคลกิลกัษณะและแนวคิดของตนเอง (Personality and Self -concept) ลกัษณะเฉพาะ
ของบุคคลจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภคได ้บุคลิกลกัษณะบ่งบอกไดจ้ากความเชือมนั
ในตนเอง เป็นตวัของตวัเอง คลอ้ยตามผูอื้น มีความเป็นผูน้าํ ชอบต่อตา้น หรือปรับตวัไดดี้ ส่วน
แนวคิดของตนเองเป็นวิธีทีบุคคลมองตนเองในแง่มุมทีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ แนวคิดทีมองว่าสิงทีเป็น
ตวัตนทีแทจ้ริง (Actual Self-concept) ซึงจะแตกต่างจากแนวคิดทีมองตนเองในอุดมคติ (Ideal Self-

concept) เป็นสิงทีอยากจะเป็นตวัเอง ซึงแตกต่างจากแนวคิดทีคิดว่าคนอืนมองตนเอง (Their Other 

Self-concept Think Others see Them) 

 5. ปัจจัยด้านจิตวทิยา (Psychological factors) ทางเลือกของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยั
ด้านจิตวิทยา 4 ประการคือ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชือและทัศนคติรายละเอียด
ดงัต่อไปนี 

      5.1 การจูงใจ (Motivation) ความตอ้งการของบุคคลมีความหลากหลายและอาจเกิดขึน
พร้อมๆ กนั หรือบางครังเกิดขึนจากความตึงเครียด (Tension) เช่น ความหิว ความกระหาย หรือ
ความไม่สะดวกบา้งกเ็กิดจากสภาวะจิตใจ (Psychogenic) เช่น การยอมรับ การมีส่วนร่วมของสังคม 

การยอมรับการประสบความสาํเร็จ ความตอ้งการต่างๆ จะยงัไม่มีแรงจูงใจมากพอทีจะกระตุน้ให้
ผูบ้ริโภคเกิดการกระทาํในทนัที เพียงแต่ก่อใหเ้กิดความรู้สึกตึงเครียด ดงันนั นกัการตลาดตอ้งสร้าง
การกระตุน้เพือใหเ้กิดการกระทาํ การศึกษาทฤษฎี การจูงใจจะช่วยใหเ้ขา้ใจและสามารถนาํแนวคิด
การจูงใจมาปรับใช้ไดเ้หมาะสมยิงขึนซึงทฤษฎีทีไดรั้บการกล่าวถึงและนาํมาใชม้ากทีสุดไดแ้ก่ 

ทฤษฎีมาสโลวไ์ดต้งัสมมุติฐาน(วลัลภ  นิมมานนท,์ 2550, 51)วา่  
 1) มนุษยมี์ความตอ้งการหลายประการไม่มีทีสินสุด แต่สิงทีมนุษยต์อ้งการนนัขึนอยูก่บัว่า
เขามีสิงนนัอยูแ่ลว้หรือยงั ขณะทีความตอ้งการใดไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการอืนจะเขา้
มาแทนที กระบวนการนีไม่มีทีสินสุดและจะเริมตน้ตงัแต่เกิดจนกระทงัตาย 
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2) ความตอ้งการของมนุษยมี์ความแตกต่างกนัออกไปและสามารถจดัลาํดบัความตอ้งการ
ก่อน-หลงัได ้

3) มนุษยจ์ะแสวงหาความตอ้งการทีมีความสําคญัทีสุดก่อน ดว้ยวิธีนีจะช่วยให้ทราบถึง
ลาํดบัขนัของสิงจูงใจแต่ละอยา่งได ้

4) ความตอ้งการใดทีไดรั้บการบาํบดัแลว้จะไม่เป็นสิงจูงใจอีกต่อไป ความตอ้งการทีไม่ได้
รับการตอบสนองเท่านนัทีเป็นสิงจูงใจของพฤติกรรม 

5) เมือมนุษยไ์ดรั้บการบาํบดัความตอ้งการในขนัหนึงแลว้ จะเริมสนใจในความตอ้งการขนั
อืนต่อไป 

จากสมมติฐานดงักล่าวขา้งตน้ มาสโลว ์ไดเ้สนอแนะใหจ้ดัแบ่งประเภทของความตอ้งการ
เพือใหเ้ห็นถึงความแตกต่างในแต่ละประเภทออกเป็น 5 ขนัดว้ยกนั หรือทีเรียกว่า ปิรามิดแห่งความ
ตอ้งการ ไดแ้ก่ 

1) ความตอ้งการดา้นร่างกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการขนัพืนฐานของการ
ดาํรงชีวิต เช่น. อากาศอาหาร นาํ ทีพกัอาศยั เพศ การนอนหลบั  

2) ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) เป็นความตอ้งการทีสูงกว่าความตอ้งการ
ดา้นร่างกาย ตอ้งการความปลอดภยั ตอ้งการการป้องกนั และไดรั้บความคุม้ครองจากกฎหมาย 
ความมนัคงในหนา้ทีการงาน 

3) ความตอ้งการทางสังคม (Social needs) เป็นความตอ้งการดา้นความรักและการยอมรับ
จากกลุ่มครอบครัวเพือน และคนใกลชิ้ด 

4) ความตอ้งการยกยอ่ง (Esteem needs)เป็นความตอ้งการไดรั้บการยอมรับ การมีศกัดิศรี มี
หนา้ตา ไดรั้บความเคารพจากสงัคมรอบตวั-  

5) ความตอ้งการความสาํเร็จ (Self-Actualization needs)– เป็นความตอ้งการทีจะประสบ
ความสําเร็จส่วนบุคคล ซึงตอ้งการประสบความสําเร็จสูงสุด เช่น เป็นนักร้องทีมีชือเสียง เป็น
นกักีฬาทีมีชือเสียง เป็นผูบ้ริหารองคก์รทีมีชือเสียง 
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5.4 ความเชือและทศันคติ (Belief and Attitude) 

         5.4.1  ความเชือ (Belief) เป็นการตดัสินของบุคคลทีมีต่อสิงใดว่าเป็นตามสิงทีตน
ตดัสินนนั โดยอาศยัขอ้มูลจากความเป็นจริง ความรู้ และปัญญาของบุคคลในการตดัสิน เมือบุคคลมี
ความเชือต่อสิงใดก็จะยึดถือต่อความเชือนนัอย่างจริงจงั หากผูบ้ริโภคมีความเชือทางดา้นลบ เป็น
หนา้ทีของนกัการตลาดตอ้งพยายามเปลียนแปลงความเชือให้เป็นดา้นบวก (ฉตัยาพร เสมอใจและ
ฐิตินนัท ์ วารีวนิช, 2551, 101-102)  

            5.4.2  ทัศนคติ (Attitude) เป็นความรู้สึกจูงใจให้ตอบสนองสิงใดสิงหนึง ซึง
ความรู้สึกทีเกิดขึนจะเป็นไปในทางทีดีหรือไม่ดีก็ได ้ทศันคติเกิดขึนจากการเรียนรู้ของบุคคลแต่ละ
คนและทศันคติจะเป็นตวัก่อใหเ้กิดพฤติกรรมต่อสิงนนั ทศันคติของผูบ้ริโภคเป็นสิงทีเปลียนแปลง
ไดย้าก นักการตลาดจึงตอ้งพยายามนาํเสนอผลิตภณัฑ์หรือบริการให้ตรงกบัทศันคติมากกว่าการ
ปรับเปลียนทศันคติ (สุวิมล  แมน้จริง , 2546, 153) 

 

กระบวนการตดัสินใจซือของผู้บริโภค  

 กระบวนการตดัสินใจซือ เป็นขนัตอนทีมีความสําคญัทีนักการตลาดตอ้งทาํความเขา้ใจ 
เนืองจากเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค ซึงในกระบวนการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคนนัจะมีผูมี้บทบาทจาํนวน 5 บทบาท ไดแ้ก่  

1. ผู้คิดริเริม (Initiator) หมายถึง ผูที้เสนอ ริเริม หรือ มองเห็นถึงปัญหาเป็นคนแรก เช่น 

แม่บา้นชวนสมาชิกไปรับประทานอาหารนอกบา้น เนืองจากพอ่บา้นไดเ้ลือนตาํแหน่งสูงขึน 

2. ผู้มีอิทธิพล (Influencer) หมายถึง ผูที้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์ของ
ผูบ้ริโภค เช่น การไปรับประทานอาหารนอกบา้น ครอบครัวให้พ่อบา้นเป็นผูต้ดัสินใจ เนืองจาก
ไดรั้บตาํแหน่งทีสูงขึน 

3. ผู้ตัดสินใจ (Decider) หมายถึงผูต้ดัสินใจเลือกซือผลิตภัณฑ์ เช่น พ่อบา้นตัดสินใจ
รับประทานอาหารญีปุ่นทีร้านโออิชิ เป็นตน้ 

4. ผู้ซือ (Buyer) หมายถึง ผูบ้ริโภคทีทาํการซือผลิตภัณฑ์จริง เช่น แม่บ้านเป็นผูจ่้าย
ค่าอาหารทงัหมด 

5. ผู้ใช้ (User) หมายถึง ผูบ้ริโภคทีรับประทานอาหารทีร้านโออิชิ เช่น พ่อบา้น แม่บา้น ลูก
สาว เป็นตน้ 
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การยอมรับ
ปัญหา 

 

  การเสาะแสวงหา
สารสนเทศ 

 

การประเมิน
ทางเลือก 

 

การตดัสินใจซือ 

 
  พฤติกรรม 

หลงัการซือ
 

รูปภาพที 4.3 กระบวนการตดัสินใจซือ 
ทีมา (Kotler & Armstrong, 2012, 176) 

กระบวนการตัดสินใจซือของผู้บริโภค มีขนัตอนกระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคมี 5 

ขนัตอนไดแ้ก่ 

1. การยอมรับปัญหา (Problem Recognition) เป็นขนัตอนแรกของกระบวนการตดัสินใจ
ซือของผูบ้ริโภค การยอมรับปัญหาเกิดจากความตอ้งการของผูบ้ริโภคจากสิงกระตุน้ทงัภายใน เช่น 

เจ็บป่วย ไม่สบาย เสียใจ ดีใจ เป็นตน้ และภายนอกตวัผูบ้ริโภค เช่น ผูบ้ริโภคเดินผ่านร้านอาหาร 
เห็นป้ายแนะนาํอาหารทีหนา้ร้านแลว้เกิดอยากรับประทานอาหารเป็นตน้ 

2. การเสาะแสวงหาสารสนเทศ (Information Search) หลงัจากทีผูบ้ริโภคยอมรับปัญหาที
เกิดขึน ขนัตอนต่อมา ผูบ้ริโภคจะแสวงหาขอ้มูลสารสนเทศเพิมเติมเพือประเมินทางเลือก โดย
สามารถหาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น  

     2.1 แหล่งบุคคล ไดแ้ก่ พอ่ แม่ ญาติ สามี ภรรยา เพือนสนิท เป็นตน้ 

     2.2 แหล่งการค้า ไดแ้ก่ โฆษณา ณ จุดขาย พนักงานขาย สือโฆษณา การจดักิจกรรม
พิเศษ 

     2.3 แหล่งชุมชน ไดแ้ก่ สํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.)กรมการคา้
ภายในกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยก์รมการประกนัภยัและสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
 การเสาะแสวงหาขอ้มูลของผูบ้ริโภคจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เป็นสิงทีนักการตลาดตอ้งให้
ความสาํคญั เนืองจากประสบการณ์ในการใชผ้ลิตภณัฑต่์างกนั เช่น เด็กจะเชือพ่อ แม่ วยัรุ่น จะเชือ
เพือนและคนใกลชิ้ด หรือ กลุ่มอา้งอิง วยัทาํงานไดรั้บขอ้มูลจากแหล่งการคา้ เป็นตน้ 

3. การประเมินทางเลอืก (Alternatives Evaluation) เมือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลเป็นทีเรียบร้อย 
ขนัตอนต่อไปผูบ้ริโภคจะทาํการประเมินทางเลือกโดยใชข้อ้มูลต่างๆ เช่น รูปแบบ คุณภาพ ขนาด 

ราคา ความคงทน  เช่น  การประเมินทางเลือกของคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ สเป็คของเครืองคอมพิวเตอร์
เช่น หน่วยประมวลผล (CPU) ว่าเป็นรุ่นใด มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ว่ามีขนาดและความเร็ว
เท่าไหร่ ฮาร์ดดิสก์มีขนาดเท่าไหร่ ใช้เมนบอร์ดรุ่นไหนมีการ์ดจอยีห้อหรือรุ่นอะไร และมี
หน่วยความจาํในการ์ดจอเท่าไหร่มีการ์ดเสียงและลาํโพงยีห้อหรือรุ่นอะไร ราคาของเครือง
คอมพิวเตอร์เท่าไหร่รูปแบบในการรับประกนัเป็นอยา่งไร 
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4. การตัดสินใจซือ (Purchase Decision) เป็นขนัการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ ์โดยผูบ้ริโภค
จะทาํการตดัสินใจอีกครังในเรืองของ ตรายหีอ้ จะซือตอนไหน จะซือทีร้านไหน  เป็นตน้ 

5. พฤติกรรมหลังการซือ (Postpurchase Behavior) เป็นพฤติกรรมทีเกิดขึนหลงัการ
ตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์ ซึงนักการตลาดตอ้งให้ความสําคญักบัผลของพฤติกรรมหลงัการซือของ
ผูบ้ริโภค ซึงพฤติกรรมหลงัการซือของผูบ้ริโภคมี 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) เกิดความพึงพอใจหลงัการ
ซือ ผูบ้ริโภคจะซือซาํ ส่งผลให้เป็นลูกคา้ในระยะยาว นกัการตลาดจะตอ้งใชค้วามพยายามในการ
นาํเสนอส่วนประสมการตลาดอืนๆ เพือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และ 2) ไม่พึงพอใจ 
ผู ้บริโภคจะไม่ซือซํา  หรือ  ไม่พอใจในตัวผลิตภัณฑ์ นักการตลาดจําเป็นต้องใช้ช่องทาง
ติดต่อสือสาร เช่น สายด่วน (Hot Line) เพือรับฟังความคิดเห็นและขอ้บกพร่อง เพือนาํไปปรับปรุง
แกไ้ขต่อไป 

 

การยอมรับผลติภณัฑ์ใหม่ 

 การนาํสินคา้ใหม่ออกสู่ตลาดครังแรกจะเป็นเรืองทีง่ายหากสินคา้ไดรั้บการยอมรับจาก
ผูบ้ริโภคซึงนักการตลาดจะต้องเข้าใจกระบวนการของการยอมรับของผูบ้ริโภคซึงเรียกว่า 
กระบวนการยอมรับผลิตภณัฑใ์หม่ (New-Product adoption process) โดยผูบ้ริโภคมกัจะผ่าน
กระบวนการขนัตอนการยอมรับ(กมลพร  นครชยักลุ, ม.ป.ป., 109) ดงันี 

 1. การรับรู้ (Awareness) เป็นขนัทีผูค้าดหวงัหรือผูซื้อไดรั้บรู้และรู้ว่ามีผลิตภณัฑ์ออกสู่
ตลาด 

 2. ความสนใจ (Interest) ผูที้คาดหวงัว่าจะซือหรือผูซื้อเกิดความสนใจจึงไดเ้สาะแสวงหา
ขอ้มูล 
 3. การประเมินผล (Evaluation) ผูค้าดหวงัหรือผูซื้อไดท้าํการพิจารณาผลประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑก่์อนจะตดัสินใจทีจะทดลองซือสินคา้นนัมาใช ้

 4. การทดลอง (Trail) ผูค้าดหวงัหรือผูซื้อไดท้ดลองใชผ้ลิตภณัฑห์รือซือผลิตภณัฑเ์พือการ
ทดลองใช ้

 5. การยอมรับ (Adoption) หลงัจากไดมี้การทดลองใชผู้ที้คาดหวงัวา่จะซือหรือผูซื้อก็จะทาํ
การตดัสินใจวา่จะใชผ้ลิตภณัฑห์รือไม่ เมือตดัสินใจซือกจ็ะเป็นการยอมรับในตวัผลิตภณัฑ ์

 นกัการตลาดทีเขา้ใจขนัตอนการยอมรับผลิตภณัฑใ์หม่ สามารถนาํไปประยุกตใ์ชก้บัการ
ดาํเนินงานทางการตลาดเพือช่วยให้ผูบ้ริโภคยอมรับผลิตภณัฑใ์หม่ไดง่้ายขึน เช่น เมือมีสินคา้ใหม่
ออกสู่ตลาดผูบ้ริโภคยงัไม่รู้จกัสินคา้ ดงันนั นกัการตลาดอาจจะตอ้งใชเ้ครืองมือการสือสารไม่ว่าจะ
เป็นสือออฟไลน์หรือสือออนไลน์เพือสร้างการรู้จกัและสร้างความสนใจแก่ผูบ้ริโภค และหาก
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ผูบ้ริโภคประเมินเห็นว่าสินคา้มีความเหมาะสมกบัตนเอง ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้จะทดลองสินคา้ แต่
อยา่งไรก็ตามพบว่าสาํหรับสินคา้ใหม่ผูบ้ริโภคอาจจะไม่มีความมนัใจในการตดัสินใจซือสินคา้ ซึง
นกัการตลาดสามารถใชว้ิธีการต่างๆ เพือทาํใหเ้กิดการทดลองสินคา้ เช่น การจดับูธแสดงสินคา้ ชม 

ชิม ฟรี หรือแจกสินคา้ขนาดทดลองเป็นตน้ซึงสิงเหล่านีช่วยก่อให้เกิดผลต่อการตดัสินใจซือของ
ผูบ้ริโภคตามมา   
 

สรุป 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมทีผูบ้ริโภคไดก้ระทาํเกียวกบัการหาขอ้มูล การเลือก
ซือการใช ้และการประเมินผลผลิตภณัฑห์รือบริการนนัตามความตอ้งการและความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภค 

แบบจาํลองพฤติกรรมมีองคป์ระกอบทีสาํคญั 3 ส่วนไดแ้ก่ 1) สิงกระตุน้ทางการตลาดและ
สิงกระตุน้อืนๆ 2) กล่องดาํของผูซื้อ 3) การตอบสนอง 

ปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคได้แก่ ปัจจยัทางวฒันธรรม ชันทางสังคม 

ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัส่วนบุคคล และ ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา 
 กระบวนการตดัสินใจซือ มีผูมี้บทบาทจาํนวน 5 บทบาท ไดแ้ก่ 1) ผูคิ้ดริเริม 2) ผูมี้อิทธิพล
3) ผูต้ดัสินใจ 4) ผูซื้อ และ5) ผูใ้ช ้โดยขนัตอนกระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคมี 5 ขนัตอน
ได้แก่1) การยอมรับปัญหา 2) การเสาะแสวงหาสารสนเทศ 3) การประเมินทางเลือก 4) การ
ตดัสินใจซือ 5) พฤติกรรมหลงัการซือ  

กระบวนการขนัตอนการยอมรับผลิตภณัฑ์ใหม่มีดงันี1) การรับรู้ 2) ความสนใจ 3) การ
ประเมินผล 4) การทดลอง และ 5) การยอมรับ  

 

บทความเรืองคน Gen C 

เมือสัปดาห์ทีแลว้ ผมเริมเกรินถึงคนสายพนัธ์ุใหม่ทีเรียกว่าพวก Gen C หรือ Generation 

Connected ทีเป็นการแบ่งประชากรออกเป็นอีกกลุ่ม แต่แทนทีจะเป็นไปตามปีเกิด เหมือนพวก Gen 

X หรือ Gen Y กลบัแบ่งตามพฤติกรรม ในอดีตคาํว่า Gen C ก็ใชก้นัอยูบ่า้งแต่โดยส่วนใหญ่แลว้ตวั 
C นนัจะหมายถึง Content มากกว่า แต่ดูเหมือนในปัจจุบนั C นนัเปลียนจาก Content เป็น 

Connected แทนโดยส่วนตวัแลว้ผมมองวา่คน Gen C นนั ไดแ้ก่ พวก Gen X หรือ Baby Boomers ที
มีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีเพือการเชือมต่อเป็นประจาํ บางคนอาจจะใช้เทคโนโลยีเพือการ
เชือมต่อเป็นระยะๆ แต่บางคนกถึ็งขนัของการเสพติดเลยทีเดียว ส่วนสาเหตุทีผมไม่จดัคนกลุ่ม Gen 
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Y เขา้อยูใ่นพวก Gen C ดว้ยนนั กเ็นืองจาก Gen Y นนัจะมีพฤติกรรมของการเชือมต่อตลอดเวลาอยู่
แลว้ แต่พฤติกรรมในการเชือมต่อของคน Gen Y และพวก Gen C นนัแตกต่างกนั 

ท่านผูอ่้านอาจจะสงสัยว่าทาํไมคน Gen C ถึงไดมี้ความสําคญัมากขึนทงันี เนืองจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครืองมือใหม่ๆ ทีออกมามากขึน ทาํให้คน กลุ่ม Gen X & Baby 

Boomers มีพฤติกรรมของการใชเ้ทคโนโลยีในการเชือมต่อมากขึน อีกทงัการเชือมต่อเหล่านี ก็
ส่งผลให้พฤติกรรมของคนเหล่านีเปลียนไป  ทังการรับข้อมูลข่าวสาร  การหาข้อมูล  การ
ติดต่อสือสาร และทีสาํคญั คือ การใชเ้วลา อยา่ลืมว่าเวลาของคนมีเท่ากนัและมีจาํกดัคน Gen C ใช้
สติและประสบการณ์กบัสือสงัคมออนไลน์และเทคโนโลยมีากกวา่คน Gen Y ทวัๆไป ดงันนัการทา
ตลาดอาจจะตอ้งใชว้ิธีการทีแตกต่างในอดีตพวก Gen X & Boomers ทียงัไม่กลายเป็นพวก Gen C 

ยงัสามารถใชเ้วลาในการทาํกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ย่างเหลือเฟือ เช่น ดูละคร อ่านหนงัสือ ฟังวิทยุ อยู่
กบัครอบครัว ฯลฯ แต่เมือกลายร่างเป็นคน Gen C แลว้ การเชือมต่อดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เหล่านีกลบัเขา้มาทดแทนเวลาในการทาํกิจ กรรมเดิมๆ ไป ทาํใหส่้งผลกระทบต่อทงัการบริหาร กล
ยทุธ์ และการตลาด 

คราวนีเรามาดูพฤติกรรมของคน Gen C กนันะครับ ผมมองว่าถึงแมค้นเหล่านีจะใช ้Social 

Media หรืออินเทอร์เน็ตมากขึนเหมือนคน Gen Y แต่พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีเหล่านีกลบั
แตกต่างกนัไปครับจริงอยูที่คน Gen C ยงัชอบโพสตข์อ้ความต่างๆ บน Social Media ไม่ว่าจะเป็น 

Facebook หรือ Twitter ไม่ว่าจะเป็นอาหาร รูปภาพ ความรู้ สถานที ฯลฯ แต่คนเหล่านีจะโพสตสิ์ง
ต่างๆ ดว้ยความระมดัระวงัและมีวตัถุประสงคที์ชดัเจนมากกว่าคน Gen Y โดยทีคน Gen Y อาจจะ
บ่นหรือพรํารําพนัถึงอารมณ์ในช่วงต่างๆ ลงบน FB แต่ลองสังเกตคน Gen C ส่วนใหญ่ (ซึงก็คือ
ผูใ้หญ่ทีชอบ Connected) จะไม่ค่อยแสดงอารมณ์หรือพรํารําพนัผา่นทางสือเหล่านีเท่าใด และสิงที
โพสต์นันก็มีเป้าหมายอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันสิงดีๆ กับผู ้อืน การแบ่งปันความรู้ การ
ประชาสัมพนัธ์ตนเองหรือครอบครัวหรือหน่วยงาน การแบ่งปันอดีต (ส่วนใหญ่รูปในอดีต) กบั
เพือนๆ การพดูคุย แซว หยอกลอ้กบัเพือนๆ ฯลฯ 

ยงัมีกลุ่มคน Gen C ทีเนน้ในการอ่านหรือเสพขอ้มูลต่างๆ ผา่นทาง Social Media แต่ไม่
ค่อยไดโ้พสตห์รือแสดงความคิดเห็นเท่าใด คนเหล่านีอยากทีจะเสพขอ้มูล รับรู้ขอ้มูลของผูอื้น แต่
ไม่ชอบทีจะแสดงความเห็นของตนเองหรืออยากใหผู้อื้นเขา้มารับรู้เรืองราวของตนเอง (คงจะถือคติ
ทีว่า "เรืองของชาวบา้นคืองานของเรา") ยงัมีช่องทางอืนๆ ทีคน Gen C ชอบทีจะใชใ้นการเชือมต่อ
อีกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการสือสารผา่น App ต่างๆ (เช่น Whats App หรือ Line) หรือแมก้ระทงั 
Social Media ใหม่ๆ อยา่งเช่น Pinterest แต่ประเด็นสาํคญั ก็คือ ไม่ว่าจะผา่นช่องทางหรือวิธีการใด
ก็ตาม เราจะพบว่าเทคโนโลยีและการเชือมต่อเหล่านีทาํให้ชีวิตและพฤติกรรมของคน Gen C 
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เปลียนไป ท่านผูอ่้านทีคิดว่าตนเองเป็น Gen C ลองหยุดหรือไม่เขา้ดูหรือเสพขอ้มูลผ่านทาง
ช่องทางเหล่านีสกัสปัดาห์ซิครับ ดูซิวา่จะลงแดงหรือไม่ ถือวา่เป็น Digital Detox อยา่งหนึงครับ 

ประเด็นสาํคญั คือ การถือกาํเนิดของคน Gen C เหล่านีมีผลอะไรบา้ง สิงหนึงทีเห็นได้
ชดัเจน คือ คน Gen C นนัใชส้ติและประสบการณ์กบัสือสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีเหล่านี
มากกว่าคน Gen Y ทวัๆ ไป ดงันนั การทาํตลาดกบัคนกลุ่มนีอาจจะตอ้งใชว้ิธีการทีแตกต่างจากคน 

Gen Y ทวัๆ ไป อีกทงักลยทุธ์และการบริหารจดัการสือสังคมออนไลน์และเทคโนโลยสีาํหรับคน 

Gen C นนัก็ตอ้งแตกต่างจากคน Gen Y อีกดว้ยครับก็ลองฝากสังเกตพฤติกรรมของท่านเอง และ
บุคคลรอบขา้งนะครับ วา่เป็นคน Gen C หรือไม่ เราจะพบวา่มีคน Gen C เป็นจาํนวนมาก รอบๆ ตวั
เราโดยทีเราไม่รู้ตวัครับ 

ทีมา (พสุ  เดชะรินทร์, 2555, 10)  

 

กจิกรรมท้ายบท 

ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มกลุ่มละ5-6 คน ร่วมกนัวิเคราะห์พฤติกรรมตามหลกั 6W 1 H ของคน 

Gen C วา่เป็นอยา่งไรและนาํเสนอหนา้ชนัเรียนในสปัดาห์ต่อไป 

 

คาํถามท้ายบท 

1. จงบอกความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2. กลุ่มอา้งอิงสามารถแบ่งออกไดกี้ประเภท อะไรบา้ง พร้อมอธิบายอยา่งละเอียด 

3. ทฤษฎีมาสโลว ์สามารถแบ่งออกเป็นกีขนั ไดแ้ก่อะไรบา้ง พร้อมอธิบายอยา่งละเอียด 

4. ขนัตอนกระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคมีกีขนัตอนไดแ้ก่อะไรบา้ง พร้อมอธิบาย
อยา่งละเอียด 

5. ให้นกัศึกษาวิเคราะห์วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคตามหลกัคาํถาม 6 W 1H และหา
คาํตอบ 7 Osของลูกคา้ทีซือสินคา้ทีร้าน MS Minimart 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท ี5 

ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวจิัยตลาด 

จํานวน 3 ชัวโมง 
 

หัวข้อเนือหาประจําบท 

1. ระบบสารสนเทศทางการตลาด  

2. องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศทางการตลาด 

3. กระบวนการวิจยัการตลาด 

4. จรรยาบรรณของนกัวิจยั 
 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกความหมายระบบสารสนเทศทางการตลาดได  ้ 

2. อธิบายองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศทางการตลาดได ้

3. อธิบายกระบวนการวิจยัการตลาดได ้

4. ระบุจรรยาบรรณของนกัวิจยัได ้

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนบทที 5เรืองระบบสารสนเทศทางการตลาดและการ
วิจยัตลาด 

2. การบรรยายสรุปเนือหา 
3. นกัศึกษาคน้หาบทคดัยอ่จากสืออิเลก็โทรนิกส์ หรือ หอ้งสมุด คดัลอกบทคดัยอ่งานวิจยั

เกียวกบับริหารธุรกิจ จาํนวน 1 บทคดัยอ่แลว้นาํมาส่งในสปัดาห์ต่อไป 

4. นกัศึกษาตอบคาํถามทา้ยบทแลว้นาํมาส่งในสปัดาห์ต่อไป 

5. สอนเสริมในหวัขอ้ทีนกัศึกษาไม่เขา้ใจหรือหวัขอ้ทีมีคาํถามในชนัเรียน 

 

สือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. สือการสอนอิเลก็โทรนิกส์ 

3. บทคดัยอ่งานวิจยั 
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การวดัผลและประเมินผล 
1. สงัเกตจากการเขา้ชนัเรียนและความสนใจขณะทีผูส้อนบรรยายของนกัศึกษาในชนัเรียน 

2. สงัเกตความสนใจ การมีส่วนร่วมในการซกัถาม การตอบปัญหาขณะทีผูส้อนบรรยาย 
3. ตรวจสอบบทคดัยอ่งานวิจยั 
4. ตรวจสอบการตอบแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

บทท ี5  

ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวจิยัตลาด  

 

บทนํา 
การจดัสรรทรัพยากรของบริษทัให้เพียงพอในการดาํเนินงานทางธุรกิจ เป็นสิงทีนักการ

ตลาดจาํเป็นทีจะตอ้งพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เนืองจากทรัพยากรถือว่าเป็นตน้ทุนในการ
ดาํเนินงาน หากบริษทัจดัสรรทรัพยากรไม่เกิดประโยชน์สูงสุดจะส่งใหบ้ริษทัลม้เหลวได ้การแบ่ง
ส่วนตลาดจะช่วยให้นักการตลาดทราบถึงความตอ้งการทีคลา้ยคลึงกนัของกลุ่มลูกคา้ ส่งผลให้
บริษทัสามารถตอบสนองความตอ้งการ  ของผูบ้ริโภคได ้การแบ่งส่วนตลาดประกอบดว้ย การแบ่ง
ส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตาํแหน่งทางการตลาดรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

ระบบสารสนเทศทางการตลาด (Marketing Information System) 

ความหมายของระบบสารสนเทศทางการตลาด 

วิทวสั  รุ่งเรืองผล (2555, 323) ไดใ้ห้ความหมายระบบสารสนเทศทางการตลาดไวว้่า 
ระบบสารสนเทศทางการตลาด  หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ออกแบบ
โครงสร้างของการรวบรวม วิเคราะห์ เก็บรักษา เรียกมาใชง้าน ตลอดจนยกเลิกขอ้มูลทีไม่ใชง้าน 

เพือใหข้อ้มูลเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจทางการตลาด 

เกษศิรินทร์  ภิญญาคง (2554, 49) ไดใ้ห้ความหมายระบบสารสนเทศทางการตลาดไวว้่า 
ระบบสารสนเทศทางการตลาด หมายถึงกระบวนการทาํงานร่วมกนัระหว่างบุคคล อุปกรณ์ วิธีการ
ดาํเนินการ เพือให้ไดข้อ้มูลนาํมาวิเคราะห์ ประเมินผล แลว้นาํเสนอขอ้มูลทีถูกตอ้งทนัสมยัไปยงั
ผูบ้ริหารประกอบการตดัสินใจทางการตลาด 

คอตเลอร์ (Kotler, 2003, 123) ไดใ้หค้วามหมายระบบสารสนเทศทางการตลาดไวว้่า ระบบ
สารสนเทศทางการตลาด คือ ระบบทีประกอบดว้ย คน เครืองมือ กระบวนการรวบรวมขอ้มูล  
จาํแนก วิเคราะห์ ประเมิน และกระจายสารสนเทศ เพือใหผู้ที้มีหนา้ทีตดัสินใจทางการตลาด 

จึงสรุปความหมายระบบสารสนเทศทางการตลาดไดว้่า ระบบสารสนเทศทางการตลาด 

หมายถึงระบบการทาํงานร่วมกนัระหว่างคน เครืองมือ โดยอาศยักระบวนการรวบรวมขอ้มูล นาํมา
วิเคราะห์ และประเมินผล แลว้นาํเสนอต่อผูมี้ส่วนเกียวขอ้งเพือใช้ตดัสินใจการดาํเนินงานทาง
การตลาด 
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ประโยชน์ของสารสนเทศทางการตลาด ไดแ้ก่ 

1. ผูบ้ริหารอาจใชแ้นวความคิดทางการตลาดไดอ้ยา่งเตม็ที 

2. ฝ่ายบริหารสามารถทาํการควบคุมแผนทางการตลาดไดดี้ขึน 

3. อาจจะป้องกนัมิใหมี้การละเลยข่าวสารทีสาํคญั 

4. บริษทัอาจจะใชป้ระโยชน์ของข่าวสารซึงรวบรวมมาไดจ้ากการปฏิบติัการทางธุรกิจได้
ดีกวา่ทีคิดไว ้

5. ฝ่ายบริหารอาจตระหนกัถึงการพฒันาแนวโนม้ของยอดขายใหดี้ขึนอยา่งรวดเร็ว 
6. อาจจะทาํให้สามารถไดข่้าวสารไดม้ากกว่าในขณะทีบริษทัมีเวลาจาํกดัและก็จะนาํไปสู่

การปฏิบติัการทางดา้นบริหารทีดีขึน 

7. บริษทัขนาดใหญ่อาจทาํการรวบรวมข่าวสารทีกระจดักระจายอยูใ่นหลายทิศทางและทาํ
การรวบรวมสรุปผลออกมาเพือใหข่้าวสารนนัเกิดความหมายนาํไปใหป้ระโยชน์ได ้

8. ผูใ้ชอ้าจจะนาํข่าวสารกลบัมาไดอี้ก โดยวิธีการเลือกสรรเอาแต่เฉพาะสิงทีเขาตอ้งการ
หรือจาํเป็น 

 

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางการตลาด 

ในระบบสารสนเทศทางการตลาด (MIS) ของกิจการหนึง จะมีขอ้มูลทีสาํคญัๆ 3 ลกัษณะ
คือ 

1. Databases  คือ รายละเอียดหรือขอ้มูลใดๆ ทีเก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆ แลว้นาํมาเก็บ
สะสมไวใ้นคอมพิวเตอร์ เช่น ขอ้มูลเกียวกบัลกัษณะของบุคคลประกอบดว้ย ชือ ทีอยู่ โทรศพัท ์

อายุ เพศ ความสนใจ ฐานะการเงิน ขอ้มูลเกียวกับลูกคา้ สินคา้คงคลงั ยอดซือ ยอดขาย ขอ้มูล
เกียวกบัลกัษณะประชากรของทอ้งถินต่างๆ ขอ้มูลเกียวกบัประวติักิจการ ขอ้มูลเกียวกบัคู่แข่งขนั 

ขอ้มูลเกียวกบัเศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้มต่างๆ ส่วนแบ่งการตลาด เป็นตน้ ขอ้มูลทีเป็น Databases นี
กิจการอาจจะจดัหามาเอง โดยการจดัทาํวิจยัหรือการหยบิยมืจากหน่วยงานอืนผา่นเครือข่าย Internet 

หรือระบบอืนๆ โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย. 
2. The Marketing DecisionSupport System (MDSS) คือ ขอ้มูลทีไดมี้การจดัระเบียบ

วิเคราะห์และจัดเก็บไวใ้นรูปของรายงาน สถิติ กราฟ งบการเงิน ซึงผูบ้ริหารจะนํามาใช้ผ่าน
โปรแกรมต่างๆทีจดัเกบ็ไว ้ผูบ้ริหารจะนาํขอ้มูลเหล่านีมาช่วยประกอบการตดัสินใจ 

3. The Transaction – Based Information System (TBIS) คือ การสร้างระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เพือเชือมโยง ถ่ายทอดขอ้มูลซึงกนัและกนั หรือ ติดต่อกนัไดใ้นแผนกในบริษทัโดย
อาศยัคอมพิวเตอร์ (เกษศิรินทร์  ภิญญาคง, 2554, 50-51) 
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กระบวนการวจิยัการตลาด (Marketing researchprocess)  

กระบวนการวจิยัการตลาดเป็นวิธีการทีเป็นระบบในการเกบ็ตีความ และรายงานขอ้มูลที
ช่วยใหผู้ท้าํการตลาดมองหาโอกาส ผูด้าํเนินการวจิยัตอ้งปรับวิธีการใหส้อดคลอ้งกบังานแต่ละงาน 

(สิทธิ, 2552, 48)  โดยกระบวนการวิจยัการตลาดมีขนัตอนดงัต่อไปนี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที 5.1 ขนัตอนกระบวนการวิจยัการตลาด 

ทีมา (Kotler & Keller, 2009, 131) 

1. การกําหนดปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย (Define the problem and research 

objective) การกาํหนดปัญหาและวตัถุประสงค์การวิจยั เป็นขนัตอนทีมีความสําคญัทีสุดในการ
ดาํเนินงานวิจยั เนืองจากหากนกัวิจยัไม่เขา้ถึงปัญหาทีเกิดขึน การกาํหนดวตัถุประสงคที์ดีจะตอ้งมี
ความชัดเจนของวตัถุประสงค์ มีความสัมพนัธ์ระหว่างวตัถุประสงค์ และไม่ซําซ้อน โดยหาก
กาํหนดปัญหาและวตัถุประสงคก์ารวิจยัผิดพลาด ส่งผลวิจยัทีไดรั้บไม่ตรงตามวตัถุประสงคที์ตงั
เอาไววุ้ฒิชาติ สุนทรสมยั (2552, 38-39) หลกัเกณฑใ์นการกาํหนดปัญหาดงัต่อไปนี1) เลือกปัญหา
โดยคาํนึงถึงความสนใจของตนเองเป็นทีตงั2) เลือกปัญหาทีตรงกบัความรู้ความสามารถของตนเอง
3) เลือกปัญหาทีมีคุณค่าและเป็นปัญหาใหม่ๆ4) เลือกปัญหาโดยคาํนึงถึงความเหมาะสมในเรือง
ของเวลา งบประมาณ และบุคลากร5) เลือกปัญหาโดยคาํนึงถึงสภาพทีเอืออาํนวยต่อการทาํวิจยั6) 

การแก้ปัญหานันมีโอกาสจะได้รับความร่วมมือจากผูมี้ส่วนเกียวขอ้งมากน้อยเพียงใด7) การ
แกปั้ญหามีอุปกรณ์หรือเครืองมือทีจะใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลหรือไม่8) การแกปั้ญหามีแหล่งวิชาการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูล 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

นาํเสนอผลการวิจยั 

การตดัสินใจ 

การพฒันาแผนการวจิยั 

กาํหนดปัญหาและวตัถุประสงค ์
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หรือฐานความรู้ทีจะให้คน้ควา้หรือไม่และ9) การศึกษาวิจัยทางการตลาดทีผ่านมาต้องมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขใหท้นัเหตุการณ์เสมอ 

2. การพัฒนาแผนการวิจัย (Develop the research plan) เป็นการวางแผนขนัตอน
กระบวนการวิจยัทงัหมด เช่น ทีมาของแหล่งขอ้มูล วิธีการวิจยั เครืองมือการวิจยั การสุ่มตวัอย่าง
และวิธีการติดต่อ ให้ไปในทิศทางเดียวกนัเพือให้เกิดประโยชน์ในการทาํวิจยัสูงสุดรายละเอียด
ดงัต่อไปนี 

      2.1 แหล่งข้อมูล(Data source)สามารถแบ่งทีมาของแหล่งขอ้มูลได ้2 แหล่ง คือ1) 

ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นการรวบรวมขอ้มูลใหม่ทีไม่เคยมีใครจดัทาํขึนมาก่อน สามารถ
เก็บขอ้มูลโดยใชก้ารสาํรวจ การสังเกต การสัมภาษณ์ ขึนอยูก่บัลกัษณะเครืองมือและผลการวิจยัที
ตอ้งการ 2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการรวบรวมขอ้มูลทีเคยมีผูจ้ดัทาํมาก่อน เช่น 

ขอ้มูลสาํมะโนครัว ประวติัความเป็นมาของชุมชน ซึงสามารถรวบรวมไดจ้ากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
     2.2 วิธีการวิจัย(Research approaches)นกัการตลาดสามารถรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดย

ใชเ้ทคนิคดงัต่อไปนี 

          2.2.1 การสังเกต (Observation research)เป็นเครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลต่างๆ ทีเกียวกับพฤติกรรมของสิงทีเราตอ้งการศึกษา เช่น พฤติกรรมการซือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภค การสงัเกตมี2 รูปแบบคือ การสงัเกตแบบมีส่วนร่วมและการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดย
ใชเ้ครืองมือในการสงัเกตไดแ้ก่ เขียนบนัทึก แบบบนัทึกพฤติกรรม และการ Check list เป็นตน้ 

          2.2.2 การใช้กลุ่มเฉพาะ (Focus group research) การใชก้ลุ่มเฉพาะเป็นการรวบรวม
ขอ้มูลจากผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มเฉพาะ ซึงมีคุณลกัษณะทีมีความคลา้ยคลึงกนั โดยจาํนวนผูร่้วมประมาณ     

6 – 10 คน มีผูด้ ําเนินการสนทนาทาํหน้าทีเปิดประเด็นปัญหาและกระตุ ้นผูเ้ข้าร่วมอภิปราย 
แลกเปลียนและแสดงความคิดเห็นร่วมกนั โดยใชเ้ครืองมือคือการบนัทึกการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

           2.2.3 การวจัิยเชิงสํารวจ (Survey research) เป็นการคน้หาคาํตอบทียงัไม่มีขอ้มูลมา
ก่อน เพือหาขอ้เทจ็จริงทีเกิดขึน เช่น ความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี เป็นตน้ 

           2.2.4 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) เป็นกระบวนการวิจยัทีมีการ
กระตุน้ก่อให้เกิดการเปลียนแปลงภายใตก้ารควบคุมดูแล มีการวางแผนอย่างรอบคอบและมีการ
สงัเกตสิงทีเกิดขึนอยา่งเป็นระบบ เช่น ตวัอยา่งการวิจยัเรืองการศึกษาอิทธิพลต่อการฉายภาพยนตร์
ให้กลุ่มสมาชิก  หลังจากชมภาพยนตร์เสร็จ  นํากลุ่มตัวอย่างมาวัดทัศนคติเป็นต้น (สุชาติ       

ประสิทธิรัฐสินธ์ุ, 2546, 24)  
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      2.3 เครืองมือการวิจัย (Research Intrument) เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัมีอยูห่ลายชนิด 

แต่ทีนิยมนาํมาใชไ้ดแ้ก่ แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์รายละเอียดดงัต่อไปนี 

            2.3.1 แบบสอบถาม (Questionaire) เป็นเครืองมือทีนกัการตลาดนิยมใชม้ากทีสุด 

เนืองจากง่ายต่อการออกแบบคาํถามและประมวลผล แบบสอบถามมีอยู ่2 ประเภทไดแ้ก่  

                   2.3.1.1 แบบสอบถามปลายเปิดเป็นแบบสอบถามทีเปิดโอกาสให้ผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างกวา้งๆ นิยมเพิมเติมไวต้อนทา้ยของแบบสอบถาม 

เพือใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิมเติม 

                   2.3.1.2 แบบสอบถามปลายปิด เป็นแบบสอบถามทีนกัวิจยัจดัทาํขอ้คาํถามและ
มีคาํตอบให้ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ลือกเป็นเครืองมือทีนกัการตลาดนิยมใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลซึง
นกัวิจยัตอ้งศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัทีเกียวขอ้งเป็นอยา่งดี เพือนาํมาจดัทาํขอ้คาํถาม 

ตัวอย่างแบบสอบถามเพอืการศึกษา  สําหรับนักท่องเทยีว 
เรือง แนวทางการพฒันากลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดของบ้านสีกายเหนือโฮมสเตย์ 

คาํชีแจงโปรดกาเครืองหมาย / ลงใน (   )  หนา้ขอ้ทีตรงกบัความเป็นจริงมากทีสุด 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ   (  ) 1. ชาย  (  ) 2. หญิง 
2. อาย ุ   

(  ) 1. ตาํกวา่ 20 ปี (  ) 2. 20 – 25 ปี (  ) 3. 26 - 30 ปี (  ) 4. 31 – 35 ปี 

(  ) 5. 36 - 40 ปี  (  ) 6. 41 – 45 ปี (  ) 7. 46 ปีขึนไป 

3. สถานภาพ      (  ) 1. โสด (  ) 2. สมรส (  ) 3. หยา่ร้าง  

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

(  ) 1. ประถมศึกษา (  ) 2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้(  ) 3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  

(  ) 4. ปวส. / อนุปริญญา (  ) 5. ปริญญาตรี  (  ) 6. สูงกวา่ปริญญาตรี   

5.อาชีพ  

(  ) 1. พนกังานบริษทั (  ) 2. รับราชการ  (  ) 3. ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย   

(  ) 4. เกษตรกร  (  ) 5. รับจา้งทวัไป (  ) 6. นกัเรียน/นกัศึกษา 
6.รายได ้  

(  ) 1. ตาํกวา่ 5,000 บาท/เดือน (  ) 2. 5,000 -10,000บาท/เดือน(  ) 3. 10,001–15,000บาท/เดือน 

(  ) 4. 15,001-20,000บาท/เดือน (  ) 5. ตงัแต่ 20,001บาท/เดือนขึนไป 
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2.3.2  แบบสัมภาษณ์ (Interview form) เป็นเครืองมือทีใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลโดย 
อาศยัการสมัภาษณ์ ซึงสามารถแบ่งประเภทการสมัภาษณ์ได ้2 รูปแบบคือ 

            2.3.2.1) แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ทีไม่ได้กาํหนด
ขอบเขตของเนือหาของขอ้คาํถาม ผูส้ัมภาษณ์จะตงัคาํถามเกียวกบัประเด็นต่างๆไวอ้ยา่งกวา้งๆและ
มีความยดืหยุน่สูง 

            2.3.2.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นแบบสัมภาษณ์ทีมีการกาํหนดประเด็น
คาํถามไวอ้ย่างชดัเจน ผูส้ัมภาษณ์จะกาํหนดลาํดบัขอ้คาํถาม ความยืดหยุ่นในการสัมภาษณ์มีนอ้ย
กวา่แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ 

เรือง แนวทางการพฒันากลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดของบ้านสีกายเหนือโฮมสเตย์ 
1. สถานการณ์และนโยบายดา้นการส่งเสริมการตลาดของสีกายเหนือโฮมสเตยใ์นปัจจุบนั

เป็นอยา่งไร 
2. ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมการตลาดของโฮมสเตยเ์ป็นอยา่งไร 
3. โฮมสเตยมี์ความตอ้งการและแนวทางทีจะพฒันาปรับปรุงนโยบายดา้นการส่งเสริม

การตลาด(วฒัน์จิรชยั  เวชชนินนาท, ศิศวมิล  บวัราษฎร์ และโศภิดา  บุญจาํนง, 2552) 

จากการศึกษาของอภิสิทธิ  ฉัตรทนนท์และจิระเสกข์  ตรีเมธสุนทร (2547) พบว่า การ
ดาํเนินการสัมภาณ์กลุ่มทีมีคุณภาพควรพิจารณาถึงองคป์ระกอบดงันี 1) ระดบัความเกียวขอ้งของ
ผูด้าํเนินการสนทนา 2) จาํนวนหัวขอ้ในการสนทนา 3) คาํพูดในการถามปัญหา 4) การทดสอบ
เบืองตน้ก่อนการสัมภาษณ์ 5) การเตรียมการระหว่างสนทนา 6) เวลาทีเหมาะสม 7) ช่วงเวลา 8) 

การวิเคราะห์ขอ้มูล และ9) การรายงานผล 

2.4 การสุ่มตัวอย่าง (Sampling Plan) นกัวิจยัจาํเป็นตอ้งกาํหนดขอบเขตของประชากรและ
กลุ่มตวัอยา่งใหช้ดัเจน เพือใหไ้ดข้อ้มูลทีชดัเจน โดยการสุ่มตวัอยา่งมีการตดัสินใจดงัต่อไปนี 

     2.4.1 หน่วยตัวอย่าง (Sampling unit) จะตอ้งกาํหนดว่าหน่วยตวัอยา่งทีใชใ้นการทาํ
วิจยัคือใคร เพศอะไร อยูที่ไหน รายไดเ้ท่าไร เพือกาํหดขอบเขตกลุ่มตวัอยา่งใหช้ดัเจน เช่น งานวิจยั
ทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมการซือสินคา้แบรนด์เนมในห้างสรรพสินคา้กรุงเทพมหานคร สามารถ
กาํหนดกลุ่มตวัอย่าง คือ เป็นเพศชายหรือหญิง มีอายุตงัแต่ 20 ปีขึนไป ซือสินคา้แบรนด์เนมที
หา้งสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นตน้ 

     2.4.2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง หมายถึง จาํนวนของกลุ่มบุคคลทีมีขนาดเหมาะสม เพือให้
ขอ้มูลมีความน่าเชือถือ ซึงจาํนวนกลุ่มตวัทีดีทีสุดเท่ากบัจาํนวนประชากรทงัหมด แต่ในความเป็น
จริงแลว้ การเกบ็ขอ้มูลจากประชากรทงัหมดเป็นเรืองทีทาํไดย้ากและมีค่าใชจ่้ายสูง เช่น การกาํหนด
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ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยการพิจารณาจากตารางของ ขนาดของประชากรมากกว่า 100,000 คนถึง
ไม่สามารถทราบจาํนวนประชากรทีแทจ้ริงได้ ทีระดับความมีนัยสําคญั .05 มีขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งเท่ากบั 384 คนเป็นตน้ 

ตารางที 5.1แสดงจาํนวนประชากรและจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ของ Krejcie& Morgan 

จาํนวนประชากร จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวนประชากร จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวนประชากร จํานวนกลุ่มตวัอย่าง 
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2.4.3  การสุ่มกลุ่มตัวอย่างสามารถแบ่งออกได ้2 ประเภทไดแ้ก่ 

                       2.4.3.1 การสุ่มตัวอย่างทีเป็นไปตามโอกาสทางสถิติ เป็นการสุ่มเลือกกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆกนั มีวิธีการสุ่มตวัอย่าง 4 แบบ
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ส่งทางไปรษณีย ์หากกลุ่มตวัอย่างเกิดขอ้สงสัยในประเด็นคาํถาม นักการตลาดสามารถให้ขอ้มูล
เพิมเติมได ้แต่มีขอ้เสีย คือ กลุ่มตวัอยา่งเกิดความรู้ว่าละเมิดความเป็นส่วนตวั อาจส่งผลต่อการให้
ขอ้มูลได ้และค่าใชจ่้ายสูงกวา่การเกบ็ทางไปรษณีย ์

          2.4.4.3 การสัมภาษณ์โดยบุคคล (Personal Interview) เป็นการเก็บขอ้มูลโดยอาศยั
บุคคลสัมภาษณ์ ซึงการสัมภาษณ์มีทงัสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลและการสัมภาษณ์กลุ่ม การสัมภาณ์
โดยบุคคลมีความยืดหยุ่นสูงกว่าวิธีการเก็บขอ้มูลอืน เนืองจากหากกลุ่มตัวอย่างมีขอ้สงสัยผู ้
สัมภาษณ์สามารถตอบขอ้ซักถามไดท้นัที แต่มีขอ้เสีย คือ ค่าใชจ่้ายในการสัมภาษณ์และอิทธิพล
ของผูส้มัภาษณ์สูง กลุ่มตวัอยา่งอาจใหข้อ้มูลไม่ตรงกบัความคิดเห็น 

         2.4.4.4 สืออิเล็คโทรนิค (Electronic Mail) เป็นวิธีการติดต่อกบักลุ่มตวัอย่างทีมี
ตน้ทุนตาํและไดป้ระสิทธิภาพ แต่ประสบปัญหาเรืองบางพืนทีเครือข่ายการสือสารยงัเขา้ไปไม่ถึง 
หรือ ขาดเครืองคอมพิวเตอร์ ทาํใหไ้ม่สามารถใชสื้ออิเลค็โทรนิคได ้

3. การรวบรวมข้อมูล (Collect the information)การเก็บขอ้มูลมีหลายลกัษณะ ขึนอยูก่บั
ลกัษณะขอ้มูลทีตอ้งการ หากวิธีการได้มาซึงขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง จะส่งผลให้การวิเคราะห์ขอ้มูล
นาํเสนอผลการวิจยั และการตดัสินใจเกิดความผดิพลาดได ้วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลมี 2 วิธีไดแ้ก่ 

     3.1 วิธีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ มีวิธีการเก็บขอ้มูลทีสาํคญั (วุฒิชาติ  สุนทรสมยั, 2552, 

151)ไดแ้ก่  

          3.1.1 วธีิการสํารวจจากการสอบถาม เป็นการเกบ็ขอ้มูลปฐมภูมิจากเครืองมือทีสาํคญั
ไดแ้ก่ แบบสอบถาม การสมัภาษณ์ แบบสอบถามทางไปรษณีย ์การสอบถามทางโทรศพัท ์

          3.1.2 วธีิการสังเกต เป็นการเกบ็ขอ้มูลโดยผูว้ิจยัสังเกตจากพฤติกรรม การดาํเนินงาน
ของกลุ่มตวัอยา่ง แลว้นาํมาสรุปเพือหาคาํตอบ 

           3.1.3 วิธีการทดลอง เป็นการเก็บขอ้มูลโดยใชก้ารทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง เช่น การ
ให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบการรับรู้ของสือโฆษณาทางโทรทัศน์ โดยให้กลุ่มตัวอย่างดูโฆษณา
ผลิตภณัฑท์างโทรทศัน์ หลงัจากดูโฆษณาเป็นทีเรียบร้อยแลว้ใหต้อบคาํถาม 

     3.2 วิธีการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลทีมีอยู่เดิม นักวิจยัไดค้น้พบ
ขอ้มูลใหม่ๆ เช่น ขอ้มูลสถิติ บทความวิชาการ งานวิจยัทีเกียวขอ้ง เป็นตน้ ซึงบางครังนกัการตลาด
อาจใชข้อ้มูลทุติยภูมิทีมีคาํตอบในการแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึน โดยไม่ตอ้งใชก้ระบวนการวิจยัตลาด
ในการแกไ้ขปัญหา ซึงจะทาํให้ประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลาไดม้ากยิงขึนซึงบ่อยครังทีนกัวิจบัพบ
ปัญหาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น กลุ่มตวัอย่างไม่ให้ความร่วมมือ เก็บขอ้มูลผิดกลุ่มตวัอย่าง 
เครืองมือทีใชไ้ม่เหมาะสม ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูลมีจาํกดั และงบประมาณในการดาํเนินงานไม่
เพียงพอ เป็นตน้ 
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จรรยาบรรณนักวจิยั 
นักวิจยัหมายถึงผูที้ดาํเนินการคน้ควา้หาความรู้อย่างเป็นระบบเพือตอบประเด็นทีสงสัย

โดยมีระเบียบวิธีอนัเป็นทียอมรับในแต่ละศาสตร์ทีเกียวขอ้งระเบียบวิธีดังกล่าวจึงครอบคลุม
แนวคิดมโนทศัน์และวิธีการทีใชใ้นการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล 

จรรยาบรรณหมายถึงหลกัความประพฤติอนัเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพทีกลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึนไวเ้ป็นหลกัเพือให้สมาชิกในสาขา
วิชาชีพนนัๆยดึถือปฏิบติัเพือรักษาชือเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 

สภาวิจยัแห่งชาติจึงกาํหนด "จรรยาบรรณนกัวิจยั" ไวเ้ป็นแนวทางสาํหรับนกัวิจยัยึดถือ
ปฏิบัติเพือให้การดาํเนินงานวิจัยตงัอยู่บนพืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการทีเหมาะสม
ตลอดจนประกนัมาตรฐานของการศึกษาคน้ควา้ใหเ้ป็นไปอยา่งสมศกัดิศรีไว ้9 ประการดงันี 

1. นักวิจยัตอ้งซือสัตยแ์ละมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจดัการนักวิจยัตอ้งมีความ
ซือสัตยต่์อตนเองไม่นาํผลงานของผูอื้นมาเป็นของตนไม่ลอกเลียนงานของผูอื้นตอ้งให้เกียรติและ
อา้งถึงบุคคลหรือแหล่งทีมาของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นงานวิจยัตอ้งซือตรงต่อการแสดงหาทุนวิจยัและ
มีความเป็นธรรมเกียวกบัผลประโยชน์ทีไดจ้ากการวิจยั 

2. นกัวิจยัตอ้งตระหนกัถึงพนัธกรณีในการทาํงานวิจยัตามขอ้ตกลงทีทาํไวก้บัหน่วยงานที
สนบัสนุนการวิจยัและต่อหน่วยงานทีตนสังกดันกัวิจยัตอ้งปฏิบติัตามพนัธกรณีและขอ้ตกลงการ
วิจัยทีผูเ้กียวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันอุทิศเวลาทาํงานวิจัยให้ได้ผลดีทีสุดและเป็นไปตาม
กาํหนดเวลามีความรับผดิชอบไม่ละทิงงานระหวา่งดาํเนินการ 

3. นกัวิจยัตอ้งมีพืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการทีทาํวิจยันกัวิจยัตอ้งมีพืนฐานความรู้ใน
สาขาวิชาการทีทาํวิจยัอยา่งเพียงพอและมีความรู้ความชาํนาญหรือมีประสบการณ์เกียวเนืองกบัเรือง
ทีทาํวิจยัเพือนาํไปสู่งานวิจยัทีมีคุณภาพและเพือป้องกนัปัญหาการวิเคราะห์การตีความหรือการสรุป
ทีผดิพลาดอนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่องานวิจยั 

4. นักวิจยัตอ้งมีความรับผิดชอบต่อสิงทีศึกษาวิจยัไม่ว่าจะเป็นสิงทีมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
นกัวิจยัตอ้งดาํเนินการดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัและเทียงตรงในการทาํวิจยัทีเกียวขอ้งกบัคน
สัตว์พืชศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรและสิงแวดล้อมมีจิตสํานึกและมีปณิธานทีจะอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม 

5. นกัวิจยัตอ้งเคารพศกัดิศรีและสิทธิของมนุษยที์ใชเ้ป็นตวัอยา่งในการวิจยันกัวิจยัตอ้งไม่
คาํนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศกัดิศรีของเพือนมนุษยต์อ้งถือ
เป็นภาระหนา้ทีทีจะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจยัแก่บุคคลทีเป็นกลุ่มตวัอย่างโดยไม่หลอกลวง
หรือบีบบงัคบัและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
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6. นกัวิจยัตอ้งมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขนัตอนของการทาํวิจยันกัวิจยั
ตอ้งมีอิสระทางความคิดตอ้งตระหนกัว่าอคติส่วนตนหรือความลาํเอียงทางวิชาการอาจส่งผลให้มี
การบิดเบือนขอ้มูลและขอ้บงัคบัพบทางวิชาการอนัเป็นเหตุใหเ้กิดผลเสียหายต่องานวิจยั 

7. นกัวิจยัพึงนาํผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในทางทีชอบนกัวิจยัพึงเผยแพร่ผลงานวิจยัเพือ
ประโยชน์ทางวิชาการและสังคมไม่ขยายผลขอ้คน้พบจนเกินความเป็นจริงและไม่ใชผ้ลงานวิจยัไป
ทางมิชอบ 

8. นกัวิจยัพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื้นนกัวิจยัพึงมีใจกวา้งพร้อมทีจะเปิดเผย
ขอ้มูลและขนัตอนการวิจยัยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผูอื้นและพร้อมทีจะ
ปรับปรุงแกไ้ขงานวิจยัของตนใหถู้กตอ้ง 

9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับนักวิจัยพึงมีจิตสํานักทีจะอุทิศ
กาํลงัสติปัญญาในการทาํวิจยัเพือความกา้วหนา้ทางวิชาการเพือความเจริญและประโยชน์สุขของ
สงัคมและมวลมนุษยชาติ (สภาวิจยัแห่งชาติ, ม.ป.ป.) 

 

สรุป 

ระบบสารสนเทศทางการตลาด หมายถึงระบบการทาํงานร่วมกนัระหว่างคน เครืองมือ 
โดยอาศยักระบวนการรวบรวมขอ้มูล นํามาวิเคราะห์ และประเมินผล แลว้นาํเสนอต่อผูมี้ส่วน
เกียวขอ้งเพือใชต้ดัสินใจการดาํเนินงานทางการตลาด 

องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศทางการตลาดมีขอ้มูลทีสาํคญัๆ 3 ลกัษณะคือ1) ขอ้มูล 2 

ขอ้มูลทีได้มีการจดัระเบียบวิเคราะห์และจดัเก็บ 3) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพือเชือมโยง 
ถ่ายทอดขอ้มูล  

กระบวนการวิจยัการตลาดมีขนัตอนดงัต่อไปนี 1) การกาํหนดปัญหาและวตัถุประสงคก์าร
วิจัย 2)การพฒันาแผนการวิจยั ประกอบด้วย แหล่งขอ้มูลวิธีการวิจัยเครืองมือการวิจัยการสุ่ม
ตวัอยา่ง3) การรวบรวมขอ้มูล 4) การวิเคราะห์ขอ้มูล 5) นาํเสนอผลการวิจยั และ6) การตดัสินใจ 

สภาวิจยัแห่งชาติจึงกาํหนด "จรรยาบรรณนกัวิจยั" ไวเ้ป็นแนวทางสาํหรับนกัวิจยัยึดถือ
ปฏิบติั 9 ประการดงันี1) นกัวจิยัตอ้งซือสตัยแ์ละมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจดัการ2) นกัวิจยั
ตอ้งตระหนกัถึงพนัธกรณีในการทาํงานวิจยั3) นกัวิจยัตอ้งมีพืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการทีทาํวิจยั
4) นกัวิจยัตอ้งมีความรับผิดชอบต่อสิงทีศึกษาวิจยัไม่ว่าจะเป็นสิงทีมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต5) นกัวิจยั
ตอ้งเคารพศกัดิศรีและสิทธิของมนุษยที์ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 6) นักวิจัยตอ้งมีอิสระทาง
ความคิดโดยปราศจากอคติ7) นกัวิจยัพึงนาํผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในทางทีชอบ8) นกัวิจยัพึง
เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื้น และ9) นกัวิจยัพึงมีความรับผดิชอบต่อสงัคม 
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กจิกรรมท้ายบท 

 ใหน้กัศึกษาคดัลอกบทคดัยอ่งานวิจยัเกียวกบับริหารธุรกิจ จาํนวน 1 บทคดัยอ่และนาํเสนอ
หนา้ชนัเรียนในสปัดาห์ต่อไป 

 

คาํถามท้ายบท 

1. จงบอกความหมายของระบบสารสนเทศทางการตลาด 

2. ขนัตอนกระบวนการวิจยัการตลาดมีกีขนัตอน อะไรบา้ง อธิบายอยา่งละเอียด 

3. จากตารางกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie& Morgan ถา้จาํนวนประชากรในการวิจยัมีจาํนวน 

ดงัต่อไปนี160 , 750, 2,400 และ 3,0000 จะมีจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งเท่าไร 
4. ใหน้กัศึกษาเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของการเกบ็ขอ้มูลแบบไปรษณียแ์ละการใช ้

โทรศพัท ์
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แผนบริหารการสอนประจําบทท ี6 

ผลติภณัฑ์ 

จาํนวน6ชัวโมง 
 

หัวข้อเนือหาประจําบท 

1. ความหมายของผลิตภณัฑ ์

2. องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์ 

3. การจาํแนกประเภทของผลิตภณัฑ ์ 

4. ส่วนประสมของผลิตภณัฑ ์ 

5. กลยทุธ์ส่วนประสมผลิตภณัฑ ์

6. การจดัการตราสินคา้  
7. การตดัสินใจดา้นนโยบายและกลยทุธ์ตราสินคา้  
8. บรรจุภณัฑ ์ 

9. วงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์ 

10. การเพิมและการยกเลิกผลิตภณัฑที์จดัจาํหน่าย 
11. การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกความหมายของผลิตภณัฑไ์ด ้

2. อธิบายองคป์ระกอบของผลิตภณัฑไ์ด ้

3.การจาํแนกประเภทของผลิตภณัฑไ์ด ้

4. อธิบายส่วนประสมของผลิตภณัฑไ์ด ้

5. อธิบายกลยทุธ์ส่วนประสมผลิตภณัฑไ์ด ้

6. อธิบายการจดัการตราสินคา้ได ้

7. อธิบายการตดัสินใจดา้นนโยบายและกลยทุธ์ตราสินคา้ได ้

8. อธิบายบรรจุภณัฑไ์ด ้

9. อธิบายวงจรชีวิตผลิตภณัฑไ์ด ้

10.อธิบายการเพิมและการยกเลิกผลิตภณัฑที์จดัจาํหน่ายได ้

11. อธิบายขนัตอนการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ได ้
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วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนบทที 6 เรืองผลิตภณัฑ ์

2. การบรรยายสรุปเนือหา 
3. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-6  คนโดยกาํหนดใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษา คน้ควา้ หา

ขอ้มูลเพิมเติมจากอิเลก็โทรนิกส์บทความต่างๆ เลือกธุรกิจทีสนใจมา 1 ธุรกิจ 
4. ร่วมคิด อภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นพร้อมจาํแนกประเภทของผลิตภณัฑข์อง 

ธุรกิจทีเลือกวา่ เป็นผลิตภณัฑป์ระเภทใด และอธิบายส่วนประสมของผลิตภณัฑน์นัๆ 

5. นกัศึกษาร่วมกนัแสดงความคิดเห็น แต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอผลการวิเคราะห์หนา้ชนั
เรียน และอาจารยชี์แนะส่วนทีตอ้งแกไ้ข 

6. สอนเสริมในหวัขอ้ทีนกัศึกษาไม่เขา้ใจ หรือ หวัขอ้ทีมีคาํถามในชนัเรียน 

 

สือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. สือการสอนอิเลก็โทรนิกส์ 

 3. บทความทา้ยบท 

 4. ตวัอยา่งผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค 

 

การวดัผลและประเมินผล 
1. สงัเกตจากการเขา้ชนัเรียนและความสนใจขณะทีผูส้อนบรรยายของนกัศึกษาในชนัเรียน 

2. สงัเกตความสนใจ การมีส่วนร่วมในการซกัถาม การตอบปัญหาขณะทีผูส้อนบรรยาย 
3. ตรวจสอบการนาํเสนอกิจกรรมทา้ยบท 

4. ตรวจสอบการตอบแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทท ี6 

ผลติภณัฑ์ 

 

บทนํา 
ผลิตภณัฑคื์อสิงทีนกัการตลาดใชเ้พือตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่

ผูบ้ริโภคและเป็นส่วนประสมทางการตลาดตวัแรกซึงมีความสําคญัมาก ดงันันนักการตลาดตอ้ง
เรียนรู้เกียวกับ ความหมายของผลิตภัณฑ์องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์การจาํแนกประเภทของ
ผลิตภณัฑ์ ส่วนประสมของผลิตภณัฑ์ กลยุทธ์ส่วนประสมผลิตภณัฑ์การจดัการตราสินคา้ การ
ตดัสินใจด้านนโยบายและกลยุทธ์ตราสินคา้ บรรจุภณัฑ์ วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ การเพิมและการ
ยกเลิกผลิตภณัฑที์จดัจาํหน่ายและการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 

 

ความหมายของผลติภณัฑ์ 

คอตเลอร์และอาร์มสตรอง  (Kotler & Armstrong, 2012, 248) ไดใ้ห้ความหมายของ
ผลิตภณัฑไ์วว้่า ผลิตภณัฑ ์หมายถึง สิงทีเสนอแก่ตลาดเพือการความสนใจ การเป็นเจา้ของ การใช้
หรือการบริโภคเพือสนองความตอ้งการและความจาํเป็นของผูบ้ริโภคได ้

คูซ (Kurtz, 2012, 343) ไดใ้ห้ความหมายของผลิตภณัฑไ์วว้่า ผลิตภณัฑ ์หมายถึง สิงทีจบั
ตอ้งได ้การบริการ และการออกแบบคุณลกัษณะ เพือสร้างความพึงพอใจ ความตอ้งการและความ
จาํเป็นของผูบ้ริโภค 

จากความหมายขา้งตน้ สามารถสรุปความหมายของผลิตภณัฑไ์ดว้่า ผลิตภณัฑห์มายถึง สิง
ทีมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนทีใชเ้พือการตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภค  

 

องค์ประกอบของผลติภณัฑ์  

เป็นการสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑใ์นสายตาของผูบ้ริโภคโดยสามารถแบ่งออกได ้3 ระดบั 

สามารถอธิบายถึงองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์ไดด้งันี 

 

 

 

 

 



92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 6.1 องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์

ทีมา (Kotler & Armstrong, 2006, 220) 

  

1. แก่นของผลติภัณฑ์ (Core Product) หมายถึง ประโยชน์ขนัพืนฐานทีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ
จากตวัผลิตภณัฑ ์เช่น เสือผา้ใชส้วมใส่ ปกปิดร่างกาย โทรศพัทมื์อถือใชติ้ดต่อสือสาร นาํดืมใชแ้ก้
กระหาย เป็นตน้ 

 2. ผลติภัณฑ์ทีแท้จริง (Actual Product) หมายถึง องคป์ระกอบของผลิตภณัฑที์ผูบ้ริโภค
สามารถรับรู้ มองเห็น และสัมผสัได ้ซึงธุรกิจใชดึ้งดูดให้ผูบ้ริโภคเกิดความพอใจในตวัผลิตภณัฑ์
เหนือกวา่คู่แข่งขนั เช่น ผลิตภณัฑที์แทจ้ริงของโทรทศัน์ 
      2.1 ลกัษณะ (Feature) ไดแ้ก่ UHD TV  LED TV  Plasma TV และ LCD TV 

     2.2 คุณภาพ (Quality) ไดแ้ก่ ความคมชดั ความทนทาน  

      2.3 บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ไดแ้ก่ กะทดัรัด ปกป้องตวัผลิตภณัฑ ์

      2.4 ชือตราสินค้า (Brand name) ไดแ้ก่ Samsung Toshiba Panasonic 

      2.5 การออกแบบ (Design) ไดแ้ก่ โทรทศัน์ตงัโตะ๊ โทรทศัน์ติดผนงั  
3. ส่วนเพิมของผลิตภัณฑ์ (Augmented Product) หมายถึง ประโยชน์หรือการบริการที

ไดรั้บจากผลิตผลิตหรือคนกลางจากการซือผลิตภณัฑ ์เช่น การซือเครืองปรับอากาศจะไดรั้บส่วน
เพิมไดแ้ก่ 

3. ส่วนเพมิของผลติภัณฑ์ 

(Augmented Product) 

การบริการ 
หลงัการขาย การส่งมอบ 

และการให ้

สินเชือ 

2. ผลติภัณฑ์แท้จริง 
(Actual Product) 

ชือตราสินคา้ ลกัษณะ 

ระดบัคุณภาพ 

ขนาด สี 

การออกแบบ 

1. แก่นของผลติภัณฑ์ 

(Core Product) 

การติดตงั 

การรับประกนั 
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 3.1 การบริการหลงัการขาย (After sale service) หมายถึง สิงอาํนวยความสะดวกทีผูผ้ลิต
หรือคนกลางไดรั้บหลงัจากซือเครืองปรับอากาศ เช่น ลา้งเครืองกรองอากาศฟรี 2 ครัง เป็นตน้ 

 3.2 การรับประกัน (Warranty) หมายถึง การรับประกนัสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภค หากสินคา้
เกิดชาํรุดหรือเสียหาย เป็นการสร้างความน่าเชือถือและความมนัใจใหก้บัผูบ้ริโภค 

 3.3 การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ (Product Support) หมายถึง การให้ขอ้เสนอแนะต่างๆแก่
ผูบ้ริโภค เช่น การดูแลรักษาเครืองปรับอากาศ มีเบอร์โทรศพัท์สายด่วนให้กบัผูบ้ริโภคหากเกิด
ปัญหา 

3.4 การส่งสินค้าและสินเชือ (Delivery and credit) หมายถึง การใหบ้ริการขนส่งสินคา้จาก
สถานทีตงัของผูผ้ลิตหรือคนกลางไปยงัทีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภค หรือการใหผ้อ่นชาํระค่าผลิตภณัฑ์
ดอกเบียราคาตาํ หรือ เพิมระยะเวลาในการชาํระเงินนานยงิขึน เป็นตน้ 

 

การจาํแนกประเภทของผลติภณัฑ์ (Product Classification)  

การจาํแนกประเภทของผลิตภณัฑส์ามารถจาํแนกได ้2 ประเภท โดยอาศยัวตัถุประสงคก์าร
ใช้งานของผูซื้อ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังรายละเอียด
ดงัต่อไปนี 

1. ผลติภัณฑ์อุปโภคบริโภค หมายถึง ผลิตภณัฑที์ผูบ้ริโภค(คนสุดทา้ย)ซือผลิตภณัฑไ์ปใช้
เองในชีวิตประจาํวนั ไม่ไดซื้อไปเพือผลิตหรือจดัจาํหน่ายต่อ สามารถแบ่งออกได ้4 ประเภทตาม
ลกัษณะการซือของผูบ้ริโภคไดแ้ก่ผลิตภณัฑ์สะดวกซือ ผลิตภณัฑ์เลือกซือ ผลิตภณัฑ์เจาะจงซือ 
และผลิตภณัฑไ์ม่แสวงซือ  

     1.1 ผลิตภัณฑ์สะดวกซือ (Convenience Product) เป็นผลิตภณัฑที์ผูบ้ริโภครู้จกัเป็น
อย่างดี  เนืองจากซือเป็นประจาํ หาซือได้ง่าย ใช้ความพยายามในการตดัสินใจซือตาํ ราคาถูก 

สามารถทดแทนผลิตภณัฑช์นิดอืนได ้ซึงผลิตภณัฑส์ะดวกซือสามารถแบ่งออกได ้3 ประเภทไดแ้ก่ 

1) ผลิตภัณฑ์ซือเป็นประจาํ (Staple Goods)หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทีใช้ในชีวิตประจาํวนั สบู่ 
ผงซกัฟอก ยาสีฟัน เป็นตน้2) ผลิตภณัฑก์ระตุน้ซือ (Impulse Goods) หมายถึง ผลิตภณัฑที์ซือโดย
ไม่ไดว้างแผนล่วงหน้า ซือกะทนัหันทนัทีทนัใด หรือถูกกระตุน้ซือ โดยการส่งเสริมการตลาด
รูปแบบต่างๆ เช่น การลดราคา การแจกสินค้าตัวอย่าง เป็นต้น 3) ผลิตภัณฑ์ซือยามฉุกเฉิน 

(Emergency Goods)ผลิตภณัฑที์ซือโดยไม่ไดว้างแผนล่วงหนา้ ซือเนืองจากมีเหตุฉุกเฉิน เช่น ยา
รักษาโรค ยากนัยงุ เป็นตน้ 

     1.2 ผลติภัณฑ์เลอืกซือ (Shopping Product) เป็นผลิตภณัฑที์ผูบ้ริโภคใชค้วามคิดและ
ความพยายามในการซือมากกว่าผลิตภณัฑ์สะดวกซือ ก่อนการตดัสินใจซือมีการเปรียบเทียบใน
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เรือง คุณภาพ ขนาด รูปแบบของผลิตภณัฑ ์ ราคา กบัผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตรายอืนๆก่อนตดัสินใจซือ 
ซึงผลิตภณัฑเ์ลือกซือสามารถแบ่งออกได ้2 ประเภทไดแ้ก่ 1) ผลิตภณัฑเ์ลือกซือทีเหมือนกนั เป็น
ผลิตภณัฑที์มีพืนฐาน การใชง้านทวัไปเหมือนกนั ผูบ้ริโภคตดัสินใจซือผลิตภณัฑโ์ดยพิจารณาจาก
ราคาผลิตภณัฑ ์2) ผลิตภณัฑเ์ลือกซือทีไม่เหมือนกนั เป็นผลิตภณัฑที์มีพืนฐาน การใชง้านทวัไปไม่
เหมือนกนั ผูบ้ริโภคตดัสินใจซือผลิตภณัฑโ์ดยพิจารณาจาก คุณภาพ การใชง้าน รูปแบบ และความ
พอใจของผูบ้ริโภค เช่น เสือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

     1.3 ผลิตภัณฑ์เจาะจงซือ (Specialty Product) เป็นผลิตภณัฑ์ทีผูบ้ริโภคมีความ
จงรักภกัดีต่อตราสินคา้สูง ผูบ้ริโภคชืนชอบและเจาะจงทีจะซือผลิตภณัฑ ์เป็นผลิตภณัฑที์มีชือเสียง 
ราคาสูง เช่นรถยนตเ์มอร์ซิเดสเบนซ์ กระเป๋าแอร์เมส นาฬิกาลองยนิ เป็นตน้ 

     1.4 ผลติภัณฑ์ไม่แสวงซือ (Unsought Product) เป็นผลิตภณัฑที์ผูบ้ริโภครู้จกัแต่ไม่มี
ความตอ้งการในตวัสินคา้ หรือ เป็นผลิตภณัฑที์ผูบ้ริโภคไม่รู้จกั ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่ายจาํเป็นตอ้ง
ใชค้วามพยายามในการขายผลิตภณัฑ์สูง เพือกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคซือผลิตภณัฑ์ เช่น ประกนัชีวิต 

เครืองฟอกอากาศ เป็นตน้ 

 

ตารางท ี6.1แสดงลกัษณะต่างๆ ทางการตลาดของผลติภัณฑ์บริโภค 

การพจิารณาทางการตลาด ประเภทของผลติภณัฑ์บริโภค 

สะดวกซือ เปรียบเทียบซือ เจาะจงซือ ไม่แสวงซือ 

พฤตกิรรมการซือของผู้บริโภค 

- ซือบ่อย 
-  วางแผนการซือนอ้ย 
-  การเปรียบเทียบซือและการใช้
ความพยายามในการซือนอ้ย 

-  ความถีในการซือนอ้ย 
-  มีการวางแผนในการซือ 

-  มีการเปรียบเทียบซือและใช้
ความพยายามในการซือ
มากกวา่ 

-  มีความชอบและซือสตัยต่์อ
ตราสูง 
-  ใชค้วามพยายามในการซือ
เป็นพิเศษ 

-  มีการเปรียบเทียบซือกบัตรา
อืนนอ้ย 
- มีความไวต่อราคานอ้ย   

- มีความรู้จกัหรือรู้จกัในตรา
นอ้ยหรือมีความสนใจนอ้ย
หรือไม่มีความสนใจใน
ผลิตภณัฑเ์ลย 

ราคา ราคาตาํ ราคาสูงกว่า ราคาสูง ไม่แน่นอน 

การจดัจาํหน่าย 
- มีการวางจาํหน่ายอยา่งทวัถึง 
- วางขายในสถานทีทีสะดวกใน
การหาซือ 

มีการเลือกวางจาํหน่ายในบาง
ช่องทางและวางจาํหน่ายอยา่ง
เลือกสรร 

มีการจดัจาํหน่ายแบบผกูขาด
เพียงบางร้านคา้หรือบางทาํเล
เท่านนั 

ไม่แน่นอน 

การส่งเสริมการตลาด 

มีการโฆษณาและส่งเสริมการขาย
อยา่งมากจากผูผ้ลิต 

มีการโฆษณาและใชก้ารขาย
โดยบุคคลทงัจากผูผ้ลิตและ
ผูข้าย 

มีการเลือกกลุ่มเป้าหมายใน
การทาํการส่งเสริมการตลาด
อยา่งรอบคอบจากผูผ้ลิตและ
ผูข้าย 

มีการใชก้ารโฆษณาและใช้
การขายโดยบุคคลอยา่งมาก
ทงัจากผูผ้ลิตและผูข้าย 
 

ตวัอย่าง 
สินคา้ทีใชใ้นชีวิตประจาํวนั เช่น 

สบู่ ยาสีฟัน หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 

เครืองมือเครืองใชต่้างๆ เช่น 

โทรทศัน์ เสือผา้ เฟอร์นิเจอร์ 
เป็นตน้ 

สินคา้ฟุ่มเฟือยต่างๆ และ
มกัจะเป็นสินคา้ทีมีชือเสียง
เป็นทีรู้จกักนัดี 

สินคา้ทีขายไดย้าก เช่น 

สารานุกรม การบริจาคเลือด 

ทีมา (สุวิมล  แมน้จริง, 2546, 167) 
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2. ผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นผลิตภณัฑผ์ูซื้อนาํไปใชใ้นการผลิตเพือจดัจาํหน่ายต่อใหก้บั
ผูบ้ริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจและฐิตินนัท ์ วารีวนิชย,์ 2551, 108) สามารถแบ่งออกได ้6 ประเภท
ดงัต่อไปนี 

 2.1 วัตถุดิบ (Raw Material) เป็นผลิตภณัฑที์เกิดขึนจากการเกษตรกรรมหรือเกิดขึน
เองตามธรรม และยงัไม่มีการแปรรูป เช่น ผลไมส้าํหรับผลิตผลไมก้ระป๋อง หรือยางดิบสาํหรับผลิต
ยางรถยนต ์เป็นตน้ 

 2.2 วัสดุและชินส่วนประกอบในการผลติ (Fabricating Material and Part)เป็นสินคา้
อุตสาหกรรมทีมีการผ่านกระบวนการมาแลว้ เพือใชเ้ป็นส่วนประกอบหนึงในการผลิตสินคา้อืน
ต่อไป เช่น ชิป (Chip) สําหรับผลิตคอมพิวเตอร์หรือแปรงถ่านสําหรับประกอบในมอเตอร์ต่างๆ 

เป็นตน้ 

 2.3 สิงติดตัง (Installation) เป็นสินคา้ประเภททุนทีจาํเป็นต่อการผลิตสินคา้สาํเร็จรูป 

ไดแ้ก่ สิงปลูกสร้าง อาคาร และอุปกรณ์ถาวร เช่น ลิฟต ์คอมพิวเตอร์ หรือเครืองกาํเนิดไฟฟ้า เป็น
ตน้ 

 2.4  อุปกรณ์ประกอบ (Accessory Equipment) เป็นสินคา้ทีอาํนวยความสะดวกในการ
ดาํเนินงานการผลิต มีขนาดเลก็กวา่เครืองจกัร ซึงประกอบดว้ยอุปกรณ์และเครืองมือทีใชใ้นโรงงาน 

รวมทงัอุปกรณ์สาํนกังาน 

 2.5 วัสดุสินเปลอืง (Operating Supplies) เป็นสินคา้ทีมีอายกุารใชง้านสัน ใชแ้ลว้หมด
ไปในการดําเนินงานงาน  ราคาสินค้าค่อนข้างตํา เป็นสินค้าสะดวกซือทีจําหน่ายในตลาด
อุตสาหกรรมซึงแบ่งออกเป็นวสัดุบาํรุงรักษา วสัดุซ่อมแซม และวสัดุในการดาํเนินงาน 

 2.6 บริการ (Services) เป็นงานทีจดัทาํขึนเพืออาํนวยความสะดวกในการดาํเนินงานดา้น
การผลิต มีเป้าหมายทีผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม ซึงแบ่งออกเป็นบริการบาํรุงรักษา บริการซ่อมแซม 

และบริการใหค้าํแนะนาํธุรกิจ 
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ตาราง 6.2  แสดงการแบ่งประเภทของผลติภัณฑ์ธุรกจิและกลยุทธ์ทางการตลาดทใีช้ 

ประเภท กลยุทธ์ทางการตลาด พฤติกรรมในการซือ 

วตัถุดบิ 

- การแบ่งกรณีมีความสาํคญั 

- การขนส่งและการเก็บรักษามีความสําคญัมาก โดยเฉพาะ
อยา่งยงิในสินคา้ทีเป็นสินคา้ตามฤดูกาล และ/ 
- ราคาต่อหน่วยตาํ 
- ช่องทางการจดัจาํหน่ายจะใชช่้องทางทีสนั 

- ตลาดมีแนวโนม้ทีจะแข่งขนักนัสูง 

- จะซือในปริมาณครังละมากๆ  

- การซือขายมกัจะมีการติดต่อกนัในระยะยาว 

ส่วนประกอบ และ
อะไหล่ 

- คุณภาพและการขนส่งจะมีความสาํคญัมาก 

- การเจรจาต่อรองและเทคนิคการขายจะมีสาํคญัมาก 

โดยเฉพาะอยา่งยงิ ในผลิตภณัฑที์มีมาตรฐานตาํ 
- จะมีคนกลางเขา้มาเกียวขอ้งในกรณีทีมีผูซื้อรายยอ่ยมาก  

- การตดัสินใจซือมกัจะคาํนึงถึงราคา 
- ปริมาณในการซือแต่ละครังไม่มากนกั 

- มักจะมีบุคคลหลายฝ่าย เกียวข้องกับการ
ตดัสินใจซือ 

สิงติดตงั 

- ตอ้งอาศยัพนกังานขายทีมีความชาํนาญในการขามากตอ้งมี
เทคนิคในการติดต่อและเจรจาต่อรอง รวมทงัตอ้งมีความรู้
เกียวกบัตวัสินคา้เป็นอยา่งดี 

- ราคาส่วนใหญ่จะสูงมาก แต่การแข่งขนัไม่ค่อยสาํคญัเท่ากบั
การใหบ้ริการ 
- มกัจะไม่มีคนกลางเขา้มาเกียวขอ้ง 

- การตดัสินใจซือจะขึนอยูก่บับุคคลหลายฝ่าย 
โดยเฉพาะอยา่งยงิผูบ้ริหาระดบัสูง 
- ความถีในการซือตาํมาก 

- ขนัตอนและระยะเวลาในการซือนาน 

เครืองมอืประกอบ 

- คุณภาพ/ภาพลกัษณ์/ตราสินคา้/บริการก่อนและหลงัการขาย
จะมีความสาํคญั 

- การส่งเสริมการตลาดและคนกลางจะมีบทบาทมากขึน 

- ปริมาณการซือแต่ละครังไม่มาก 
- ความถีในการซือปานกลาง 

วสัดุสินเปลอืง 

- ตอ้งมีการกระจายตวัสินคา้อยา่งกวา้งขวาง 
- พนกังานขายจะตอ้งมีประสบการณืหรือไดรั้บการฝึกอบรม
มาเป็นอยา่งดี 

- มกัจะเนน้การแข่งขนัทางดา้นราคามากกวา่คุณภาพ 

- เนน้การกระจายตวัสินคา้อยา่งทวัถึงและรวดเร็ว 
- พอ่คา้คนกลางจะมีบทบาทในการติดต่อกบัลูกคา้มากกวา่
พนกังานขาย และบางครังจะตอ้งใชก้ารส่งเสริมการตลาด
รูปแบบอืนเขา้มาช่วยดว้ย 
- ราคาต่อหน่วยตาํ และการแข่งขนัค่อนขา้งรุนแรง 

- ฝ่ายจดัซือหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งจะเป็นผู ้
ตดัสินใจซือและใชร้ะยะเวลาในการตดัสินใจ
ซือนอ้ยกวา่สิงติดตงั 
- ความถีในการซือสูงและการตดัสินใจซือจะ
ง่ายและไม่ซบัซอ้น (ยกเวน้วสัดุในสาํนกังานที
สาํคญั ซึงจะตอ้งใชเ้วลาในการตดัสินใจซือนาน
และมีบุคคลหลายฝ่ายเขา้มาเกียวขอ้ง) 
 

บริการ - การใหบ้ริการเป็นสิงสาํคญัทีสุดสาํหรับผูซื้อ 

- พนกังานขายมีความสาํคญัมาก 

- ความยดืหยุน่ของดีมานดต่์อราคาจะมีนอ้ย 

- ลูกคา้จะมีการเปรียบเทียบบริการของหลายๆ 

บริษทั ก่อนทีจะมีการตดัสินใจซือ 

ทีมา (สุวิมล  แมน้จริง, 2546, 170) 

 

ส่วนประสมของผลติภณัฑ์ ( Product Mix) 

ส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ หมายถึง กลุ่มของผลิตภัณฑ์ทีบริษัทมีไวจ้ัดจาํหน่ายและ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคซึงส่วนประสมของผลิตภณัฑ์แต่ละบริษทัจะมีมากกว่า 1 
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ประเภท เช่น บริษทั SAMSUNG ประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์จดัจาํหน่ายหลายประเภท เช่น 

เครืองใชไ้ฟฟ้า เครืองมือสือสาร คอมพิวเตอร์ ดงัตารางที 6.3 ดงันนันักการตลาดตอ้งพิจารณาถึง
ส่วนประสมของผลิตภณัฑเ์พือดาํเนินงานดา้นการตลาดใหเ้หมาะสม โดยส่วนประสมทางการตลาด
สามารถแบ่งออกได ้6 ส่วนไดแ้ก่ 

ตารางที 6.3 แสดงกลุ่มผลิตภณัฑข์องบริษทั SAMSUNG ประเทศไทย จาํกดั 

ความกว้าง  

 

 

 

 

 

 

ความ
ยาว 

โทรทศัน์ / 

เครืองเสียง / 
วดิโีอ 

กล้องถ่าย
วดิโีอ / กล้อง
ถ่ายรูป
ดิจิตอล 

เครืองใช้ไฟฟ้า 
ภายในบ้าน 

โทรศัพท์มอืถือ / 
Tablet 

คอมพวิเตอร์ / 
อุปกรณ์ / 

เครืองพมิพ์ 

อุปกรณ์เสริม 

 

1. โทรทศัน์ 
2. เครืองเล่น 

Blu-ray /          

3. DVD 

โฮมเธียเตอร์ 
4. Wireless 

Audio with 

Dock 

 

1. กลอ้ง
ดิจิตอล 

SMART 

Cameras 

 

1. เครืองซกัผา้ 
2. ตูเ้ยน็ 

3. เครืองปรับอากาศ 
4. เครืองดูดฝุ่ น 

5. ไมโครเวฟ 

6. ชุดเครืองครัว 
Built-in 

 

1. Tablet 

2. Galaxy Note 

3. สมาร์ทโฟน 

4.โทรศพัทมื์อถือ 

5. อุปกรณ์มือถือ 

6. GALAXY 

Camera 

7. Galaxy Gear 

 

1. Notebook PC 

2. จอมอนิเตอร์ 
3. ออฟติคอล
ดิสกไ์ดรฟ์ 

4.ฮาร์ดดิสก ์

5.โปรเจคเตอร์ 
6.เครืองพิมพ ์  

7. solid-state-

drive 

 

1. อุปกรณ์มือถือ 

2. อุปกรณ์เสริม3. 

โทรทศัน์ 
4. เลนส์ NX 

5. โทนเนอร์ 
6. Notebook 

Accessories 

 

4 รายการ 1 รายการ 6 รายการ 7 รายการ 7 รายการ 6 รายการ 
  

ทีมา (Samsung, 2557) 

1. สายผลิตภัณฑ์ (Product Line) หมายถึง การจดักลุ่มผลิตภณัฑที์มีความสัมพนัธ์กนัใน
ด้านกระบวนการผลิต การใช้ช่องทางจัดจาํหน่าย และกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มเดียวกัน เช่น สาย
ผลิตภณัฑบ์ริษทั SAMSUNGไดแ้ก่ 1)โทรทศัน์ / เครืองเสียง / วิดีโอ 2)กลอ้งถ่ายวิดีโอ / กลอ้ง
ถ่ายรูปดิจิตอล3)เครืองใชไ้ฟฟ้า ภายในบา้น4)โทรศพัทมื์อถือ / Tablet  5.คอมพิวเตอร์ / อุปกรณ์ / 

เครืองพิมพแ์ละ6) อุปกรณ์เสริม 

2. รายการผลติภัณฑ์ (Product Item) หมายถึง รายการของผลิตภณัฑแ์ต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์
ทีแตกต่างกนั เช่น รุ่นผลิต ปริมาณ ขนาด และคุณภาพ เช่น รายการผลิตภณัฑ์ของเครืองใชไ้ฟฟ้า
ภายในบา้นของบริษทั SAMSUNG ไดแ้ก่ 1) เครืองซกัผา้2) ตูเ้ยน็3) เครืองปรับอากาศ4) เครืองดูด
ฝุ่ น 5) ไมโครเวฟ และ6) ชุดเครืองครัว Built-in 
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3. ความกว้างของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Width) หมายถึง จาํนวนกลุ่ม
ผลิตภณัฑที์บริษทัจดัจาํหน่าย เช่น ความกวา้งของส่วนประสมผลิตภณัฑ ์บริษทั SAMSUNG มีค่า
เท่ากบั 6 สายผลิตภณัฑ ์ 

4. ความยาวของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Length) หมายถึง จาํนวนรายการของ
ผลิตภณัฑ์ในแต่ละสายผลิตภณัฑ์ทีบริษทัจดัจาํหน่าย เช่น  ความยาวของส่วนประสมผลิตภณัฑ ์

บริษทั SAMSUNG ไดแ้ก่ 1)โทรทศัน์ / เครืองเสียง / วิดีโอจาํนวน 4 รายการ 2)กลอ้งถ่ายวิดีโอ / 

กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอลจาํนวน 1 รายการ 3)เครืองใช้ไฟฟ้า ภายในบา้นจาํนวน 6 รายการ4)

โทรศพัทมื์อถือ / Tablet จาํนวน 7 รายการ5)คอมพิวเตอร์ / อุปกรณ์ / เครืองพิมพจ์าํนวน 7 รายการ
และ6) อุปกรณ์เสริมจาํนวน 6 รายการ 

5. ความลกึของส่วนประสมผลติภัณฑ์ (Product Depth) หมายถึง ผลรวมจาํนวนรายการ
ของผลิตภัณฑ์ทังหมดทีบริษัทจัดจําหน่ายเช่น  ความลึกของส่วนประสมผลิตภัณฑ์บริษัท 

SAMSUNG(4 รายการ + 1 รายการ + 6 รายการ + 7 รายการ + 7 รายการ + 6 รายการ) เท่ากบั 31 

รายการ 
6. ความสอดคล้องของผลติภัณฑ์ (Product LineConsistency) หมายถึง ความสมัพนัธ์ของ

กลุ่มผลิตภณัฑ์ของบริษทั SAMSUNG ทีมีความเกียวขอ้งและคลา้ยคลึงกนัในดา้นต่างๆ เช่น 

กระบวนการผลิต กลุ่มผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

 

กลยุทธ์ส่วนประสมผลติภณัฑ์ 

ในการดาํเนินธุรกิจ บางครังผลิตภณัฑบ์างประเภทอาจเกิดปัญหาเรืองยอดขายตกตาํ หรือ 
ล้าสมัย ส่งผลโดยตรงต่อการดําเนินธุรกิจ นักการตลาดจาํเป็นต้องปรับเปลียนส่วนประสม
ผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค (เกษศิรินทร์  ภิญญาคง, 2554, 

74-75) รายละเอียดดงัต่อไปนี 

1. การขยายส่วนประสมผลติภัณฑ์ (Expansion of product mix)เป็นการเพิมจาํนวนสาย
ผลิตภณัฑ์ หรือรายการผลิตภัณฑ์ในแต่ละสายผลิตภณัฑ์จากส่วนประสมผลิตภณัฑ์เดิมทีมีอยู ่
ผลิตภณัฑที์เพิมเขา้ไปใหม่นนัอาจจะเกียวขอ้งหรือไม่เกียวขอ้งกบัสายเดิมก็ได ้เช่น ศูนยร์วมความ
บนัเทิงประเภทโรงภาพยนตร์ อาจจะเพิมจาํนวนโรงภาพยนตร์ทงัโรงขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 

ร้านคา้จาํหน่ายเครืองดืม อาหารว่าง ร้านจาํหน่ายของทีระลึก หรืออาจจะเพิมบริการเกียวกบัการ
กีฬาเขา้ไปดว้ย เช่น โบวลิ์ง สระวา่ยนาํ เป็นตน้ 

2. การลดส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Contraction of product mix) หมายถึง การตดัสาย
ผลิตภณัฑท์งัสายหรือรายการผลิตภณัฑบ์างรายการทียอดขายนอ้ย ไม่ทาํกาํไร โอกาสในตลาดหุ้น
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อนาคตมีนอ้ยออกไป เพือความอยูร่อดของกิจการ แต่การลดส่วนประสมของผลิตภณัฑจ์ะมีผลเสีย
ทงัต่อบริษทัและมีผลกระทบต่อลูกคา้ดว้ย 

3. การเปลยีนแปลงผลติภัณฑ์เดิมทีมีอยู่ (Alteration of existing product) หมายถึง การ
พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ทงัหมดและปรับปรุงสินคา้เก่าใหท้นัสมยัขึน เหมาะสมกบัความตอ้งการตลาด 

โดยการออกแบบและพฒันาสินค้ารูปแบบใหม่มาในสายเดิม การเปลียนแปลงส่วนประสม
ส่วนประกอบในสินคา้ตวัใหม่ เป็นตน้ การปรับเปลียนคุณลกัษณะของผลิตภณัฑใ์นปัจจุบนัดว้ยกนั 

มี 3 วิธีคือ 
 3.1 การปรับเปลียนคุณภาพของผลิตภณัฑเ์กียวขอ้งกบัการเปลียนวสัดุของผลิตภณัฑ์
หรือกระบวนการผลิต เช่น การลดคุณภาพอาจตอ้งลดราคา เพือทาํให้ครองตลาดเพิมขึน ในทาง
ตรงกนัขา้มการเพิมคุณภาพ ทาํใหต้อ้งมีการเพมิราคาผลิตภณัฑใ์หสู้งดว้ย 

 3.2 การปรับเปลียนหน้าทีของผลิตภณัฑ์ เกียวขอ้งกบัประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ ์

ความสะดวก ความปลอดภยั เป็นตน้ ปกติตอ้งอาศยัการออกแบบใหม่ในส่วนใดส่วนหนึงหรือ
หลายส่วนของผลิตภณัฑ์ ซึงจะเป็นการช่วยเพิมประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ในตลาดทีกวา้งขึน เช่น 

เครืองใชภ้ายในบา้น เครืองใชส้าํนกังาน และเครืองปรับอากาศ 
 3.3 การปรับเปลียนรูปแบบของผลิตภัณฑ์ เ กียวข้องกับการเปลียนแปลงใน

คุณลกัษณะของรสนิยมของเสียง กลิน ภาพ ตวัอย่างของผลิตภณัฑ์ดงักล่าว เช่น นาํหอม อาหาร 
เครืองดืม เครืองเสียง หรือเสือผา้ 

4. การขยายสู่ตลาดส่วนบนและตลาดส่วนล่าง (Trading up and Trading down) เป็นการ
เปลียนแปลงตาํแหน่งของผลิตภณัฑแ์ละเป็นการขยายสายของผลิตภณัฑไ์ปดว้ยกนั 

 4.1  การขยายสู่ตลาดส่วนบน (Trading up) หมายถึง การเพิมผลิตภณัฑที์มีคุณภาพดี
ขึน ราคาสูงขึน ในสายผลิตภณัฑเ์ดิม เพือจูงใจตลาดใหก้วา้งขึน 

 4.2  การขยายสู่ตลาดส่วนล่าง (Trading down) หมายถึง การเพิมผลิตภณัฑที์มีคุณภาพ
ตาํและราคาตาํกวา่เขา้ไปในสายผลิตภณัฑเ์ดิม เพือจูงใจตลาดระดบัล่างทีมีอาํนาจซือนอ้ย 

5. การกําหนดตําแหน่งผลติภัณฑ์ (Positioning the product) เป็นการกาํหนดภาพพจน์
ของผลิตภณัฑเ์มือเปรียบกบัผลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนั หรือเป็นการกาํหนดตาํแหน่งสินคา้หรือบริการ
ใหอ้ยูใ่นจิตใจของลูกคา้ การกาํหนดตาํแหน่งของผลิตภณัฑมี์ดงันี 

 5.1 การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑต์ามราคาและคุณภาพ (Positioning by price and 

qualities) นิยมใช้กับสินค้าทีมีคุณภาพสูง ภาพลักษณ์ดี มีความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ เช่น 

โทรศพัท ์Nokia โทรทศัน์ Sony 
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 5.2 การกาํหนดตาํแหน่งของผลิตภณัฑต์ามคุณสมบติัและผลประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์

(Positioning by attribute and product benefit) จะเป็นการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑใ์นดา้นการเป็น
ผูน้าํดา้นผลประโยชน์ เช่น ยาสีฟันซูเลียน ทาํใหฟั้นขาวสะอาดและแขง็แรง 

 5.3 การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ตามการนาํไปใช ้(Positioning by use and 

application)เป็นการกาํหนดการนาํไปใชง้าน เช่น รถยนตท์าทา เป็นรถทีเหมาะในการขนส่งสินคา้ 
 5.4 การกาํหนดตามตาํแน่งผลิตภณัฑต์ามลกัษณะของผูใ้ช ้(Positioning by product 

use) เช่น รองเทา้สาํหรับผูที้ตอ้งการรักษาสุขภาพ 

 5.5 การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑต์ามระดบัขนัผลิตภณัฑ ์(Positioning by product 

class) เช่น ออรัล-บี กาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑว์า่เป็นยาสีฟันทีทนัตแพทยส่์วนใหญ่เลือกใช ้

 5.6 การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑเ์พือการแข่งขนั (Positioning by the competition) 

เป็นการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์เพือชีในเห็นถึงความแตกต่าง หรือจุดเด่นของผลิตภณัฑ์เมือ
เทียบกบัคู่แข่ง เช่น รถยนตเ์ชฟโรเลท ทีผลิตออกมาเพือให้ผูใ้ชส้ามารถใชง้านไดท้งัระบบนาํมนั
และก๊าซ NGV 

 5.7 การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์เป็นสินคา้ไฮเทค มีการใชเ้ทคโนโลยีสูง ทนัสมยั
เป็นส่วนประกอบของสินคา้ เช่น คอมพิวเตอร์ กลอ้งดิจิตอล  

 

การจดัการตราสินค้า (Brand Management) 

ตราสินคา้ (Brand) หมายถึง ชือ เครืองหมาย สัญลกัษณ์ การออกแบบ เชือมโยงเอกลกัษณ์
และแสดงความแตกต่างของผลิตภณัฑบ์ริษทักบัคู่แข่งขนั (Kurtz, 2012, 377) เช่น   

นอกเหนือจากการวางแผนส่วนประสมผลิตภัณฑ์ให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคการจดัการตราสินคา้ถือเป็นหน้าทีทีนักการตลาดให้ความสําคญั เนืองจากตราสินคา้บ่ง
บอกว่าผลิตภณัฑ์ชนิดนันเจา้ของผลิตภณัฑ์คือใครและมีความแตกต่างกบัคู่แข่งขนัอย่างไร การ
จดัการตราผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย 

1. ชือตราสินค้า (Brandname) เป็นประกอบของตราสินคา้ ชือ คาํพูด ตวัอกัษรทีสามารถ
อ่านออกเสียงได ้เช่น  Toyota Honda Mitsubishi Nissan เป็นตน้ 

2. เครืองหมายตราสินค้า (Brandmark) เป็นสัญลกัษณ์ เครืองหมายทีแสดงถึงผลิตภณัฑ์
ซึงไม่สามารถออกเสียงได ้เช่น  รูปภาพดอกบวัเป็นสญัลกัษณ์ของธนาคารกรุงเทพ 

3. เครืองหมายการค้า (Trademark) หมายถึง ตราผลิตภณัฑ์ทีผูผ้ลิตหรือผูข้ายผลิตภณัฑ์
นาํไปจดทะเบียนการคา้ เพือรับความคุม้ครองตามกฎหมายและป้องกนัมิใหคู่้แข่งขนัลอกเลียนแบบ 
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4. โลโก้ (Logo) เป็นเครืองหมายหรือสัญลกัษณ์ทีแสดงถึงธุรกิจหรือบริษทั เช่น รวงขา้ว
เป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงธนาคารกสิกรไทย 

ประโยชน์ของตราสินค้า  
1. ตราสินค้าสร้างการจดจําให้กับผูบ้ริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่าง

ผลิตภณัฑข์องธุรกิจกบัคู่แข่งขนั 

2. ตราสินคา้ช่วยสร้างความจงรักภักดีของผูบ้ริโภคเกิดพฤติกรรมการซือซําส่งผลให้
ยอดขายสูงขึน  

3. ตราสินคา้ช่วยให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซือผลิตภณัฑไ์ดร้วดเร็วขึน เนืองจากสามารถจดจาํ
ตราสินคา้ทีเคยใชไ้ด ้

4. ในกรณีทีบริษทัออกผลิตภณัฑต์วัใหม่ ตราสินคา้ช่วยใหผู้บ้ริโภครู้จกัผลิตภณัฑใ์หม่ได้
ง่ายยงิขึน 

ซึงจากการศึกษาของ จนัทร์ญาวรรณ  ไพรวนั (2555) เรืองการเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้โออิชิกบัตราสินคา้อิชิตนัทีมีต่อพฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ชาเขียวทีมีผลต่อพฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค ซึงการรับรู้ตราสินคา้ชาเขียว
โออิชิอยูใ่นระดบัมากคือ ดา้นโลโก ้ความหมายของตราสินคา้ ส่วนการรับรู้ตราสินคา้ชาเขียวอิชิตนั
อยูใ่นระดบัมากคือ ดา้นความหมายของตราสินคา้ สโลแกนภาพสีของตราสินคา้ ตวัอกัษรของตรา
สินคา้ และเครืองหมายตราสินคา้ การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ สถานภาพ กบัภาพลกัษณ์ 

ดา้นคุณค่าตราสินคา้ของตราสินคา้ชาเขียวโออิชิและอิชิตนักบัพฤติกรรมการซือชาเขียว แตกต่าง
กนัส่วนดา้นอืน ๆ พบว่าไม่แตกต่างกนันอกจากนนัพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นค่าใชจ่้ายและจาํนวน
การบริโภคต่อเดือนกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้โออิชิและอิชิตนั ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 

หลกัเกณฑ์การตังชือตราสินค้า  
การตงัชือตราสินคา้มีความสําคญัเป็นอย่างยิง เนืองจากตราสินคา้เป็นสิงทีผูผ้ลิตใชส้ร้าง

ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริโภค หลกัเกณฑใ์นการตงัชือตราสินคา้ ไดแ้ก่ 

1. บอกประโยชน์และคุณภาพของผลิตภณัฑ์ เช่น นาํปลาแทต้ราสามแม่ครัวชาเขียวตรา
โออิชิ  

2. ออกเสียงง่าย สะดวกต่อการจดจาํของผูบ้ริโภค เช่น มาม่า ยาํยาํ ไวไว 
3. ควรมีลกัษณะเฉพาะตวั แสดงความแตกต่างระหว่างกิจการและคู่แข่งขนั เช่น ธนาคาร

ทหารไทย ธนาคารกรุงเทพ 

4. สามารถนาํไปจดทะเบียนและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายได ้
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การตดัสินใจด้านนโยบายและกลยุทธ์ตราสินค้า  
ในการตดัสินใจดา้นตรายหีอ้นนั นกัการตลาดตอ้งเริมตน้จากการตดัสินใจวา่เป็นสินคา้ของ

ตน ควรมีตรายหีอ้หรือไม่ ผูผ้ลิตบางรายไม่พร้อมทีจะลงทุนสร้างตรายหีอ้ของตนเองอาจเป็นเพราะ
ไม่เห็นความสาํคญัหรือไม่ทราบวา่จะทาํอยา่งไรหรืออาจเกิดจากตลาดของผลิตภณัฑน์นัๆ ลูกคา้ไม่
สนใจด้านตรายีห้อขณะทีนักการตลาดจาํนวนมากเลือกทีจะสร้างตรายีห้อของตนเอง โดยการ
กาํหนดนโยบายและกลยทุธ์ดา้นตรายหีอ้ของตนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางการตลาดและ
วตัถุประสงค์ขององค์กร โดยในการตัดสินใจด้านตรายีห้อสามารถสรุปได้ 3 ขนัตอน(วิทวสั  

รุ่งเรืองผล, 2555, 138)ไดด้งันี 

1. ตัดสินใจว่ามีตรายีห้อหรือไม่การเลือกทีจะมีตรายีห้อหรือไม่ขึนอยู่องคป์ระกอบหลาย
ประการ ซึงการสร้างตรายีห้อของตนเองก็มีทงัขอ้ดีและขอ้เสีย หากผูป้ระกอบการเลือกทีจะไม่มี
ตรายหีอ้ ผูป้ระกอบการสามารถผลิตสินคา้ออกมาจาํหน่ายโดยไม่ตอ้งติดตรายหีอ้ ซึงสินคา้ดงักล่าว
จะมีลกัษณะเป็นสินคา้ทวัไป (Generic Product or Commodity Product) ทีลูกคา้ตดัสินใจซือจาก
รูปลกัษณ์ของสินคา้ เช่น นาํตาลทราย หิน ดิน ผลไมส้ด เป็นตน้ หรืออาจรับจา้งผลิตสินคา้ภายใต้
ตรายหีอ้ของผูว้า่จา้งกไ็ด ้แต่หากผูป้ระกอบการตอ้งการมีตรายหีอ้ของตน การตดัสินใจขนัต่อไปคือ
การเลือกประเภทของตรายหีอ้ 

2. ประเภทตราสินค้า สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทได้แก่ 
     2.1 ตราสินค้าของผู้ผลติ (Manufacturer’s Brands) เป็นตราสินคา้ทีผูผ้ลิตสร้างขึนเพือ

ใชก้บัผลิตภณัฑแ์ละบริการของผูผ้ลิตเอง เหมาะสาํหรับผลิตภณัฑที์อาณาเขตจดัจาํหน่ายกวา้งขวาง 
มีการจดัจาํหน่ายในหลายประเทศ และผูผ้ลิตทีมีฐานะการเงินทีมนัคง เช่น กระทิงแดง Toyota 

Nokia เป็นตน้ 

     2.2 ตราของคนกลาง (Private Brands) เป็นตราสินคา้ทีคนกลางในช่องทางจดัจาํหน่าย
จา้งผลิตสินคา้ แลว้นาํตราของคนกลางมาติดทีผลิตภณัฑ ์เช่น ตรา TESCO เป็นตราของหา้งเทสโก ้

โลตสัใชก้บัผลิตภณัฑที์เทสโก ้โลตสัจา้งผลิตสินคา้ และนาํมาจดัจาํหน่ายภายในห้างสรรพสินคา้ 
ดงัรูปที 6.2 
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รูปที 6.2 กาแฟสาํหรับรูปผสมชนิดเกลด็ตรา TESCO 

2.3 ตราทีได้รับอนุญาต (Licensing Brands) เป็นตราสินคา้ทีเจา้ของตราสินคา้ (ผูใ้หสิ้ทธิ) 
อนุญาตให้ผูซื้อ (ผูรั้บสิทธิ) นาํเอาตราสินคา้ไปใชใ้นการทาํธุรกิจ ส่วนใหญ่ตราทีไดรั้บอนุญาต
นิยมใชก้บัผลิตภณัฑที์จดัจาํหน่ายไปทวัโลก เช่น PIZZA HUT SWENSEN  7-11 เป็นตน้ 

3. การกาํหนดกลยุทธ์ตราสินค้า มีทงัหมด 4 กลยุทธ์ได้แก่ 
 

 

ชือตราสินค้า 

 ประเภทของผลติภัณฑ์ 

เดิม ใหม่ 

เดิม การขยายสายผลิตภณัฑ ์ การขยายตราสินคา้ 
ใหม่ การเพิมตราสินคา้ ตราสินคา้ใหม่ 

 

รูปภาพที 6.3 การกาํหนดกลยทุธ์ตราสินคา้ 
ทีมา (Kotler & Armstrong, 2012, 274) 

     3.1 การขยายสายผลติภัณฑ์ เป็นการเพิมรูปแบบ ขนาด บรรจุภณัฑ ์และรายการผลิตภณัฑ์
ใหม่ของบริษทั โดยใช้ตราสินคา้เดิม เช่น ชาเขียวโออิชิ มีรสชาติ ดงัเดิม ขา้วญีปุ่น เพิมรสชาติ
สมุนไพรโอเฮิร์บ เข้าไปในสายผลิตภัณฑ์แต่ยงัคงใช้ตราสินค้าเดิม คือ โออิชิการขยายสาย
ผลิตภณัฑมี์ขอ้ดี คือ สามารถทาํไดง่้าย ผูบ้ริโภครู้จกัผลิตภณัฑใ์หม่รวดเร็ว เนืองจากคุน้เคยกบัตรา
สินคา้เป็นอยา่งดี แต่มีขอ้เสีย คือ เมือออกผลิตภณัฑใ์หม่จาํนวนมาก ส่งผลให้ตราสินคา้ขาดความ
เป็นเอกลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์บริโภคเกิดความสบัสนไดง่้าย และเป็นการแยง่ยอดขายของผลิตภณัฑเ์ดิม
ทีจดัจาํหน่ายในทอ้งตลาด 
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รูปภาพที 6.4 การขยายสายผลิตภณัฑข์องตราสินคา้โออิชิ 

      3.2 การขยายตราสินค้าเป็นการเพิมผลิตภณัฑใ์หม่เขา้สู่ทอ้งตลาด โดยใชต้ราสินคา้เดิม 

เช่น บริษทั SAMSUNG ในอดีตเป็นบริษทัทีผลิตผลิตภณัฑเ์ครืองใชไ้ฟฟ้าเป็นหลกั ในระยะต่อมามี
การพฒันาผลิตภณัฑก์ลุ่มอืนๆนอกเหนือจากเครืองใชไ้ฟฟ้า เช่น โทรศพัทมื์อถือ คอมพิวเตอร์ แต่
ยงัคงใช้ชือตราสินคา้ SAMSUNG เช่นเดิม การขยายตราสินคา้มีขอ้ดี คือ เสียค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการตลาดตาํ เนืองจากผูบ้ริโภครู้จกัและคุน้เคยตราสินคา้เป้นอยา่งดี แต่มีขอ้เสีย คือ หากเกิด
ขอ้ผดิพลาดเกียวกบัผลิตภณัฑใ์หม่ จะส่งผลต่อผลิตภณัฑเ์ดิมทีอยูใ่นทอ้งตลาดได ้

      3.3 การเพมิตราสินค้า เป็นการเพิมตราสินคา้ใหก้บัผลิตภณัฑใ์นสายผลิตภณัฑเ์ดียวกนั
ของบริษทั เพือสร้างส่วนครองตลาด ขยายฐานลูกคา้ใหม่ สกดักนัคู่แข่งรายใหม่ทีจะเขา้สู่ตลาด 

และสิงทีสําคญัคือบริษทัไม่ลดระดับผลิตภณัฑ์ลงมาทาํการแข่งขนักับคู่แข่งขนัระดับล่าง เช่น 

บริษทับุญรอดบริวเวอรี เบียร์สิงห์เพิมตราสินคา้ใหม่ คือ เบียร์ลีโอ ออกมาแข่งขนักบัเบียร์ชา้ง 

รูปภาพที 6.5 การเพิมตราสินคา้ใหม่ของบริษทับุญรอด 

       3.4 ตราสินค้าใหม่ เป็นการใชต้ราสินคา้ใหม่กบัผลิตภณัฑช์นิดใหม่ของบริษทั เหมาะ
สําหรับบริษทัทีมีขนาดใหญ่ มีสายผลิตภณัฑ์จาํนวนมาก เช่น  ผลิตภณัฑ์ในเครือสหพฒัน์ มีสาย
ผลิตภณัฑ์อาหารและเครืองดืมจาํนวนมาก เช่น บะหมีกึงสําเร็จรูปตรามาม่า เกลือตราปรุงทิพย ์
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นาํตาลทรายตรามิตรผล ขนมสาหร่ายตราโคมิโค่ เป็นตน้ แต่มีขอ้เสีย บริษทัจาํเป็นตอ้งกระจาย
ความช่วยเหลือเขา้ไปช่วยผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด ทาํใหสิ้นเปลืองงบประมาณเป็นอยา่งยงิ 

ซึงจากการศึกษาของอภิสิทธิ  ฉตัรทนานนทแ์ละลกัขณา  ลีละยทุธโยธิน (2548) เรืองการ
สร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ให้มีความแขง็แกร่งไดแ้ก่ 1) การเลือกชือตราสินคา้ 2) การสร้างความ
เกียวพนัเชิงบวก 3) การสร้างเอกลกัษณ์ และ4) การประเมินประสิทธิผลของตราสินคา้ หากนกัการ
ตลาดเข้าใจถึงความต้องการของผู ้บริโภค  จะสามารถสร้างความสัมพันธ์และเสริมสร้าง
ประสบการณ์เชิงบวกโดยรวมเหนือกวา่คู่แข่งขนันราธิป อาํเทียงตรง (2549) ไดเ้สนอกลวิธีเบืองตน้
เพือรักษาตราสินคา้ไวว้่า 1) ตอ้งรู้จกัผูบ้ริโภคทงัพฤติกรรมและความคิดเห็น 2) รู้จกัตนเองเป็น
อยา่งดี เด่นเรืองอะไร พร้อมดา้นไหน พฒันาขอ้ดีและปรับปรุงขอ้เสีย 3) วิเคราะห์ทิศทางคู่แข่งขนั 

4) เพิมพนัธมิตรและหาประโยชน์จากพนัธมิตร 5) รู้จกักระแสของสังคมและการเปลียนแปลงทีมี
ผลต่อกิจการ 6) รู้จกัความแปลกและความนิยมของผูบ้ริโภค 7) รู้จกัวิจยัตราสินคา้ของตนเองอยู่
เสมอ 

 

บรรจุภณัฑ์ (Packaging) 

บรรจุภัณฑ์ หมายถึง สิงทีห่อหุ้มตัวผลิตภัณฑ์ เพือปกป้องผลิตภัณฑ์ไม่ให้เกิดความ
เสียหายอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน สะดวกในการขนส่ง และทาํหน้าทีส่งเสริมการตลาด 

สร้างภาพลกัษณ์ สร้างความโดดเด่นเพือดึงดูดให้คนกลางและผูบ้ริโภคเกิดความประทบัใจบรรจุ
ภณัฑส์ามารถแบ่งออกได ้3 ลกัษณะไดแ้ก่ 

1. บรรจุภัณฑ์ขันแรก (Primary Packaging) หมายถึง บรรจุภณัฑ์ทีทาํหน้าทีห่อหุ้ม 

ปกป้องติดกบัตวัผลิตภณัฑห์ลกั เพือไม่ให้เกิดความเสียหาย เช่น หลอดยาสีฟัน ขวดนาํพลาสติก 

เป็นตน้ 

2. บรรจุภัณฑ์ขันทีสอง (Secondary Packaging) หมายถึง บรรจุภณัฑที์ห่อหุม้บรรจุภณัฑ์
ขนัแรก เป็นบรรจุภณัฑถ์ดัออกมาอีกชนั ทาํหนา้ทีสือสารขอ้มูลต่างๆจากผูผ้ลิตส่งไปยงัผูบ้ริโภค 

เช่น กล่องยาสีฟัน เป็นตน้ 

3. บรรจุภัณฑ์เพอืการขนส่ง (Shipping Packaging) หมายถึง เป็นบรรจุภณัฑที์อยูช่นันอก
สุด ไม่เน้นความสวยงาม แต่เน้นทีทาํหน้าทีปกป้องผลิตภณัฑ์ไม่ให้เกิดความเสียหายจนถึงมือ
ผูบ้ริโภค เช่น กล่อง ลงั คอนเทนเนอร์ เป็นตน้ 

กลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์ (PackagingStrategies) 

นอกจากจะทาํหนา้ทีดูแลรักษาผลิตภณัฑแ์ลว้ บรรจุภณัฑส์ามารถช่วยเพิมยอดขายดึงดูด 

และสร้างความแตกต่างในสายตาของผูบ้ริโภคโดยใชก้ลยทุธ์ดงัต่อไปนี 
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1. การเปลยีนแปลงบรรจุภัณฑ์ (Change the Package) เป็นการปรับปรุงบรรจุภณัฑ ์โดยมี
วตัถุประสงคเ์พืออาํนวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภค เช่น แชมพูสระผมยีห้อซัลซิล บรรจุภณัฑ์
แบบเดิมมีลกัษณะเป็นขวดมีฝาเปิดดา้นบนบรรจุภณัฑ ์ซึงฝาเปิดดงักล่าวไม่อาํนวยความสะดวกกบั
ผูบ้ริโภคในขณะสระผม จึงเปลียนบรรจุภณัฑใ์หม่เป็นแบบขวดปัม ซึงสามารถอาํนวยความสะดวก
ในการใชม้ากกวา่ 

2. การบรรจุภัณฑ์เพือนํากลับมาใช้ใหม่ (Reuse Packaging) เป็นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์

โดยผูบ้ริโภคเมือใชผ้ลิตภณัฑ์หมดแลว้สามารถนาํบรรจุภณัฑ์กลบัมาใชใ้หม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ์
ของบะหมีกึงสาํเร็จรูปมาม่าแบบถว้ย เมือบริโภคมาม่าแบบถว้ยหมดแลว้ สามารถนาํถว้ยกลบัมาใช้
อีกครัง 

3. การบรรจุภัณฑ์รวม (Multiple Packaging) เป็นการนาํเอาผลิตภณัฑ์หลายชินนาํมา
รวมกนัภายในบรรจุภณัฑเ์ดียวกนัเพือขายในราคาถูกลง เมือเทียบกบัซือผลิตภณัฑแ์ยกชินทงัหมด  

โดยการใชบ้รรจุภณัฑร์วมช่วยสร้างยอดขายให้ธุรกิจมากยงิขึน เช่น ยาสีฟัน Colgate Total ใชก้ล
ยุทธ์บรรจุภณัฑ์รวม นําเอายาสีฟันขนาด 150 กรัมจาํนวน 2 หลอดมาบรรจุภายในบรรจุภณัฑ์
เดียวกนั แต่ขายราคาถูกกวา่ปกติ 

4. การบรรจุภัณฑ์สําหรับสายผลิตภัณฑ์ (Multiple Packaging) เป็นการออกแบบบรรจุ
ภณัฑใ์ห้มีลกัษณะเดียวกนั มีเอกลกัษณ์ ลกัษณะการใชเ้ดียวกนัทงัสายผลิตภณัฑ ์เพือให้ผูบ้ริโภค
จดจาํง่ายและแสดงถึงเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์เช่น แชมพ ูHead and Shoulderทุกสูตร ออกแบบ
บรรจุภณัฑใ์หฝ้าปิดมีสีนาํเงินเพือสร้างการจดจาํกบัผูบ้ริโภค 

 
รูปภาพที 6.6แชมพ ูHead and Shoulder 

ป้ายฉลาก (Lable) เป็นส่วนหนึงของบรรจุภณัฑที์ทาํหนา้ทีใหข้อ้มูลข่าวสารผลิตภณัฑข์อง
ผูผ้ลิตหรือคนกลางในช่องทางจดัจาํหน่ายแก่ผูบ้ริโภค ป้ายฉลากสามารถแบ่งออกได ้3 ประเภท
ไดแ้ก่ 

1. ป้ายฉลากแสดงตราสินค้า (Brand Lable) หมายถึง ป้ายทีติดอยูบ่นตวัผลิตภณัฑแ์สดง
ถึงเจา้ของหรือผูผ้ลิตผลิตภณัฑน์นั เช่น ป้ายตราสินคา้ Mix Berry 
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2. ป้ายแสดงรายละเอยีดของสินค้า (Descriptive Lable) หมายถึง ป้ายทีแสดงรายละเอียด 

ส่วนประสมของผลิตภณัฑ ์ กรรมวิธีการผลิต วิธีการใช ้วนัหมดอายุ ของผลิตภณัฑ ์เช่น นาํผลไม ้

Mix Berry มีส่วนประกอบทีสาํคญัไดแ้ก่ นาํผลไม ้นาํตาล ฟรุคโตส กรดซิตริก 

3. ป้ายแสดงคุณภาพ (Grade Lable) หมายถึง ป้ายทีแสดงถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ ์เช่น 

นาํผลไม ้Mix Berry เป็นนาํผลไม ้100 เปอร์เซ็นต ์

 

 

 
รูปภาพ 6.8 ฉลากนาํผลไม ้Mix Berry 

 

วงจรชีวติผลติภณัฑ์ (Product Life Cycle) 

วงจรชีวิตผลิตภณัฑมี์ความสาํคญัในการกาํหนดแผนการตลาดอยา่งยงิ  เนืองจากผลิตภณัฑ์
ในแต่ละช่วงชีวิตมียอดขายและความสามารถในการทาํกาํไรทีแตกต่างกนั นักการตลาดจาํเป็นที
จะต้องศึกษาวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจเพือสามารถกําหนดกลยุทธ์ได้ถูกต้อง วงจรชีวิต
ผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย  

  
รูปภาพที 6.9 วงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์

ทีมา (Kotler & Armstrong, 2012, 297) 

ป้ายฉลากแสดงตราสนิค้า  ป้ายแสดงรายละเอยีดของสนิค้า

ป้ายแสดงคุณภาพ 
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1.ขันแนะนํา (Introduction Stage) คือ ขนัทีผูผ้ลิตผลิตสินคา้ใหม่ออกจดัจาํหน่ายให้กบั
ผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคยงัไม่รู้จกัและไม่เคยใชผ้ลิตภณัฑ ์ค่าใชจ่้ายในการลงทุนสูง ส่งผลใหย้อดขายตาํ 
กาํไรของบริษทัตาํ ผูผ้ลิตเสนอผลิตภณัฑ์พืนฐานเขา้สู่ตลาด การตงัราคาสูงเพือให้สอดคลอ้งกบั
ตน้ทุน การจดัจาํหน่ายโดยใช้คนกลางแบบเลือกสรรเพือประหยดังบประมาณและควบคุมการ
ดําเนินงานด้านการตลาด ใช้การส่งเสริมการตลาดช่วยสร้างการรู้จักและเกิดการทดลองใช้
ผลิตภณัฑก์บัผูบ้ริโภค  

2. ขันเจริญเติบโต (Growth Stage) คือ ขนัทีผูบ้ริโภครู้จกัและเริมใชผ้ลิตภณัฑ ์ส่งผลให้
ยอดขายและกาํไรเริมสูงขึน ผูผ้ลิตเสนอผลิตภณัฑรู์ปแบบใหม่เขา้สู่ตลาดมากยิงขึน มีการลดราคา
ผลิตภณัฑล์ง เนืองจากไดป้ระโยชน์จากการประหยดัจากขนาดการผลิตและเพือกระตุน้ใหผู้บ้ริโภค
ซือผลิตภณัฑม์ากยิงขึน การจดัจาํหน่ายโดยใชค้นกลางแบบทวัถึงเพือกระจายผลิตภณัฑ์ให้ถึงมือ
ผูบ้ริโภคให้มากทีสุดการส่งเสริมการตลาดโดยเนน้สร้างการจดจาํและสร้างความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ 

3.ขันเจริญเติบโตเต็มที (Maturity Stage) คือ ขนัทียอดขายผลิตภณัฑเ์ริมลดลง เนืองจาก
ผูบ้ริโภคซือผลิตภณัฑล์ดลง นกัการตลาดจาํเป็นทีจะตอ้งปรับกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดทุก
ดา้น เช่น ปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หม่ พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่เพือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ตงัราคาผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความสามารถในการชาํระเงินของผูบ้ริโภค ยกเลิกช่องทางจดัจาํหน่าย
ทีไม่มีประสิทธิภาพเพือลดค่าใชจ่้าย เนน้การส่งเสริมการตลาดเพือรักษาส่วนครองตลาด เช่น การ
ใชบ้ตัรสมาชิก คูปอง เป็นตน้ 

4. ขันตกตํา (Decline Stage) คือ ขนัทีผูบ้ริโภครู้จักผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีแต่ไม่ซือ
ผลิตภณัฑ ์ส่งผลให้ยอดขายตกลงอย่างรวดเร็วและต่อเนือง ในขนันีนักการตลาดจาํเป็นทีจะตอ้ง
ปรับปรุงบริษัททังองค์กรเพือรักษาสถานะของบริษัท หรือ หากพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อไปได ้อาจขายบริษทัใหก้บัคู่แข่งขนั พสุ  เดชะรินทร์ (2555, 10) กล่าวว่า สิงทีพบใน
บริษทัทีมีโอกาสลม้ละลายก็คือ ยอดขายทีตกลงอย่างรวดเร็ว หรือ ตน้ทุนทีสูงขึนและเป็นตน้ทุน
ดงักล่าวไม่สามารถถูกทดแทนไดด้ว้ยการขึนราคา หรือ บริษทัทีกาํลงัอยู่ระหว่างยืนขอลม้ละลาย 
หรือ บริษทัสูญเสียลูกคา้ส่วนใหญ่  

 

การเพมิและการยกเลกิผลติภณัฑ์ทจีดัจาํหน่าย 
หลงัทีทีไดศึ้กษาถึงวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์เป็นทีเรียบร้อย ทาํให้นักการตลาดทราบถึงการ

ดาํเนินกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑว์า่จะตอ้งเพิมหรือลดผลิตภณัฑที์จดัจาํหน่ายใหเ้หมาะสมกบัวงจรชีวิต
ผลิตภณัฑใ์นแต่ละขนั (กมลพร  นครชยักลุ, ม.ป.ป., 184-185) ดงัรายละเอียดดงัต่อไปนี 
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การเพิมผลิตภัณฑ์ (Product Adding) เมือผลิตภณัฑใ์หม่ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภค
แลว้ในขนัแนะนาํ ผลิตภณัฑจ์ะเขา้สู่ขนัเจริญเติบโตและเจริญเติบโตเตม็ทีตามลาํดบั ซึงทงัสองขนั
นีบริษทัอาจจะตอ้งมีการเพิมเติมผลิตภณัฑใ์ห้ครอบคลุมกบัความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจ
สาํหรับกลุ่มเป้าหมายมากขึน สถานการณ์ทีเหมาะกบัการเพิมผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่ 

 1. บริษทัตอ้งการแสดงถึงการเจริญเติบโต การเพิมผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เขา้สู่ตลาดหรือเขา้สู่
สายผลิตภัณฑ์ของกิจการนัน แสดงถึงความเจริญเติบโตของกิจการ แต่อย่างไรก็ตามการเพิม
ผลิตภณัฑ์ทาํให้บริษทัตอ้งใชก้ารลงทุนเพิมขึน ซึงจาํเป็นตอ้งแสวงหาเงินลงทุนจากแหล่งต่างๆ 

การจาํหน่ายหุน้เป็นวิธีการหนึงทีธุรกิจจาํนวนมากเลือกใช ้ซึงการมีจาํนวนหุน้มากขึนแสดงถึงการ
เติบโตของกิจการ อยา่งไรก็ตามการเพิมผลิตภณัฑจ์ะตอ้งพิจารณาถึงความเป็นไปไดท้างการตลาด 

โอกาสของกาํไรจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑด์ว้ย 
 2. บริษทัยงัใชก้าํลงัการผลิตไม่เตม็ที การใชก้าํลงัการผลิตให้เต็มทีจะส่งผลให้ตน้ทุนการ
ผลิตลดลง ดงันัน การเพิมจาํนวนรายการสินคา้ทีสามารถใชส้ายการผลิตเดิมได ้จึงเป็นสิงทีเป็น
ประโยชน์กบัธุรกิจ อยา่งไรกต็ามจะตอ้งมองความตอ้งการของตลาดเป็นสาํคญั เช่น ผูผ้ลิตเครืองดืม
นาํสุขภาพ อาจเพิมการผลิตนาํสุขภาพรสชาติอืนๆ นาํดืม หรือเครืองดืมชูกาํลงั เพิมเติมเขา้ไปใน
สายการผลิต 

 3. ความสามารถในการใชชื้อเสียงเดิมคุม้ครองผลิตภณัฑที์เพิม เมือบริษทัไดรั้บการยอมรับ
จากลูกคา้อนัเนืองมาจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ใดตราสินคา้หนึง ดงันนั การเพิม
จาํนวนผลิตภณัฑ์ภายใตต้ราสินคา้เดิม โดยทีระดบัคุณภาพไม่ตาํกว่าผลิตภณัฑ์เดิมจึงเป็นสิงทีมี
ความเหมาะสม เพราะถือเป็นโอกาสทางการตลาดทีเป็นแนวทางในการดาํเนินการของธุรกิจ เช่น 

ไนกี อาดิดาส โตโยตา้โซนี เป็นตน้ 

 4. ความสามารถในการใชป้ระโยชน์จากช่องทางการจดัจาํหน่าย การนาํสินคา้ใหม่เขา้สู่
ช่องทางการจาํหน่ายเดิมมีโอกาสประสบความสาํเร็จสูง ทงันีเพราะโอกาสในการสร้างการรับรู้จะ
รวดเร็วกว่า และสามารถวางจาํหน่ายควบคู่กบัสินคา้เดิมได ้รวมทงัเกิดความประหยดัในการขนส่ง 
ทงันีเพราะใชก้ารขนส่งในครังเดียวกนัได ้เช่น นาํดืมนาํทิพย ์ชาเขียวโออิชิ เป็นตน้ 

 5. การตอบสนองความตอ้งการทีเปลียนแปลงของตลาด ปัจจุบนัความตอ้งการของลูกคา้มี
การเปลียนแปลงตลอดเวลา หากบริษทัไม่มีการเพิมผลิตภณัฑเ์ดิมทีเคยไดรั้บการยอมรับจากตลาด
อาจจะนาํไปสู่ความเสียงต่อการสูญเสียโอกาสทางการตลาดได ้เพราะฉะนนัการพฒันาผลิตภณัฑ์
ใหม่เพือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ หรือสถานการณ์ทางการตลาดทีเปลียนแปลงไป จึงเป็น
สิงทีมีความสําคญั เช่น การเพิมเติมรสชาติใหม่ของนาํผลไมย้ีห้อต่างๆ การเพิมสูตรวิตามินและ
คุณค่าทางโภชนาการของนมถวัเหลืองยเูอชทียหีอ้ต่างๆ เป็นตน้ 
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การยกเลกิผลติภัณฑ์ (Product Deleting) การปล่อยสินคา้ลงสู่ตลาดภายในระยะเวลาหนึง 
เราสามารถสังเกตเห็นถึงการเปลียนแปลงทีเกิดขึน โดยปกติสินคา้ทีสามารถผ่านขนัแนะนํา 
(Introduction) ไปไดถื้อว่าสินคา้ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคเป็นอย่างดี เพียงแต่ระยะเวลาของ
การอยูใ่นช่วงต่อไปนนัอาจจะไม่แน่นอน ขึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง อาทิ ปริมาณคู่แข่งขนัในตลาด 

ประเภทของสินคา้ การสรรสร้างนวตักรรมให้แก่สินคา้ การทาํตลาดของผูผ้ลิต เป็นตน้ สิงทีถือว่า
เป็นสญัญาณเตือนภยัใหกิ้จการทราบวา่ควรจะยกเลิกผลิตภณัฑใ์ดนนั เช่น 

1. การลดลงของยอดขายอย่างต่อเนือง ถา้การขายสินคา้ตวัใดตวัหนึงแสดงให้เห็นถึงการ
แสดงอยา่งต่อเนือง โดยพบวา่เกิดจากตวัสินคา้นนั ยอ่มเป็นเหตุผลของการยกเลิกสินคา้ได ้

2. ระดับกาํไรทีได้รับลดลงตาํกว่ามาตรฐานอนัอาจจะเนืองมาจากบริษทัตอ้งลดราคา
เพือใหส้ามารถจาํหน่ายได ้หรือมีตน้ทุนการผลิตทีสูงขึน 

3. การเปลียนแปลงดา้นสภาพแวดลอ้มทีส่งผลกระทบต่อความตอ้งการสินคา้นอ้ยลง เช่น 

การออกกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการงดบริโภคสินคา้ทีกิจการกาํลงัจาํหน่าย จาํนวนเด็กเกิดใหม่มี
อตัราลดลงอย่างชัดเจน ความนิยมของผูบ้ริโภคทีมีต่อสินคา้ลดลง เป็นตน้ การเปลียนแปลงที
เกิดขึนยอ่มส่งผลกระทบต่อปริมาณความตอ้งการในสินคา้แน่นอน 

4. สินคา้มีขอ้บกพร่องหรือเกิดความผิดพลาดในการผลิตจนไม่สามารถแกไ้ขได ้จึงจาํเป็น
จะตอ้งนาํสินคา้นนัออกจากตลาดเพราะอาจจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของกิจการและกระทบต่อสินคา้
อืนๆ ของกิจการดว้ย 

5. ความลา้สมยัของผลิตภณัฑ์ อนัเกิดความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยีหรือการพฒันา
ผลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนัทีมีประสิทธิภาพสูงกวา่ เช่น การยกเลิกผลิตโทรทศัน์จอขาวดาํ เป็นตน้ 

 

การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ 

การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่เป็นกระบวนการทีสาํคญัของบริษทั เนืองจากผลิตภณัฑ์มีวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ ซึงหากผลิตภัณฑ์เขา้สู่ขนัตกตาํ บริษัทจาํเป็นทีต้องคิดคน้ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่
ออกมาจดัจาํหน่ายใหก้บัผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑใ์หม่มี 3 ลกัษณะดงัต่อไปนี 

1. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Innovation Product) หมายถึง ผลิตภณัฑที์ผูผ้ลิตคิดคน้ขึนมา
ใหม่เพือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค เช่น โทรทศัน์ทีสงัการทาํงานดว้ยเสียง  

2. ผลิตภัณฑ์ปรับปรุง (Modified Product) หมายถึง ผลิตภณัฑที์มีการปรับปรุงคุณภาพ 

ลกัษณะและรูปแบบการใชง้าน เพืออาํนวยความสะดวกในการใชง้านของผูบ้ริโภคมากยิงขึน เช่น 

ผลิตภณัฑส์บู่กอ้นปรับปรุงเป็นผลิตภณัฑค์รีมอาบนาํ  
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3. ผลติภัณฑ์เลยีนแบบ (Me – too  Product) หมายถึง ผลิตภณัฑใ์หม่ของบริษทัทีเกิดจาก
การลอกเลียนแบบผลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนั เช่น Smart Phone ของบริษทัเฮ่ยเห่วยลอกเลียนรูปแบบ
และระบบการทาํงานของ Smart Phone ของSamsung เป็นตน้ 

กระบวนการพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ 

กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ประกอบดว้ยขนัตอนทงัหมด 8 ขนัตอนไดแ้ก่ 1) การ
สร้างสรรคค์วามคิด 2) การกลนักรองและประเมิน 3) การพฒันาและทดสอบ 4) การพฒันากลยทุธ์
การตลาด 5) การวิเคราะห์ทางธุรกิจ 6) การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ 7) การทดสอบตลาด และ 8) 

นาํเสนอสู่ตลาด(ฉตัยาพร  เสมอใจและฐิตินนัท ์ วารีวนิชย,์ 2551, 116-117) ดงัต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที 6.10 กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 

ทีมา (Hult, Pride & Ferrell, 2012, 317) 

 1. การสร้างสรรค์ความคิด  แนวความคิดเกียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่อาจมาจากลูกค้า 
นกัวิทยาศาสตร์คู่แข่งขนั พนกังานของบริษทั คนกลาง ฝ่ายจดัการระดบัสูง หรือแหล่งอืนๆ ซึงอาจ
สร้างสรรคแ์นวความคิดจากความตอ้งการคุณสมบติัใหม่ของผลิตภณัฑ ์ความตอ้งการความสะดวก
หรือวิธีการใชใ้หม่ รูปร่างใหม่ หรือจากความตอ้งการในการแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึน ซึงบางแนวคิดมี
ความเป็นไปได้ทีจะพฒันาต่อ แต่บางแนวคิดก็ไม่เหมาะกับการพฒันาขึนจริงๆ จึงจาํเป็นตอ้ง

1.การสร้างสรรคค์วามคิด 

2. การกลนักรองและประเมิน

3. การพฒันาและทดสอบ

4. การพฒันากลยทุธ์การตลาด 

5. การวิเคราะห์ทางธุรกิจ 

6. การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 

7. การทดสอบตลาด 

8. นาํเสนอสู่ตลาด 
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พิจารณาวา่ความคิดใดควรไดรั้บการต่อยอดพฒันาขึนเป็นผลิตภณัฑ ์เพือไม่เสียเวลาไปกบัความคิด
ทีไม่สามารถสร้างขึนไดจ้ริง 
 2. การกลันกรองและการประเมินความคิด โดยนาํแนวความคิดต่างๆ มาประเมินความ
เป็นไปได้ในด้านต่างๆ ว่ามีความเหมาะสมกับวตัถุประสงค์ กลยุทธ์ และทรัพยากรของธุรกิจ
หรือไม่ เพราะถึงแมค้วามคิดดงักล่าวจะมีความเป็นไปไดใ้นการพฒันาไดจ้ริง แต่ไม่เหมาะสมกบั
ธุรกิจกไ็ม่ควรเลือกมาดาํเนินการ 

3. การพัฒนาและการทดสอบแนวความคิด เป็นแนวการพฒันาแนวความคิดเกียวกับ
ลกัษณะตลาดของผลิตภณัฑ ์ความตอ้งการของตลาดทีมีต่อผลิตภณัฑ ์และลกัษณะการใช ้รวมถึง
การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑใ์นตลาด เพือดูตาํแหน่งความไดเ้ปรียบเสียเปรียบในตลาดจากนนัจึง
ทาํการทดสอบแนวความคิดกบักลุ่มเป้าหมาย ซึงจะตอ้งทราบถึงความคิดเห็นเกียวกบัผลิตภณัฑ ์

ความตอ้งการทีแทจ้ริง และความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผลิตภณัฑ์ ความ
ตอ้งการซือ ความตอ้งการใช ้ผูใ้ช ้จาํนวนและวิธีการใช ้รวมถึงราคาทีเหมาะสมของผลิตภณัฑ ์ซึง
คาํตอบทีไดจ้ากการทดสอบแนวความคิดจะเป็นประโยชน์ในการพฒันากลยทุธ์ต่อไป 

4. การพฒันากลยุทธ์การตลาด หากลยทุธ์ทีเหมาะสมกบัการทาํตลาดผลิตภณัฑใ์หม่ ในทีนี
หมายถึง กลยทุธ์นนัสามารถนาํผลิตภณัฑเ์ขา้สู่ตลาดได ้ทาํใหเ้ป็นทีรู้จกั และกระตุน้ตลาดใหท้าํการ
ซือ และทีสาํคญัคือ ตอ้งเหมาะสมกบัทรัพยากรของธุรกิจทีมีอยู ่

 
รูปภาพที 6.11  การพฒันาฉลากสินคา้ของกลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชนตาํบลผาสุก 

5. การวิเคราะห์ทางธุรกจิ เป็นการประมาณการดา้นความตอ้งการของตลาด และตน้ทุนใน
การดาํเนินทงัสิน ยอดขายทีเป็นไปได ้ระยะเวลาคืนทุน และกาํไรทีอาจเกิดขึน 
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6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการพฒันารูปแบบทีเหมาะสมของผลิตภณัฑ ์ทงัในส่วนของ
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ รูปร่าง สีสัน ปริมาณ และราคาทีเหมาะสม แลว้จึงทาํการทดสอบกับ
กลุ่มเป้าหมายอีกครัง โดยการให้ทดลองใช้และทาํการติดตามผล จากนันจึงทาํการกาํหนดราคา
ผลิตภณัฑแ์ละออกแบบบรรจุภณัฑ ์

7. การทดสอบตลาด เพือวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการซือ การยอมรับ การตดัสินใจซือ การใช้
การซือซาํ ปริมาณการซือ และความถีในการซือของลูกคา้ รวมถึงลกัษณะเงือนไขต่างๆ ของคน
กลาง หากผลการทดสอบพบวา่ ผลิตภณัฑเ์ป็นทียอมรับของตลาด จึงนาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดอยา่ง
ทวัถึง แต่ถา้ไม่เป็นตามทีคาด ก็จะไม่เกิดความสูญเสียมากเกินไป และจากการทดสอบนีอาจ
พิจารณาปรับปรุงผลิตภณัฑอี์กครัง เพือใหเ้หมาะสมยงิขึน 

8. นําเสนอสู่ตลาด เป็นการตัดสินใจออกสู่ตลาดจริง ซึงธุรกิจต้องวางแผนกลยุทธ์ที
เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ตลาด และศกัยภาพของธุรกิจ พร้อมกบัตรวจสอบผลของการดาํเนินงานว่า
สามารถบรรลุตามเป้าหมายทีกาํหนดหรือไม่ และใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงผลิตภณัฑ์และ
วางแผนการตลาดต่อไป 

 

สรุป 

ผลิตภณัฑห์มายถึง สิงทีมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนทีใชเ้พือการตอบสนองความตอ้งการและ
สร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภค องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์1)แก่นของผลิตภณัฑ ์2) ผลิตภณัฑที์
แทจ้ริง และ3) ส่วนเพิมของผลิตภณัฑ ์ 

การจาํแนกประเภทของผลิตภณัฑ์สามารถจาํแนกได้ 2 ประเภท 1) ผลิตภณัฑ์อุปโภค
บริโภค ไดแ้ก่ 1.1) ผลิตภณัฑ์สะดวกซือ 1.2) ผลิตภณัฑ์เลือกซือ 1.3) ผลิตภณัฑ์เจาะจงซือ 1.4) 

ผลิตภณัฑไ์ม่แสวงซือ2) ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ไดแ้ก่ 2.1) วตัถุดิบ2.2) วสัดุและชินส่วนประกอบ
ในการผลิต 2.3) สิงติดตงั2.4)  อุปกรณ์ประกอบ2.5) วสัดุสินเปลือง และ 2.6) บริการ  

ส่วนประสมของผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ 1) สายผลิตภณัฑ ์2)รายการผลิตภณัฑ ์3)ความกวา้งของ
ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ 4) ความยาวของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ 5) ความลึกของส่วนประสม
ผลิตภณัฑ ์และ6)ความสอดคลอ้งของผลิตภณัฑ ์ 

กลยุทธ์ส่วนประสมผลิตภณัฑ์ไดแ้ก่ 1)การขยายส่วนประสมผลิตภณัฑ์ 2) การลดส่วน
ประสมผลิตภณัฑ ์3) การเปลียนแปลงผลิตภณัฑเ์ดิมทีมีอยู่ 4) การขยายสู่ตลาดส่วนบนและตลาด
ส่วนล่าง และ5) การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์ 

การตดัสินใจดา้นนโยบายและกลยทุธ์ตราสินคา้ ไดแ้ก่ 1) ตดัสินใจว่ามีตรายีห้อหรือไม่2) 

ประเภทตราสินคา้ ไดแ้ก่2.1) ตราสินคา้ของผูผ้ลิต 2.2) ตราของคนกลาง 2.3) ตราทีไดรั้บอนุญาต 3) 
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การกาํหนดกลยทุธ์ตราสินคา้ ไดแ้ก่ 3.1)การขยายสายผลิตภณัฑ ์3.2) การขยายตราสินคา้ 3.3) การ
เพิมตราสินคา้ และ3.4) ตราสินคา้ใหม่  

บรรจุภณัฑส์ามารถแบ่งออกได ้3 ลกัษณะไดแ้ก่ 1)บรรจุภณัฑข์นัแรก 2) บรรจุภณัฑข์นัที
สอง3) บรรจุภณัฑ์เพือการขนส่ง กลยุทธ์การบรรจุภณัฑ์ 1) การเปลียนแปลงบรรจุภณัฑ์ 2) การ
บรรจุภัณฑ์เพือนํากลับมาใช้ใหม่ 3) การบรรจุภัณฑ์รวม และ4)การบรรจุภัณฑ์สําหรับสาย
ผลิตภณัฑ ์ 

ป้ายฉลากสามารถแบ่งออกได ้3 ประเภทไดแ้ก่ 1) ป้ายฉลากแสดงตราสินคา้ 2)ป้ายแสดง
รายละเอียดของสินคา้ และ 3) ป้ายแสดงคุณภาพ  

วงจรชีวิตผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย 1) ขนัแนะนาํ 2) ขนัเจริญเติบโต 3) ขนัเจริญเติบโตเตม็ที 

และ 4) ขนัตกตาํ  
สถานการณ์ทีเหมาะกบัการเพิมผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่ 1) บริษทัตอ้งการแสดงถึงการเจริญเติบโต 

2) บริษทัยงัใชก้าํลงัการผลิตไม่เต็มที 3) ความสามารถในการใชชื้อเสียงเดิมคุม้ครองผลิตภณัฑ์ที
เพิมขึน 4) ความสามารถในการใชป้ระโยชน์จากช่องทางการจดัจาํหน่าย และ5) การตอบสนอง
ความตอ้งการทีเปลียนแปลงของตลาด  

สัญญาณเตือนภยัให้กิจการทราบว่าควรจะยกเลิกผลิตภณัฑใ์ดนนั เช่น 1) การลดลงของ
ยอดขายอย่างต่อเนือง 2) ระดับกาํไรทีได้รับลดลงตาํกว่ามาตรฐาน 3) การเปลียนแปลงด้าน
สภาพแวดลอ้มทีส่งผลกระทบต่อความตอ้งการสินคา้นอ้ยลง 4) สินคา้มีขอ้บกพร่องหรือเกิดความ
ผิดพลาดในการผลิตจนไม่สามารถแก้ไขได้ และ5) ความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์ อันเกิด
ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยหีรือการพฒันาผลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนัทีมีประสิทธิภาพสูงกวา่  

การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่มี 3 ลกัษณะดงัต่อไปนี 1) ผลิตภณัฑ์นวตักรรม 2) ผลิตภณัฑ์
ปรับปรุง3) ผลิตภณัฑเ์ลียนแบบ  

กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ไดแ้ก่ 1) การสร้างสรรคค์วามคิด 2) การกลนักรองและ
ประเมิน 3) การพฒันาและทดสอบ 4) การพฒันากลยทุธ์การตลาด 5) การวิเคราะห์ทางธุรกิจ 6) การ
พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 7) การทดสอบตลาด และ 8) นาํเสนอสู่ตลาด 
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บทความท้ายบทเรือง แบรนด์ททีรงพลงั 
เมือเอ่ยถึงแบรนดที์ทรงพลงัหรือ Powerful Brand ท่านผูอ่้านจะนึกถึงแบรนดอ์ะไรบา้ง

ครับ?? เมือเดือนตุลาคมทีผา่นมานิตยสาร Forbes ก็มีการประกาศผลสาํรวจแบรนดที์ทรงพลงัทีสุด
ของโลกไป และล่าสุดเมือสัปดาห์ทีแลว้คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาฯ ก็มีพิธีมอบรางวลั
ใหก้บัแบรนดที์ทรงพลงัทีสุดของไทยไปเช่นเดียวกนั 

ก่อนทีจะไปดูผลของทงัสองสาํนกั เรามาดูกนัก่อนนะครับว่าทาํไมถึงตอ้งมีการสาํรวจหรือ
เสาะแสวงหาแบรนด์ทีทรงพลงักนั หลกัๆ ก็คงมาจากความพยายามในการวดัหรือประเมินมูลค่า
ของแบรนด์ ซึงปัจจุบนัเป็นทียอมรับกนัมากขึนถึงความสําคญัของแบรนด์ต่อความสําเร็จในการ
ดาํเนินงานขององคก์ร ถึงขนาดทีปัจจุบนันอกเหนือจากแบรนด์องคก์รแลว้ ก็มีแบรนด์ผลิตภณัฑ ์

จนกระทงัถึงแบรนดบุ์คคลอีกดว้ย เมืองานจุฬาฯ วิชาการทีผา่นมานิสิตภาควิชาการตลาดของจุฬาฯ 

ก็จดันิทรรศการทีแสดงให้เห็นว่าถึงแมบุ้คคลจะเสียชีวิตไปแลว้ แต่ Personal Branding ของเขา
ยงัคงอยู ่(ถา้นึกไม่ออกก ็Steve Jobs เลยครับ) 

อยา่งไรก็ดีความยากและทา้ทายก็คือจะวดัหรือประเมินมูลค่าแบรนดไ์ดอ้ยา่งไร? ซึงก็ไดมี้
ความพยายามจากนกัวิชาการครับ ทงัพิจารณาจาก Brand Value ทีมีการคาํนวณจากตวัเลขของมูลค่า
บริษทัเปรียบเทียบกบัมูลค่าทางการตลาด ฯลฯ จนกระทงัถึงการสาํรวจการรับรู้ของผูบ้ริโภค 

สาํหรับแบรนดท์รงพลงัของโลกทีนิตยสาร Forbes สาํรวจนนั เรียงตามอนัดบัหนึงถึงห้า
ไดแ้ก่ Apple Microsoft Coca-Cola IBM และ Google ซึงถา้ท่านผูอ่้านสนใจก็สามารถเปิดเขา้ไปใน
เวบ็ของ Forbes ไดค้รับ แต่อยากจะพาท่านผูอ่้านมาดูผลแบรนดท์รงพลงัของไทยทีคณาจารยข์อง
ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาฯ เขาทาํกนับา้งครับ โดยเป็นการสาํรวจ
ความทรงพลงัของแบรนดผ์ลิตภณัฑต่์างๆ หรือ Product Brand โดยดูจากกลุ่มผลิตภณัฑก์ว่า 40 

กลุ่มผลิตภณัฑ ์ซึงเก็บขอ้มูลสาํรวจผูบ้ริโภคทงัในกรุงเทพและต่างจงัหวดัถึง 16,000 ตวัอยา่ง เรียก
ไดว้า่อาจจะเป็นการสาํรวจในเรืองแบรนดที์กวา้งขวางและครอบคลุมมากทีสุดครังหนึงของไทยเลย
ครับ 

ท่านผูอ่้านอาจจะสงสยัวา่ความเป็นแบรนดที์ทรงพลงันนัดูจากอะไร ตามหลกัวิชาการเขาก็
พิจารณาจากสีปัจจยัครับ นนัคือ 1. ความตระหนกัในแบรนด ์หรือ Awareness ซึงแสดงถึงการรู้จกั
หรือนึกถึงแบรนด2์. ความชืนชอบ (Favorable) 3. ความแตกต่าง (Difference) ทีแสดงใหเ้ห็นถึง
ความแตกต่างในภาพลกัษณ์ของแบรนด4์. การใช ้(Usage) หรือความถีในการซือหรือใชผ้ลิตภณัฑ ์

ท่านผูอ่้านอาจจะอยากทราบแล้วนะครับว่าแบรนด์ผลิตภัณฑ์ทีทรงพลังของไทยนัน
ประกอบดว้ยแบรนดอ์ะไรบา้ง เนืองจากพืนทีจาํกดั ผมขอสรุปในกลุ่มผลิตภณัฑบ์างกลุ่มเท่านนันะ
ครับ 
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สําหรับกลุ่มผลิตภณัฑ์ทีเกียวขอ้งกบัการทาํความสะอาดใบหน้าและดูแลผิวพรรณ ซึงมี
ทงัหมดสีกลุ่มผลิตภณัฑน์นั นีเวียกวาดอนัดบัหนึงไปหมดครับ ลกัซ์และซนัซิล เป็นผูน้าํในสบู่และ
แชมพู ส่วนคอลเกต บรีส และ ลอรีเอะ เป็นผูน้าํในกลุ่มผลิตภณัฑท์าํความสะอาดช่องปาก ซกัผา้
และ ผา้อนามยั 

โตโยตา้ก็กวาดไปสามรางวลัทีเกียวขอ้งกบัรถยนต์นงั ส่วนมอเตอร์ไซคน์ันตกเป็นของ
ฮอนดา้ ยางรถเป็นของบริดจสโตน และ สถานีบริการนาํมนัเป็นของ ปตท. สาํหรับผลิตภณัฑด์า้น
เทคโนโลยีนนั เอเซอร์ครองแชมป์ในกลุ่มโน๊ตบุ๊ค แคนนอนไดท้งัพรินเตอร์และกลอ้งถ่ายรูป โน
เกียยงัรักษาแชมป์สาํหรับโทรศพัทมื์อถือ และ เอไอเอส สาํหรับผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คลือนที 

โทรทศัน์ (โซนี) เครืองปรับอากาศ (มิตซูบิชิ) ตูเ้ยน็ (โตชิบา) และ เครืองซักผา้ (ซัมซุง) 
เป็นหมวดเครืองใชไ้ฟฟ้า สาํหรับหมวดอาหารนนั บะหมีกึงสาํเร็จรูป (มาม่า) อาหารกระป๋อง (สาม
แม่ครัว) ขนม (เลย)์ ไอศกรีม (วอลล)์ ผลิตภณัฑเ์กียวกบันม (โฟร์โมสต)์ และอาหารเสริม (แบรนด)์ 

ในหมวดเครืองดืมนนั โคก้และเป๊ปซีครองแชมป์ร่วมกนัในนาํอดัลม (คะแนนเท่ากนัอยา่งไม่น่าเชือ
เลยครับ) เนสกาแฟ เบอร์ดีโออิชิ ลีโอ และ M-150 กค็รองแชมป์ในกลุ่มผลิตภณัฑข์องตน 

สําหรับคา้ปลีกนัน 7-11 เป็นทีหนึง เอ็มเคสุกีก็เป็นทีหนึงในกลุ่ม Chain Restaurant 

ธนาคารไทยพาณิชยเ์ป็นแบรนดที์ทรงพลงัทีสุดในกลุ่มธนาคาร ส่วน AIA นนันาํในกลุ่มประกนั
ชีวิต และ แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ สาํหรับกลุ่มอสงัหาริมทรัพย ์

เมือดูผลแลว้ท่านผูอ่้านตอ้งอย่าลืมนะครับว่าการสํารวจครังนีเป็นการสํารวจใน 16,000 

ตวัอยา่งทวัประเทศ ซึงอาจจะตรงหรือไม่ตรงใจของท่าน แต่อยากจะใหม้องว่าขอ้มูลเหล่านีควรจะ
เป็นขอ้มูลสาํหรับองคก์รในการพฒันาและปรับปรุงแบรนดข์องตนเองมากกวา่นะครับ 

ทีมา (พสุ  เดชะรินทร์, 2555, 10)  

 

กจิกรรมท้ายบท 

ให้นกัศึกษาแบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5-6  คนโดยกาํหนดให้แต่ละกลุ่มศึกษา 
คน้ควา้ หาขอ้มูลเพิมเติมจากอิเล็กโทรนิกส์บทความต่างๆ เลือกธุรกิจทีสนใจมา 1 ธุรกิจ  ร่วมคิด 

วิเคราะห์ อภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นพร้อมจาํแนกประเภทของผลิตภณัฑข์องธุรกิจทีเลือกว่า 
เป็นผลิตภณัฑป์ระเภทใด และอธิบายส่วนประสมของผลิตภณัฑร่์วมกนัสรุปเนือหา และนาํเสนอ
ชวัโมงถดัไป 
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คาํถามท้ายบท 

1. จงบอกความหมายของผลิตภณัฑ ์

2. ใหน้กัศึกษาอธิบายถึงองคป์ระกอบของผลิตภณัฑอ์ยา่งละเอียด 

3. ผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภคสามารถแบ่งออกไดกี้ประเภท อะไรบา้ง อธิบายอยา่ง 
ละเอียด 

4. ใหน้กัศึกษาบอกประโยชน์ของตราสินคา้  
5. วงจรชีวิตผลิตภณัฑมี์กีขนัตอนอะไรบา้ง อธิบายอยา่งละเอียด 
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7

ราคา

จํานวน 6

1. ความหมายของราคา

2. วตัถุประสงคใ์นการกาํหนดราคา

3.

4.

5.

6.

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. บอกความหมายของราคาได้

2. อธิบายวตัถุประสงคใ์นการกาํหนดราคาได้

3. อธิบาย ได้

4. อธิบาย ได้

5. ได้

6. อธิบาย ได้

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท

1. 7 ราคา

2.

3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มย่อย ให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 5-6

1

ส่งตวัแทนนาํเสนอในสัปดาห์ต่อไป

4. นกัศึกษาตอบคาํถามทา้ยบทแลว้นาํมาส่งในสัปดาห์ต่อไป

5.



120

1. เอกสารประกอบการสอน

2.

การวดัผลและประเมินผล

1.

2.

3. ตรวจสอบการนาํเสนอกิจกรรมทา้ยบท

4. ตรวจสอบการตอบแบบฝึกหดัทา้ยบท
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7

ราคา

บทนํา

ดงัรายละเอียดต่

ความหมายของราคา

คอตเลอร์และอาร์มสตรอง (Kotler & Armstrong, 2012, 314) ไดใ้หค้วามหมายของราคาไว้

ผลิตภณัฑห์รือบริการ

แมคแดเนียล แลมป์ และแฮร์ (McDaniel, Lamb & Hair, 2012, 559) ไดใ้ห้ความหมายของ

ราคาไวว้า่ ราคา หมายถึง

วิทวสั  รุ่งเรืองผล (2555, 185) ไดใ้ห้ความหมายของราคาไวว้า่ ราคา หมายถึง มูลค่าของ

จากความหมายขา้งตน้สรุปความหมายของราคาไดว้า่ ราคา หมายถึง

วตัถุประสงค์ในการกาํหนดราคา

วตัถุประสงคใ์นการกาํหนดราคาสามารถแบ่งออกเป็น 6 ลกัษณ

1. เป็

หรือการประมาณการเป็น

ร้อยละของยอดขายหรือตน้ทุนผลิตภณัฑ ์เช่น ธุรกิจรองเทา้ตอ้งการกาํไรคู่ละ 100 บาท ราคาตน้ทุน

ของรองเทา้ 300 บาท ราคาขายรองเทา้เท่ากบั 400 บาท
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2. การกําหนดราคา เป็น

ถึงอุปสงคข์องผูบ้ริโภคดว้ยถา้อุปสงคข์องผูบ้ริโภคลดลง ธุรกิจไม่สามารถ

ผูบ้ริโภคจะรู้สึกวา่ผลิตภณัฑมี์ราคาสูงกวา่คู่แข่งขนั

ได้

3. การกําหนดราคาเน้นยอดขาย เป็นการกาํหนดราคาโดยพิจารณาจากยอดขายหรือส่วน

รับจากขายผลิตภณัฑ์ แต่ให้ความสนใจกับ

ยสิน

ดของคู่แข่งขนั

4.

างดา้น

ราคากบัคู่แข่งขนั บริษทัจะ ลูก

5. ในการทาํธุรกิจอาจประสบปัญหาในดา้น

ต่างๆ เช่น ปัญหาสินคา้ล้าสมยั มีสินคา้ในคลงัสินคา้มาก ทาํให้นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งลดราคา

6. เป็นการกาํหนดราคาผลิตภณัฑ์ให้มี

สินคา้ หากราคาสินคา้จะสูง คุณภาพสินคา้ก็จะสูง มีความคงทน อายกุารใชง้านยาวนานเป็นตน้

2 ประเภทคือ

1. ปัจจยัภายในเป็
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1.1 วัตถุประสงค์ทางการตลาด การกาํหนดวตัถุประสงค์ทางการตลาดเป็น

นักการตลาดต้องกาํหนดวตัถุประสงค์ของการดาํเนินกิจกรรมต่างๆใช้จดัเจน

ธุรกิจ และ

1.2 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด

3 ดา้นไดแ้ก่

ผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการ

วเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นใหส้อดคลอ้งและไปในทิศทางเดียวกนั

1.3 ต้นทุน (Cost) ตน้ทุนถือเป็

คือ

ตน้ทุนประกอบดว้ย

(Fix Cost: FC) คือ

อปริมาณยอดขาย

(Total Fix Cost :TFC)

ตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost : VC) คือ แปลงไปตามปริมาณการผลิตหรื

อปริมาณการขาย

ตน้ทุนผนัแปรรวม (Total Variable Cost : TVC) คือ ผลรวมของตน้ทุนผนัแปรทุกๆตวันาํมารวมกนั

ตน้ทุนรวม (Total Cost : TC) คือ ผลรวมของตน้ทุนคง และตน้ทุนผนัแปร

(Average Fix Cost : AFC)

(Average Variable Cost : AVC) คือ ตน้ทุนผนัแปรรวมหารดว้ย

ปริมาณการผลิต

(Average Cost : AC) นทุนผนัแปรรวมแลว้

หารดว้ยปริมาณการผลิต

ราคา = +
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1.4 การตัดสินใจขององค์กร โดยตอ้งพิจารณาถึงขนาดขององคก์รประกอบการตดัสินใจ

ร่วมกนั

2. ต่อการกําหนดราคา เป็น

ผลกระทบต่อการดาํเนินงานดา้นการตลาดของบริษทั (สุทธิ ชยัพฤกษ,์ 2550, 127) ไดแ้ก่

2.1 ตลาดและอุปสงค์ (Market and Demand) ในการกาํหนดราคาตอ้งคาํนึงถึงตลาด

ระหวา่งราคากบัอุปสงค์ ตลาดสามารถแยกออกเป็นหลายประเภท ในทางเศรษฐศาสตร์ตลาดอาจ

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ คือ

2.1.1 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Perfect Competition Market)

ผูข้ายจาํนวนมาก ลกัษณะผลิตภณัฑ์คลา้ยคลึงกนั ผูผ้ลิตสามารถเขา้ออกไดเ้สรี การกาํหนดราคา

สินคา้จะเป็นไปตามกลไกของตลาดโดยอาศยัอุปสงค์และอุปทานของตลาดเป็นตวักาํหนดกิจการ

ไม่สามารถกาํหนดราคาของตนเองได ้กิจการตอ้งขายสินคา้เท่ากบัราคาตลาด ไดแ้ก่ ราคาพืชผลทาง

เกษตรกรรม

2.2.2 ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ (Imperfect Competition Market) แบ่งเป็น 3

ประเภท คือ

2.2.2.1 ตลาดผูกขาด (Monopoly) เป็

2.2.2.2 ตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly Competition) มีจาํนวนผูข้ายนอ้ยราย

แตกต่างกนัก็ได้ แต่สินคา้สามารถใช้ทดแทนกนัได้ และผูข้ายรายใหม่เขา้มาไดย้าก การกาํหนด

ลาดมากกวา่ดา้น

ราคา เช่น ปูนซีเมนต ์อุตสาหกรรมรถยนต ์เป็นตน้

2.2.2.3 (Monopolistic Competition)

นคุณภาพ รูปลกัษณ์ ตราสินคา้ การโฆษณา การบริการ

และการใชพ้นกังานขาย
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อุปสงค์ (Demand) เป็

ผูบ้ริโภค หมายถึง โภคจะลดลง ในทางตรงกนั

ขา้ม หากราคาสินคา้ลดลง

รูป 7.1 แสดงความอุปสงคต่์อราคาตามกฎของอุปสงค์

(Price Elasticity of Demand) (Ed) หมายถึง อตัราการ

เป ของผูบ้ริโ สามารถ

Ep =

Ep =
( )/( )

( )/( )

Ep =
( )

( )
-
( )

( )

Ep = ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคา

Q1 =

Q2 =

P1 =

P2 =

ราคา

P2

P1

Q2 Q1
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จึงสรุปได้ว่า ความยืดหยุ่นของ

ผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค อุปสงคสู์ง กา

ต่อปริมาณ อุปสงค์

2.2 และผลติภัณฑ์ของคู่แข่งขัน ษทั

ส่งผลโดยตรงต่อการแข่งขนัระหวา่งธุรกิจ บริษทั

แข่งขนัมีคุณภาพเท่ากบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์ของบริษทั (สินคา้ทดแทน) บริษทัสามารถกาํหนด

ราคาแข่งขนัเท่ากบัคู่แข่งขนัได้

ของบริษทั บริษทัสามารถกาํหนดราคาแข่งขนัสูงกวา่คู่แข่งขนัได ้และหากผลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนัมี

แข่งขนั

2.3 ปัจจัยภาย

อตัราการวา่งงาน อตัรา

สินคา้ และ

นโยบาย และกลยุทธ์ราคา

นโยบาย

นโยบายราคาเป็นขอ้กาํหนด จดัทาํ

สภาพแวดล้อมของธุรกิจ คู่

สามารถแบ่งออกเป็น 4

1. นโยบายระดับราคา (Level of Price Policy)

โดยเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑคู์่แข่งขนั สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่

1.1 (Market Price Pricing) เป็

เท่ากบัราคาผลิตภณัฑ์ของคู่ โดยจะแข่งขนัเค

ผูบ้ริโภคคุน้เคย ใชเ้ป็นประจาํ และรู้จกัราคาผลิตภณัฑ์เป็นอยา่งดี เช่น สบู่ ผงซกัฟอก ยาสีฟัน เป็น

ตน้
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1.2 กว่าระดับราคาตลาด (Below Market Price Pricing)

ขนาด (Economic of Scale)

1.3 กว่าระดับราคาตลาด (Above Market Price Pricing) เ ป็ น วิ ธี ก า ร

สามารถลอกเลียนแบบได้ สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

เป็น

คุณภาพในสายตาของผูบ้ริโภค

2. นโยบายราคาเดียวกบันโยบายหลายราคา (One Price and Variable Price)

2.1 นโยบายราคาเดียว (One Price Policy) เป็นการกาํหนดราคาขายผลิตภณัฑ์ราคาเดียว

ให้กบัลูกคา้ทุกๆราย ป้องกนัการต่อรองราคาผลิตภณัฑ์จาก

ร้านคา้

2.2 นโยบายหลายราคา (Variable Price Policy) เป็นการกาํหนดราคาหลายระดบัราคา

โดยราคาของผลิตภณัฑ์มีหลายระดบัราคาไม่แน่นอน โดยพิจารณา

3. นโยบายแนวระดับราคา (Pricing Lining Policy) เป็นการกาํหนดราคาผลิตภณัฑ์หลาย

ระดบัราคา แตกต่างกนัตามลกัษณะ คุณภาพ การใช้งาน

แบ่งเกรดเป็น A B C C

กบั เกรด A และเกรดB

4. นโยบายการให้ส่วนลดและส่วนยอมให้ (Discount and Allowances)

ส่วนลด คือ

การใหส่้วนลดไดแ้ก่

4.1 ส่วนลดปริมาณ (Trade Discount)

2 ประเภทคือ
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4.1.1 ส่วนลดปริมาณแบบสะสม

ไดแ้ละ ได้

เช่น

4.1.2 ส่วนลดปริมาณแบบไม่สะสม

4.2 ส่วนลดเงินสด (Cash Discount)

3/10 n/30 ชาํระ

เงินค่าสินคา้ภายใน 10 วนั จะไดรั้บส่วนลดเงินสดจาํนวน 3

สินคา้ และตอ้งชาํระค่าสินคา้ไม่เกินระยะเวลา 30 วนั โดยไม่ไดรั้บส่วนลดเงินสด

4.3 ส่วนลดการค้า (Trade Discount)

ห้ส่วนลดกบั

พ่อคา้ปลีก 20% , พ่อคา้ส่ง5% หมายความวา่ให้ส่วนลดกบัพ่อคา้ปลีก 20% จากราคาขายปลีกของ

ผูข้ายและให้ส่วนลดอีก 5% ให้กบัพ่อคา้ส่ง ในกรณีขายสินคา้ให้กบัพ่อคา้ปลีก ตวัอยา่งเช่น ราคา

สินคา้ขายปลีกเท่ากบั 100 บาท

ราคาสินคา้ขายปลีก = 100 บาท

หัก ส่วนลดใหก้บัพอ่คา้ปลีก 20% = 20 บาท

คงเหลือ (ราคาขายใหก้บัพอ่คา้ปลีก) = 80 บาท

หัก ส่วนลดใหก้บัพอ่คา้ส่ง 5% = 4 บาท

ราคาขายสินคา้ใหก้บัพอ่คา้ส่งเท่ากบั 76 บาท

10 ลงั ไดรั้บส่วนลด 3 %

20 ลงั ไดรั้บส่วนลด 5 %

30 ลงั ไดรั้บส่วนลด 7 %

1 ลงั ไม่ไดรั้บส่วนลด

2-5 ลงั ไดรั้บส่วนลด 5 %

6-9 ลงั ไดรั้บส่วนลด 7 %

10 ไดรั้บส่วนลด 10 %
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76 บาท โดยขายสินคา้ให้กบัพ่อคา้

ปลีกเท่ากบั 80 บาท

4.4 ส่วนลดตามฤดูกาล (Seasonal Discount)

อสินคา้ในช่วงเวลาดงักล่าว ส่งผลให้

ส่วนยอมให้ (Allowance)

ไดแ้ก่

4.5 ส่วนยอมให้จากการนําเอาสินค้าเก่ามาแลก (Trade-in Allowance)

ผูข้

เป็นจาํนวนเงิน 5,000 บาท

500 บาท ดั ศพัทมื์อถือ

4,500 บาท

4.6 ส่วนยอมให้สําหรับการส่งเสริมการตลาด (Promotional Allowance)

ผูข้ายหกัเงินจากราคาขายสิน

เช่น การจดักิจกรรมพิเศษร่วมกนั การโฆษณา ณ จุดขาย เป็นตน้

กลยุทธ์ราคา

1. กลยุทธ์ราคาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Pricing)

พฒันาผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่สู่ตลาด

2 รูปแบบไดแ้ก่

1.1 (Skimming Pricing)

ทาํให้ธุรกิจมีเงินหมุนเวียนใน

การลงทุนกลับมาเร็วและ

สามารถลดราคาลงไดง่้ายในอนาคต

โ ทร ศัพ ท์ มื อ ถื อ
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Samsung Galaxy S4 - Black ราคา 15,900 Smart Phone

เป็นตน้

7.2 Samsung Galaxy S4

1.2 (Penetration Pricing) า

น

ในการปกป้องการเขา้มาแข่งขนัของคู่แข่งขนัรายใหม่ เหมาะ

มาก ของอุปสงค์ราคาสูง

เช่น ชาเขียวอิชิตนั เปิดตวัชาเชียวตวัใหม่ราคาขวดละ 15

ะ 20 บาท

2. กลยุทธ์กําหนดราคาส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ (Product Mix Pricing) ในกรณี

บริษทัมีจาํนวนส่วนประสมผลิตภณัฑ์ในสายผลิตภณัฑ์และรายการผลิตภณัฑ์จาํนวนมาก นกัการ

ผลิตภณัฑ์ในแต่ส่วนประสมผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อการดาํเนินงานภาพรวมของบริษทั กลยุทธ์กาํหนด

ราคาส่วนประสมของผลิตภณัฑ์

2.1 การกําหนดราคาสายผลิตภัณฑ์ (Product Line Pricing) เป็นการกาํหนดราคา

ผลิตภณัฑ์ในสายผลิตภณัฑ์เดียวกนัให้แตกต่างกนัตามคุณภาพ วตัถุดิบในการผลิต และการรับรู้
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2.2 ส่วนประกอบ (Optional Product Pricing) เป็น

การกาํหนดราคาผลิตภณัฑ์หลกัให้เป็นราคามาตรฐาน

ABS เบาะหนงั ถุงลม

2.3 การกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ใช้ประกอบกัน (Captive Product Pricing)

2.4 การกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ (Byproduct Pricing) เป็นการกาํหนดราคา

300-400 บาทต่อตนั

สามารถขายกากอ้อยให้อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตเอทานอล

อุตสาหกรรมผลิตกระดานไมอ้ดั อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ เป็นตน้

2.5 (Product Bundle Pricing) เป็นการรวม

ผลิตภณัฑ์หลายชนิดเขา้ดว้ยกนั

โททอลแพคคู่ขายสินคา้ราคาถูกกวา่ราคากล่องเดียวเป็นตน้

7.3 ยาสีฟันคอลเกตโททอลแพคคู่

3. (Discrimination Pricing)

คู่
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3.1 (Customer Segment Pricing)

สังคม เป็น

3.2 (Product - form Pricing)

ราคาตามลกัษณะของผลิตภณัฑ์พิจารณาจาก คุณภาพของผลิตภณัฑ์ ตราสินคา้ ความสามารถใน

3.3 (Image Pricing)

ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ หากบริษทัตอ้งการให้ผลิตภณัฑ์มีภาพลกัษณ์สูงในสายตาของผูบ้ริโภค

3.4 (Place or Location Pricing)

4. การกําหนดราคาตามหลักจิตวิทยา เป็นการกาํหนดราคาผลิตภณัฑ์โดยอาศัยหลัก

จิตวทิยา โดยคาํนึงถึงความรู้ของผูบ้ริโภค การกาํหนดราคาตามจิตวทิยาไดแ้ก่

4.1 - เลขคู่ (Odd – Even Pricing)

ผลิตภณัฑล์งทา้ยดว้ยเลข 9 เช่น 99 บาท 199

เลขคู่เป็นการกาํหนดราคาผลิตภณัฑล์งทา้ยดว้ยเลข 0 เช่น 20,000 บาท 30,000

บ

4.2 (Prestige Pricing)

บิว กระเป๋าหลุยวิคตอง  เป็น

ตน้
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4.3 (Customary Pricing) เป็นการกาํหนดราคาผลิตภณัฑ์

ราคาฉบบัละ

10 บาท

เดิมในตลาด

5. (Promotion Pricing) เป็นการกาํหนดราคาสินคา้

ลูก

5.1 (Lose - Leader Pricing) เป็นการกาํหนดราคาผลิตภณัฑ์บาง

โภค

ส่งผลให้ไดก้าํไรจาก

5.2 (Special - Event Pricing) เป็

กว่าปกติ

เทศกาลสงกรานต ์เป็นตน้

5.3 (Bait Pricing) ผูบ้ริโภครู้จกัเป็น

ผลิตภณัฑ์ ไวจ้ดัจาํหน่าย

ถือวา่เป็น รกิจ

5.4 (Low interest Financing) และระยะเวลาในการชาํระเงิน

(Longer Payment Term)

ในการผ่อนชาํระค่าผลิตภณัฑ์

เช่น ร้าน Power Buy ให้ผูบ้ริโภค

0 % ระยะเวลา 12 เดือน เป็นตน้

5.5 การคืนเงิน (Cash Rebates) เป็นการคืนเงินบางส่วนใหก้บัผูบ้ริโภคในช่วงระยะเวลา

5,000 1 -30 มกราคม จะได้

คูปองคืนกาํไร จาํนวน 5 %
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5.6 การรับประกันและการให้บริการ (Warranties and Service Contracts) เป็นการ

และความประทบัใจใหก้บัผูบ้ริโภค

5.7 (Cents - off Promotion)

ทราย 1 กิโลกรัมถุงละ 30 บาท ขายเพียงแค่ 29 25 บาท ขายเพียงแค่ 24.50

บาทเป็นตน้

6. การกําหนดราคาทางภูมิศาสตร์ (Geographical Pricing)

(สุทธิ ชยัพฤกษ์, 2550 , 141) สามารถ

6.1 การกําหนดราคา F.O.B. (Free on Board)

เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปยงัจุดหมาย

A B ในประเทศสิงคโปร์ คิดราคาสินคา้

รวมค่าใชจ่้ายถึงบนเรือ 52,000 อบ เช่น ค่าใชจ่้าย

ในการขนส่ง 2,000 A ตอ้งจ่ายเท่ากบั 54,000

บาท

6.2 การกําหนดราคาส่งมอบราคาเดียว (Uniform-Delivery Pricing) เป็นการกาํหนด

6.3 การกําหนดราคาตามเขต (Zone Delivery Pricing) เป็นการกาํหนดราคาสินคา้ส่ง

มอบตามเขต ถ้าลูกค้าอยู่ในเขตเดียวกันคิดราคาเท่ากัน แต่ถ้าอยู่คนละเขตคิดราคาต่างกนั เช่น

การกาํหนดราคาค่าโทรศพัทท์างไกล ถา้อยูเ่ขตเดียวกนัจะคิดราคาค่าโทรศพัทเ์ท่ากนั

6.4 การกําหนดราคาแบบผู้ขายรับภาระค่าขนส่ง (Freight Absorption Pricing) เป็น

หลงัจากการพฒันากลยุทธ์ราคาแลว้

การปรับราคาดว้ย (สุวมิล แมน้จริง, 2546 , 238-239)
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(Initiating Price Cuts) การตดัราคาผลิตภณัฑล์งมกัจะนิยม

1. ผูผ้ลิตมีกาํลงัการผลิตส่วนเกินเหลืออยูม่าก

2.

3. ตอ้ง กวา่

ผูบ้ริโภคอาจจะมีความรู้สึกว่าผลิตภณัฑ์ของเรามี

(Initiating Price Increases)

1.

2. อุปสงคมี์มากเกินไป

1.

กาํไร

2.

3.

4. ลดหรืองดการใหบ้ริการบางอยา่ง

5.

6.

ปฏกิริิยา (Reactions to Price Change)

ม ผูจ้ดัส่ง
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ปฏิกริิยาของลูกค้า

ตามมาในใจของผูบ้ริโภค คือ

ราคาอาจจะส่งผลทางดา้นบวกก็ได ้ถา้ลูกคา้คิดวา่สินค้

ปฏิกิริยาของคู่แข่งขัน คู่แข่งขนัมกัจะมีการตอบโตท้างดา้นราคาอยูเ่สมอ โดยเฉพาะอยา่ง

1)

2) แต่จะหันมา

สรุป

วตัถุประสงค์

ในการกาํหนดราคาสามารถแบ่งออกเป็น 6 1)

ผลตอบแทนเป้าหมาย 2) กาํไรสูงสุด 3) การกาํหนดราคาเน้นยอดขาย

4) 5) 6) การกาํหนด

2 ประเภท คือ

และปัจ นโยบายการ

4 1) นโยบายระดบัราคา 2) นโยบายราคาเดียวกบั

นโยบายหลายราคา 3) นโยบายแนวระดบัราคา 4) นโยบายการให้ส่วนลดและส่วนยอมให้ กลยุทธ์

ราคา สามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ 1) กลยุทธ์ราคาผลิตภณัฑ์ใหม่ 2) กลยุทธ์กาํหนดราคา

ส่วนประสมของผลิตภณัฑ์ 3) 4) การกาํหนดราคาตามหลกัจิตวิทยา

5) และ6) การกาํหนดราคาตามภูมิศาสตร์

ราคา ไดแ้ก่

ปฏิกิริยาของลูกคา้และปฏิกิริยาของคู่แข่งขนั
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กจิกรรมท้ายบท

ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มยอ่ย ใหแ้ต่ละกลุ่มมีสมาชิก 5-6 1 ธุรกิจ

คาํถามท้ายบท

1. ใหน้กัศึกษาบอกความหมายของราคา

2.

3. ประเภท อะไรบา้ง

4. อธิบายความสาํคญัของ



138

เอกสารอ้างองิ

วทิวสั  รุ่งเรืองผล. (2555). หลกัการตลาด ( 7) . กรุงเทพฯ : .

สุทธิ ชยัพฤกษ.์ (2550). การกาํหนดราคา. ใน คณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

เทคโนลียรีาชมงคลธญับุรี (บก.), หลกัการตลาด (หนา้ 120-137). กรุงเทพฯ:ธนาเพลส.

สุวมิล  แมน้จริง. (2546). การจัดการการตลาด. กรุงเทพฯ: เอช เอ็น กรุ๊ป.

Kotler, Philip & Armstrong, Gary. (2012). Principles of Marketing (14th ed) .New Jersey :

Pearson Prentice-Hall.

McDaniel, Carl, Lamb, Charles W. & Hair, Joseph F. (2012). Marketing Essentials (7th ed).

Australia : South-Western / Cengage Learning.



139

8

การจดัจาํหน่าย

จํานวน 6

1. ความสาํคญัการจดัจาํหน่าย

2. ช่องทางการจดัจาํหน่าย

3. การคา้ปลีก

4. การคา้ส่ง

5. การกระจายสินคา้และการจดัส่งสินคา้ทางการตลาด

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. บอกความสาํคญัการจดัจาํหน่ายได้

2. เปรียบเทียบช่องทางการจดัจาํหน่ายแต่ละประเภทได้

3. จาํแนกประเภทรูปแบบการคา้ปลีกได้

4. จาํแนกประเภทรูปแบบการคา้ส่งได้

5. อธิบายการกระจายสินคา้และการจดัส่งสินคา้ทางการตลาดได้

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท

1. 8 การจดัจาํหน่าย

2.

3. ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มยอ่ย ให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 5-6 คน ร่วมกนัศึกษาบทความทา้ยบท

4. 1 ร้าน วเิคราะห์ปัญหาของร้านคา้ปลีกวา่มีอะไรบา้ง

5.

เหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร

6. นกัศึกษาตอบคาํถามทา้ยบทแลว้นาํมาส่งในสัปดาห์ต่อไป

7.
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1. เอกสารประกอบการสอน

2.

3. บทความทา้ยบท

การวดัผลและประเมินผล

1.

2.

3. ตรวจสอบการนาํเสนอกิจกรรมทา้ยบท

4. ตรวจสอบการตอบแบบฝึกหดัทา้ยบท
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8

การจดัจาํหน่าย

บทนํา

หลังจาก

ความสาํคญั

ความสําคญัการจัดจําหน่าย

หัวใจในการดาํเนินงานดา้นการตลาด คือ การมุ่งตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค

โภคได้รับความ

3 ประการ (ฉตัยาพร  เสมอใจ

และฐิตินนัท ์ วารีวณิช, 2551, 160)

1.

ของลูกคา้ โดยตรงมีการจดัการคลงัผลิตภณัฑ์ (Inventory Management) อยา่งเหมาะสม ไม่มีการ

น้อย

เกินไป ารแลว้ ยงัสูญเสียโอกาสในการ

ขายอีกดว้ย

2.

3. กบัประสิทธิภาพในการคลงัและการขนส่งสูงสุด

เดียว ก็อาจทาํใหก้ารส่งมอบถึงมือลูกคา้ล่าชา้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลิตภณัฑ์และ อาจเสีย

โอกาสในการขายหากคู่แข่งขนัสามารถส่งมอบถึงมือลูกคา้ไดร้วดเร็วกวา่.
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การจดัจาํหน่ายสามารถแบ่ง 2 (Channel

Distribution) และ การกระจายสินคา้ (Physical  Distribution)

ช่องทางการจัดจําหน่าย (Channel  Distribution)

ววิฒันาการของช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทย

จากการศึกษาของจีระภา โตสมบุญ (2546) พบวา่ วิวฒันาการของช่องทางการจดัจาํหน่าย

สินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทย สามารถแบ่งออกเป็น 6 1 ยุคสร้าง

2 24 ประเทศองักฤษทาํสนธิสัญญา

3 2 พ่อคา้สําเพง็มีบทบาทเพราะดูแลการ

4 5 ยุค

6

ชาวต่างชาติ

ความหมายของช่องทางการจัดจําหน่าย

คอตเลอร์ (Kotler, 2003, 505) ได้ให้ความหมายของช่องทางการจดัจาํหน่ายไวว้่า

ช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถึง กลุ่มองคก์รอิสระ

และบริการใหไ้ปยงัผูบ้ริโภค

วิทวสั  รุ่งเรืองผล (2555, 185) ได้ให้ความหมายของช่องทางการจัดจาํหน่ายไวว้่า

ช่องทางการจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค

จากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ ช่องทางการจดัจาํหน่ายหมายถึง กระบวนการใน

และบริการจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยหรือผูใ้ช้

ทางธุรกิจ

ประเภทของตัวกลางทางการตลาด (Marketing  Intermediarie)

ตวักลางทางการตลาด หมายถึง บุคคล กลุ่มบุค

(วิทวสั

รุ่งเรืองผล, 2555, 186) โดยตวักลางประกอบดว้ย

1. คนกลาง (Middlemen)

2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

1.1 พ่อค้าคนกลาง (Merchant Middlemen)

พ่อคา้
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จาํหน่าย

1.2 ตัวแทนคนกลาง (Agent Middlemen)

แทนประกนั

2. บการกระจายผลิตภัณฑ์ในเชิงกายภาพ (Physical Distribution

Firms)

ประสานงานการขนส่งสินคา้ เช่น ไปรษณีย์

3. สถาบันการเงิน (Financial Institution)

ความสําคัญของการใช้คนกลางทางการตลาด

ป็นตัวกลางใน

แต่การใชค้นกลางทางการตลาดก็มีขอ้เสียคือทาํให้บริษทัไดรั้บ

สาํคญัคือคนกลางเปรียบเสมือนหนา้ตาของบริษทั  หากคนกลางไม่มีคุณภาพส่งผลให้บริษทัไดรั้บ

ความเสียหายจากคนกลางได้

ประการ เช่น

1. ผูผ้ลิตขาดเงินลงทุนในการขยายช่องทางการจัดจําหน่ายไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่

2. ผูผ้ลิตสินค้ามีความชํานาญในการผลิตสินค้าเพียงอย่างเดียวไม่มีความสามารถใน

การจดัจาํหน่ายคนกลางทางการตลาดมีความชาํนาญในการจดัจาํหน่ายมากกวา่ผูผ้ลิตสินคา้

3. ผูผ้ลิตสินค้ามองว่าผลตอบแทนจากการขายสินคา้เองในช่องทางการตลาดไม่คุม้ค่า

4.

ดงั 8.1



144

รูปภาพ 8.1 เปรียบเทียบการกระจายสินคา้ระหวา่งมีคนกลางและไม่มีคนกลาง

(kotler, 2003 , 506)

8.1 หากไม่มีคนกลางเข้ามาช่วยจัดจําหน่าย ผู ้ผลิตจะต้องจัดจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์เองจาํนวน 9

และเสียเวลาเป็นอยา่งมาก

เขา้มาช่วยกระจายสินคา้ ผูผ้ลิตจะจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เองเพียงแค่ 6

การประหยดั นอ้ยกวา่

จากหัวขอ้ความสําคญัของการใช้คนกลางทางการตลาดทาํให้เราทราบถึงความสําคญัของ

1. การให้ข้อมูล (Inormation) คนกลางทางการตลาดเป็น ตรงกลางระหว่างผูผ้ลิต

และให้ข้อมูลด้านต่างๆแก่ผูบ้ริโภคและใน

ๆของ

ผูบ้ริโภคมาแจง้ใหผู้ผ้ลิตไดท้ราบ

2. การกระจายสินค้า (Physical Distribution) ย

3. การเจรจาต่อรอง (Negotiation) คนกลางทางการตลาดทาํหนา้เจรจาต่อรองกบัผูมี้ส่วน
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4. การเก็บรักษาสินค้า (Storage) ลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตเป็น

ปริมาณเพียงพอ สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค

ตลอดเวลา

5. การเป็นเจ้าของในผลิตภัณฑ์ (Ownership) คนกลางทางการตลาดจะช่วยการโอนการ

เป็นเจ้าของในผลิตภัณฑ์จากผู ้ผลิตผ่านคนกลางในช่องทางการจัดจําหน่ายไปยงัผู ้บริโภค

เป็น มี

6. (Risk) ยงของ

กิจกรรม

สินคา้ไม่สามารถใชง้านได ้เป็นตน้
1. เส้นทางกระจายตวัสินคา้

2.

3. เส้นทางการจ่ายเงิน

4. เส้นทางขอ้มูล

5. เส้นทางการส่งเสริมตลาด

8.2 5 รูปแบบในช่องทางการตลาด

(kotler, 2003, 567)

8.2 การดําเนินงานด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรจะมีช่องทางการ

จดัจาํหน่าย 3 ช่องทาง คือ ช่องทางการขาย ช่องทางการขนส่ง และช่องทางการบริการ ยกตวัอยา่ง

บริษทั JIB เป็นบริษทัขายคอมพิวเตอร์ ใช้ช่องทางการขาย คือ ขายผ่านตวัแทนจดัจาํหน่ายจะ

3

ผูข้าย ผูผ้ลิต ตวัแทนขายคลงัสินคา้ผูข้นส่ง คลงัสินคา้ผูข้นส่ง ผูข้นส่ง ลูกคา้

ผูข้าย ผูผ้ลิต ตวัแทนขาย ลูกคา้

ผูข้าย ผูผ้ลิต ตวัแทนขายธนาคาร ธนาคาร ธนาคาร ลูกคา้

ผูผ้ลิต ตวัแทนขายผูข้นส่งคลงัสินคา้ ผูข้นส่งคลงัสินคา้ ผูข้นส่งผูข้าย ลูกคา้

ผูข้าย ผูผ้ลิต ตวัแทนขายตวัแทนโฆษณาตวัแทนโฆษณา ลูกคา้
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รับผดิชอบ โดยคาํนึงถึงความสามารถของคนกลาง ตน้ทุนการดาํเนินงาน และการตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นตน้

จะเ

กลางช่วย

ร่วมมือในก

จํานวนระดับในช่องทางการจัดจําหน่าย

จาํนวนระดบัในช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถึง จาํนวนระดบัคนกลางในช่องทางการจดั

จาํนวนระดบัในช่องทาง

การจดัจาํหน่ายมี 2 รูปแบบ ไดแ้ก่

1. ช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค (Business Marketing Channel) คือ

โดยไม่ผ่านคนกลางในช่องทางจดั

จาํหน่าย (ช่องทางตรง) หรือ ผา่นคนกลางในช่องทางจดัจาํหน่าย (ช่องทางออ้ม) ไปยงัผูบ้ริโภคคน

สุดทา้ย 8.3

1.1 1 ช่องทางตรง (Direct Channel) หรือ ช่องทางศูนย์ระดับ (Zero-Level

Channel) เช่น

การขายโ (Door to Door)

(Vending Machine)

หยอดเหรียญ

1.2 2 (One-Level Channel)

(พ่อคา้ปลีก)

เป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ มีความสามารถในการจดัจาํหน่ายเองและมีเงินทุนในการดาํเนินสูง เช่น

หา้งสรรพสินคา้เหมาะสาํหรับผลิตภณัฑเ์น่าเสียง่าย  ลา้สมยัเร็ว

1.3 3 หรือ ช่องทางสองระดับ (Two-Level  Channel)

ตอ้งอาศยัคนกลางจาํนวนมากช่วยกระจายผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑมี์อายกุารใชง้านนาน ไม่เน่าเสียง่าย

2. ช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจ (Business Marketing Channel)

ผูผ้ลิตจัดจาํหน่ายสินค้าเอง เช่น พนักงานขายของผูผ้ลิตเอง หรือ ผ่านคนกลางในช่องทางจัด

จาํหน่าย เช่น ตวัแทนจดัจาํหน่าย
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โดยวตัถุประสงค์ของคนกลางคือ

8.3

2.1 1 ช่องทางตรง (Direct Channel) หรือ ช่องทางศูนย์ระดับ (Zero-Level

Channel) ใชท้างธุรกิจโดยไม่ผา่นคนกลาง เหมาะ

กบัสินคา้อุตสาหกรรม ราคาสินคา้สูง มีขนาดใหญ่

2.2 2 (One-Level Channel)

ผูใ้ช้ทางธุรกิจสินคา้ส่วนใหญ่เป็น

อุตสาหกรรม

2.3 3 หรือ ช่องทางสองระดับ (Two-Level  Channel)

ตวัแทนและคนกลางไปยงัผูใ้ช้ทางธุรกิจ เหมาะสําหรับ

สินคา้อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ลูกคา้อยูก่ระจายทาํใหต้อ้งอาศยัคนกลางช่วยกระจายสินคา้

A ช่องทางการตลาดสาํหรับผูบ้ริโภค B ช่องทางการตลาดสาํหรับผูใ้ชท้างธุรกิจ

8.3 ช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผู ้บริโภคแล ะช่องทางการตลาดของ

ผลิตภณัฑท์างธุรกิจ

(Kotler & Armstrong, 2006, 342)

(Factor Affecting Choice of

Channel)

ช่องทางจดัจาํหน่ายเป็นอยา่งมาก นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งพิจารณาจาํนวนระดบัในช่องทางการจดั

ผูบ้ริโภค

ผูผ้ลิต

พอ่คา้ปลีก

ผูบ้ริโภค

พอ่คา้ส่ง

ผูบ้ริโภค

3

ผูผ้ลิต ผูผ้ลิต

พอ่คา้ปลีก

1 2

ผูผ้ลิต ผูผ้ลิต

ผูใ้ชท้างธุรกิจ ผูใ้ชท้างธุรกิจ

คนกลาง คนกลาง

ตวัแทน

ผูผ้ลิต

ผูบ้ริโภค

31 2
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จาํหน่ายใหเ้หมาะสม โดยปัจจยั

1. ลกัษณะของตลาด (Market  Factor)

1.1 ประเภทของผู้บริโภค (Type  of  Customer) ลกัษณะของผูบ้ริโภคสามารถแบ่งออก

ได้ 2 ประเภท คือ ผูบ้ริโภคสินคา้อุปโภคบริโภคและผูบ้ริโภคสินคา้อุตสาหกรรม หากเป็นสินคา้

อุปโภคบริโภคจะมีผูบ้ริโภค

ของ 7-11 จํานวนสาขาเดือนเมษายน 2556 7,111 แห่ง

10,000 สาขาภายในปี 2561

1.2 (Order  Size)

หาก

อง

ผลิตภณัฑ์

1.3 การกระจายตัวของลูกค้า (Geographic  Distribution  of  Target Customers)

กลางจาํนวนมาก แต่หากผูบ้ริโภคอยู่กนักระจายเป็นกลุ่มขนาดเล็กๆหลายกลุ่ม ช่องทางการจดั

จาํหน่ายยาว

1.4 จํานวนกลุ่มผู้บริโภค (Number of Target Customers) หากกลุ่มผูบ้ริโภคมีจาํนวน

มาก  จาํเป็นตอ้งใชค้นกลางในช่องทางจดัจาํหน่ายจาํนวนมาก ช่องทางการจดัจาํหน่ายยาวแต่หาก

กลุ่มผูบ้ริโภคมีจาํนวนนอ้ย ใชค้นกลางในช่องทางจดัจาํหน่ายจาํนวนนอ้ย ช่องทางการจดัจาํหน่าย

2. ลกัษณะของผลติภัณฑ์ (Product  Factor)

2.1 ประเภทของผลิตภัณฑ์ (Type  of  Product) ประเภทของผลิตภณัฑ์สามารถแบ่ง

ประเภทได้ 2 ประเภท

บริโภคจะมีความหลากหลายและมีประเภทของสินคา้มากกว่าสินคา้อุตสาหกรรม ช่องทางจดั

จาํหน่ายของสินคา้อุปโภคบริโภคจึงยาวกวา่ช่องทางจดัจาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม
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2.2 ลักษณะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (Type of  Product) ผลิตภณัฑ์แต่ละประเภทมี

องปรับอา นตน้

2.3 มูลค่าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (Unit  Value  of  Product)

เป็น คนกลาง

จะนิยมใชช่้

สามารถรับภาระดา้นการเงินของผลิตภณัฑไ์ด้

2.4 การหมดอายุของผลิตภัณฑ์ (Perish  Ability)

สบู่ จะนิยมใช้

ผลิตภณัฑไ์ปถึงผูบ้ริโภค

3. ปัจจัยด้านคนกลาง (Manufacture Factor)

(วิทวสั

รุ่งเรืองผล, 2555, 196) ประกอบดว้ย

3.1 (Availability of Desired Middlemen)

จาํเป็นตอ้งกระจายผลิตภณัฑเ์องห ไม่สามารถหาผูมี้ความสามารถ

ผลตอบแทน และ

ไม่จูงใจคนกลาง

3.2 ความสามารถในการให้บริการของคนกลาง (Services Provide by Middlemen)

3.3 (Attitude of Middlemen Toward

Manufacture’s Policies) บางกรณีผูผ้ลิตอาจตอ้งจาํกดัจาํนวนคนกลางหรือประเภทของคนกลาง

-
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สินคา้หรือคนกลางบางรายรับไม่ไดก้บันโยบายห้ามจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ของคู่

นโยบายขององคก์รได้

4. ปัจจัยด้านบริษัทผู้ผลติ (Manufacture’s Company Factor) ในดา้นบริษทัผูผ้ลิตมีปัจจยั

ดา้นความพร้อมของผูผ้ลิต

จาํหน่าย เช่น

4.1 ทรัพยากรขององค์กร (Manufacture’s Resources)

เงินทุนและความสามารถของบุคลากรในการจดักระจายผลิตภณัฑ ์อาจมีศกัยภาพในการจดัจาํหน่าย

โดยตรงได ้แต่ผูผ้ลิต

4.2 ระดับความต้องการควบคุมช่องทางการจัดจําหน่าย (Desired of Channel Control)

ควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑ์ระหวา่ง

สะดวกในการควบคุม

4.3 (Services Provided by Manufactures) หากผูผ้ลิต

จํานวนคนกลาง (Number  of Intermediaries)

จาํนวน

และให้

ตภณัฑ์การตดัสินใจจาํนวนคนกลางสามารถแบ่งออกได้

3 รูปแบบ

1. (Intensive Distribution) เป็นการจดัจาํหน่ายโดยใชค้นกลาง

ในช่องทางจาํนวนมาก

และ

ของผูบ้ริโภคจะ

อในปริมาณนอ้ย เช่น สบู่ ผงซกัฟอก ยาสีฟัน เป็นตน้

2. การจัดจําหน่ายแบบเลือกสรร (Selective Distribution) เป็นการคดัเลือกคนกลางใน

เป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายให้กบับริษทั โดยคนกลางจะตอ้งมี
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คุณสมบติัต่างๆ เช่น

ให้กบัผูบ้ริโภค

ป็นตน้

3. การจัดจําหน่ายเลือกคนกลางเพียงรายเดียว (Exclusive Distribution) เป็นการจัด

คุณสมบติัพิเศษแตกต่างกบัคนกลางใน 2

การเ การตลาดเป็

บริษัทฮอนด้า

ออโตโมบิลแต่ง อุดรทวีทรัพย์

(1990) จงัหวดัอุดรธานี

การค้าปลกี (Retailing)

ความหมายของการค้าปลกี

คอตเลอร์และอาร์มสตรอง (Kotler & Armstrong, 2006, 398) ไดใ้ห้ความหมายของการ

การคา้ปลีกว่าการค้าปลีก หมายถึง ผลิตภณัฑ์หรือบริการให้กับ

ผูบ้ริโ

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2546 ,394) ไดใ้ห้ความหมายของการคา้ปลีกว่า การคา้ปลีก หมายถึง

และไม่ใชท้างธุรกิจ

จากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปความหมายของการคา้ปลีกไดว้า่ การคา้ปลีก หมายถึง

อใชเ้องไม่ไดน้าํไปใช้

ทางธุรกิจ

ขายผลิตภณัฑ์ให้กบัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยและช่วยรับขอ้แนะนาํ ขอ้แกไ้ขต่างๆจากผูบ้ริโภคส่งให้

ผูผ้ลิตนาํไปปรับปรุงแกไ้ข

ประเภทของร้านค้าปลกี

ประเภทของร้านคา้ปลีก สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะของร้านคา้ ไดแ้ก่

ร้านคา้ปลีกแบบมีร้านคา้และร้านคา้ปลีกแบบไม่มีร้านคา้



152

ร้านคา้ปลีกแบบมีร้านคา้ เป็น ลูกคา้สามารถ

สินคา้ดว้ยตวัเอง สามารถแบ่งประเภทของร้านคา้ปลีก

1. จําแนกตามปริมาณการให้บริการ (Amount of Service) เป็นการจาํแนกตามปริมาณการ

3 ประเภท ไดแ้ก่

1.1 (Self- service retailer)

บริการตวัเอง ลูก

การจ้างพนักงานและลูกค้ารู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวในการเลือกสินค้า

ร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ ร้า เป็นตน้

8.4 ร้าน Ymazaki

1.2 (Limited- service retailer)

พนกังานคอยใหค้วามช่วยเหลือแก่ลูก

Homemart

Powerbuy เป็นตน้

8.5 ร้าน Power Buy องใชไ้ฟฟ้า
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1.3 (Full- service retailer) เป็น

เต็

เช่น

8.6 ร้าน Prima Diamond เป็นร้านขาย

2. จําแนกตามสายผลิตภัณฑ์ (Product Line) เป็นการจาํแนกตามความหลากหลายของ

ผลิตภณัฑใ์นร้าน 5 ประเภท

2.1 (Specialty Store) เป็นร้านขาย

น ณภาพของผลิตภณัฑ์

ใน

8.7

2.2 ห้างสรรพสินค้า (Department Store) เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ มีปริมาณ
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กิจกรรมทางการตลาด เช่น การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ และการบริการลูกคา้ เช่น

หา้งสรพสินคา้เซ็นทลั เดอะมอล เป็นตน้

2.3 ร้านสรรพาหาร (Supermarket) เป็นร้าน

อาหารเป็นหลกั กคา้บริการตวัเอง มีการจดัเรียง

ลูก

เช่น ทอ๊ปซุปเปอร์มาร์เก็ต

8.8 Top Supermarket

2.4 (Convenience Store) เป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ขายผลิตภณัฑ์

เป็นตน้

8.9 เซเวน่อีเลฟเวน่

2.5 ร้านขายสินค้าขนาดใหญ่ (Hypermarket) เป็นร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ มีผลิตภณัฑ์

ให้ลูก

(2013)
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวจิยัพบวา่ การขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่มีผลกระทบ

ก่อให้เกิดผลกระทบจากการขยายตวัของร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น

นโยบาย กฎหมาย เทคโนโลยี และสภาพแวดลอ้มภายใน เช่น การตลาด การเงิน การจดัการ และ

ของด้านการตลาด การเงิน การจดัการภายในการบริหารงานบุคคล และด้านสารสนเทศ และ

จากการศึกษาของสุจินดา เจียมศรีพงษ์ (2553) พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของร้านคา้ปลีกแบบ

ไม่มีการตกแต่งร้านคา้ของตนเอง

ให้ทนัสมยั ขาดการจั

อาํนวยความสะดวกต่างๆราคาสินคา้สูงกว่าในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ และไม่ให้เสรีภาพในการเดิน

ควรปรับปรุง คือ ควรพฒันาจัดร้านค้าปลีกของตนให้มีความทนัสมัย มีการจัดวางสินค้าเป็น

ไดโ้ดยอิสระเสรี และจากการศึกษาของภาวณีิ กาญจนาภา (2554) พบวา่ ปัจจยั 3

มีอิทธิพ

1) ชนิดของสินคา้และบริการ 2) การจดัวางแผนผงัร้านคา้ ออกแบบร้านคา้และการจดัแสดงสินคา้

ภายในร้านคา้ และ3)

3. จําแนกตามความสัมพนัธ์ของราคา

3.1 ร้านขายสินค้าลดราคา (Discount Store)

ต่างๆ เช่น ลดจาํนวนพนกังาน ลดค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคต่างๆ

3.2 ร้านขายของลดราคา (Off-price Retailer)

3.3 ร้านค้าปลีกของผู้ผลิต (Factory Outlets)

เจา้ของและดาํเนินงานโดยผูผ้ลิต  และขาย

Fly Now ง AIIZ
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8.10 AIIZ

4. แบ่งตามลกัษณะองค์กรการค้าปลกี (Retail Organizations)

4.1 ร้านค้าแบบลูกโซ่ (Chain Stores)

2 การ

8.11 ร้าน Crocs ขายผลิตภณัฑร์องเทา้

4.2 ร้านค้าปลีกลูกโซ่สมัครใจ (Voluntary Chains) เป็นการร่วมกนัระหวา่งร้านคา้ปลีก

4.3 ร้านสหกรณ์การค้าปลีก (Retailer Cooperatives) ผูค้า้ปลีกแบบสหกรณ์ เป็นกลุ่ม

(กมลพร

นครชยักุล, ม.ป.ป., 230)
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5. (Franchise system)

รูปแบบการมีสัญญาขอ้ตกลงระหวา่งผูข้าย เรียกวา่ “ผูสิ้ทธิทางการคา้” (Franchiser)

เรียกว่า ผูรั้บสิทธิทางการค้า (Franchisee)

งการบริหารเป็น 2 รูปแบบ ( , 2550,

173)

5.1 การบริหารจากส่วนกลาง

นโยบายต่างๆ มาจากส่วนกลางแต่กาํไรหรือขาดทุน ผูล้งทุนตอ้งรับผิดชอบเอง เช่น ร้านเคเอฟซี

ขนั

8.12 ร้านเคเอฟซี

5.2 การ

ปลีกขนาดเล็กดาํเนินกิจการโดยเจา้ของคนเดียว รับผดิชอบในการบริหารงานเอง เช่น ไก่ยา่งห้าดาว

ร้านขายสมุนไพรจนัทร์สวา่ง เป็นตน้

2. การค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า (Non-store retailing)

ประกอบดว้ย

2.1 ขายทางไปรษณีย์ (Mail order retailing) เป็น
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2.2 ขายทางโทรศัพท์ (Telephone selling)

ผูข้ายได้

นาํ พท์

2.3 (Automatic vending) คือ

-เยน็

8.13 การ

2.4 (Television shopping selling) คือ

ทางโทรทศัน์

โดยตรงต ไฟฟ้า ชุดถนอม

อาหารเป็นตน้

2.5 ขายผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นการขายสินค้าบนระบบเครือข่าย โดยอาศยั

ผูบ้ริโภคตอ้ง
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การค้าส่ง (Wholesaling)

คอตเลอร์และอาร์มสตรอง (Kotler & Armstrong, 2006, 401) ให้ความหมายของการคา้ส่ง

ไวว้่า

ฮลัท์ ไพร์ด และเฟอร์เรล(Hult, Pride & Ferrel, 2012, 455) ให้ความหมายของการคา้ส่งไว้

ประเภทของพ่อค้าส่ง

พอ่คา้ส่งสามารถแบ่งประเภทออกเป็น 3 ประเภทตามลกัษณะของพ่อคา้ส่งไดแ้ก่ พ่อคา้ส่ง

1. (Merchant Wholesalers) เป็

หลากหลาย งสามารถ น 2 ประเภทตามลกัษณะการให้บริการ

1.1 (Full-function Wholesaler)

สามารถแบ่งออกเป็นประเภทยอ่ย

ได้ 2 ประเภทไดแ้ก่

1.1.1 (General Merchandise Wholesaler)

ผลิตภณัฑอุ์ปโภคหลากหลายชนิดในร้านเดียว ไม่จาํกดัวา่จะตอ้งสายผลิตภณัฑ์เดียวกนั เช่น ร้านคา้

ส่งผลิตภณัฑอุ์ปโภคบริโภค

1.1.2 ผู้ จัดจําหน่ายทางอุตสาหกรรม (industrial distributor)

เฉพาะสินค้าอุตสาหกรรม เช่น วสัดุก่อสร้าง โดยให้บริการด้านต่างๆ เช่น การเก็บรักษาสินค้า

สายผลิตภณัฑก์็ได้ ( , 2550, 176)
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1.2 พ่อค้าส่งให้บริการจํากัด (Limited service wholesaler)

5 ประเภท

ไดแ้ก่

1.2.1 พ่อค้าส่งโดยสินค้าไม่ผ่านมือ (Drop shipper)

ปูนซีเมนตส์าํเร็จรูป เป็นตน้

1.2.2 เป็นเงินสดและให้ลูกค้าขนส่งสินค้าเอง (Cash and Carry

Wholesaler) เป็น ลูก

ไม่มีบริการต่างๆ และใหลู้กคา้ขนส่งสินคา้เอง สามารถลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานได ้เช่น

หา้งแมคโคร

1.2.3 พ่อค้าส่งโดยรถบรรทุก (Truck Wholesaler) เป็น

อาศยัรถบรรทุกสินคา้นาํสินคา้ไปขายใหพ้อ่คา้ปลีกหรือผูบ้ริ สินคา้ ขาย

ส่วนใหญ่เป็นสินคา้อุปโภคบริโภค เช่น สบู่ ผงซกัฟอก ยาสีฟัน เป็นตน้

1.2.4 พ่อค้าส่งพร้อมจัดการ (Rack Jobber) เป็น

ฝากขายกบัร้านคา้ปลีก โดยเขา้ไปช่วยร้านคา้ปลีกในการจดัวางผลิตภณัฑ์

1.2.5 พ่อค้าส่งทางไปรษณีย์ (Mail order Wholesaler) พ่อคา้ส่งจดัส่งแคตตาล๊อก

หรือ โบร์ชัวผลิตภณัฑ์ส่งให้กบัพ่อคา้ปลีก หากพ่อคา้ปลีกต้องการผลิตภณัฑ์ชนิดใดก็สามารถ

อคา้ปลีกจะส่งสินคา้ทางไปรษณีย์

2. นายหน้าและตัวแทน (Broker and Agents)

2 ประเภทคือ

2.1 นายหน้า (Broker)

(Commision) เป็นค่าตอบแทน
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2.2 ตัวแทนจําหน่าย (Agent)เป็น

นายหน้า ทาํหน้าช่วยวางแผนการตลาดในดา้นต่างๆให้แก่ผูผ้ลิต สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

ไดแ้ก่

2.2.1 ตัวแทนผู้ ผลิต (Manufacturers Agent)เป็น

เป็นผูก้าํหนด

นโยบายต่างๆ เช่น ราคาผลิตภณัฑ์ การส่งเสริมการขาย โดยตวัแทนผูผ้ลิตจะไดรั้บความช่วยเหลือ

ดา้นการเงินจากผูผ้ลิต

2.2.2 ตัวแทนขาย (Selling agent)

อนไขการขาย การควบคุมแผนการตลาด ( , 2550, 178)

เป็นตน้

2.2.3 (Purchasing agent)

ผู ้

2.2.4 พ่อค้ารับฝากขาย (Commission merchant)

1 ปี

2 ปี หรือ

3. สาขาและสํานักขายของผู้ผลติ (Manufacturers sales branches and offices)

3.1 า (Manufacturers’ sales branches with stocks) คือ

ควบคุมสินคา้เหลือเอง

3.2 (Manufacturers sales offices without

stocks)



162

การกระจายสินค้า (Physical Distribution)และการจัดส่งสินค้าทางการตลาด (Market

Logistics)

ความหมายของการกระจายสินค้าและการจัดส่งสินค้าทางการตลาด

วทิวสั  รุ่งเรืองผล (2555, 185) ไดใ้หค้วามหมายการกระจายสินคา้ไวว้า่ การกระจายสินคา้

หมายถึง ผลิตผา่นไปจนถึงมือผูบ้ริโภคให้

ฉตัยาพร  เสมอใจและฐิตินนัท ์ วารีวณิช (2551, 176)ไดใ้หค้วามหมายการกระจายสินคา้ไว้

วา่ การกระจายสินคา้ หมายถึง

คอตเลอร์และอาร์มสตรอง (Kotler & Armstrong. 2006, 357) ไดใ้ห้ความหมายการจดัส่ง

สินค้าทางการตลาด หมายถึง เป็นกระบวนการวางแผน การปฏิบติังานและการควบคุมในการ

และขอ้มูลจากผูผ้ลิตไปยงัผู ้

ผูบ้ริโภคและเกิดกาํไร

กิจกรรมหลกั

อยู่ 5 กิจกรรม

1. (Ordering Processing) เป็

ผูบ้ริโภค

สินคา้ หากเกิดขอ้ผดิพลาดในกระบวน จะเกิดขอ้ผิดพลาดและล่าชา้

เช่น การผลิตสินคา้ การขนส่ง การบริหารสินคา้

(EDI: Electronic Data Interchange) ไดแ้ก่ ขอ้มูล

ใบเสนอราคา ใบกาํกบัสินคา้  ระบบEDI

2. การคลังสินค้า (Warehousing) ง

ของผู ้บริโภคได้ตลอดเวลา คลังสินค้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) คลังสินค้าเอกชน

2) คลังสินค้าสาธารณะ

ค

ลกัษณะแตกต่างกนัตามลกัษณะการใชง้าน เช่น
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2.1 คลังสินค้าเฉพาะ (Commodities Warehouse)

อยา่ง

2.2 (Bulk Storage Warehouse) เป็น

2.3 คลังสินค้าห้องเย็น (Cold Storage Warehouse)

2.4 (General Merchandise Warehouse)

มีระบบควบคุมอุณหภูมิพิเศษ

2.5 (Household Goods

Warehouse) เป็นคลงัสิ งใชใ้นครัวเรือน เช่น เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

3. (Material handling)

สินคา้

4. การบริหารสินค้าคงคลงั (Inventory) องคป์ระกอบหลกัของระบบการกระจายสินคา้ คือ

ผูรั้บผดิชอบดา้นการจดัจาํหน่ายตอ้งตระหนกัถึง

สินคา้จะไม่เพียงพอต่อการจดั

จาํหน่าย

คือ

ดงักล่าวได ้โดยพิจารณา

4.1 (Economic Order Quantity = EOQ) หมายถึง

สินคา้คงเหลือไว้

=
2
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4.2 จุด (Order Point) หมายถึง

5 วนัถึงจะไดรั้บสินคา้ และอตัราการใชสิ้นคา้ในช่วงเวลา 5

คอย (Lead Time) ( , 2550,162-163)

= เวลารอคอย x

5. การขนส่ง(Transportation) การขนส่งเป็นกิจกรรม

ผูบ้ริโภค

5.1 การขนส่งทางรถไฟ (Railloads) เป็นการขนส่งทางราง เหมาะสําหรับการขนส่ง

ปูนซีเมนต์ วสัดุก่อสร้าง เป็นตน้แต่การขนส่งทารถไฟมีขอ้จาํกดั เช่น ระยะเวลาในการขนส่งนาน

ผูผ้ลิตจาํเป็นตอ้งขนส่งสินคา้ไปยงัสถานีรถไฟเองและผูรั้บสิน

8.14 การขนส่งทางรถไฟ
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5.2 การขนส่งทางรถบรรทุก (Truck) เป็นระบบ

ผูบ้ริโภค โดยไม่จาํเป็นตอ้ง

8.15 การขนส่งทางรถบรรทุก

5.3 (Water Ways) เป็นการขนส่งทางเรือ สามารถขนส่งสินคา้ใน

หรือ ลาํคลองแห้ง ส่งผลให้ไม่สามารถเดินทางได ้หรือ

5.4 การขนส่งทางท่อ (Pipeline) เป็นการขนส่งทางท่อ เหมาะกบั

และแก๊สธรรมชาติ

กระจายไปทุกๆภูมิภาคในประเทศ

5.5 การขนส่งทางอากาศ (Airlines)

มีความรวดเร็ว

แต่มีค่าใชจ่้ายสูง
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8.16 การขนส่งทางอากาศ

สรุป

2

การกระจายสินค้า ช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถึง

ของผลิตภณัฑ์และบริการจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคคนสุดท้ายหรือผูใ้ช้ทางธุรกิจ ตวักลางทาง

การตลาดประกอบดว้ย 1) คนกลาง 2)

และ3) 1) การให้ขอ้มูล 2) การ

กระจายสินคา้ 3) การเจรจาต่อรอง 4) การเก็บรักษาสินคา้ 5) การเป็นเจา้ของในผลิตภณัฑ์ และ

6) 2 รูปแบบคือ 1) ช่องทางการตลาด

ของผลิตภณัฑ์ผูบ้ริโภค และ2) าร

กาํหนดช่องทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ 1) ลกัษณะของตลาด 2) ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ 3) ปัจจยัดา้น

คนกลาง 4) ปัจจยัด้านบริษทัผูผ้ลิต จาํนวนคนกลางสามารถแบ่งออกได้ 3 รูปแบบ 1) การจดั

2) การจดัจาํหน่ายแบบเลือกสรร 3) การจดัจาํหน่ายเลือกคนกลางเพียงรายเดียว

ประเภทของร้านคา้ปลีก ไดแ้ก่ ร้านคา้ปลีกแบบมีร้านคา้

ลูก ตภณัฑ์ดว้ยตวัเอง

1) จาํแนกตามปริมาณการให้บริการ 2) จาํแนก

ตามสายผลิตภณัฑ์ 3) จาํแนกตามความสัมพนัธ์ของราคา 4) แบ่งตามลกัษณะองค์กรการคา้ปลีก
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5)

แก่ลูกคา้ ประกอบดว้ย 1) ขายทางไปรษณีย์ 2) ขายทางโทรศพัท์ 3) 4) ขาย

5)ขายผา่นอินเตอร์เน็ต

การคา้ส่

2 ประเภทไดแ้ก่ 1) พ่อคา้

2) พ่อคา้ส่งให้บริการจาํกดั นายหน้าและตวัแทน สามารถแบ่งออกได้

2 ประเภทคือ 1) นายหนา้ และ 2)ตวัแทนจาํหน่าย สาขาและสํานกัขายของผูผ้ลิต ไดแ้ก่ สาขาขาย

1) 2) การคลงัสินคา้ 3) 4) การบริหารสินคา้คงคลงั

และ5) การขนส่ง

ตลาดรวมกนัปีละ 535,550 340,800

ใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาดเล็ก พบวา่ ในปัจจุบนัจาํนวนร้านของธุรกิจคา้ปลีกขนาดเล็กไดล้ดลง

มีเครือข่ายประกอบกบัผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกขนาดเล็กไม่ไดมี้การปรับตวั

สาํหรับขอ้เสนอแน

1. ร้านโชวห่์วยปัจจุบั

ผูป้ระกอบการเองก็ยงัไม่มีความจริงในการประกอบธุรกิจ การให้ความช่วยเหลือควรทาํในลกัษณะ

การอบรมให้ความรู้การจดัพิ

น่าจะเพียงพอ (

ผลงานวจิยั)

2.

เจา้ของลงมาดูแลเอง จดัการเองยงัแยกออกไดเ้ป็นอีก 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
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1)

นกั เช่น หาแหล่งสินคา้ ขอ้มูลสินคา้ รวมถึงการหาสินคา้และบริการเขา้มาเสริมในร้าน เป็นตน้

( )

2)

ช่วยเหลือและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยควรช่วยเหลือให้การอบรมด้านกาบริหารการจดัการร้านหา

รประสานงานกลุ่มผูป้ระกอบการ

3. ปัจจุบนัผูค้ ้าปลีกรายใหญ่ได้เปรียบผูค้้

(อา้งอิง

ยวชาญในธุรกิจคา้ปลีก)

4.

(วทิวสั รุ่งเรืองผล, 2546)

กจิกรรมท้ายบท

1. ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มยอ่ย ให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 5-6 คน ร่วมกนัศึกษาบทความทา้ยบท

2. 1 ร้าน วเิคราะห์ปัญหาของร้านคา้ปลีกวา่มีอะไรบา้ง

3.

เหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร
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คาํถามท้ายบท

1. จงบอกความหมายช่องทางการจดัจาํหน่าย

2. จงอธิบายความสาํคญัของการใชค้นกลางทางการตลาด

3. จงอธิบาย พร้อมยกตวัอยา่ง

ประกอบ

4. ใหน้กัศึกษายกตวัอยา่งการคา้ปลีกแบบไม่มีร้านคา้ 5 ตวัอยา่งพร้อมอธิบาย

5. การขนส่ง
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แผนบริหารการสอนประจําบทท ี9 

การส่งเสริมการตลาด 

จํานวน6ชัวโมง 
 

หัวข้อเนือหาประจําบท 

1. ความหมายการส่งเสริมการตลาด 

2. วตัถุประสงคก์ารส่งเสริมการตลาด 

3. กระบวนการสือสาร 
4. การพฒันาประสิทธิภาพของการติดต่อสือสาร 
5. การสือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
6. ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด 

 7. กลยทุธ์ในการส่งเสริมการตลาด 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกความหมายการส่งเสริมการตลาดได ้

2. อธิบายวตัถุประสงคก์ารส่งเสริมการตลาดได ้

3. อธิบายกระบวนการสือสารได ้

4. อธิบายการพฒันาประสิทธิภาพของการติดต่อสือสารได ้

5. อธิบายการสือสารการตลาดเชิงบูรณาการได ้

6. อธิบายส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดได ้

 7. บอกวิธีกาํหนดกลยทุธ์ในการส่งเสริมการตลาดได ้

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนบทที 9 เรืองการสือสารการตลาด 

2. การบรรยายสรุปเนือหา 
3. อาจารยเ์ปิดวีดีทศันเ์กียวกบัการโฆษณา 
4. ให้นกัศึกษาแบ่งกลุ่มยอ่ย ใหแ้ต่ละกลุ่มมีสมาชิก 5-6 คน ศึกษาวีดีทศัน์เกียวกบัโฆษณา 

พร้อมเขียนกระบวนการสือสารจากวีดีทศัน์ และนาํเสนอชวัโมงถดัไป 

5. นกัศึกษาตอบคาํถามทา้ยบทแลว้นาํมาส่งในสปัดาห์ต่อไป 
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6. สอนเสริมในหวัขอ้ทีนกัศึกษาไม่เขา้ใจหรือหวัขอ้ทีมีคาํถามในชนัเรียน 

 

สือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. สือการสอนอิเลก็โทรนิกส์ 

 3. วีดีทศัน์โฆษณา 
 

การวดัผลและประเมินผล 
1. สงัเกตจากการเขา้ชนัเรียนและความสนใจขณะทีผูส้อนบรรยายของนกัศึกษาในชนัเรียน 

2. สงัเกตความสนใจ การมีส่วนร่วมในการซกัถาม การตอบปัญหาขณะทีผูส้อนบรรยาย 
3. ตรวจสอบการนาํเสนอกิจกรรมทา้ยบท 

4. ตรวจสอบการตอบแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทท ี9 

การส่งเสริมการตลาด 

 

บทนํา 
 การส่งเสริมการตลาดเป็นส่วนประสมทางการตลาดทีมีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก เนืองจาก
การส่งเสริมการตลาดเป็นการนาํเอาความคิดของผลิตภณัฑสื์อสารไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคอีกทงัยงัเป็น
เครืองมือทีช่วยสร้างยอดขาย สร้างภาพลกัษณ์และสร้างความจงรักภกัดีต่อบริษทั และกระตุน้ความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคดงันันนักการตลาดจาํเป็นทีจะตอ้งศึกษาความหมายการส่งเสริมการตลาด
วัตถุประสงค์การส่งเสริมการตลาดกระบวนการสือสารการพัฒนาประสิทธิภาพของการ
ติดต่อสือสารการสือสารการตลาดเชิงบูรณาการความจาํเป็นของการใชก้ารสือสารทางการตลาดเชิง
บูรณาการประโยชน์ของการสือสารการตลาดแบบบูรณาการส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดและ
กลยทุธ์ในการส่งเสริมการตลาดดงัรายละเอียดต่อไปนี 

 

ความหมายการส่งเสริมการตลาด 

นธกฤต  วนัต๊ะเมล์ (2555, 2) ให้ความหมายการส่งเสริมการตลาดไวว้่า การส่งเสริม
การตลาดหมายถึงการดาํเนินงานกิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่างๆ  เพือสือสารขอ้มูลข่าวสาร
ของผลิตภณัฑแ์ละองคก์ร ไปยงักลุ่มเป้าหมายทีเกียวขอ้ง โดยมีวตัถุประสงคเ์พือให้กลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆเกิดการตอบสนองตามทีตงัไว ้
 จากคาํนิยามขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การสือสารรูปแบบ
ต่างๆทีสือสารจากกิจการไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมายเพือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซือสินคา้ 
โดยเครืองมือทีสําคญัได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงานขาย การ
ประชาสมัพนัธ์ และการตลาดทางตรง 
 

วตัถุประสงค์การส่งเสริมการตลาด 

การส่งเสริมการตลาดมีวตัถุประสงคที์สาํคญัไดแ้ก่ 

1. เพือเป็นการให้ข้อมูลเกียวกับธุรกจิและผลติภัณฑ์แก่กลุ่มลูกค้า สร้างการรับรู้และเขา้ใจ
ในสิงทีธุรกิจตอ้งการนาํเสนอ 

2. เพอืเพมิความต้องการซือของลูกค้า โดยธุรกิจจะใชก้ารส่งเสริมการตลาดจูงใจและสร้าง
แรงกระตุน้ใหลู้กคา้เกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑแ์ละตดัสินใจซือ 
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3. เพือรักษาระดับของยอดขายให้สมําเสมอ ซึงในสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั จะมี
คู่แข่งขนัจาํนวนมากส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง อาจทาํให้ยอดขายของธุรกิจไม่สมาํเสมอ การ
ส่งเสริมการตลาดสามารถช่วยปรับปริมาณการขายให้สมาํเสมอ โดยผ่านพนักงานขายเพือรักษา
ยอดขายของตนเอง และผา่นกลุ่มลูกคา้เพือรักษาปริมาณการซือผลิตภณัฑ ์

4. เพือสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์เหนือกว่าคู่แข่งขัน ในปัจจุบนัเทคโนโลยีเขา้มามี
ส่วนสาํคญัในการผลิตสินคา้ การส่งเสริมการตลาดสามารถช่วยสร้างความแตกต่างเหนือกว่าคู่แข่ง
ขนั โดยมุ่งใหลู้กคา้รับรู้ถึงคุณค่าของผลิตภณัฑม์ากยงิขึน 

 

กระบวนการสือสาร 
เบลชและเบลช  (Belch & Belch, 2009, 145) ไดใ้หค้วามหมายกระบวนการสือสารไวว้่า 

กระบวนการสือสาร  หมายถึงกระบวนการผ่านข้อมูลข่าวสาร  แลกเปลียนความคิด  หรือ
กระบวนการสร้างความเขา้ใจกนัระหวา่งผูส่้งข่าวสารและผูรั้บข่าวสาร 

องอาจ  ปทะวานิช(2550, 26) ไดใ้ห้ความหมายกระบวนการสือสารไวว้่า กระบวนการ
สือสาร  หมายถึง ระบบซึงแหล่งขอ้มูลข่าวสาร (ผูส่้งข่าวสาร) ส่งข่าวสารไปยงัผูรั้บ หรือ หมายถึง
การแสดงวิธีการซึงแหล่งข่าวสารพยายามเขา้ถึงผูรั้บข่าวสารโดยอาศยัข่าวสาร   

จากความหมายขา้งตน้สรุปไดว้่า กระบวนการสือสาร หมายถึง กระบวนการติดต่อสือสาร
จากผูส่้งข่าวสารส่งข่าวสารไปยงัผูรั้บข่าวสาร โดยมีองคป์ระกอบของกระบวนการติดต่อสือสารจะ
ประกอบดว้ย 

1. ผู้ส่งข่าวสาร (Sender) หมายถึงเจา้ของข่าวสารทีตอ้งการส่งข่าวสารไปยงัผูรั้บโดยอาศยั
การพดู การเขียน โดยมีวตัถุประสงคใ์หข่้าวสารของบริษทัแก่ผูบ้ริโภค เช่น โฆษณาชาเขียวโออิชิผู ้
ส่งข่าวสารไดแ้ก่บริษทัโออิชิ 

2. การใส่รหัส ( Encoding) หมายถึง กระบวนการนาํเอาความคิดของผูส่้งข่าวสารนาํข่าวสาร
มาเรียบเรียงในรูปแบบต่างๆ สัญลกัษณ์ต่างๆ เช่น คาํพูด รูปภาพ เพือให้ผูรั้บข่าวสารเขา้ใจใน
ข่าวสารทีส่งออกไป โดยหากผูรั้บข่าวสารไม่เขา้ใจสัญลกัษณ์ต่างๆตรงตามผูส่้งข่าวสารตอ้งการ 
อาจส่งผลใหเ้กิดความเขา้ใจไม่ตรงกนัได ้

3. ข่าวสาร (Massage)หมายถึง รูปภาพ เครืองหมาย หรือกลุ่มสัญลกัษณ์ทีผูส่้งข่าวสาร
ส่งไปยงัผูรั้บข่าวสาร 

4. สือทีใช้ (Media) เป็นช่องทางการส่งข่าวสาร ติดต่อสือสารไปยงัผูรั้บข่าวสาร สามารถ
แบ่งออกได ้2 ช่องทางคือการติดต่อสือสารโดยตรงเป็นการติดต่อสือสารจากบุคคลไปยงัอีกบุคคล 
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หรือสือสารไปยงัทงักลุ่มบุคคลโดยไม่อาศยัสือ และการติดต่อสือสารโดยใชสื้อ เช่น สือทางวิทย ุ
โทรทศัน์ สิงพิมพ ์เป็นตน้ 

5. การถอดรหัส (Decording) เป็นการแปลความหมายของข่าวสารของผูรั้บข่าวสารจาก
ขอ้ความทีผูส่้งข่าวสารส่งมาให้ โดยความสามรถในการถอดรหัสขึนอยู่กบัประสบการณ์ทีผา่นมา
ของผูรั้บข่าวสาร 

6. ผู้รับข่าวสาร (Reciever) เป็นบุคคลทีเป็นเป้าหมายของการสือสารซึงอาจเป็น ผูช้ม ผูฟั้ง 
ผูอ่้านข่าวสารซึงถือว่าเป็นบุคคลทีมีความสําคญัทีสุด  เนืองจากจะเป็นตวัชีวดัว่าการสือสารมี
ประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 

7. การป้อนกลับ (Feedback) เป็นปฏิกิริยาทีผูรั้บข่าวสารแสดงออกมาหลงัจากทีได้รับ
ข่าวสารแลว้  เช่น การชืนชอบสินคา้ เกิดพฤติกรรมการซือสินคา้มาใช ้การสอบถามขอ้มูลเพิมเติม 

8. สิงรบกวน (Noise) เป็นสิงทีเป็นอุปสรรคในการติดต่อสือสาร ส่งผลให้การสือสาร
ผิดพลาดขอ้มูลข่าวสารไปถึงผูรั้บข่าวสารไม่สมบูรณ์ เช่น ไฟฟ้าดบั เสียงรบกวนจากเครืองจกัร
ขณะรับชมโทรทศัน์   

 

ผู้ส่ง
ข่าวสาร 

  

ใส่รหัส 

 ข่าวสาร
สือ 

  

ถอดรหัส 

  

ผู้รับ
ข่าว 

         

    สิงรบกวน     

         

  ข้อมูล
ย้อนกลบั 

   การ
ตอบสนอง 

  

  ประสบการณ์
ของผู้ส่งข่าว 

   ประสบการณ์
ของผู้รับข่าว 

  

รูปภาพที 9.1 กระบวนการสือสาร 
ทีมา (Kotler & Armstrong, 2012, 438) 
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การพฒันาประสิทธิภาพของการตดิต่อสือสาร 
 ในการดาํเนินกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดใหป้ระสบความสาํเร็จนนั นกัการตลาดจาํเป็น
ทีจะต้องวางแผนการพฒันาประสิทธิภาพของการติดต่อสือสารให้สอดคล้องกับการกําหนด
วตัถุประสงค ์ช่องทางข่าวสารและงบประมาณทีมีอยู่เพือข่าวสารมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอ้งอาศยั
ขนัตอนต่างๆดงัต่อไปนี 

1. การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย (Tarket  Audience)การกาํหนดกลุ่มเป้าหมายของผูรั้บ
ข่าวสารเป็นขนัตอนแรกทีนกัการตลาดตอ้งให้ความสาํคญัและมีความชดัเจนทีสุด เนืองจากจะได้
ใชเ้ครืองมือทางการส่งเสริมการตลาด สือ รูปแบบของข่าวสารให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมายไดถู้กตอ้ง 
รวมไปถึงกลุ่มอา้งอิงและกลุ่มผูมี้ส่วนในการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ ์เช่นธุรกิจนมผง S-26 เป็นนม
ผงสาํหรับพฒันาการทางสมองของเด็กแรกเกิดถึงเด็กเล็ก เป้าหมายของการสือสารคือ พ่อและแม่
ของเด็ก กลุ่มอา้งอิงไดแ้ก่สุวนนัทปุ์ณณกนัตแ์ละนอ้งณดา เป็นนกัแสดงทีพิถีพิถนัในการเลียงลูก
ทุกขนัตอน 

2. การกาํหนดวตัถุประสงค์ในการติดต่อสือสารเมือระบุกลุ่มเป้าหมายแลว้ ขนัถดัมาคือการ
กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการติดต่อสือสาร หากพิจารณาการตอบสนองของผูรั้บข่าวสารเราสามารถ
แบ่งวัตถุประสงค์ออกเป็น 3 วัตถุประสงค์ ได้แก่ ขันความเข้าใจ (Cognition) ขันความรู้สึก 

(Attention) และขนัพฤติกรรม (Behavior) (กมลพร  นครชยักลุ, ม.ป.ป., 241-242) ดงันี 

     2.1 ขันความเข้าใจ (Cognition) ใชเ้พือตอ้งการให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบข่าวสาร เช่น 

แจง้ข่าวสารเกียวกบัสินคา้ใหม่ แจง้ข่าวเกียวกบัการเปลียนแปลงราคาสินคา้ 
       2.2 ขันความรู้สึก  (Attention) ใช้เพือชักจูง จูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเปลียนทัศนคติ 

รวมทงัเกิดความตอ้งการ ความพอใจ หรือเชือมนัในเนือหาข่าวสารทีไดส่้งสารออกไป 

       2.3 ขันพฤติกรรม (Behavior) ใชเ้พือให้ผูรั้บข่าวสารเกิดพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึง 
เช่น มีการทดลองใชสิ้นคา้หรือการตดัสินใจซือสินคา้เป็นตน้ 

  3. การออกแบบข่าวสาร เมือทราบกลุ่มผูรั้บข่าวสาร และทราบวตัถุประสงคแ์ลว้ ขนัตอน
ต่อมาของการพฒันาการสือสารทีมีประสิทธิภาพ คือ การออกแบบข่าวสาร รูปแบบข่าวสารและ
แหล่งข่าวสารรายละเอียดดงันี 

       3.1 ใจความข่าวสาร คือ เนือหาใจความข่าวสารทีใช้ในการจูงใจ ซึงเป็นตวักาํหนด
ผลลพัธ์ทีว่าตอ้งการให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความคิดหรือปฏิบติัอย่างไร ใจความข่าวสารจะตอ้งโดด
เด่น เป็นเอกลกัษณ์และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการสือสารซึงไดแ้ก่การแจง้ข่าวสาร การจูงใจ 
หรือตอ้งการให้เปลียนพฤติกรรม โดยทวัไปใจความข่าวสารอาจจะใชก้ารจูงใจผูรั้บข่าวสารดว้ย
เหตุผล อารมณ์ และศีลธรรมดงัต่อไปนี 
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             3.1.1 การจูงใจด้วยเหตุผล (Rational appeal) เป็นข่าวสารทีแสดงลกัษณะหรือ
ประโยชน์โดยตรงโดยใช้เหตุผลเป็นหลกั เพือตอ้งการชีให้ผูรั้บสารเห็นประโยชน์จากการใช้
ผลิตภณัฑ์ การจูงใจดว้ยเหตุผล เช่น คุณภาพ การมีสุขภาพดี ประโยชน์จากการใช ้ความทนทาน 

ความปลอดภยั เป็นตน้ 

            3.1.2 การจูงใจด้านอารมณ์ (Emotional appeal)เป็นการจูงใจทีก่อให้เกิดความรู้สึก
อยา่งใดอยา่งหนึง เช่น อารมณ์รัก อารมณ์โกรธ อารมณ์เศร้า อารมณ์กลวั เป็นตน้ ซึงการจูงใจดา้น
อารมณ์อาจจะเป็นดา้นลบหรือดา้นบวกกไ็ด ้

           3.1.3 การจูงใจด้านศีลธรรมและสังคม (Moral and Social appeal) เป็นการนาํเสนอ
ข่าวสารถึงสิงทีถูกตอ้งเหมาะสม เพือให้ผูรั้บข่าวสารเกิดการกระทาํหรือปฏิบติัในทางทีถูกทีควร 
เช่น การเคารพผูใ้หญ่ การไม่ชิงสุกก่อนห่าม การรักษาสิงแวดลอ้ม การไม่ขอ้งเกียวกบั         ยาเสพ
ติด เป็นตน้ 

3.2. โครงสร้างข่าวสาร  นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งพิจารณาโครงสร้างข่าวสารทีจะส่งขอ้มูล
ไปหากลุ่มเป้าหมาย ซึงโครงสร้างขอ้มูลข่าวสารสามารถแบ่งออกได ้2 รูปแบบคือ 
      3.2.1 ข่าวสารด้านเดียว (One-Side Message) เป็นการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารดา้นบวก
ของผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทัเพียงดา้นเดียว เพือกระตุน้และจูงใจใหก้ลุ่มเป้าหมายมีทศันคติ 

และสร้างภาพลกัษณ์ทีดีในสายตาของกลุ่มเป้าหมาย ทาํให้เกิดพฤติกรรมตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
ตามมา 
      3.2.2  ข่าวสารแบบสองด้าน (Two-Side Message) เป็นการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารใน
หลายๆดา้นของผลิตภณัฑ์และบริการของบริษทั  เพือให้กลุ่มเป้าหมายไดต้ดัสินใจซือผลิตภณัฑ์
ด้วยตัวเองเช่น  การโฆษณาสุรา  จะมีข้อความเตือนเรืองผลจากการดืมสุราจะทําให้ขาด
สติสมัปชญัญะและเกิดอุบติัเหตุตามมา 

3.3 รูปแบบข่าวสาร เป็นการเรียงลาํดับรูปแบบและเนือหาในการนําเสนอ เพือสร้าง
ข่าวสารใหน่้าสนใจและดึงดูดในสายตาของกลุ่มเป้าหมาย โดยใชเ้ทคนิคต่างๆ เช่น สีแดงเป็นสีแห่ง
อาํนาจแสดงถึงการมีพลงัและความทะเยอทะยานสีชมพูเป็นสีทีมีลกัษณะปลอบประโลมให้จิตใจ
และความรู้สึกต่างๆสงบลง สีเขียวเป็นสีทีมีความสัมพนัธ์อย่างเน้นเฟ้นกบัธรรมชาติเสียงเพลง
ประกอบการโฆษณาซึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนืองจากสามารถสร้างการจดจําตรา
ผลิตภณัฑผ์า่นเพลงทีใชป้ระกอบโฆษณา  เช่นโฆษณากลอ้ง Canon ใชเ้พลง เรืองจริง โดยป๊อด โม
เดอร์นด๊อก นกัร้องทีมีบุคลิกโรแมนติคเป็นผูถ่้ายทอดเสียงเพลง 

    3.4 แหล่งข่าวสารแหล่งข่าวสารถือว่าเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัในการออกแบบข่าวสาร 
เนืองจากสิงทีสร้างความเชือมนัและความน่าเชือถือขอ้มูลให้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การใช้ผูมี้
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ชือเสียงเป็นผูรั้บรองสินคา้ เป็นผูที้มีความเชียวชาญตวัผลิตภณัฑ ์ เป็นบุคคลทีมีความน่าเชือถือและ
มีชือเสียง และเป็นบุคคลทีไดรั้บความชืนชอบ เช่น ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ตพรีเซ็นเตอร์สาวคน
ล่าสุดของโทรศพัทมื์อถือ ยหีอ้ Samsung  

4. การตัดสินใจเกยีวกบัช่องทางการสือสารหลงัจากทีนกัการตลาดไดท้าํการตดัสินกาํหนด
กลุ่มเป้าหมาย วตัถุประสงค ์การออกแบบข่าวสารเป็นทีเรียบร้อยแลว้  ขนัตอนต่อไปนกัการตลาด
จาํเป็นตอ้งตดัสินใจเกียวกบัการเลือกช่องทางการสือสารว่าจะเลือกช่องทางรูปแบบใด ซึงช่องทาง
การสือสารสามารถแบ่งออกได ้2 รูปแบบดงัต่อไปนี 

     4.1 ช่องทางข่าวสารทีใช้ตัวบุคคล เป็นการติดต่อสือสารโดยตรงจากบุคคลไปยงัอีกบุคคล 
หรือสือสารไปยงัทงักลุ่มบุคคลโดยไม่อาศยัสือ เช่น การใชพ้นกังานขายไปพบลูกคา้ตามบา้น การ
ติดต่อลูกคา้ผา่นทางโทรศพัท ์

    4.2 ช่องทางข่าวสารทีไม่ใช้ตัวบุคคล  เป็นการติดต่อสือสารโดยใชสื้อ เช่นสือทางวิทย ุ
โทรทศัน์ สิงพิมพ ์ 

5. การกําหนดงบประมาณในการส่งเสริมการตลาดในการดําเนินงานทางธุรกิจ  
งบประมาณถือว่าเป็นสิงทีนกัการตลาดตอ้งใหค้วามสาํคญัในอนัดบัแรก การส่งเสริมการตลาดเป็น
กิจกรรมทีใชง้บประมาณจาํนวนมาก หากไม่มีการวางแผนงบประมาณทีดีแลว้อาจส่งผลในอนาคต 

ซึงการกาํหนดงบประมาณในการส่งเสริมการตลาดมีดว้ยกนั 4 วิธี ไดแ้ก่ 

     5.1 การกาํหนดตามยอดขาย(Relation to Sales) เป็นการกาํหนดงบประมาณการส่งเสริม
การตลาดโดยคิดเป็นร้อยละจากยอดขายในปีทีผ่านมา เป็นวิธีการทีสะดวกในการดาํเนินงาน เช่น 

ในปีทีผา่นมามียอดขายจาํนวน 10 ลา้นบาท กิจการตงังบในการส่งเสริมการตลาดไว ้10 เปอร์เซ็นต์
จากยอดขาย ดงันนักิจการจะมีงบประมาณในการส่งเสริมการตลาดในปีปัจจุบนัจาํนวน 1 แสนบาท 

ขอ้ดีของการตงังบประมาณวิธีนีคือ ง่ายต่อการตงังบประมาณ สามารถลงบญัชีได้สะดวกและ
สามารถทราบค่าใชจ่้ายในการดาํเนินทีแน่นอน  แต่มีขอ้เสียคือ การแข่งทางธุรกิจทีมีการแข่งขนัสูง
และเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา บางครังยอดขายของกิจการในแต่ละปีอาจจะไม่คงทีและไม่แน่นอน 

หากยอดขายในปีก่อนตาํจะส่งผลใหง้บประมาณตาํ ไม่สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้ส่งผลใหเ้กิด
ความยุง่ยากในการจดัสรรงบประมาณเพิมเติม ส่งผลใหกิ้จการเสียโอกาสในการดาํเนินงานได ้

     5.2 การกาํหนดตามคู่แข่งขัน (Relation to Compettitors) เป็นการกาํหนดงบประมาณ
ตามงบประมาณของคู่แข่งขนั หากคู่แข่งขนักาํหนดงบประมาณการส่งเสริมการตลาดสูง กิจการก็
จะตงังบประมาณสูงตาม แต่หากคู่แข่งขนัตงังบประมาณไวต้าํ  กิจการก็จะตงังบประมาณตาํ วิธีนีมี
จาํกดัคือเป็นการยากทีกิจการจะทราบจาํนวนงบประมาณของคู่แข่งขนัเนืองจากเป็นความลบัในการ
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ดาํเนินงานและวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมการตลาดทีแตกต่างกนั งบประมาณจึงไม่ควรมีจาํนวนที
เท่ากนั 

     5.3 การกาํหนดตามเงินทุนทีมีอยู่ (All Available Funds) เป็นการกาํหนดงบประมาณ
การส่งเสริมการตลาดจากเงินทุนทีกิจการมีอยู ่เหมาะสาํหรับกิจการทีมีขนาดเลก็และมีงบประมาณ
ในการดาํเนินงานจาํกดั แต่หากธุรกิจมีการแข่งขนัทีรุนแรงคู่แข่งขนัทุ่มงบประมาณในการส่งเสริม
การตลาดสูงอาจส่งผลใหเ้กิดขอ้เสียเปรียบได ้

     5.4 การกําหนดตามวัตถุประสงค์และงาน (Objective orTask) เป็นการกาํหนด
งบประมาณในการส่งเสริมการตลาดโดยพิจารณาจากวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานทางการตลาด
และกิจกรรมทีดาํเนินงานในแต่ละวตัถุประสงค ์เป็นการกาํหนดงบประมาณทีมีความเหมาะสม  

เนืองจากพิจารณาจากวัตถุประสงค์และงานทีดําเนินการเป็นหลัก แต่อาจจะมีปัญหาคือถ้า
งบประมาณทีตงัสูงเกินไปอาจส่งผลใหกิ้จการไม่มีงบประมาณในการสนบัได ้ส่งผลใหไ้ม่สามารถ
ดาํเนินงานตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้

6. ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจในส่วนประสมทางการตลาดในการวางแผนการดาํเนินงาน
ของธุรกิจจาํเป็นตอ้งกาํหนดส่วนประสมทางการตลาดว่าจะใชเ้ครืองมือใดมากหรือจะใชเ้ครืองมือ
ใดนอ้ย โดยตอ้งพิจารณาจากปัจจยัทีมีผลกระทบต่อส่วนประสมทางการตลาด 5 ประการดงัต่อไปนี 

     6.1 ลกัษณะของตลาดเป้าหมาย 
           6.1.1 ประเภทของลูกค้า ธุรกิจมีกลุ่มลูกคา้ทีหลากหลาย วตัถุประสงคข์องการใช้

สินคา้แตกต่างกนั ดงันนัการพิจารณาการใชส่้วนประสมทางการตลาดยอ่มมีความแตกต่างกนัตาม
ลกัษณะของลูกคา้แต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย นิยมใชก้ารโฆษณาและการส่งเสริมการ
ขายเป็นหลกั  เนืองจากสามารถสือสารไดใ้นวงกวา้งและกระตุน้ความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ได ้แต่
หากเป็นกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมนิยมใช้พนักงานขาย  เนืองจากลักษณะของสินค้าขายยาก              

จึงจาํเป็นตอ้งใชพ้นกังานซึงมีความพยายามในการจูงใจลูกคา้สูง 
           6.1.2  การกระจายตัวตามขอบเขตของตลาดพิจารณาการใชสื้อตามการรวมตวัพืนที

อยูอ่าศยัของกลุ่มลูกคา้ เช่น ลูกคา้ทีอยูอ่าศยัในเมืองใชสื้อประเภทป้ายคตัเอาท ์รถโฆษณาเคลือนที 

แต่หากลูกคา้กระจายตวัตามแหล่งชุมชนนอกเมืองออกไป ธุรกิจสามารถใชสื้อประเภทวิทยชุุมชน 

ในการสือสารไปยงักลุ่มลูกคา้ 
     6.2 ลักษณะของผลติภัณฑ์ ( Nature of Product ) ลกัษณะของผลิตภณัฑมี์ผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชส่้วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย 
          6.2.1 ลักษณะของความเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ทีมีต่อลูกค้า  ( Degree of 

Customization ) ผลิตภณัฑบ์างประเภทมีลกัษณะการใชง้านเฉพาะกลุ่มลูกคา้ เช่น เสือผา้สาํหรับ
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ผูห้ญิงทาํงาน เครืองประดบั  สือทีใชค้วรเป็นสือทีสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้โดยตรงเช่น จดหมาย
ตรง การส่งขอ้ความทางโทรศพัทแ์ต่หากเป็นผลิตภณัฑที์สามารถใชก้บักลุ่มลูกคา้ทีหลากหลาย เช่น 

นาํอดัลม สบู่ ผงซกัฟอก สามารถใชสื้อทีเป็นสาธารณะได ้เช่นการโฆษณาผา่นทางโทรทศัน์ วิทย ุ 
          6.2.2 มูลค่าต่อหน่วยของผลติภัณฑ์ (Unit Value) ผลิตภณัฑที์มูลค่าสูง ลูกคา้มีความ

จงรักภกัดีในตวัสินคา้  สือประเภทสาธารณะสามารถช่วยสร้างภาพลกัษณ์ของสินคา้ไดแ้ต่การขาย
โดยพนักงานขายเป็นสิงทีสําคญัเนืองจากลูกคา้ตอ้งการขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการซือ
สินคา้ เช่น คอนโดมิเนียม รถยนต์ นาฬิกาแบรนด์เนม หากผลิตภณัฑ์มีมูลค่าต่อหน่วยตาํ เช่น 

แชมพูสระผม แปรงสีฟัน  ยาสีฟัน ควรใชสื้อสารธารณะในการสือสารควบคู่กบัการส่งเสริมการ
ขายจะช่วยกระตุน้ใหลู้กคา้ตดัสินใจซือสินคา้ไดร้วดเร็วขึน 

     6.3 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ยอดขายสินคา้ในแต่ละช่วงวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์แตกต่างกนั 

นักการตลาดจาํเป็นตอ้งเลือกเครืองมือในการสือสารทางการตลาดให้เหมาะสมและสัมพนัธ์กบั
วงจรชีวติผลิตภณัฑใ์นแต่ละช่วงชีวิตดงัต่อไปนี 

          6.3.1 ขนัแนะนํา เป็นขนัทีผูบ้ริโภคยงัไม่รู้จกัผลิตภณัฑข์องกิจการ ส่งผลใหย้อดขาย
ตาํ กาํไรของกิจการตาํ ดงันนันกัการตลาดจาํเป็นตอ้งใหข้อ้มูลเกียวกบัสินคา้ เพือสร้างการรู้จกัและ
พฤติกรรมซือสินคา้  เครืองมือในการส่งเสริมการตลาดทีนิยมใชไ้ดแ้ก่ พนกังานขาย สิงพิมพต่์างๆ 

ร่วมกบัการจดัทาํสือโฆษณาต่างๆเพือใหข้อ้มูลผลิตภณัฑแ์ก่ผูบ้ริโภค   

          6.3.2 ขันเจริญเติบโต เป็นขนัทีผูบ้ริโภคเริมรู้จกัและซือสินคา้ ทาํให้ยอดขายและ
กาํไรของกิจการเพิมมากขึนกิจการตอ้งเพิมยอดขายและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ป้องกนัคู่
แข่งขนัรายใหม่ทีเขา้มาทาํการแข่งขนั เครืองมือในการส่งเสริมการตลาดทีนิยมใช้ได้แก่ การ
โฆษณาเพือสร้างความแตกต่างระหว่างผลิตภณัฑ์ของกิจการและคู่แข่งขนั โดยอาศยัการส่งเสริม
การขายมุ่งสู่คนกลาง เพือกระตุน้ใหค้นกลางซือสินคา้ไปจดัจาํหน่ายใหก้บัผูบ้ริโภคมากยงิขึน 

           6.3.3 ขันเจริญเติบโตเต็มที  เป็นขนัทีนกัการตลาดตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการ
ดาํเนินงานเนืองจากมีการแข่งขนัทีรุนแรงส่งผลให้ยอดขายผลิตภณัฑ์เริมลดลง ส่งผลให้กิจการ
จาํเป็นตอ้งปรับปรุงการดาํเนินงานทุกๆดา้น เพือรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไม่ให้ตาํลงและสร้าง
ความจงรักภกัดีกบัผูบ้ริโภค เครืองมือในการส่งเสริมการตลาดทีนิยมใชไ้ดแ้ก่ การส่งเสริมการขาย
เพือกระตุน้ใหลู้กคา้ตดัสินใจซือสินคา้ในปริมาณทีมากและเร็วยงิขึน 

          6.3.4 ขันตกตํา เป็นขนัทียอดขายลดลง กาํไรของกิจการตาํและประสบปัญหา
ขาดทุน ส่งผลให้กิจการจาํเป็นตอ้งตดัผลิตภณัฑ์ทีไม่สามารถทาํกาํไรให้กบักิจการออก ปรับลด
งบประมาณในการส่งเสริมการตลาดทุกดา้นใหล้ดลง 
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     6.4 เงินทุน ถือว่าเงินทุนเป็นปัจจยัทีสาํคญัในการดาํเนินงานการส่งเสริมทางการตลาด  

เนืองจากการส่งเสริมการตลาดใชง้บประมาณจาํนวนวนมาก หากกิจการมีงบประมาณจาํกดัอาจ
เลือกการตลาดทางตรงเป็นเครืองมือในการส่งเสริมการตลาดเนืองจากเสียค่าใช้จ่ายตาํ แต่หาก
กิจการมีงบประมาณจาํนวนมากสามารถเลือกการโฆษณาเป็นเครืองมือการส่งเสริมการตลาดได ้

     6.5 ระยะความพร้อมของผู้ซือระยะความพร้อมของผูซื้อสามารถแบ่งออกเป็น 6 ระยะ 
(กมลพร  นครชยักลุ,ม.ป.ป., 249)ไดแ้ก่   

           6.5.1  ขันรับรู้ (Awareness) เป็นขนัทีผูบ้ริโภคยงัไม่รู้จกัสินคา้ บริษทัจาํเป็นจะตอ้ง
ส่งข่าวสารเกียวกับสินค้าให้ผู ้บริโภครับรู้  เครืองมือทีใช้ในขันนีได้แก่  การโฆษณา  การ
ประชาสมัพนัธ์ 
           6.5.2 ขันเรียนรู้ (Knowledge) เป็นขนัทีผูบ้ริโภคเริมรู้จกัสินคา้  ผูบ้ริโภคมีความ
ตอ้งการทีจะรับรู้ข่าวสารมากขึน เช่น วิธีการใชสิ้นคา้ ประโยชน์ของสินคา้ ดงันนัเครืองมือทีใชใ้น
ขนันี ไดแ้ก่การโฆษณา การแจกสินคา้ตวัอยา่ง การแสดงและสาธิตสินคา้ 
           6.5.3 ขันความชอบ (Liking) เป็นขนัทีผูบ้ริโภคมีความชอบในตวัสินคา้ ผูบ้ริโภคมี
ความรู้สึกว่าสินคา้น่าทดลองใช ้และน่าจะเหมาะกบัความตอ้งการของตนเอง ในขนันีเครืองมือที
เหมาะสมไดแ้ก่การโฆษณาทีเนน้ตราสินคา้ 
           6.5.4 ขันชอบมาก (Preference) เป็นขนัทีผูบ้ริโภคชืนชอบตราสินคา้ของบริษทั
มากกว่าของคู่แข่ง ในขนันีเครืองมือทีเหมาะสมไดแ้ก่ การโฆษณาทีเนน้ตราสินคา้และการขายโดย
ใชพ้นกังานขาย 
           6.5.5 ขันความเชือมัน (Conviction) เป็นขนัทีผูบ้ริโภคเชือมนัในสินคา้เป็นอยา่งมาก 

ในขนันีเหมาะกบัเครืองมือทีเรียกวา่ การขายโดยใชพ้นกังานขายเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการซือเร็วขึน 

           6.5.6 ขันตัดสินใจซือ (Purchase) เป็นขนัทีผูบ้ริโภคตดัสินใจซือสินคา้ เครืองมือที
เหมาะสมไดแ้ก่ การขายโดยใชพ้นกังานขาย และการส่งเสริมการขายเพือจูงใจให้เกิดการตดัสินใจ
ซือทนัที 

7. การวัดผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมการตลาดการวดัผลการปฏิบติังานการส่งเสริม
การตลาดเป็นขนัตอนทีสําคญั เนืองจากช่วยให้บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานการส่งเสริม
การตลาดว่าสามารถบรรลุตามวตัถุประสงค์ทีตงัเอาไวห้รือไม่ โดยหากเกิดขอ้ผิดพลาดในการ
ดาํเนินการ นักการตลาดจะได้นําเอาขอ้ผิดพลาดทีเกิดขึนมาปรับปรุงแก้ไข ซึงการวดัผลการ
ปฏิบติังานการส่งเสริมการตลาดจะเกียวขอ้งกบัประเด็นคาํถามดงัต่อไปนี ควรทดสอบอะไร ควร
ทดสอบทดสอบหรือไม่ ควรทดสอบเมือไร และควรทดสอบอย่างไรวิธีการการวัดผลการ
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ปฏิบติังานการส่งเสริมการตลาดสามารถทาํไดห้ลายวิธี (สุวิมล  แมน้จริงและเกยูร  ใยบวักลิน, 

2550,317) ดงัต่อไปนี 

 7.1 การทดลอง คือ การควบคุมการรับทราบข่าวสารและการเปลียนแปลงในทศันคติ ความ
คิดเห็น หรือการกระทาํอืนๆ เป็นรายกรณีหรือรายบุคคล ซึงการทดลองอาจจะทาํในห้องทดลอง
หรือห้องปฏิบติัการก็ได ้ตวัอย่างเช่น บริษทัผูโ้ฆษณาอาจจะทาํชินงานโฆษณาออกมาเป็น 3 ชิน 

โดยมีขอ้ความ เนือหา ขนาด และวิธีการนาํเสนอทีเหมือนกนัทุกอย่าง แต่แตกต่างกนัทีผูแ้สดงนาํ
เท่านนั แลว้ทดลองให้กลุ่มผูรั้บเป้าหมายทีคดัเลือกมาดู เพือประเมินปฏิกิริยาการตอบสนองทีมีต่อ
ผูน้าํแสดงแต่ละคน ซึงการทดสอบโดยการทดลองนีจะตอ้งคาํนึงถึงความน่าเชือถือไดแ้ละความ
เทียงตรง (Reliability and Validity) ดว้ย 
 7.2 การสํารวจ คือ การสัมภาษณ์หรือการใช้แบบทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเพือสํารวจ
ทศันคติ  ความคิดเห็น การจดจาํได ้ความชอบ และอืนๆ การสาํรวจทาํไดท้งัวิธีการออกภาคสนาม 

สํารวจทางไปรษณีย  ์ทางโทรศพัท์ หรือทางอินเตอร์เน็ต และทาํได้ทงักลุ่มตวัอย่างขนาดใหญ่
จาํนวนมากหรือกลุ่มเลก็ๆ  กไ็ด ้

  7.3 การวัดทางกลไก เป็นเทคนิคในการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ โดยอาศยัเครืองกลไกต่างๆ
ทางวิทยาศาสตร์เขา้ช่วย เพือตรวจวดัปฏิกิริยาการตอบสนองในด้านต่างๆ โดยเฉพาะระบบ
ประสาทของผูถู้กทดลอง ซึงส่วนใหญ่จะใชท้ดสอบในห้องปฏิบติัการ เพือป้องกนัอคติจากผูว้ิจยั
และการแทรกแซงจากปัจจยัภายนอกใหม้ากทีสุด 

 

การสือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
ศิวฤทธิ  พงศกรรังศิลป์ (มปป, 318) ไดใ้ห้ความหมายของการสือสารการตลาดเชิงบูรณา

การไวว้่า การสือสารการตลาดเชิงบูรณาการ หมายถึง การประยุกต์ใช้เครืองมือการส่งเสริม
การตลาดอยา่งมีประสิทธิภาพ ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายโดยไม่เจาะจงวา่จะใชเ้ครืองมือใด   

จากความหมายดังกล่าว การสือสารการตลาดเชิงบูรณาการ คือ การผสมผสานการใช้
เครืองมือการส่งเสริมการตลาดทงั 5 ประเภทคือ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดย
พนกังานขาย การตลาดทางตรงและการประชาสัมพนัธ์ทงัหมดเขา้ดว้ยกนั เพือใหเ้กิดการเสริมแรง
ซึงกนัและกนั ดงันันนักการตลาดจาํเป็นตอ้งศึกษาขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของเครืองมือแต่ละชนิด โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายเป็นสาํคญั 

ความจําเป็นของการใช้การสือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการณ์ 

การดาํเนินงานดา้นการส่งเสริมการตลาดของหลายๆบริษทัในอดีตนิยมใชเ้ครืองมือไม่กี
ประเภท เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย  ส่งผลให้การทําการส่งเสริมการตลาดขาด
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ประสิทธิภาพในการทาํงานเนืองจากขาดการเสริมแรงซึงกนัและกนั ส่งผลใหบ้ริษทัเสียงบประมาณ
ในการส่งเสริมการตลาดจาํนวนมาแต่ประสิทธิภาพในการส่งข่าวสารไปยงักลุ่มเป้าหมายตาํ ใน
ปัจจุบนัจึงนิยมใช้การผสมผสานเครืองมือส่งเสริมการตลาดให้สอดคลอ้งและเสริมแรงกนัมาก
ยงิขึน (สุวิมล  แมน้จริงและเกยรู  ใยบวักลิน, 2550, 23) สาเหตุเนืองจาก 

1. สือมีราคาสูงขึน ในขณะเดียวกนัภาพลกัษณ์และความน่าเชือถือจากการโฆษณาผา่นสือ
ต่างๆกลบัลดลง นอกจากนนัแลว้ สือยงัมีความหลากหลายมากขึนและเจาะกลุ่มเป้าหมายยากขึน ทาํ
ให้ยากต่อการวางแผนการโฆษณาผา่นสือต่างๆ เพียงอยา่งเดียวเพือให้บรรลุเป้าหมายทีตอ้งการได ้

นกัการตลาดจึงหนัมาใหค้วามสนใจกบักิจกรรมอืนๆของการส่งเสริมการตลาดมากขึน 

2. ผู้บริโภคมีลู่ทางในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆมากขึน นอกเหนือจากการ
หาขอ้มูลจากสือมวลชนเพียงอยา่งเดียว นอกจากนนัแลว้เวลาและความสนใจทีผูบ้ริโภคใหก้บัสือก็
มีนอ้ยลงดว้ย 

3. การเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบข้อมูลทางการตลาดทาํให้
กิจการจาํนวนมากสามารถรวบรวมขอ้มูลในดา้นต่างๆ เกียวกบัลูกคา้เป้าหมายไดเ้ป็นจาํนวนมาก 

และสามารถติดต่อสือสารกบัลูกคา้เป้าหมายดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศอืนๆ แทนการติดต่อผา่นสือ
โฆษณาเพียงอยา่งเดียว 

4. การเปลียนแปลงในด้านอืนๆ ของธุรกิจ เช่น ภาวการณ์แข่งขนัทีรุนแรงมากขึน อาํนาจ
ต่อรองของร้านคา้ต่างๆ ภาวะเศรษฐกิจและค่านิยมของผูบ้ริโภคทีเปลียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว เป็น
ตน้ 

การเปลียนแปลงดงักล่าวทาํให้เกิดผลกระทบต่อการสือสารทางการตลาด  นักการตลาด
จะตอ้งตระหนกัถึงวิธีการสือสารทีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการผสมผสานเครืองมือต่างๆ ของการ
ส่งเสริมการตลาดเขา้ดว้ยกนั แทนการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบเดิม 

ประโยชน์ของการสือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 ประโยชน์สาํคญัทีไดรั้บจากการใชก้ารสือสารการตลาดแบบบูรณาการแต่ละองคป์ระกอบ
ของเครืองมือต่างสนับสนุนส่งเสริมซึงกันละกัน ทาํให้คุณค่าของเนือหาสาระทีสือสารไปยงั
ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายมีผลกระทบและประโยชน์มากยงิขึน (เสรี  วงษม์ณฑา, 2547, 92) สามารถ
สรุปไดด้งันี   

 1.  เกดิการสร้างสรรค์ทีเป็นหนึงเดียว (Creative integrity) คือ เป็นแนวคิดทีสาํคญัในการ
รณรงค ์ IMC ไม่ว่าจะเป็นการใชก้ารโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ การตลาด
ทางตรง หรือเครืองมือการสือสารการตลาดรูปแบบอืนๆ ต่างก็ตอ้งมีรูปแบบ ลกัษณะ ความรู้สึก 

และแนวคิดไปในทิศทางเดียวกนัดงัคาํทีวา่ “One voice, one look” 
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 2. มีความคงทีและสมําเสมอในเนือหา (Consistent messages) วิธีการทีง่ายทีสุดในการวาง
แผนการสือสารการตลาดให้มีความสมาํเสมอและคงทีของเนือหา คือการใชเ้นือหาเดียวกนัในทุก
เครืองมือ IMC แต่ในความเป็นจริงแลว้ทาํไดย้ากเนืองจากกลุ่มเป้าหมายของสินคา้ย่อมมีมากกว่า
หนึงกลุ่ม ดงันันกลยุทธ์  IMC  จึงตอ้งนาํเสนอจุดขายทีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม (Individualized 

selling propositions) แต่ตอ้งคงบุคลิกภาพ จุดยนื และเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ไวใ้หไ้ด ้

 3. สามารถใช้เครืองมือการสือสารการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครืองมือและกิจกรรม
ของ IMC นนัมีหลากหลายรูปแบบ ซึงนกัสือสารการตลาดสามารถเลือกใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ตามาความเหมาะสมกบัปัญหาและสถานการณ์ทางการตลาด ภายใตภ้าวการณ์แข่งขนัทีรุนแรงเฉก
เช่นปัจจุบนั 

 4. สามารถใช้สือต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน  (Better use of media) สือแต่ละ
ประเภทต่างก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป  เครืองมือ  IMC  บางรูปแบบไม่มีโอกาสใช้สือที
หลากหลายแต่ในขณะทีบางเครืองมือ เช่น การโฆษณานนั  มีโอกาสใชสื้อหลายประเภทมากกว่า  
หากนักสือสารการตลาดใชเ้ครืองมือ IMC หลายรูปแบบประสมประสานกนัก็จะเป็นการเปิด
โอกาสใหแ้ผนงานการตลาดสาํหรับตราสินคา้สามารถใชสื้อต่างๆ เหล่านนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
มากขึน 

 5. ทําให้เกิดความแม่นยําและถูกต้องมากขึน (Greater marketing precision) เครืองมือ 
IMC ทีถูกคดัสรรมาแลว้จากนักสือสารการตลาดทีมีทกัษะและความรอบรู้ก็จะสารถเพิมความ
แม่นยาํถูกตอ้งใหก้บัแผนรณรงค ์IMC ไดเ้ช่นเดียวกนั 

 6. เกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  (Operational efficiency)เครืองมือ 
IMC ช่วยให้การแกปั้ญหาเป็นไปอย่างทนัท่วงที กระชบั ตรงประเด็น และเกิดการสูญเปล่าน้อย 
เนืองจากแต่ละเครืองมือหรือกิจกรรมต่างก็ช่วยสนับสนุนส่งเสริมซึงกันและกัน จนทาํให้มี
ผลกระทบในเชิงบวกกบัตราสินคา้อยา่งต่อเนืองตลอดเวลา 
 7. ประหยัดค่าใช้จ่าย (Cost saving)IMC ช่วยลดการสูญเปล่า เพิมความแม่นยาํและอาํนาจ
ในการต่อรองกบัสือต่างๆให้มีมากขึน ดงันันย่อมทาํให้การใชง้บประมาณมีประสิทธิภาพ คุม้ค่า 
และประหยดักวา่เดิม 

 8. มีความสัมพันธ์ทีดีในการทํางาน (Easier working relations)เครืองมือ IMC เป็น
แนวคิดทีดึงบุคคลทีมีหน้าทีรับผิดชอบในการบริหารตราสินคา้มาวางแผนและกาํหนดกลยุทธ์
ร่วมกนั ทาํให้ไดแ้นวคิดและแผนปฏิบติัทีเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งจึงเป็นส่วน
ผลกัดนัทีทาํใหเ้กิดความสมัพนัธ์ในการทาํงานร่วมกนัระหวา่งพนกังานในฝ่ายต่างๆ 
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กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 

 ในการดาํเนินกิจกรรมทางการส่งเสริมการตลาด นกัการตลาดนิยมใชก้ลยทุธ์ในการดาํเนิน
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดแบ่งออกได ้2 กลยทุธ์ไดแ้ก่ 

 1. กลยุทธ์ผลัก (Push Strategy) เป็นกลยุทธ์ทีผูผ้ลิตใชค้วามพยายามในการส่งเสริม
การตลาดมุ่งสู่คนกลางในช่องทางจดัจาํหน่าย (พ่อคา้ส่ง พ่อคา้ปลีก) เพือให้คนกลางซือสินคา้จาก
ผูผ้ลิตให้มาก และพยามยามขายสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภค เครืองมือในการส่งเสริมการตลาดทีนิยมใช้
ไดแ้ก่ การส่งเสริมการขายมุ่งสู่คนกลาง เช่น การใหส่้วนลดปริมาณซือแก่พ่อคา้กลางเพือกระตุน้ให้
คนกลางซือสินคา้ในปริมาณทีมาก  และการส่งเสริมการขายมุ่งสู่พนักงานขายโดยให้การแข่งขนั
การขาย โดยหากพนักงานสามารถขายสินคา้ไดเ้งือนไขทีกิจการกาํหนดจะไดรั้บรางวลั เช่น ตวั
เครืองบินพร้อมทีพกัท่องเทียวต่างประเทศเป็นตน้ 

 2. กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy) เป็นกลยทุธ์ทีผูผ้ลิตใชก้ารส่งเสริมการตลาดไปยงัผูบ้ริโภค
คนสุดทา้ย โดยการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการในสินคา้และไปซือสินคา้จากพ่อคา้คน
กลางเมือคนกลางเห็นผูบ้ริโภคมาซือสินคา้ก็จะสังซือสินคา้จากผูผ้ลิตเพิมมากขึน เครืองการ
ส่งเสริมการตลาดทีนิยมใช้ไดแ้ก่ การโฆษณาเพือให้ขอ้มูลข่าวสารไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคและการ
ส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผูบ้ริโภค เช่นการแจกของตวัอยา่ง การจดัแสดงสินคา้ คูปองส่วนลดเป็นตน้ดงั
รูปภาพที 9.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 9.2 เปรียบเทียบกลยทุธ์ผลกัและกลยทุธ์ดึง 
ทีมา (Kotler & Armstrong, 2006, 418) 

ผูผ้ลิต ผูค้า้ปลีกและผูค้า้ส่ง ผูผ้ลิต 

กิจกรรมทางการตลาดของผูผ้ลิต (การขายโดย
ใชพ้นกังานขาย,      การส่งเสริมการขายทีมุ่งสู่

คนกลาง) 

กิจกรรมทางการตลาดของคนกลาง (การขายโดย
ใชพ้นกังานขาย,     การขายทีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค) 

กลยุทธ์ผลกั (Push strategy) 

ผูผ้ลิต ผูค้า้ปลีกและผูค้า้ส่ง ผูบ้ริโภค 
อุปสงค ์ อุปสงค ์

กิจกรรมทางการตลาดของผูผ้ลิต 

การโฆษณา, การส่งเสริมการขายทีมุ่งไปยงัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 

กลยุทธ์ดงึ (Pull strategy) 
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จากรูปเมือเปรียบเทียบกลยทุธ์ทงัสองกลยทุธ์ จะเห็นไดว้่ากลยทุธ์ผลกัเป็นกลยทุธ์ทีผูผ้ลิต
ใชค้วามพยายามในการผลกัสินคา้ไปยงัช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยใชเ้ครืองมือในการส่งเสริม
การตลาดไดแ้ก่การส่งเสริมการขายมุ่งสู่คนกลางและส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผูบ้ริโภค เพือใหค้นกลาง
ซือสินคา้ในปริมาณมากและเพือกระตุน้ให้พนกังานขายใชค้วามพยายามในการขายสินคา้ให้มาก 

ส่วนกลยทุธ์ดึงนนัผูผ้ลิตใชเ้ครืองมือในการส่งเสริมการตลาดไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยโดยตรง 
เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผูบ้ริโภค เพือให้ขอ้มูลข่าวสารและจูงใจให้ซือสินคา้ไป
ยงักลุ่มผูบ้ริโภค 

ซึงในการพิจารณาการใชก้ลยุทธ์ใดนันนักการตลาดจาํเป็นตอ้งพิจารณาถึงลกัษณะของ
ตลาดเป้าหมาย ประเภทของสินคา้ วงจรชีวิตผลิตภณัฑแ์ละเงินทุนของกิจการ เช่น กลุ่มผูบ้ริโภคคน
สุดทา้ย นิยมใชก้ารโฆษณาและการส่งเสริมการขายเป็นหลกักลยุทธ์ทีเหมาะสมจึงเป็นกลยุทธ์ดึง
เนืองจากสามารถสือสารไดใ้นวงกวา้งและกระตุน้ความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ได ้แต่หากเป็นกลุ่ม
ลูกคา้อุตสาหกรรมนิยมใชเ้ครืองมือการส่งเสริมการตลาดคือพนกังานขาย กลยุทธ์ทีเหมาะสมจึง
เป็นกลยุทธ์ผลักเนืองจากลักษณะของสินค้าทีขายได้ยาก จาํเป็นต้องใช้พนักงานขายในการ
ดาํเนินงานซึงมีความพยายามในการจูงใจลูกคา้สูง 
 

ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด 

ส่วนประสมของการส่งเสริมการตลาดประกอบดว้ยเครืองมือทีสาํคญั 5 ประการ ซึงในแต่
ละเครืองมือจะมีลกัษณะทีแตกต่างกนัออกไปและเทคนิคการใชที้แตกต่างกนั เครืองมือการส่งเสริม
การตลาด  ไดแ้ก่   

1. การโฆษณา หมายถึง การสือสารไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยไม่อาศยับุคคล ผ่านสือ
ประเภทต่างๆ โดยมีอุปถมัป์ค่าใชจ่้าย มีวตัถุประสงคเ์พือโน้มน้าว จูงใจ และเตือนความทรงจาํ
เกียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการสามารถแบ่งประเภทของสือโฆษณาออกเป็น 5 ประเภทคือ 

     1.1 สือสิงพมิพ์ ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และไปรษณีย ์    
     1.2 สือกลางแจ้ง ไดแ้ก่ ป้ายโฆษณากลางแจง้ ป้ายอิเลค็ทรอนิค ป้ายทีรอรถประจาํทาง   
     1.3 สือในสถานท ีไดแ้ก่ สือในอาคาร และการโฆษณา ณ จุดขาย    
     1.4 สือเคลอืนท ีไดแ้ก่ สือบนรถโดยสารประเภทต่างๆ 

     1.5 สือกระจายสัญญาณ ไดแ้ก่ โทรทศัน์ วิทย ุสือโรงภาพยนตร์ และอินเตอร์เน็ต   

2. การส่งเสริมการขาย หมายถึง การเสนอคุณค่าพิเศษหรือการจูงใจด้วยผลิตภณัฑ์ต่อ
ผูบ้ริโภคคนกลางในช่องทางจัดจาํหน่าย และพนักงานขาย โดยมีวตัถุประสงค์เพือกระตุน้ให้
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กลุ่มเป้าหมายซือผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาอันสัน การส่งเสริมการขายสามารถแบ่งออกเป็น 3 

ประเภท ไดแ้ก่   

      2.1 การส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผู้บริโภค  เครืองมือทีสําคญัไดแ้ก่การลดราคา ของแถม 

การแจกของตวัอยา่ง คูปอง การชิงรางวลั แสตมป์การคา้ การเพิมขนาดบรรจุภณัฑ ์การรับประกนั 

การจดักิจกรรมพิเศษ การใหบ้ริการหลงัการขายฟรี การสาธิตผลิตภณัฑ ์การใหข้องทีระลึก   

      2.2 การส่งเสริมการขายมุ่งสู่คนกลาง เครืองมือทีสาํคญัไดแ้ก่การใหส่้วนลดการคา้ การ
แถมสินคา้ การตกแต่ง ณ จุดซือ การฝึกอบรม การจดัแสดงสินคา้และนิทรรศการ การโฆษณา
ร่วมกนัการแข่งขนัการขาย การใหเ้งินค่าเชียร์สินคา้ การเผยแพร่ชือจดัจาํหน่าย และเอกสารโฆษณา
เพือการขาย   

     2.3 การส่งเสริมการขายมุ่งสู่พนักงานขาย เครืองมือทีสําคัญได้แก่ การฝึกอบรม
พนกังานขาย การแข่งขนัยอดขาย เครืองมือช่วย การจดัประชุมพนกังานขาย และการใหสิ้งจูงใจใน
รูปแบบอืนๆ   

3. การขายโดยพนักงานขายเป็นรูปแบบการส่งเสริมการตลาดรูปแบบหนึงซึงผลิตสินคา้ใช้
สือสารไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคโดยอาศยัพนกังานขาย เพือจูงใจ สร้างความสัมพนัธ์และสนับสนุนให้
ผูบ้ริโภคซือสินค้าจากผูผ้ลิตสินค้าการขายโดยพนักงานขายจึงเป็นเครืองมือในการส่งเสริม
การตลาดทีมีความสาํคญัมากในการดาํเนินงานทางการตลาด เนืองจากพนกังานขายคือคนทีมีความ
ใกลชิ้ดกบัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย  สามารถจูงใจ เชิญชวน ช่วยแกไ้ขปัญหาต่างๆทีเกิดขึนกบัผูบ้ริโภค
และนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการผูบ้ริโภค 

4. การตลาดทางตรง หมายถึง รูปแบบการส่งเสริมการตลาดทีมุ่งสร้างการปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างผูผ้ลิตสินคา้กบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยอาศยัสือในรูปแบบต่างๆทีหลากหลาย มีความเป็น
ส่วนตวัสูง และสามารถวดัประสิทธิภาพของการตอบสนองของกลุ่มเป้าหมายไดเ้ครืองมือสาํหรับ
การตลาดทางตรงไดแ้ก่ 

     4.1 สือทางไปรษณีย์ รูปแบบของสือทางไปรษณียมี์หลายรูปแบบ ไดแ้ก่ จดหมายข่าว 
ใบปลิว จุลสารแคตตาลอ๊กและโบร์ชวัเป็นตน้ 

     4.2 สือสิงพิมพ์ รูปแบบของสือทางสิงพิมพ ์ไดแ้ก่ คูปองทีติดอยู่ภายในนิตยสาร หรือ  
หนงัสือพิมพเ์ป็นตน้ 

     4.3 สือออกอากาศ ไดแ้ก่ สือวิทยแุละสือโทรทศัน์   
     4.4 สือโทรศัพท์  ไดแ้ก่ การโทรศพัทเ์ขา้และการโทรศพัทอ์อก   

     4.5 สืออนิเตอร์เน็ต   
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5. การประชาสัมพันธ์ หมายถึง เครืองมือทางการตลาดทีบริษทัใช้ติดต่อสือสารไปยงั
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีวตัถุประสงคเ์พือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีและภาพลกัษณ์ระหว่างบริษทัและผูมี้
ส่วนเกียวขอ้ง เครืองมือการประชาสัมพนัธ์ทีนิยมใชใ้นปัจจุบนั ไดแ้ก่การให้ข่าว การโฆษณาเพือ
องคก์ร การสัมภาษณ์ การโฆษณาเพือองคก์ร การให้การสนบัสนุนดา้นการตลาด การตลาดโดยใช้
เหตุการณ์ การประชาสมัพนัธ์ร่วมกบักิจกรรมอืนๆ และชุมชนสมัพนัธ์   
 เครืองมือในการส่งเสริมการตลาดในแต่ละเครืองมือนัน นักการตลาดจาํเป็นทีจะตอ้ง
พิจารณาถึงความเหมาะสมในการเลือกใช้ในสัดส่วนทีมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานและงบประมาณทีมีอยูอ่ย่างจาํกดั โดยเครืองมือแต่ละส่วนประสม
ทางการตลาดทีกล่าวมาขา้งตน้รายละเอียดทีในบทที 10 ต่อไป 

 

สรุป 

การสือสารทางการตลาด หมายถึง การสือสารรูปแบบต่างๆทีสือสารจากกิจการไปยงักลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายเพือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซือสินคา้ โดยเครืองมือทีสําคญัได้แก่ การ
โฆษณาการส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงานขาย การประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรง
การส่งเสริมการตลาดมีวตัถุประสงค์ทีสําคญัได้แก่1) เพือเป็นการให้ขอ้มูลเกียวกับธุรกิจและ
ผลิตภณัฑ์แก่กลุ่มลูกคา้2)เพือเพิมความตอ้งการซือของลูกคา้ 3) เพือรักษาระดบัของยอดขายให้
สมาํเสมอ 4) เพือสร้างความแตกต่างใหผ้ลิตภณัฑเ์หนือกวา่คู่แข่งขนั   

กระบวนการสือสาร หมายถึง กระบวนการติดต่อสือสารจากผูส่้งข่าวสารส่งข่าวสารไปยงั
ผูรั้บข่าวสาร  โดยกระบวนการติดต่อสือสารจะประกอบดว้ย1) ผูส่้งข่าวสาร 2)การใส่รหัส 3) 

ข่าวสาร4) สือทีใช ้5) การถอดรหสั 6) ผูรั้บข่าวสาร 7) การป้อนกลบั และ8) สิงรบกวน   

การพัฒนาประสิทธิภาพของการติดต่อสือสารมีขันตอนดังต่อไปนี 1) การกําหนด
กลุ่มเป้าหมาย 2)การกาํหนดวตัถุประสงค์ในการติดต่อสือสาร 3) การออกแบบข่าวสาร4) การ
ตดัสินใจเกียวกบัช่องทางการสือสาร5) การกาํหนดงบประมาณในการส่งเสริมการตลาด6) ปัจจยัที
มีผลต่อการตดัสินใจในส่วนประสมทางการตลาด7) ระยะความพร้อมของผูซื้อ8) การวดัผลการ
ปฏิบติังานการส่งเสริมการตลาด 

 การสือสารการตลาดเชิงบูรณาการ คือ การผสมผสานการใช้เครืองมือการส่งเสริม
การตลาดทงั 5 ประเภทคือ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงานขาย การตลาด
ทางตรงและการประชาสัมพนัธ์ทงัหมดเขา้ดว้ยกนั เพือให้เกิดการเสริมแรงซึงกนัและกนั ดงันัน
นักการตลาดจาํเป็นตอ้งศึกษาขอ้ดีและขอ้ด้อยของเครืองมือแต่ละชนิด โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายเป็นสาํคญั 



189 
 

ประโยชน์ของการสือสารการตลาดแบบบูรณาการ สามารถสรุปได้ดังนี 1) เกิดการ
สร้างสรรค์ทีเป็นหนึงเดียว2) มีความคงทีและสมาํเสมอในเนือหา 3) สามารถใช้เครืองมือการ
สือสารการตลาดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 4) สามารถใชสื้อต่างๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน      

5) ทาํใหเ้กิดความแม่นยาํและถูกตอ้งมากขึน 6) เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 

7) ประหยดัค่าใชจ่้าย 8) มีความสมัพนัธ์ทีดีในการทาํงาน  

ส่วนประสมของการส่งเสริมการตลาดประกอบดว้ยเครืองมือทีสําคญั 5 ประการไดแ้ก่       

1)การโฆษณา 2) การส่งเสริมการขาย 3) การขายโดยพนกังานขาย4) การตลาดทางตรง และ 5) การ
ประชาสมัพนัธ์   

กลยทุธ์ในการดาํเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแบ่งออกได ้2 กลยทุธ์ไดแ้ก่1) กลยทุธ์ผลกั 

และ 2) กลยทุธ์ดึง  
 

กจิกรรมท้ายบท 

 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มย่อย ให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 5-6 คน เขียนกระบวนการสือสารจาก         

วีดีทศัน์ และนาํเสนอชวัโมงถดัไป 

 

คาํถามท้ายบท 

1. จงบอกความหมายของการสือสารทางการตลาด  

2. กระบวนการสือสารมีองคป์ระกอบไดแ้ก่อะไรบา้ง จงอธิบายอยา่งละเอียด 

3. จงบอกความหมายการสือสารการตลาดเชิงบูรณาการ   
4. จงอธิบายประโยชน์ของการสือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
5. การสือสารการตลาดแบบบูรณาการมีเครืองมือกีชนิด อะไรบา้ง  
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ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด

จํานวน 6

1. การโฆษณา

2. การส่งเสริมการขาย

3. การขายโดยพนกังานขาย

4. การตลาดทางตรง

5. การประชาสัมพนัธ์

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. บอกความหมายการโฆษณาได้

2. อธิบายการส่งเสริมการขายได้

3. อธิบายการขายโดยพนกังานขายได้

4. อธิบายการตลาดทางตรงได้

5. อธิบายการประชาสัมพนัธ์ได้

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท

1. 10 ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด

2.

3. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คนโดยกาํหนดให้แต่ละกลุ่มศึกษา คน้ควา้ หา

อิเล็กโทรนิกส์เลือกธุรกิจ 1 ธุรกิจ

4. พร้อมระบุรูปแบบของการโฆษณาการส่งเสริม

การขายการขายโดยพนักงานขายการตลาดทางตรงและการประชาสัมพนัธ์ ว่ามี

รูปแบบการส่งเสริมการตลาดอะไรบา้ง

5. นกัศึกษาร่วมกนัแสดงความคิดเห็น แต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอผลการวิเคราะห์ห

6.
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1. เอกสารประกอบการสอน

2.

3. วดีีทศัน์และรูปภาพรูปแบบการส่งเสริมการตลาด

การวดัผลและประเมินผล

1.

2.

3. ตรวจสอบการนาํเสนอกิจกรรมทา้ยบท

4. ตรวจสอบการตอบแบบฝึกหดัทา้ยบท
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ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด

บทนํา

ขอ้มูลดา้นผลิตภณัฑ์และบริการของตนให้กลุ่มเป้าหมายไดรั้บทราบ การส่งเสริมการตลาดจึงเป็น

การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนกังานขาย การตลาดทางตรงและการประชาสัมพนัธ์รายละเอียด

การโฆษณา

คอตเลอร์และอาร์มสตรอง (Kotler & Armstrong, 2006, 401)ไดใ้ห้ความหมายของการ

โฆษณาว่า การโฆษณาหมายถึง รูปแบบก

บริการองคก์ารโดยระบุผูส้นบัสนุน

เบลชและเบลช (Belch & Belch, 2009, 18) ไดใ้ห้ความหมายของการโฆษณาว่า การ

บริการ และแนวความคิดของผุส้นบัสนุน

เบญจวรรณ สุจริต (2554, 42) ไดใ้ห้ความหมายของการโฆษณาวา่ การโฆษณา หมายถึง

มูลข่าวสาร

จูงใจและเตือนความทร วกบัสินคา้และบริการให้แก่ผูบ้ริโภค โดยมีผูอุ้ปถมัป์รายการเป็นผู ้

ออกค่าใชจ่้ายให้

ยงักลุ่มลูกค้า

เป้าหมายโดยไม่อาศยับุคคล

ประเภทของการโฆษณา

ประเภทของการโฆษณาสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ (สุวิมล  แมน้จริง, 2550, 195-

196)



194

1. การโฆษณาระดับชาติ (National Advertising)

จากการศึกษาของราณี จิตกรณ์กิจศิลป์ (2551) พบวา่ การโฆษณาระดบัสากลเป็นความทา้ทายจาก

กฎระเบี งนกัการตลาดจาํเป็นตอ้งศึกษาใหเ้ขา้ใจ

2. การโฆษณาค้าปลีก (Retail Advertising or Local Advertising) เป็นการโฆษณาของ

ใจให้ผูบ้ริโภคเกิดการยอมรับหรือ

ตวัอยา่งไดแ้ก่ การโฆษณาของร้านคา้ปลีกต่

การโฆษณาของร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่

3. การโฆษณาการค้า (Trade Advertising) เป็นการโฆษณาของผูผ้ลิตหรือตวัแทนจาํหน่าย

4. การโฆษณาสินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Advertising) เป็นการโฆษณาสินคา้ไปยงั

กลุ่มผูบ้ริโภค โรงงานอุตสาห

5. การโฆษณาสู่กลุ่มอาชีพเฉพาะ (Professional Advertising) เป็นการโฆษณาไปยงับุคคล

วิศ

6. การโฆษณาสถาบัน (Institutional Advertising)

(Public Relations Advertising)

7. การโฆษณาเปรียบเทียบ (Comparative Advertising)
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ยวกบัการโฆษณา

8. การโฆษณาร่วมกัน (Cooperative Advertising)

การกาํหนดวตัถุประสงค์ของการโฆษณา

การโฆษณามีวตัถุประสงค์โดยยึดหลกัการกาํหนดวตัถุประสงค์ของการโฆษณาตามตวั

แบบ DAGMAR (องอาจ  ปทะวานิช, 2550,63-64)

D = Define (กาํหนด)

A = Advertising (การโฆษณา)

G = Goods ( )

M = Measuring (การวดัผล)

A = Advertising (การโฆษณา)

R = Results (ผล)

3

1 2 3 การเกิดพฤติกรรม

จากลาํ 4

1. การรู้จัก

2. ความเข้าใจ

ไดรั้บจากการใช้สินค้า วตัถุประสงคข์องการโฆษณา ก็จะตอ้งชกัจูงใจให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจ

ในคุณสมบติั วธีิการใช ้ฯลฯ

3.

กจูง
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4.

ผูบ้ริโภคอยู่เสมอตลอดเวลาเ

การบริหารข่าวสาร

เป็นวธีิการบริหารข่าวสารจากผูส่้งข่าวสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย เนน้การสร้างความแตกต่าง

1. สินค้าเป็นพระเอก (Product as a Hero) เป็นเทคนิคการนาํเสนอโดยใชสิ้นคา้หลกัมา

นาํเสนอ  โดยนาํเสนอ

โรเล็กซ์กระเป๋าหลุยวคิตองค์

2. การใช้บุคคลรับรองสินค้า (Testimonial) เป็นเทคนิคการนาํเสนอโด

เช่นโฆษณายาสีฟันอีโม

ฟอร์มเป็นยาสีฟันลดอาการเสียวฟันและดูแลเหงือก โดยอาจารย์สุนียสิ์นธุเดชะ มาพูดถึงข้อดี

คุณสมบติัหลงัจากใชย้าสีฟันจะช่วยลดอาการเสียวฟัน

3. (Slice of Life)

กปัญหาและสามารถแกไ้ข

ปัญหาได้

ทาํให้ลูกสาวเสียชีวิต

4. การเปรียบเทยีบผลติภัณฑ์ (Product Comparision) เป็นการนาํเสนอคุณสมบติั  จุดเด่น

คุณภาพของผลิตภณัฑ์ของกิจการและคู่แข่งขนั ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรเช่นการโฆษณา

ผลิตภณัฑ์ครีมนวดผม 2 ชนิดนาํมาทดลองใช้กบัผูท้ดสอบ 2

5. การเปรียบเทียบก่อนและหลังใช้ (Before and After) เป็นการนําเสนอโดยการ

หากไดใ้ชผ้ลิตภณัฑแ์ลว้เกิดขอ้ดีอยา่งไรเปรียบเทียบกบัไม่ไดใ้ชผ้ลิตภณัฑ์เช่น ครีมหนา้ขาว KISS

Skincare

ใส ผวิใหม่สวยใส สุขภาพดี
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6. ใช้ภาพเกินความจริง (Over Claim or Hyperbole)

โฆษณาของบริษทั ปตท. โดยใชก้ารนาํเสนอ

เกินความจริงใช้ภาพของสัตว์ประหลาดออกมาอาละวาดทาํลายขา้วของในเมือง การ

สามารถกระทาํได้

ถือวา่ผดิพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 4 1 การใชข้อ้ความโฆษณา

นธรรมกบัผูบ้ริโภค

7. การใช้เสียงเพลงและเสียงดนตรี (Song and Musicals) เป็นการนาํเสนองานโฆษณาโดย

ทาํใหไ้ดรั้บความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย

8. สัญลักษณ์และอุปมาอุปมัย (Symbol and Analogy) เป็นการนาํเสนองานโฆษณาโดย

คอนกรีตตราเพชร พยายาม

ทนทานเหมือนเพชร

9. การใช้อารมณ์ขัน (Humor) เป็นการนาํเสนองานโฆษณาในรูปแบบความสนุกสนาม มี

มุขตลกแทรกใน สามารถสร้างการจดจาํไดดี้

และ

หน่วยงานราชการ

10. ภาพการ์ตูน (Animation)

เสมือนจริง

และสอดคลอ้งกบักลุ่มผูบ้ริโภคมีความสําคญัเป็นอยา่ง

สูงมาก นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งวิเคราะห์กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ขอ้ดีและ

ฆษณาออกเป็น 5 ประเภทคือ
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1. งพมิพ์

1.1 หนังสือพมิพ์ (News Paper) เป็ มีความยืดหยุน่สูง

1.2 นิตยสาร (Magazine) เป็

สามารถดึงดูดและสร้างความสนใจให้กบักลุ่มลุกคา้ไดดี้

และนิตยสารลูกรัก

10.1 ตวัอยา่งนิตยสารรักลูก

10.1 เป็นตวัอยา่งของนิตยสารรักลูก

ดูแล

1.3 ไปรษณีย์ (Mail)

บ

หากขอ้มูลลา้สมยัจะทาํใหก้ารส่งขอ้มูลทางไปรษณียไ์ม่ถึงกลุ่มเป้าหมายได้

2. (Outdoor  Media)ไดแ้ก่

2.1 ป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor  Billboard) งจาก

คุณภาพงานสูง สามารถเลือกภูมิศาสตร์ ได ้โดยเฉพาะในเมือง
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สามารถถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารใหก้บัผูบ้ริโภค

2.2 ป้ายอิเล็คทรอนิค มีลักษณะคล้ายกับป้ายโฆษณากลางแจ้งแต่ภาพสามารถ

งดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายได้ดี มีคุณภาพงานสูง

เทคโนโลยีในการเสนอภาพเช่นเดียวกบัทีวี มีความยืดหยุ่นสูงกว่าป้ายโฆษณากลางแจง้ สามารถ

าใชจ่้ายในการลงโฆษณาสูง

2.3

สาธารณะ สามารถดึงดูดความสนใจผูบ้ริโภคไดดี้โดยการออกแบบตกแต่งบริเวณรอรถประจาํทาง

สามารถสร้างภาพลกัษณ์ในสายตาผูบ้

3. (Indoor  Media)ไดแ้ก่

3.1

3.2 การโฆษณา ณ จุดขาย

ช่วยสนบัสนุนอุปกรณ์ช่วยขายให้กบัพ่อคา้คนกลาง เช่น ป้ายไฟ

สนใจและเกิดพฤติกรรมการทดลองใชข้องผูบ้ริโภคต่อมา

4. (Mobile) เป็น นการโฆษณาไปยงั

เช่น รถประจาํทาง รถไฟ รถไฟฟ้า

5. (Broadcast)ไดแ้ก่

5.1 โทรทัศน์ (Television)

ละ

น่าสนใจและกระชบั 26-27 ธนัวาคม 2556 ทางคณะกรรมการกิจการกระจาย

จะทาํใหป้ระชาชนชาวไทยมีฟรีทีวีดูมากกวา่ 24 ช่อง ขอ้ดีของระบบดิจิตอล คือ รองรับการใชง้าน
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5.2 วทิยุ (Radio)

ระยะทางไกลๆได้ มีค่าใช้จ่ายในการทาํส

โฆษณาโทรทศัน์สามารถเจาะจงกลุ่มไดช้ดัเจน เช่น สถานีวิทยุเพลง สถานีวิทยุข่าว สถานีวิทยุข่าว

บนัเทิง และสถานีวทิยกีุฬา

5.3 โรงภาพยนตร์ (Cinema)

โทรทศัน์ สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายไดช้ดัเจน เช่น ยาสีฟันเพียวรีนสําหรับเด็กเขา้ไปโฆษณาใน

ภาพยนตร์

5.4 อินเตอร์เน็ต (Internet)

สามารถใช้บริการอินเตอร์

พยายามแข่งขนั

น่าสนใจในอนาคตจากการศึกษาของ เจษฎา นกน้อย และ

วรรณภรณ์ บริพนัธ์ (2552) พบว่า ปัจจยัแห่งความสําเร็จของการตลาดทางอินเทอรเน็ตประกอบ

ด้วยปัจจยัสําคญั 7 ประการคือ1) การมีคอมพิวเตอรส่วนบุคคลและการใช้งานอินเทอรเน็ต

2) เวบ็ไซต์ใชง้านง่ายและมีขอ้มูลครบถว้น 3) สินคา้และบริการมีคุณภาพ 4) ราคาและตน้ทุนสิน

ค้ 5) 6) ผูบ้ริโภคมีบตัรเครดิตอย่างแพร่หลาย และ7)

การบริการจดัส่งสินคา้มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพสูงสุด
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การส่งเสริมการขาย

คอตเลอร์และอาร์มสตรอง (Kotler & Armstrong, 2006, 401)ไดใ้ห้ความหมายของส่งเสริม

การขายวา่ การส่งเสริมการขาย หมายถึง

การขายผลิตภณัฑแ์ละบริการ

เบลชและเบลช (Belch & Belch, 2009, 509) ไดใ้ห้ความหมายของการส่งเสริมการขายวา่

การส่งเสริมการขาย หมายถึง การจูงใจโดยตรง

ผลิตภัณฑ์ให้พนักงานขาย  คนกลางในช่องทางจัดจําหน่ายหรือผู ้บริโภคคนสุดท้าย โดยมี

นฤกฤต วนัต๊ะเมล์ (2555, 215) ไดใ้ห้ความหมายของส่งเสริมการขายว่า การส่งเสริมการ

ขาย  หมายถึง

จากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การส่งเสริมการขายหมายถึง การเสนอคุณค่า

พิเศษหรือการจูงใจดว้ยผลิตภณัฑ์ต่อผูบ้ริโภค คนกลางในช่องทางจัดจาํหน่าย และพนกังานขาย

วตัถุประสงค์การส่งเสริมการขาย

วตัถุประสงค์การส่งเสริมการขายคือ การกระตุ้นให้หรือการจูงใจด้วยผลิตภัณฑ์ต่อ

1. (Stimulating  Inquires)

กิจการ

2. (Increasing  Trail)

ผลิตภณัฑใ์หม่  ผลิตภณัฑย์งัไม่เป็ การลดราคาสินคา้

3. (Encouraging Repurchase)

จนเกิดความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้และ
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4. จํานวนลูกค้า (Traffic Buiding) ราย

ใหม่

กิ และการ

ใชคู้ปองส่วนลด

5. (Encouraging Inventory Buiding)

คลงัของคนกลางไม่เพียงพอขาย และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้ตลอดเวลา ช่วย

ผูข้ายสินคา้ในอนาคตได้

6. (Obtaining Distributor Promotion

Assistance) และการสนับสนุนจากคนกลางใน

ช่องทางการตลาดและพนักงานขาย จกรรมทาง

จดักิจกรรมพิเศษ

ประเภทของการการส่งเสริมการขาย

การส่งเสริมการขายสามารถแบ่งออกเป็น 3

ทาํการส่งเสริมการขายไดแ้ก่การส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผูบ้ริโภค การส่งเสริมการขายมุ่งสู่คนกลาง

และการส่งเสริมการขายมุ่งสู่พนกังานขาย

1. การส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผู้บริโภค (Consumer Promotion) เป็นกลยทุธ์ดึง โดยบริษทัหรือ

โดยมีวตัถุประสงคก์ระตุน้ผูบ้ริโภคได้

หลายวธีิไดแ้ก่

1.1 การลดราคา (Price off)

ราคาลงมาจากราคาเดิมประมาณ 10 – 25 %

ทนัทีทนัใด แต่การลดราคาอาจส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของสินคา้ได ้โดยลูกคา้อาจจะมองวา่สินคา้

1.2 ของแถม (Premium)

ของแถมเช่น
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.

แถมทางไปรษณียเ์ป็นตน้เช่น บเด็กจะไดแ้ปรงสีฟันเป็นของแถมบรรจุ

ในหีบห่อ 1 ขวดแถมฟรี 1 ขวด

1.3 การแจกของตัวอย่าง (Sample) เป็นการให้ตวัอย่างผลิตภณัฑ์แก่ผูบ้ริโภคโดยมี

หาก

แจกกลุ่มเป้าหมาย และของตวัอย่างแจกตามแหล่งชุมชนเช่น การแจกของตวัอย่างของตามแหล่ง

ตามสถานศึกษาต่างๆ

1.4 คูปอง (Coupon)

จาํหน่าย

งเสริมการขาย

ประสิทธิภาพในการส่งเสริมการขายได้ชัดเจน โดยพิจารณาจากการใช้คูปองของผูบ้ริโภคกับ

1.5 การชิงรางวัล

สร้อยทอง

1.6 แสตมป์การค้า (Trading Stamp) นกลางไดจ้ดัทาํแสตมป์

ใหก้บัผูบ้ริโ สินคา้

50 บาท จะ

ไดรั้บแสตมป์1 ดวงแสตมป์ 1 ดวง มีมูลค่า 1 บาท สามารถใชแ้ทนเงินสดไดเ้ลยสามารถสะสม

แสตมป์ หรือแตม้ในบตัร 7-11

1.7 (Bonus Pack)

สินคา้ผลิตภณัฑช์นิดเดียวกนันาํมาบรรจุในบรรจุภณัฑเ์ดียวกนัแลว้ขาย (Banded Pack)

นคา้ได้
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ให้บริโภครู้สึก

ประหยดั คา้

10.2

1.8 การรับประกัน (Guarantee) คาํสัญญากบัผูบ้ริโ

รับผดิชอบผลิ หา ไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกติหรือเสียหายภายใน

การยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์สูง เ

และ

1.9 การจัดกจิกรรมพเิศษ (Special Event)

เชิญกลุ่มผูบ้ริโภคเขา้ร่วมกิจกรรม กิจกรรมจะมุ่งเนน้ใหผู้บ้ริโภคไดมี้ส่วนร่วมกบัตวัผลิตภณัฑ์และ

สร้างประสบการณ์ร่วมกบักิจกรรม

ความสนุกสนานในกิจกรรม เช่น บริษทั โคเวย ์ประเทศไทย จดังาน Exclusive Fan-Meeting นิช

คุณหรเวชกุล สมาชิก วง 2PM ใหก้บัลูกคา้ของโคเวยแ์ละผูโ้ชคดีจาํนวน 100 ท่าน

1.10 การให้บริการหลังการขายฟรี (Free After-Sale Service)

ให้บริการพิเศษ ติดตามดูแลหลงัจากขายสินคา้  การบริการหลงัการขายช่วยสร้างความประทบัใจ

และช่วยแกไ้ขปัญหาหากลูกคา้เกิดปัญหาในการใ

ใหบ้ริการบริการตรวจลา้ง และ

1.11 การสาธิตผลิตภัณฑ์ (Demonstration)

พนกังานขายสามารถขจดัขอ้โตแ้ยง้และตอบขอ้ซกัถามจากลูกคา้ได้

1.12 (Specialties) เป็นวิธีการ

พิมพต์ราบริษทัติดอยูบ่นผลิตภณัฑ์แลว้นาํ ลูกคา้สามารถนาํ
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บนตวัผลิตภณัฑ์

ปากกาเป็นตน้จากการศึกษาของ รติวลัย ์วฒันสิน(2555) พบวา่การส่งเสริมการขาย 10

นิยมใช้ไดแ้ก่ 1) ลดราคา 2) แถมสินคา้แบบเดียวกนั 3) แถมของกาํนลั 4) 5) ราคา

สมาชิก 6) คูปองเงินสดหรือบตัรกาํนลั 7) คูปองส่วนลด 8) ชิงโชค 9) จดัเทศกาล และ 10) กิจกรรม

ร่วมกบัคนดงั

2. การส่งเสริมการขายมุ่งสู่คนกลาง (Trade  Promotion)

ส่งเสริมการขายโดยอาศยัคนกลางในช่องทางจดัจาํหน่ายเขา้มาช่วยรับสินคา้จากผูผ้ลิต ช่วย การ

สินค้าในคลังสินค้าให้ พยายามจัดจาํหน่ายต่อไปยงักลุ่มคนกลางและกลุ่ม

2.1 การให้ส่วนลดการค้า (Price Discount)

เช่น คนกลาง สินคา้ครบ 100 ลงั จะไดรั้บส่วนลดเงินสด30 เปอร์เซ็นตส่์วนลดดงักล่าวจะกระตุน้

2.2 การแถมสินค้า (Free Goods)

จาํนวนทุกๆ 10 ลงัจะไดสิ้นคา้ฟรี 1 ล่าว

( )

2.3 (Point of Purchase Display)

ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ การจดัวางสินค้า การตกแต่งภายในร้านค้าแก่คนกลาง

สวยงาม ดึงดูดและสร้างความสนใจในสายตาของลูกคา้

2.4 การฝึกอบรม (Training Program)

การฝึกอบรมทักษะการขายให้กับพนักงานของคนกลาง

ผลิตภณัฑเ์ป็นตน้

2.5 การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Trade Show and Exhibition) เป็นการจดั
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2.6 การโฆษณาร่วมกัน (Cooperative Advertising) เป็นการส่งเสริมการขายร่วมกนั

ระหวา่งผูผ้ลิตสินคา้และคนกลาง โดยจะออกค่าใชจ่้ายในการโฆษณาร่วมกนั

2.7 การแข่งขันการขาย (Trade Contest) เป็นการกระตุน้ให้คนกลางใชค้วามพยายาม

ากาํหนด หรือ เป็นการแข่งขนัยอดขายระหวา่งคนกลางกบัคน

กลางดว้ยกนั โดยหากสามารถขายผลิตภณัฑ์ตามเป้าหมายกาํหนดจะไดรั้บรางวลัจากผูผ้ลิตสินคา้

สินคา้ 5 วนั 4 คืนหรืออาจจะมอบรางวลั

2.8 การให้เงินค่าเชียร์สินค้า (Push  Money)

Samsung Power

Buy หากสามารขายตูเ้ยน็ Samsung ได้

2.9 (Dealer Listings)

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กบัผูผ้ลิตสินคา้

2.10 (Sales Brochures)ผู ้

ผลิตภณั

3. การส่งเสริมการขายมุ่งสู่พนักงานขาย (Sales Force Promotion)เป็นกลยุทธ์ผลกัโดย

บริษทัหรือ

3.1 การฝึกอบรมพนักงานขาย(Training)การฝึกอบรมพนักงานขายมีวตัถุประสงค์

ยวกบัผลิตภณัฑ์

และเทคนิคการขาย

พนกังานไดรั้บทราบและปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั
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3.2 การแข่งขันยอดขาย (Sales Contest)

3.3 (Sales  Instrument)

ขายแก่พนกังานขาย เช่น สมุดรายการสินคา้ แฟ้มภาพสินคา้ สินคา้ตวัอยา่ง อุปกรณ์สาธิตสินคา้เป็น

3.4 การจัดประชุมพนักงานขาย (Sale  Meeting) เป็นวิ

แก่พนกังานขายหากเกิดปัญหาในการ

ดาํเนินงาน

3.5 (Other  Incentives) เป็นวิธีการจูงใจพนกังานขาย

จากการศึกษาของเกรียงไกรยศ พนัธ์ุไทย (2551) พบวา่ พนกังานมีความตอ้งการดา้น

าบา้น

เป็นตน้

การขายโดยพนักงานขาย

คอตเลอร์และอาร์มสตรอง (Kotler & Armstrong, 2006, 401) ไดใ้ห้ความหมายของการ

โดย

เบลชและเบลช (Belch & Belch, 2009,25)ได้ให้ความหมายของพนักงานขายไวว้่า

ช่วยเหลือ และ

หรือ ชกัชวนกลุ่มผู ้

ดารา ทีปะปาลและธนวฒัน์  ทีปะปาล (2553, 242) ไดใ้ห้ความหมายของการขายโดย

พนกังานขายว่า การขายโดยพนกังานขาย หมายถึง
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สมวงศ์  พงศ์สถาพร (2549, 138) ไดใ้ห้ความหมายของการขายโดยพนกังานขายว่า การ

ขายโดยพนกังานขาย หมายถึง

ความหมายขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ การขายโดยพนกังานขาย หมายถึง รูปแบบ

จากคาํนิยามขา้งตน้จะเห็นไดว้่าพนกังานขายมีความสําคญัต่

บริษทั 3 ประเภท (ฉตัยาพร

เสมอใจและฐิตินนัท ์ วารีวณิช, 2551, 204)

1. พนักงานขายแบบสร้างสรรค์ (Creative Seller) พนักงานตอ้งอาศยัทกัษะและความ

หนกัในอุตสาหกรรมเป็นตน้

2. (Order Taker)

3. พนักงานสนับสนุนการขาย (Supporter) ในการสนับสนุนงาน

แ ล ะ ป ร ะ ส า น ง า น ร ะ ห ว่ า ง ลู ก ค่ า บ ริ ษัท โ

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมหนกั อุปกรณ์เวชภณัฑ์เป็นตน้

3

อ

ผูบ้ริโภคตลอดเวลา
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10.3 พนกังานร้านโออิชิ

กระบวนการขายโดยพนักงานขาย

3 ก่อน

7 (สุวมิล  แมน้จริง, 2550, 202-204)

1. การแสวงหาลูกค้าและการพจิารณาคุณสมบัติของลูกค้า พนกังานขายจาํเป็นตอ้งมีทกัษะ

อา้งอิง( )

( บตัรเครดิตจากสถาบนัการเงิน สมาชิกสโมสรต่างๆ

เป็นตน้) (

จดหมาย โทรศพัท ์อินเตอร์เน็ตเป็นตน้)

(Qualified Prospects)

ง

2. การเตรียมตัวก่อนการเข้าพบ

(Pre-Call Planning)

( ) ทาํการ

วิเคราะห์ขอ้มู
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3. การเข้าพบลูกค้า ก่อนทาํการเขา้พบลูกคา้ พนกังานขายควรจะตอ้งมีการนดัหมายลูกคา้ผู ้

ะหยดัเวลาในการรอคอยและเขา้พบลูกคา้ พนักงานขายควรรู้วิธีการ

งใจ

4. การเสนอขายและการสาธิต การเสนอขายเป็นการอธิบายใหลู้กคา้ไดท้ราบถึงรายละเอียด

ลูกคา้เกิดความตอ้งการในตวัผลิตภณัฑ์ ส่วนการสาธิตเป็นการทดสอบหรือแสดงการใชผ้ลิตภัณฑ์

5. การขจัดข้อโต้แย้ง

เป็นการง่ายต่อการนาํไปสู่การปิดการขาย

6. การปิดการขาย

เทคนิคของการปิดการขายอย่างดี ตอ้งคอยหาโอกาสในการปิดการขายโดยสังเกตความพร้อมของ

การขายดว้ยการให้ทางเลือกต่างๆแก่ลูกค้ ขอ้เสนอพิเศษ

เป็นตน้

7. การติดตามผลและการดูแลลูกค้า การติดตามผลและการดูแลลูกค้าจะเป็นการสร้าง

โดยการใหค้วามช่วยเหลืออยา่งจริง
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บริการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการผูบ้ริโภคพสุ เดชะรินทร์ (2556, 14) กล่าววา่

9 ประการดว้ยกนั คือ 1)Sense-making หรือ

(Meaning & Insight)

เทคโนโลยีไม่สามารถทาํได้ 2)Social Intelligence โดยการสามารถ

3)Novel & Adaptive

Thinking 4)Cross-Cultural

Competency ความสามารถใน 5)Computational

Thinking

6)New Media Literacy

7)Transdiciplinarity

8)Cognitive Load Management ความสามารถในการจดัลาํดบัและ

ออกมาได้ (

ปัจจุบนัจาํนวนมาก)และ9)Virtual Collaboration

Virtual

การตลาดทางตรง

คอตเลอร์และอาร์มสตรอง (Kotler & Armstrong, 2006, 401) ไดใ้ห้ความหมายของ

การตลาดทางตรงวา่ การตลาด หมายถึง เป็

ผูบ้ริโภคโดยตรง

เบลชและเบลช (Belch & Belch, 2009, 25) ไดใ้ห้ความหมายของการตลาดทางตรงไวว้า่

การตลาดทางตรง หมายถึง คก์ร

ธีระพนัธ์ โล่ทองคาํ (2544, 133) ไดใ้ห้ความหมายของการตลาดทางตรงว่า การตลาด

ทางตรง หมายถึง โดยใชก้ารส่ง

จดหมายโดยตรง โทรศั

สามารถวดัผลการตอบสนองผูบ้ริโภคได้

จากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปความหมายของการตลาดทางตรง หมายถึง รูปแบบการ
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ตอบสนองของกลุ่มเป้าหมายได้

ข้อดีและข้อจํากดัของการตลาดทางตรง

สรุปได้ (นกฤต  วนัตะเมล์, 2555, 236-237)

1.

เป้าหมายเกิดการตอบสนองในเชิงพฤติกรรมไดค่้อนขา้งมาก

2.

ผูบ้ริโภคเป้าหมายไดอ้ยา่งมาก

3.

4. อบกลบัไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว

5.

ประสิทธิภาพดา้นตน้ทุนสูง

6.

ผูบ้ริโภคโดยตรงไดอ้ยา่งหลากหลาย

7. การตลาดทางตรงสามารถดึงดูดความสนใจไดเ้ป็นอยา่งดี

มายงัผูบ้ริโภคเป็นรายบุคคล

8.

(Waste)

9. หม่ไดเ้ป็นอยา่งดี

อยา่งไรก็ตามขอ้จาํกดัของการตลาดทางตรงก็มีอยูห่ลายประการไดแ้ก่

1. ตน้ทุนต่อกลุ่มเป้าหมายรายบุคคลค่อนขา้งสูง

เป้าหมาย

2. ความกระจุกตวัของการตลาดทางตรงอาจทาํใหถู้กมองเป็นจดหมายขยะได้ (Junk Mail)

3.

ผูบ้ริโภคเป้าหมายได้

4.
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5. หากฐานข้อมูลลูกค้าไม่ทันสมัย อาจทําให้เกิดการสูญเสียงบประมาณโดยเปล่า

ประโยชน์

6.

ตอบสนองกลบัมายงัผูผ้ลิตสินคา้ไดโ้ดยสะดวก

ป้าหมายมี

ความสําคญัเป็นอย่างมาก

กิจการได้ ไดแ้ก่

1. ทางไปรษณีย์ (Direct Mail) หรือการโฆษณาทางไปรษณีย์

(Direct  MailAdvertising)

จาํนวนมาก สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได ้การประเมินผลทาํไดง่้าย แต่มีขอ้เสียคือค่าใชจ่้ายสูง การ

ส่ ลงรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายอาจมองว่า

เป็นตน้

2. งพิมพ์

เ

ภายในหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร หากกลุ่มเป้าหมายสนใจคูปองก็จะส่งคูปองกลบัมายงัผูผ้ลิตสินคา้

3.

เหมาะสําหรับการสนบัสนุนทางการตลาดเท่

รายละเอียดขอ้มูลข่าวสารต่างๆของผลิตภณัฑไ์ดค้รบถว้น กลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ใจข่าวสารไดดี้

เช่น รายการ TV Direct เป็นรายการขายอุปกรณ์ใช้ในบา้น หรือ
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ประกอบภาพการสาธิต

สินคา้

4. การขายทางโทรศพัท์เป็นรูปแบบการ

มีความยืดหยุ่นสูง และสามารถวดั

แต่มีขอ้เสียคือกลุ่มเป้าหมายอาจรู้สึ นาํไปสู่

ความไม่พอใจในผลิตภณัฑ์ได้ รูปแบบการการขายทางโทรศพัท์ไดแ้ก่ การโทรศพัท์เขา้และการ

โทรศพัทอ์อก (Inbound or Outbound  Telemarketing)

นิยมจากกลุ่มเป้า กลุ่มเป้าสามารถโทรศั

หมายเลขง่ายต่อการจดจาํ  เช่น โทรศพัท์หมายเลข 1150 Pizza Hut หรือ โทรศพัท์หมายเลข

1150 KFC บริษัทหรือผู ้ผลิตสินค้าโทรศัพท์ไปหา

ต่างๆ  หรือ  เสนอขายผลิตภณัฑใ์หก้บักลุ่มเป้าหมาย

5. (Online Marketing)

ต่อไป เช่น บริษทั Dealfish เป็นบริ -

ขายสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตมาพบกนั โดยแบ่งหมวดหมู่สินคา้ต่างๆมากมาย เช่น หมวดรถมือสอง

อสังหาริมทรัพย์ วรีะพงศ ์ มาลยั (2550) พบวา่

กลยทุธ์การออกแบบเวบ็ไซต์

10.1 ลกัษณะเฉพาะและวธีิใชก้ลยทุธ์รูปแบบต่างๆ
กลยุทธ์การออแบบเวป็ไซต์ ลกัษณะเฉพาะ การส่งเสริมการตลาด / วธีิการ

1.

กลุ่มเป้าหมาย

ผลประโยชนด์า้นต่างๆแก่ลูกคา้

1. จดัทาํแคตตาล๊อคออนไลน์

2.

3.

สินคา้และบริการ

4.

2. เน้นการค้าขายทางอนิเตอร์เน็ต

ทางออนไลน์

1. สามารถมีจาํนวนรายการของสินคา้มากกวา่

2. สร้างธุรกิจเสมือนจริง คู่แข่งลอกเลือนแบบยาก

3.

โลกมาจดัจาํหน่าย และอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่

ลูกคา้

(วรีะพงศ ์ มาลยั, 2550)
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จากการศึกษาของ (2556) พบวา่

(application)

(foursquare)

อะไรอยู ่หรือการไปกด " (like)"บนเฟซบุ๊ค (facebook)

(new media)

วิธีการคิด การดาํเนินชีวิต การปฏิบติั รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัอย่างชดัเจน การ

พาณิชยผ์า่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Commerce : S-Commerce)จิตติมา จารุวรรณ์และอร

กญัญา โฆษิตานนท์(2555) พบวา่ผู ้ Facebook

รองลงมาคือ Youtube ตอบสนองความต้องการในการค้นหาข้อมูลรวมไปถึงการ

Facebook

ใชท้างการตลาด รองลงมาคือ Youtube

Facebook

ประสบความสําเร็จได้

(Customer

Relation Management) และการจดัทาํฐานขอ้มูล (Data  Base) โดยบริษทัจะตอ้งทาํ

ข้อมูลมา

ประกอบการตดัสินใจเลือกกลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย

การประชาสัมพนัธ์

คอตเลอร์และอาร์มสตรอง (Kotler & Armstrong, 2006, 401) ไดใ้ห้ความหมายของการ

ประชาสัมพนัธ์ไวว้า่ การประชาสัมพนัธ์หมายถึง

ดา้นลบ
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สามารถสรุปความหมายของการประชาสัมพันธ์ได้ว่า การประชาสัมพนัธ์ หมายถึง

ภาพลกัษณ์ใหก้บัธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี

1. การให้ข่าว (Publicity)

ลข่าวสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายเหมือนกบัการ

ประเภทของการให้ข่าว ไดแ้ก่ การจดัทาํเอกสารข่าว หรือข่าวแจก

การจดัทาํบทความสารคดี การทาํภาพข่าวแจก

2. การสัมภาษณ์ (Interview)

(Exclusive)

3. (Corporate Advertising)

(เบญจวรรณ  สุจริต, 2554, 99)

4. การให้การสนับสนุนด้านการตลาด (Sponsorship  Marketing) การให้การสนบัสนุน



217

10.4การใหก้ารสนบัสนุนดา้นการตลาดของบริษทัเดอร์เบล จาํกดั

5. การตลาดโดยใช้เหตุการณ์ (Event  Marketing)การตลาดโดยใชเ้หตุการณ์เป็นกิจกรรม

บริษทั บริษทั

ใหม่ วนัสงกรานต ์วนัวาเลนไทน์ เป็นความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในจงัหวดัอุดรธานี

ร่วมจดัฉลองมงคลสมรส “ววิาห์  ลา้นบวั”

10.5 การประชาสัมพนัธ์ววิาห์ ลา้นบวั

6. (Cause – Relate  Marketing)

บริษทั และการบริจาคด้วยกนั มุ่ง

สร้างให้กลุ่มเป้าหมายไดรู้้สึกถึงการมีส่วยร่วมในการบริจาคให้กบัหน่วยงานการกุศลต่างๆ โดย

บริษทั เช่น บริษทันาร์เนีย ผลิตภณัฑ์ดูแลผิว จะนาํเอาเงิน

บริษทั อผลิตภณัฑ์นาร์เนียช่วงปีใหม่ และ

เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา

7. ชุมชนสัมพันธ์ บริษทักบั

บริษทั รกิจของบริษทัอาจจะส่งผลกระทบ

กบัชุมชน โดยหากเกิดปัญหากบัชุมชนจะส่งผลเสียกบับริษทัในอนาคตได ้กิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์

ไดแ้ก่ การทาํให้ชุมชนสวยงาม การจา้งงานในชุมชน การร่วมกิจกรรมของผูบ้ริหารกบัชุมชน การ

พฒันาใหชุ้มชนเจริญเติบโตไปพร้อมบริษทัเป็นตน้
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แรงของธุรกิจในยุคปัจจุบนั การประชาสัมพนัธ์เขา้มามีบทบาทเป็นอยา่ง

โดย

สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่ง

สรุป

ประเภทต่างๆ โดยมีอุปถมัป์ค่าใช้จ่าย

ษณาสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ

1) การโฆษณาระดบัชาติ 2) การโฆษณาคา้ปลีก 3) การโฆษณาการคา้ 4) การโฆษณา

สินค้าอุตสาหกรรม 5) การโฆษณาสู่กลุ่มอาชีพเฉพาะ 6) การโฆษณาสถาบนั 7) การโฆษณา

เปรียบเทียบ 8) การโฆษณาร่วมกนั การโฆษณามีวตัถุประสงคโ์ดยยึดหลกัการกาํหนดวตัถุประสงค์

ของการโฆษณาตามตวัแบบ DAGMAR 4 1) การรู้จกั

2) ความเขา้ใจ 3) 4) ป็นวธีิการบริหารข่าวสารจากผูส่้ง

กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ ไดแ้ก่ 1) สินคา้เป็นพระเอก 2) การใช้บุคคลรับรองสินคา้ 3)

4) การเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์ 5) การเปรียบเทียบก่อนและหลงัใช้ 6) ใชภ้าพเกินความ

จริง 7) การใชเ้สียงเพลงและเสียงดนตรี 8) สัญลกัษณ์และอุปมาอุปมยั 9) การใชอ้ารมณ์ขนั และ 10)

5 ประเภทคือ 1)

1.1) หนงัสือพิมพ์ 1.2) นิตยสาร 1.3) ไปรษณีย์ 2) 2.1) ป้าย

โฆษณากลางแจง้ 2.2) ป้ายอิเล็คทรอนิค2.3) 3) 3.1)

ในอาคาร 3.2) การโฆษณา ณจุดขาย 4) 5) 5.1) โทรทศัน์

5.2) วทิยุ 5.3) 5.4) อินเตอร์เน็ต

การส่งเสริมการขาย หมายถึง การเสนอคุณค่าพิเศษหรือการจูงใจด้วยผลิตภัณฑ์ต่อ

ผูบ้ริโภคคนกลางในช่องทางจดัจาํหน่าย และพนักงานขาย โดยมี

1) 2) 3)

4) 5) 6)

สนบัสนุนจากผูแ้ทนจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการขายสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยพิจารณา
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1) การส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่

1.1) การลดราคา 1.2) ของแถม 1.3) การแจกของตวัอยา่ง1.4) คูปอง 1.5)การชิงรางวลั1.6)แสตมป์

การคา้ 1.7) 1.8) การรับประกนั 1.9) การจดักิจกรรมพิเศษ 1.10) การ

ใหบ้ริการหลงัการขายฟรี 1.11) การสาธิตผลิตภณัฑ์ 1.12) 2) การส่งเสริมการ

ขายมุ่งสู่คนกลาง ไดแ้ก่ 2.1) การให้ส่วนลดการคา้ 2.2) การแถมสินคา้ 2.3)

2.4) การฝึกอบรม 2.5) การจดัแสดงสินคา้และนิทรรศการ 2.6) การโฆษณาร่วมกนั 2.7) การแข่งขนั

การขาย 2.8) การใหเ้งินค่าเชียร์สินคา้ 2.9) 2.10)

ขาย 3) การส่งเสริมการขายมุ่งสู่พนกังานขาย ไดแ้ก่ 3.1) การฝึกอบรมพนกังานขาย 3.2) การแข่งขนั

ยอดขาย 3.3) 3.4) การจดัประชุมพนกังานขาย 3.5)

3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) พนกังาน

ขายแบบสร้างสรรค์ 2) 3) พนกังานสนบัสนุนการขาย กระบวนการขายโดย

พ 3

7 1) การ

แสวงหาลูกคา้และการพิจารณาคุณสมบติัของลูกคา้ 2) การเตรียมตวัก่อนการเขา้พบ 3) การเขา้พบ

ลูกคา้ 4) การเสนอขายและการสาธิต 5) การขจดัขอ้โตแ้ยง้ 6)การปิดการขาย 7) การติดตามผลและ

การดูแลลูกคา้

วนตวั

ทางตรงได้แก่1) 2) 3) 4) 5)

อินเตอร์เน็ต

สารไปยงั

1) การให้ข่าว 2) การ

สัมภาษณ์ 3) 4) การให้การสนบัสนุนดา้นการตลาด 5) การตลาดโดยใช้

เหตุการณ์6) 7) ชุมชนสัมพนัธ์
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กจิกรรมท้ายบท

ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มยอ่ย ใหแ้ต่ละกลุ่มมีสมาชิก 5-6 3 ธุรกิจ

พร้อมระบุรูปแบบของการโฆษณาการส่งเสริมการขายการขายโดยพนกังานขายการตลาดทางตรง

และการประชาสัมพนัธ์ ว่ามีรูปแบบการส่งเสริมการตลาดอะไรบา้งและนาํเสนอ

คาํถามท้ายบท

1. จงบอกความหมายของการโฆษณา

2. จง ใชบุ้คคลรับรองสินคา้มา 5 ตวัอยา่ง

3. จง อินเตอร์เน็ตในการดาํเนินธุรกิจในยคุปัจจุบนั

4. จงอธิบาย

5. จงอธิบายกระบวนการขายโดยพนกังานขายอยา่งละเอียด

6. จง 1 ตวัอย่าง พร้อม

อธิบายอยา่งละเอียด
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