
 
1 

 

เอกสารประกอบการสอน 

วิชา การจัดการตลาด 

รหัสวิชา MPP5607 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทนิชา โชติพทิยานนท์ 

 

 

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  

วทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 



 
2 

2. การประเมินผล  

1. สังเกตการตอบคำถามและตัง้คำถาม  

2. สังเกตการอภิปรายร่วมกันขณะทำงานเป็นกลุ่ม  

3. สังเกตบทบาทหัวหนา้และสมาชิกในการทำงานเป็นกลุ่ม  

4. สังเกตการณ์นำความรู้ไปใช้ในการทำแผนผังประมวลความรู้  

5. วัดเจตคติจากการสังเกตพฤติกรรม การกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม  และ

คุณภาพของผลงาน  

6. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการตอบคำถามและซักถามปัญหาของนักศึกษาใน

ห้องเรยีน  
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แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1 

รหัสวิชา MPP 5607  การจัดการตลาด จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) 

--------------------------------------------------------------------- 

แผนบริหารการสอนประจำบทท่ี 1 ความหมาย และความสำคัญของการตลาด 

หัวข้อเน้ือหา 

1. ความหมายของการตลาด 

2. ความสำคัญของการตลาด 

3. วิวัฒนาการทางการตลาด 

 

วัตถุประสงค์การสอน 

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับหมายของการตลาด 

2. สามารถอธิบายแนวคิดทางการตลาด 

3. เข้าใจถึงวิวัฒนาการทางการตลาด 

 

สื่อการสอน 

1. สื่อการสอน Power Point 

2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดการตลาด 

3. กรณีศกึษาทางการตลาด 
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บทที่ 1  

ความหมาย และความสำคัญของการตลาด 

การตลาด (Marketing) คือ การกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ในธุรกิจที่ทำให้เกิดการนำสินค้า

หรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค หรือผู้ใช้บริการนั้น ๆ โดยได้รับความพอใจ ขณะเดียวกันก็

บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ 

ตลาด (Market) คำว่าตลาดสำหรับนักการตลาด จะมีความหมายในสองนัย คือ 1) 

ความหมายแบบแคบ หมายถึง สถานที่ที่ผู้ซือ้และผูข้ายมาพบกัน เพื่อตกลงแลกเปลี่ยนหรอืซื้อขาย

สินค้าหรือบริการระหว่างกัน และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในสินค้าหรือ

บริการนั้นๆ ด้วย  2) ความหมายแบบกว้าง หมายถึง กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่มีความจำเป็นและ

ความตอ้งการ (Needs and Wants) ในผลิตภัณฑ์ มีความเต็มใจ มีความสามารถในการแลกเปลี่ยน 

และมีอำนาจในการตัดสินใจซื้อ เพื่อให้ได้รับความพอใจของตน 

การตลาด (Marketing) การตลาด ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน และมี

ผูใ้ห้ความหมายหรือนิยามของการตลาดไว้เป็นจำนวนมาก เช่น 

Peter Drucker ให้ความหมายของการตลาด ดังนี้ "การตลาด คือความพยายามทำให้การ

ขายขยายกว้างออกไป และด้วยความรวดเร็วที่สุด" 

William J. Stanton ได้กล่าวไว้ว่า "การตลาด หมายถึง กิจกรรมทางธุรกิจทั ้งหมด ที่

สามารถส่งผลกระทบระหว่างกันได้ เช่น การกำหนดราคา การจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ และ

การส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้า ทั้งในปัจจุบันและผู้ที่คาดว่าจะ

เป็นลูกค้าในอนาคต" 

สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Marketing Association: AMA) ให้ให้

นิยามคำว่าการตลาดไว้ดังนี ้ "การตลาด หมายถึง กระบวนการวางแผนและบริหารในด้าน



 
5 

แนวความคิด การกำหนดราคา การส่งเสริมการตลาด การจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ เพื่อให้

เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ ซึ ่งทำให้ผู ้บริโภคได้รับความสุขความพอใจและบรรลุ

วัตถุประชสงค์ขององค์กร" 

Dr. Philip Kotler ศาสตราจารย์ด้านการตลาดที่มีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้

นิยามของการตลาดว่า "การตลาด คือ กิจกรรมต่างๆ ที่มนุษย์กระทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความ

จำเป็นและความตอ้งการใหเ้ป็นที่พอใจโดยผ่านกระบวนการการแลกเปลี่ยน" 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์ประกอบของการตลาดที ่สำคัญ มีดังนี ้ การตลาดจะต้อง

ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การผลิตสินค้าและการใหบ้ริการ จากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค จะต้อง

เป็นการตอบสนองต่อความจำเป็น (Need) และความต้องการ (Want) ของมนุษย์หรือผู้บริโภค ใน

ที่นี้ ความจำเป็น หมายถึง ความต้องการในปัจจัยแห่งการดำรงชีวิตที่มนุษย์ขาดไม่ได้ คือ อาหาร  

ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ในขณะที่ ความต้องการ หมายถึง ระดับของความ

ต้องการที่อยู่นอกเหนือความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เช่น ความต้องการรับประทานหู

ฉลาม ซึ่งถือเป็นอาหารที่อยู่นอกเหนอืความจำเป็นด้านอาหารของมนุษย์ เป็นต้น 

จะต้องมีการแลกเปลี่ยน ซึ่งการแลกเปลี่ยนในปัจจุบันได้ใช้มาตรฐานเงินตรา (Money 

System) เป็นเครื่องมอืในการประเมินมูลค่าของสินค้าหรอืบริการ 

 

บทบาทและหลักความสำคัญของการตลาด 

การตลาดเป็นกระบวนการที่เกี ่ยวข้องกับกิจการ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน การ

ดำเนินการทางด้านการตลาดจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในแง่ของทั้งในแง่ของผลดี หรือ

ผลประโยชน์ที ่จะได้รับ และผลกระทบด้านผลเสียทั ้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งจำแนก

ความสำคัญของการตลาดได้ดังต่อไปนี้ 
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1. ความสำคัญของการตลาดที่มีต่อสังคมและบุคคล การตลาดมีความสำคัญที่มีต่อสังคม

และบุคคลดังต่อไปนี้ 

1 .1 การตลาดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซือ้ของบุคคล 

1.2 การตลาดช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาการในสังคมให้สูงขึน้ 

1.3 การตลาดทำให้เกิดงานอาชีพต่าง ๆ แก่บุคคลเพิ่มมากขึ้น 

2. ความสำคัญของการตลาดที่มตี่อระบบเศรษฐกิจ การตลาดทำให้เกิดการซือ้ขายสะดวก 

รวดเร็ว ผู้ซื้อผู้ขายติดต่อสัมพันธกันได้ตลอดเวลา การปฏิบัติต่าง ๆ ทางการตลาดก็มีผลกระทบ

ต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมากมายดังนี้ 

2.1 การตลาดช่วยใหป้ระชาการมรีายได้สูงขึ้น 

2.2 การตลาดทำให้เกิดการหมุนเวียนของปัจจัยการผลิต 

2.3 การตลาดช่วยสร้างความตอ้งการในสินค้าและบริการ 

2.4 การตลาดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 

แนวความคิดทางการตลาด 

นักการตลาดมีแนวความคิดทางการตลาดที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการกำหนดแผนการ

ตลาดและบริการลูกค้าที่แตกต่างกันดังนี้ 

1. แนวความคิดเกี่ยวกับการผลิต (The Production Concept) 

2. แนวความคิดเกี่ยวกับผลติภัณฑ์ (The Product Concept) 

3. แนวความคิดเกี่ยวกับการขาย (The Selling Concept) 
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4. แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด (The Marketing Concept) 

5. แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคม (The Societal Marketing Concept) 

6. แนวความคิดมุ่งการตลาดเชิงยุทธ์ (The Strategic Marketing Concept) 

เพื่อให้การดำเนินงานทางการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ นักการตลาดจะต้องกำหนดกล

ยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย กำหนดตลาดเป้าหมาย และกำหนดส่วนประสมทางการตลาด 

ที่เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดเป้าหมาย ให้ได้รับความพอใจ

สูงสุดดังนี้ 

1. กำหนดตลาดเป้าหมาย คือการกำหนดกลุ่มลูกค้า หรือตลาด ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ 

คือ 

1.1 บุคคลธรรมดาในตลาดผู้บริโภค 

1.2 ผูท้ี่ซือ้เป็นสถาบันหรือองค์กรในอุตสาหกรรม 

2. กำหนดส่วนผสมทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ

ดังต่อไปนี ้

2.1 ผลติภัณฑ์ (Product) 

2.2 ราคา (Price) 

2.3 การจัดจำหน่าย (Place) 

2.4 การส่งเสริมการขาย (Promotion) 

 

ความสำคัญของการตลาด  
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เพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสำคัญของการตลาด จงึได้แบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังนี้ 

ความสำคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ระบบเศรษฐกิจในความต้องการของทุกประเทศ คือ ระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ และมี

อัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการตลาดจะเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจ

เกิดสภาวการณ์ข้างตน้ได้ด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

- การตลาดเป็นกลไกหลักในการผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจสามารถขยายตัวและเติบโต 

- การตลาดจะเป็นเครื่องมือในการยกระดับการดำรงชีวิตของผู้บริโภคในสังคมให้สูงขึ้น 

ซึ่งเกิดขึ้นจากระบบการแข่งขันทางการตลาดที่จะเป็นปัจจัยให้ผู้ผลิตเร่งพัฒนาสินค้า

หรอืบริการของตนให้มคีุณภาพเกิดความสะดวก และมีราคาต่ำกว่าคู่แข่งขัน 

- การตลาดจะเป็นปัจจัยใหเ้กิดการกระจายรายได้และการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น 

 

ความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ 

ตามที่ได้กล่าวถึงความสำคัญของการตลาด ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจไปแล้วนั ้น ทำให้

พิจารณาได้ว่า การตลาด คือ กิจกรรมหลักประการหนึ่งของภาคธุรกิจ และเป็นเครื่องมือของการ

สร้างผลกำไรหรือนำไปสู่เป้าหมายอื ่นๆ ขององค์กร โดยสามารถประมวลความสำคัญของ

การตลาดต่อภาคธุรกิจ ได้ดังนี้ 

- การตลาด เป็นกิจกรรมหลักขององค์กรธุรกิจที่จะก่อใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือ

บริการขององค์กรไปสู่ผูบ้ริโภค และนำรายได้มาสู่องค์กรในที่สุด 

- การตลาด นำมาซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดขององค์กร เช่น การสร้างผล

กำไรสูงสุด และในระยะยาวคือการขึ้นเป็นผู้นำตลาดขององค์กร หรือแม้แต่การเป็นที่

ยอมรับของผู้บริโภค เป็นต้น 

-  
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ความสำคัญต่อหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร 

หน่วยงานภาครัฐ (หมายความรวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร 

เช่น สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคม หรอืองค์กรเพื่อสาธารณกุศลต่างๆ สามารถนำการตลาดมา

เป็นเครื่องมอืเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานหรอืองค์กรใหบ้รรลุเป้าหมายที่ตอ้งการได้ 

 

ความสำคัญต่อผู้บริโภค 

ผูบ้ริโภคจะได้รับประโยชน์จากการตลาดภายในระบบเศรษฐกิจ ดังนี้ 

- ผูบ้ริโภคจะสามารถเลือกสรรสินคา้หรอืบริการที่มีคุณภาพได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

- การตลาด ทำให้สินคา้หรอืบริการมรีาคาที่ถูกลง เมื่อเทียบกับคุณภาพและความพอใจ

ที่ได้รับ ช่วยใหเ้กิดการกระจายสินค้าหรอืบริการไปสู่ตลาดได้อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้

องค์กรธุรกิจสามารถบริหารกระบวนการการผลิต และการดำเนินงานด้านอื่นๆ ให้มี

ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจได้ 

 

การตลาดกับการดำเนินงานขององค์กรประเภทต่างๆ  

การตลาด เป็นเครื ่องมือทางการบริหารและจัดการที ่จะขาดเสียมิได้ สำหรับการ

ดำเนินงานขององค์กรประเภทต่างๆ ทั้งในส่วนที่มีการนำการตลาดมาใช้เพื่อการดำเนินงานของ

องค์กร อย่างเข้มข้นและการเลือกใช้เพียงบางส่วน เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้สำเร็จตาม

เป้าหมายที่กำหนด เช่น การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เป็น

ต้น 
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ถึงอย่างไร ถือได้ว่าการตลาดได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดและการดำเนินงานของ

องค์กรทุกประเภทอย่างแยกขาดจากกันไม่ได้ โดยสามารถที่จะประมวลประเภทขององค์กร และ

ความจำเป็นต่อการใชก้ารตลาดเป็นเครื่องมอืในการบริหารองค์กรเหล่านั้น ได้ดังนี้ 

การตลาดกับการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจ 

โดยทั่วไปแล้วการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจ ย่อมมีเป้าหมายสูงสุด คือ การสร้าง

ผลตอบแทนที่คุ ้มค่าต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้น ซึ่งนั่นย่อมหมายถึง การสร้างผลกำไรจากการ

ดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อเป้าหมายดังกล่าว การตลาดจะเข้ามามีบทบาทอย่างสูงต่อการ

ดำเนินงานขององค์กรนับตั้งแต่การกำหนดกรอบการจัดตั้งเพื่อเริ่มดำเนินธุรกิจ หรือดำเนินงาน

ตามแผนงานใดๆ ขององค์กรที่มีการจัดตั้งแล้ว ซึ่งในเบื้องต้นนี้ อาจจะเกิดจากความสามารถด้าน

การผลิตสินค้าหรือบริการเป็นหลัก (Product Concept) หรือเกิดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงโอกาสหรือ

ช่องว่างทางการตลาดที่เกิดขึน้ในแต่ละช่วงเวลา (Marketing Concept) ของผู้บริหารองค์กร เป็นต้น 

โดยสามารถที่จะกล่าวโดยสรุปได้ว่า การตลาดมีความสำคัญต่อการบริหารองค์กรธุรกิจ 

ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

- เป็นสิ่งที่ผู้ถือหุ้น ผูป้ระกอบการ และผูบ้ริหารขององค์กร จะต้องพิจารณาเป็นเบื้องต้น 

ก่อนการลงทุนในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใดๆ เพราะหากไม่มีตลาดที่ดีมารองรับได้

อย่างเหมาะสมเพียงพอธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้นๆ ย่อมไม่สามารถดำเนินการได้

อย่างยั่งยนื 

- เป็นเครื่องมอืในการพิจารณาความเป็นไปได้ของแผนงานทางธุรกิจในแต่ละโครงการ 

- เป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลกำไร หรือผลตอบแทนที่คุ ้มค่าการ

ลงทุนขององค์กร และผูถ้ือหุน้ 

- เป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์อันดีแก่สินค้าหรือบริการขององค์กร ให้เป็นที่

ย่อมรับของสังคม เป็นต้น 
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การตลาดกับการบรหิารในหน่วยงานภาครัฐ 

การกำหนดนโยบายหรือมาตรการใดๆ เพื่อการบริหารและปกครองประเทศ ซึ่งมีเป้าหมาย

ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยให้สูงขึ้น โดยการสร้างเสถียรภาพและความ

มั่นคงแก่ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งหมายถึงการพยายามก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้าง

รายได้ให้เกิดขึ้น จากการลงทุนดำเนินธุรกิจภายในประเทศและส่งออกสินค้าหรือบริการที่ผลิตได้

ออกจำหน่ายยังตลาดโลก เพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกลับมาสู่ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ และ

ส่งผลไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศให้สูงขึ้นเป็นลำดับ การบริหารงานที่

จะก่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวได้ จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจกลไกการ

ทำงานของการจลาดเป็นพืน้ฐาน 

การตลาดกับองค์กรสาธารณกุศล 

เพื่อให้เห็นถึงบทบาทของการตลาดต่อองค์กรสาธารณกุศลได้ชัดเจนขึ้นจึงขอสรุปเป็น

หัวข้อ ดังนี้ 

- ใช้การตลาดเป็นเครื่องมอืในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในสังคม 

- ใช้การตลาดเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ และเป้าหมาย

ขององค์กร ไปยังกลุ่มเป้าหมายในสังคม 

- ใช้การตลาดเป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่องค์กรเพื่อการเป็นที่

ยอมรับของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายขององค์กร 

- ใช้การตลาดเป็นเครื่องมือในการแสวงหาทุน หรือความร่วมมือด้านต่างๆ เพื่อการ

ดำเนนิงานขององค์กรตามเป้าหมายที่กำหนด 

- ใช้การตลาดเป็นเครื่องมอืในการดำเนินงาน ให้สำเร็จหรอืบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ขององค์กร 

การตลาดกับองค์กรทางการเมือง 
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องค์กรทางการเมือง ในที่นี้ มีความหมายถึง พรรคการเมือง และกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่มี

วัตถุประสงค์เพื่อการเคลื่อนไหวทางการเมือง เช่น สมาพันธ์เกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน สหภาพ

แรงงานต่างๆ เป็นต้น 

การตลาดได้เข้ามามีบทบาทต่อองค์กรและกลุ่มการเมืองเหล่านี้มากขึ้น นับตั้งแต่โลกได้

ก้าวสู่ยุคการบริหารและจัดการสมัยใหม่ กอปรกับความรูข้องบุคลากรรุ่นใหม่ในกลุ่มองค์กรเหล่านี้ 

ที ่มีความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการตลาดต่อการดำเนินงานงานขององค์กรทาง

การเมอืงเช่นในปัจจุบันนี้ 

การตลาดมีบทบาทอย่างมากสำหรับองค์กรทางการเมือง โดยเฉพาะในด้านการสร้าง

ภาพลักษณ์ การกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมทางการเมือง และการเผยแพร่บทบาทหน้าที่หรือ

ภารกิจขององค์กรที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ ทางการเมอืงในแต่ละจังหวะเวลา โดยอาศัยปัจจัยด้าน

ความก้าวหน้าของกิจการสื่อมวลชนมาเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินงานเข้าด้วยกัน 

 

 

 

ปรัชญาในการบรหิารการตลาด  

การเรียนรู้หลักการบริหารการตลาด ควรทำความเข้าใจถึงปรัชญาหรือแนวความคิดใน

การบริหารการตลาด ที่ได้มกีารจัดแบ่งออกเป็น 5 แนวความคิด ดังนี้ 

1. แนวคดิเน้นการผลิต (Production Concept) 

ผู้ผลิตสินค้าให้ความสำคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิต 

(Productivity) ให้สินค้าที่ผลิตได้มีจำนวนมากภายใต้ต้นทุนการผลิตต่ำที่สุด เพื่อให้การจำหน่าย
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สามารถจำหน่ายได้ในราคาต่ำ เพราะในช่วงเวลานั้นผู้บริโภคจะพิจารณาซื้อสินค้าจากปัจจัยด้าน

ราคา มากกว่าคุณภาพหรอืรูปแบบของสนิค้า 

2. แนวคดิเน้นผลิตภัณฑ์ (Product Concept) 

เป็นช่วงต่อเนื่องจากแนวคิดเน้นการผลิต เพราะเกิดผู้ผลิตหรือคู่แข่งขันในตลาดจำนวน

มาก ทั้งยังสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้น ในขณะที่สินค้าจาก

ผูผ้ลติแต่ละรายไม่มีขอ้แตกต่างด้านราคาจำหน่ายมากนัก ผูบ้ริโภคจงึเริ่มตระหนักถึงคุณภาพมาก

กว่าเดิม เช่น รถยนต์จะต้องมีความทนทาน และเร็วขึ ้น หรือวิทยุ ที่จะต้องรับสัญญาณได้ มี

คุณภาพเสียงชัดเจนขึน้ เหล่านี้เป็นต้น ผูผ้ลติจงึหันมาให้ความสำคัญกับการผลติสินค้าที่มีคุณภาพ

ตามความคาดหวังของผูบ้ริโภค เพื่อสร้างขอ้แตกต่างให้กับสินค้าของตนในตลาด 

3. แนวคดิเน้นการขาย (Selling Concept) 

เป็นแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นต่อเนื่องจากแนวคิดที่เน้นผลิตภัณฑ์ เพื่อแก้ปัญหายอดขาย

ตกต่ำ ทั้งๆ ที่สนิค้ามีคุณภาพ จงึเน้นที่การขายโดยพนักงานขายเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ

สินค้าที่เสนอขายนั้นๆ และสามารถเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ผลิตได้อย่างมาก การขายจึงเฟื่องฟูในยุค

ดังกล่าวนี ้อย่างไรก็ตาม การขายได้เริ่มตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วตามสัดส่วนความเชื่อถือ

ที่ผู้บริโภคมีต่อพนักงานขาย ซึ่งเป็นเพราะความต้องการขายของพนักงานขายในอันที่จะพยายาม

ขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคได้มากกว่าคู่แข่งขัน โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพและปัจจัยอื่นๆ ของสินค้ากับ

ความจำเป็นและต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง จึงสร้างความไม่พอใจและเป็นทัศนคติในด้าน

ลบที่ผู้บริโภคมตี่อพนักงานขายอย่างมาก 

4. แนวคดิเน้นการตลาด (Marketing Concept) 

แนวคิดนี้เกิดขึน้ภายหลังแนวคิดด้านการขายตกต่ำลง และถือเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

ทางธุรกิจ กล่าวคือ ไม่ได้เริ่มต้นที่การผลิตสนิค้าแล้วจงึคิดหาช่องทางจัดจำหน่ายออกไปดังเช่นยุค

ต่างๆ ที่ผ่านมา แต่จะเริ่มต้นจากการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญ
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จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้รับมาดำเนินการผลิตสินค้า เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภคภายใต้

ผลตอบแทนในรูปของกำไรสูงสุดที่องค์กรจะได้รับและในปัจจุบันแนวคิดดังกล่าว ยังคงถือเป็น

แนวคิดหลักของการดำเนินธุรกิจทั่วไป 

5. แนวคดิการตลาดเพื่อสังคม (Societal Marketing Concept) 

เป็นแนวคิดที่พัฒนาขึ้นจากความเห็นว่าการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคและผลกำไรสูงสุดขององค์กรเท่านั้น ไม่ถือเป็นแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อ

สภาพเศรษฐกิจและสังคม เพราะการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด สามารถที่จะสร้างผลกระทบ

ทางลบต่อสังคมโดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญ เช่น กระตุน้ให้เกิดการบริโภคอย่างไร้เหตุผล เกิดการ

แบ่งชนชั้นภายในสังคม เกิดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นผลร้ายต่อสังคมใน

ระยะยาวอย่างยิ่ง ผูบ้ริหารการตลาดในปัจจุบัน จงึควรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคม

โดยรวมควบคู่ไปกับการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 

วิวัฒนาการกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) ก่อนถงึยุค Marketing 3.0 

 ปัจจุบันการตลาดได้มีวิวัฒนาการมาอย่างมากมาย ซึ่งในปัจจุบันนี ้กล่าวได้ว่าเราเข้าสู่ยุค

การตลาด 3.0 ตามทฤษฎีตะวันตก แต่ในประเทศไทยก็ได้มีหนังสือ Creative Economy ที่ได้กล่าว

ว่าเป็นการตลาดยุค 4.0 แนวความคิดทางการตลาดมีวิวัฒนาการ ดังต่อไปนีแ้นวความคิดด้านการ

ผลิต แนวความคิดด้านการขาย  แนวความคิดด้านความร่วมมือทางสังคม ธุรกิจมีการพัฒนามา

อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ยุคแรกๆ ของธุรกิจ คือ 

– ยุคปฏิวัตอิุตสาหกรรม 

– ยุคเน้นการผลิต 

– ยุคเน้นการขาย 
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ยุคการตลาดยุคแรก ซึ่งก็คือการตลาด ยุค 1.0 และพัฒนาต่อเนื่องมาเป็น ยุค 2.0 และยุค 

3.0 ซึ่งทั้งนีม้ิได้หมายความว่า แต่ละยุคที่ผ่านไป เราจะยกเลิกสิ่งที่เคยปฏิบัติในอดีตทั้งหมด แต่จะ

เป็นการพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ ้น หรือเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้นเรื ่อยๆ หรือสร้างนวัตกรรม ใหม่ทาง

การตลาดด้วยเทคโนโลยีที่สุดขึน้ ลูกค้าพอใจ และวิวัฒนาการมากขึ้น 

Marketing Evolution 1.0 to 3.0 Era 

1. ยุค 1.0 เป็นยุคที่ศูนย์กลางอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ ยุคนี้จัดเป็นยุคแรกของการตลาดที่ต่อเนื่อง

จากยุคโบราณ ที่ไม่เน้นการตลาดแต่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม เราเรียนรู้ว่าเราต้องพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที ่มีความแตกต่างจากคนอื ่น มีจุดขายชัดเจน เป็นยุคของการวางตำแหน่งสินค้า 

(Positioning) กำหนดกลยุทธ์ตลาดด้วย 4 PS พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องมีคุณภาพ มีฟังก์ชันที่ดี 

ตั้งราคาให้ถูกต้อง หาช่องทางขายให้ถูกกับผลิตภัณฑ์และลูกค้า ทำการสื่อสารไปหาลูกค้าว่าของ

เราดีอย่างไร ล่อใจลูกค้าด้วยโปรโมชัน สูตรสำเร็จ คือ การเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายและช่องทาง

จำหน่ายให้ครอบคลุมได้ 80% ผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร และสร้างยอดขาย หรือกระบวนการ

ขาย ด้วยการให้ทดลองผลิตภัณฑ์และโปรโมชันจัดรายการส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้ นการ

ตัดสินใจซื้อให้ได้ยอดขายเข้ามาอย่างรวดเร็ว ในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ใดๆ จะรู้ว่าติดตลาด

หรือไม่วัดผลภายใน 3 เดือน ความสัมพันธ์ในยุคนี้เป็นแบบ One to Many กล่าวคือ มีผู้ผลิตราย

เดียว (หรอืน้อยราย) แต่ตดิต่อกับลูกค้าเป็นจำนวนมากหรือหลายราย 

2. ยุค 2.0 คือ ยุคที่ศูนย์กลางอยู่ที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การเน้นการสร้างความพอใจสูงสุด

แก่ลูกค้า โดยบริหารการตลาดแบบเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และมักมุ่งไปที่การดึงดูดใจลูกค้าหรือ

ซือ้ใจลูกค้า นักการตลาดจะพยายามศกึษาค้นคว้าวิจัยข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า 

การรู ้ว ่าลูกค้าเป็นใคร ชอบอะไร ต้องการอะไร เปรียบเทียบกับคู ่แข่งอย่างไร เราจะสร้าง

ความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือเอาใจลูกค้าได้อย่างไร และยุคนี้ยังคงใข้ยอดขายหรือกำไรเป็นตัวชี้วัด

ความสำเร็จ เครื ่องมือที ่มักใช้กันมาก คือเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น CRM 

Customer Relationship Management คือ มุ่งหวังให้ลูกค้าแต่ละรายมีความสัมพันธ์อันดีกับสินค้า 
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และบริษัท CEM Customer Experience Management หรือ Experiential Marketing คือ การบริหาร

ประสบการณ์กับลูกค้า เพราะเชื่อว่าทุกครั้งที่ลูกค้าเห็นเรา ติดต่อกับเรา ทุกจุดสัมผัสระหว่างเรา

กับลูกค้า (Contact Points) 

นักการตลาดจะมุ่งที่กิจกรรมการตลาดซึ่งทำให้ลูกค้าพอใจ มีประสบการณ์เป็นบวกทุก

ครั้ง ทั้งก่อนซือ้ ระหว่างบริโภค และหลังบริโภค รวมทั้งการซื้อซ้ำครั้งต่อไป ฯลฯ กลยุทธ์การตลาด

และโสตสัมผัสทั้งห้า (Senses Marketing) เพื่อสร้างประสบการณ์กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ทดลอง 

จนเกิดความสัมพันธ์ที ่ด ีและเกิดความภักดีในที ่ส ุด ในยุคนี ้ท ุกอย่างจะ Customized และ 

Personalized ให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย (1-2-1 Marketing) ดังนั้นผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการราย

เดียวไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ จงึตอ้งรวมกันตอบโจทย์ลูกค้าที่เรียกว่า Solutionความสัมพันธ์

เป็นแบบ Many to One หรอื One to One กล่าวคือ ผู้ผลิตรายเดียว (หรอืหลายรายร่วมกัน) จะต้อง

สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าแต่ละคน 

3 . ยุค 3.0 เป็นยุคที่ศูนย์กลางอยู่ที่ความร่วมมอืกันของสังคม ประชาสังคม รวมทั้งการนำ

เทคโนโลยีมาช่วยในการเชื่อมต่อสังคมในเชิงบวก ยุคนี้การตลาดเน้นที่จิตวิญญาน หรือการสร้าง

แนวคิดต่างๆ หรืออาจเรียกว่า ลัทธิ โดยใช้ตราสินค้า (Brand) เป็นเครื่องมือสนับสนุน และใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเชิงสังคมเป็นเครื่องมือ (เช่น Social Network Internet) โดย

จะเน้นที่จติวิญญาณซึ่งมุ่งที่คุณค่า ทำตนให้เป็นประโยชน์ โดยมีสาระสำคัญ เช่น 

- ไม่ทำลายสังคมหรือมวลชน People เช่น ศูนย์การเรียนรู้ การอบรม การให้ความรู้ขับขี่

ปลอดภัย หรือ Good Net เครือข ่ายร้านอ ินเทอร ์เน ็ตส ีขาว การทำ CSR (Corporate Social 

Responsibility) 

- ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม Planet ตัวอย่างเช่น Eco Tourism Credit Carbon ไม่เป็นพิษหรือ

ทำลายสิ่งแวดล้อม Green Marketing ชมรมรักษ์อ่าวไทยโดยกลุ่มธุรกิจโรงแรมอ่าวไทย การ

ท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม กลุ่มเก็บขยะชายหาด กลุ่มเก็บขยะใต้ทะเลจากนักประดาน้ำ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าจะเป็นแบบ Many to One ผู้ประกอบการหลายรายมา

รวมตัวกันเป็น Solution ให้กับลูกค้าแต่ละราย 

- กำไรสูงสุด ไม่ใช่เป้าหมายองค์กร และเน้นผลกำไรที่ยั่งยืน ในที่นี้ไม่ได้หมายความเฉพาะ

บริษัท แต่หมายถึงกำไรทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders เช่น Micro 

Finance โดยธนาคาร ICICI Bank ที่อินเดียที่ให้ความช่วยเหลือ สร้างกลุ่มช่วยเหลือตัวเองแก่ผู้

ยากไร้ในอินเดีย SHGs Self Help Groups กลุ่ม Shakati กองทัพขายมดของ ลีเวอร์อินเดีย ที่ลีเวอร์

ดูแล สอนการขาย การดูแลเงิน การค้าให้ จนตั้งไข่ได้ จากแม่บ้านในหมู่บ้านต่างๆ ในชนบท ยุคนี้

ทุกภาคส่วนจะทำกิจกรรมอะไร ต้องคำนึงถึงปลายทางว่าจะมีผลกระทบอะไรที่มีต่อสังคม 

สภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผูผ้ลิตและให้บริการล้วน

มีเครอืข่ายทั้งสิน้และเครอืข่ายทางสังคม Social Network จะมีทั้งในรูปแบบเป็นทางการ เช่น ชมรม 

สมาคม สหพันธ์ สมาพันธ์ หรอืไม่เป็นทางการในรูปแบบในอินเทอร์เน็ต เช่น Wikepidia, Facebook, 

Twitter, Instargram, Blog, WordPress, Cloud, service Location Based Marketing เช่น Four Square 

เครือข่ายเหล่านี ้เป็นทั้งเนือ้หา Content และบริบท Context 

การสื่อสารมีทั้งรับและตอบกลับให้ความเห็น วิพากย์วิจารณ์ ซึ่งเราจะไม่สามารถควบคุม

ได้เลย ได้แต่เป็นผู้สนับสนุนด้วยความจริงใจและรับผิดชอบพนักงานทุกคนในบริษัทก็จะเขาไปมี

ส่วนร่วมในการให้ความเห็นพูดคุย สร้างเครือข่ายกันเอง และสร้างเครือข่ายกับลูกค้า และ

ผูเ้กี่ยวข้อง พันธมิตรเครือข่าย ผูล้งทุนในตลาดหลักทรัพย์ ความสัมพันธ์ในยุคนี้จะเป็นแบบหลายๆ 

ภาคส่วน ฝั่งต้นน้ำ มีกับหลายๆ ส่วนในกลางน้ำ กับหลายๆ ส่วนในปลายน้ำ ที่เรียก Many to 

Many 

พัฒนาการจาก 4P’s ในอดีตสู่ 4C 

ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ในอดีต ได้แก่ Product: สินค้า บริการ ความคิด (ทั้งจับ

ต้องได้และจับต้องไม่ได้) Price: สิ่งที่ตอ้งพิจารณาในการตั้งราคา: ต้นทุน, ความสามารถในการซื้อ

ของลูกค้า, สิ่งแวดล้อมทางการตลาด เช่น คู่แข่ง, กม. Place: การขนส่ง, การคลังสินค้า / การ
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บริหารสินคา้คงเหลือ ช่องทางขายและ Promotion: การโฆษณา: แจ้งข่าวโดยผ่านสื่อต่างๆ และเสีย

ค่าใชจ้่าย,การขายโดยใช้พนักงานขาย: จูงใจด้วยการเจรจา, การส่งเสรมิการขาย: เร่งการตัดสินใจ

ซือ้, ให้ซื้อมากขึ้น การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์:สร้างภาพลักษณ์ 

นิยามของ 4C’s 

1. สินค้า = สิ่งที่แก้ปัญหาใหลู้กค้า (Customer solution) : สิ่งที่ลูกค้าจำเป็น ต้องการบริโภค 

เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ในปัจจุบันความคาดหวังของลูกค้าสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น 

เราจะทำอย่างไรเพื่อตอบสนองความต้องการเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้ หรือเกิน

ความคาดหวังของลูกค้าได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะเป็นการสร้างความจงรักภักดีต่อสินค้าของเรา 

รวมทั้งเป็นการจารึกยี่หอ้ผลติภัณฑ์เราลงไปในจิตใจลูกค้า 

2. ราคา = ค่าใช้จ่ายของลูกค้าหรือประชาชน : ตัวบ่งบอกภาพลักษณ์ของสินค้าที่สำคัญ

ที่สุด ไม่ใช่แค่การตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อ อาทิ ทำไมสินค้าออร์แกนิกมีราคาแพงกว่าสินค้าธรรมดา 

แต่ก็ยังมีผู้ยินดจี่ายเงนิซือ้ เพราะสินค้าออร์แกนิกมีการสร้างภาพลักษณ์ สร้างคุณค่าของสนิค้า 

ตัวอย่าง : การตัง้ราคาค่ารถโดยสารประจำทางแบบธรรมดา (ไม่มีแอร์) กับค่ารถโดยสาร

ปรับอากาศ ควรต่างกันเท่าใดจึงจะสะท้อนภาพลักษณ์ของบริการที่ได้รับ ค่าห้องใน

โรงพยาบาลที่มรีาคาแตกต่างกันระหว่างโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลของรัฐ 

3. สถานที่ = ความสะดวกสบาย : เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ซึ่งใน

ภาครัฐอาจหมายถึงความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเข้ามาใช้

บริการของรัฐ อาจมกีารสร้างตัวชี้วัดความพึงพอใจ การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และการเพิ่ม

ช ่องทางการให ้บร ิการ เช ่น กรมการขนส่งทางบกที ่สามารถต ่อภาษ ีรถประจำป ีได ้ ใน

หา้งสรรพสินค้า 

4. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ = การสื่อสาร : การสื่อสารให้ประชาชนหรือลูกค้าหรือ

ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่ดีของผลิตภัณฑ์ การบริการและโครงการขององค์การ ที่
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ต้องการสื่อสารต่อลูกค้าหรอืประชาชน อาจใชก้ารบริหารการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) 

ในการดำเนินการด้วย ถือเป็นช่องทางในการรับสื่อ ประชาชนเข้าถึงสื่อได้มากที่สุด เช่น การส่ง

หนังสือทางเว็บไซต์โดยไม่ต้องรอหนังสือทางไปรษณีย์ หลักการตลาดในภาครัฐ คือ การเข้าถึง

ประชาชน ส่วนหลักการตลาดของบริษัทฯ คือ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยการเลือกใช้ช่องทาง

การสื่อสารที่เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ดังนั้นสรุปความแตกต่างระหว่าง 4P’s และ 4C’s 4P’s นั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนมุมมองของ

ผู้ขาย เป็นการอธิบายเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้เพื่อโน้มน้าวและอำนวยความสะดวกในการ

แลกเปลี่ยน ในขณะที่มุมมองของผู้ซื้อจะแตกต่างออกไป ตามตารางที่ Robert Lauterborn เสนอไว้ 

ดังตารางที่แสดงไว้ขา้งล่าง 

 

คำถามท้ายบท 

1. จงอธิบายความหมายของการตลาด 

2. จงอธิบายความสัมพันธ์ของการตลาดกับปัจจัยในด้านต่างๆ 

3. จงอธิบายแนวคิดทางการตลาด 

4. จงอธิบายความแตกต่างของวิวัฒนาการการตลาดในแต่ละยุค 
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แผนบริหารการสอนประจำบทท่ี 2 

รหัสวิชา MPP 5607  การจัดการตลาด จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) 

--------------------------------------------------------------------- 

แผนบริหารการสอนประจำบทท่ี 2  สิ่งแวดล้อมทางการตลาด 

หัวข้อเน้ือหา 

1. สิ่งแวดล้อมภายใน     

2. สิ่งแวดล้อมภายนอก 

3. สิ่งแวดล้อมทั่วไป 

วัตถุประสงค์การสอน 

1. สามารถบอกความหมายของสิ่งแวดล้อมทางการตลาดได้ 

2. สามารถบอกประเภทของสิ่งแวดล้อมทางการตลาดได้ 

3. สามารถอธิบายความแตกต่างของประเภทสภาพแวดล้อมทางการตลาดได้ 

สื่อการสอน 

1. สื่อการสอน Power Point 

2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดการตลาด 

3. กรณีศกึษาทางการตลาด 
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บทท่ี 2 

สิ่งแวดล้อมทางการตลาด  

(MARKETING ENVIRONMENT) 

 
สิ่งแวดล้อมทางการตลาด หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการตลาด มีทั้ง 

สิ่งแวดล้อมภายในซึ่งเป็นปัจจัยที่ธุรกิจสามารถควบคมได้ และ สิ่งแวดล้อมภายนอกซึ่งเป็นปัจจัยที่

ธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้ปัจจัยดัง กล่าวมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบาย การวางแผน การ

กำหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดของธุรกิจ ซึ่งธุรกิจจะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานให้ เข้ากับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง

ไป สิ่งแวดล้อมทางการตลาดของบริษัท (Company's marketing environment) ประกอบด้วยสอง

ประเภทใหญ่ๆ คือ ปัจจัยภายในบริษัท (Internal Factors) ประกอบด้วย (1) สิ่งแวดล้อมภายในซึ่ง

เป็นปัจจัยทางการตลาด (Marketing Mix) และ (2) สิ่งแวดล้อมภายในที่เป็นปัจจัยอื่น ซึ่งปัจจัย

ภายในที่บริษัทมีเหนือกว่าคู่แข่งขันถือเป็นจุดแข็งของบริษัท (Strength) ในขณะที่ความอ่อนแอหรือ

ความด้อยกว่าของปัจจัยใจภายในของบริษัทเมื ่อเปรียบเทียบกับคู ่แข่งขันหรือค่าเฉลี่ยของ

อุตสาหกรรม ก็อาจถือเป็นจุดอ่อนของบริษัท (Weakness) ส่วนสิ่งแวดล้อมทางการตลาดอีก

ประเภทหนึ่งคือ ปัจจัยภายนอกบริษัท (External Factors) ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการตลาด 

ประกอบด้วย (1) สิ่งแวดล้อมจุลภาค และ (2) สิ่งแวดล้อมมหภาค โดยสิ่งแวดล้อมภายนอกนี้อาจ

ก่อให้เกิดโอกาสทางการตลาดหรือข้อได้เปรียบแก่ธุรกิจ (Opportunity) หรือสร้างข้อจำกัดหรือ

ปัญหาให้แก่ธุรกิจ (Treat) โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดนี้ เรียกว่าการวิเคราะห์ 

SWOT Analysis และจะนำไปใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การตลาดต่อไป  

 

สิ่งแวดล้อมทางการตลาด  

สิ ่งแวดล้อมทางการตลาด แบ ่งเป ็น  2 ประเภท  คือ สิ ่งแวดล้อมภายใน  (Internal 

environment) และ สิ่งแวดล้อมภายนอก (External environment)  
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1. สิ่งแวดล้อมภายใน (Internal environment)  

เป็นสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยที่อยู่ภายในกิจการ และกิจการสามารถทำการออกแบบหรือ

ควบคุมได้ เรียกว่า ปัจจัยที่ควบคุมได้ (Controllable Factors) ประกอบด้วย  

1.1 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรอ 4 P’sได้แก่  

1.1.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่ธุรกิจนาเสนอขายให้แก่ผู้บริโภคหรือตลาด เพื่อให้เกิด

ความสนใจและต้องการเป็นเจ้าของที่จะนำ มาใช้หรือบริโภค เพื่อสนองความต้องการและความ

จำเป็นให้ได้รับความพึงพอใจ ตัวผลติภัณฑ์จะประกอบด้วย รูปแบบ ลักษณะ สีสัน ตรา สัญลักษณ์ 

ชื่อยี่ห้อ การให้บริการ และการรับประกัน ซึ่งธุรกิจสามารถ พัฒนาปรับปรุงได้อยู่เสมอ  

1.1.2 ราคา (Price) เป็นมูลค่าในการแลกเปลี่ยนซื่อขายผลิตภัณฑ์ และเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคใช้

พิจารณาประกอบการตัดสินใจซื้อ ดังนั ้นการตั้ง ราคาจึงควรให้อยู ่บนความเหมาะสมกับตัว

ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจจึงต้องพิจารณาถึงการเพิ่มขึ้นหรอลดลงของราคาผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถ 

ควบคุมได้  

1.1.3 การจัดจาหน่าย (Place) เป็นโครงสร้างของช่องทางการจัดจำหน่าย  (Channel of 

Distribution) ที่ประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม ต่าง ๆ ที่จะนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย 

ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วย ในการเคลื่อนย้ายกระจายตัวผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค ธุรกิจ 

สามารถเลือกสถานที่หรอืช่องทางการจาหน่ายใหเ้หมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้  

1.1.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยในการจัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ และเป็นการแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่ามี ผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายในตลาด นอกจากนี้การ

ส่งเสริมการตลาดยังทำหน้าที่ศึกษาวิจัยกระบวนการติดต่อสื่อสารให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์  

ระหว่างผู้ผลิตกับผูบ้ริโภค เพื่อนำไปใช้ในการชักชวนผูบ้ริโภคใหซ้ือ้ ผลติภัณฑ์ หรอืเพื่อเตือนความ

ทรงจำให้แก่ผู ้บริโภค โดยอาศัยเครื่องมือ ต่าง ๆ ได้แก่การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การ

ส่งเสริมการขาย และการ ขายโดยใช้พนักงาน  

สิ่งแวดภายในที่เป็นปัจจัยอื่น 

สิ่งแวดล้อมประเภทนี้ คือ ปัจจัยภายในของบริษัทตัวอื่นๆ ที่กิจการสามารถคบคุมเปลี่ยน

เแปลง ให้เป ็นไปตามความต้องการได้เพ ื ่อความคล่องตัวในการบริหารงานและเพิ ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันแก่กิจการ ถือเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุม (Controllable Factors) ได้อกี

ประเภทหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย  
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• สถานะทางการเงิน หรอื เงินทุน (Financial Status)  

• ความสามารถในการค้นคว้าวิจัย (R&D Capability)  

• ทำเลที่ตัง้ (Company Location)  

• คุณภาพของบุคลากร (Human Resources)  

• ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงขององค์กร (Company Image)  

• ความสามารถและประสบการณ์ในการผลติ (Production Skill and Experience)  

 

2. สิ่งแวดล้อมภายนอก (External Environment)  

เป็นปัจจัยภายนอกที่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปในทิศทางที่  ต้องการ ดังนั ้น 

สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจจึงได้แก่องค์ประกอบทั้งหมด ที่อยู่ภายนอกธุรกิจซึ่งส่งผลต่อ

การดาเนินงานส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของ ธุรกิจเป็นพลังผลักดันจากภายนอกองค์การที่มี

อิทธิพลต่อความสามารถในการ บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งพลังเหล่านี้เปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลาและก่อ ให้เกิดทั้งโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ต่อการดาเนิน งาน

ขององค์การ ประกอบด้วย  

2.1 เศรษฐกิจ (Economic) หากสภาพเศรษฐกิจดีก็จะเอื้ออานวยต่อการ ประกอบธุรกิจให้ 

ประสบความสำเร็จ ในทางตรงข้ามถ้าสภาพเศรษฐกิจมีแนวโน้มถดถอยหรือตกต่ำการประกอบ

ธุรกิจหยุดชะงัก ล้มเหลวหรอือาจตอ้งเลิก กิจการ  

2.2 เทคโนโลยี (Technology) การเปลี ่ยนแปลงและความก้าวหน้าของ  เทคโนโลยีมี 

ความสำคัญต่อองค์การธุรกิจมากโดยมีการนำปัจจัยทาง เทคโนโลยีมาพิจารณาเพื่อสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขัน  

2.3 การเมืองและกฎหมาย (Political Law) ได้แก่ การเมือง กฎข้อบังคับ นโยบายของ 

รัฐบาล แนวโน้มการออกกฎหมายและพระราชบัญญัติต ่าง  ๆ ได ้แก่ กฎหมายภาษีอากร 

พระราชบัญญัติค่าแรง พระราชบัญญัติการโฆษณา เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผล

กระทบโดยตรงต่อการ ดาเนนิงานขององค์การ เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากร หรือการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลอาจเป็นผลดีต่อ การส่งเสริมการลงทนและการส่งออก  

2.4 สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) ได้แก่ทัศนะคติทาง สังคม ค่านิยม บรรทัด 

ฐาน ความเช่ือ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร เช่น การ ศกึษา และอัตราการเกิด มีผลต่อการขาย
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สินค้าและกำไรของกิจการ ดังนั้นผู้บริหารจึงควรตรวจสอบและให้ความสนใจแนวโน้มของการ

เปลี่ยนแปลงที่อาจ จะเป็นโอกาสหรอือุปสรรคก็ได้  

 

สิ่งแวดล้อมภายนอกแบบจุลภาค  

สิ่งแวดล้อมจุลภาค (Microenvironment) ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิพลอย่างใกล้ชิด

ต่อความสามารถในการให้บริการและระบบงานการตลาด ซึ่งประกอบด้วย ผู้ขายวัตถุดิบและ

ปัจจัยการผลิต คนกลางทางการตลาด ลูกค้า คู ่แข่งขันและกลุ ่มสาธารณะในท้องที่  โดยมี

รายละเอียดดังนี ้ 

• ผู้ขายวัตถุดิบ (Suppliers) งานของบริษัทจะต้องพิจารณาถึงวัตถุดิบและปัจจัยการ

ผลิตที่ เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการผลิต ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมจะต้องคำนึงถึง 

ราคา คุณภาพของปัจจัยการผลิต และความสามารถในการจัดหาปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้อง  

• ตัวกลางทางการตลาด (Marketing intermediaries) เป็นสถาบันที่ช่วยขาย ส่งเสริม 

และ จำแนกแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ ตัวกลางประกอบด้วย คนกลาง 

ธุรกิจช่วยกระจายตัวสินค้า ธุรกิจอำนวยความสะดวกทางการตลาด และตัวแทนคนกลาง และ

ธุรกิจการเงนิโดยมีรายละเอียด ดังนี้  

คนกลาง (Middleman) หมายถึง ธุรกิจที่ช่วยหาลูกค้าและช่วยขายสินค้า แทนผูผ้ลติ คน  

กลางประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ พ่อค้าคนกลาง และตัวแทน คนกลาง  

พ่อค้าคนกลาง (Merchant middleman) เป็นคนกลางที่มกีรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ตน  

จำหน่ายอยู่โดยทำหน้าที่ซื้อสินค้าไว้เป็นกรรมสิทธิ์แล้วนำไปขายต่อ  คนกลางประเภทนี้ ได้แก่ 

พ่อค้าส่งและพ่อค้าปลีก  

ตัวแทนคนกลาง (Agent middleman) เป็นคนกลางที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินค้า ทำหน้าที่

แต่เพียงเป็นตัวแทนในการขายสินค้า โดยได้รับผลตอบแทนในรูปค่าธรรมเนียมในการขายสินค้า 

เช่น นายหน้า (Broker) ตัวแทนจำหน่าย (Selling agent) เป็นต้น  คนกลางจะทำหน้าที่หลายอย่าง 

เช่น วิจัย ส่งเสริมการจำหน่าย ติดต่อ เอาชนะคู่แข่งขัน ซือ้ ขาย จัดจำหน่าย การเงิน และรับภาระ

เสี่ยงภัย บริษัทที่ตัดสนิใจขายโดยผ่านคนกลางจะต้องมองหาสถาบันคนกลางที่มปีระสิทธิภาพที่จะ

ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เหล่านี้ได้  

ธุรกิจที่ทำหน้าที่กระจายตัวสินค้า (Physical distribution firm) เป็นธุรกิจที่ทำหน้าที่  
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เก็บรักษาและเคลื่อนย้ายตัวสินคา้จากแหล่งผลิตไปยังจุดหมายปลายทาง กล่าวคือ  

• ธุรกิจที่เก็บรักษาสินค้าหรอืธุรกิจคลังสินค้า (Warehousing firms) ทำหน้าที่เก็บ 

รักษาและเคลื ่อนย้ายตัวสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังจุดหมายปลายทาง  ได้แก่ 

คลังสินค้าให้เช่าคลังสินค้าส่วนตัว  

• ธุรกิจที่ทำการขนย้ายสินค้า (Transportation firms) ทำหนา้ที่ขนย้ายสินค้า ได้แก่ 

รถไฟ รถบรรทุก เครื่องบิน เรือ เป็นต้น  

 

ธุรกิจที่ให้บริการทางการตลาด (Marketing service agencies) ประกอบด้วยธุรกิจที่

ทำ วิจัยตลาดตัวแทนโฆษณาและธุรกิจที่ให้คำแนะนำทางการตลาด  

ลูกค้า (Customer) หรือ ตลาด (Market) ตลาดในที ่น ี ้จะหมายถึงตลาดเป้าหมาย 

(Target market) ซึ่งหมายถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความจำเป็นและความต้องการผลิตภัณฑ์ของ

บริษัท มีอำนาจซื้อและมีความตั้งใจที่จะซื้อด้วย ตลาดเป้าหมายอาจจะเป็นหนึ่งตลาด หรือหลาย

ตลาดในตลาด 5 ประเภทต่อไปนี้  

o ตลาดผู้บริโภค (Consumer market)  

o ตลาดอุตสาหกรรม (Industrial market)  

o ตลาดผู้ขายต่อหรอืตลาดคนกลาง (Reseller market)  

o ตลาดรัฐบาล (Government market)  

o ตลาดต่างประเทศ (International market)  

คู่แข่งขัน (Competitors) บริษัทต้องวิเคราะห์ว่าใครคือคู่แข่งขัน จุดแข็งและจุดอ่อนของคู่ 

แข่งขันเป็นอย่างไร รวมทั้งหาวิธีการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันใหไ้ด้  

กลุ่มชุมชน (Public) หมายถึง กลุ่มชนหรือหน่วยงานในท้องที่ ที่มีอิทธิพลต่อการทำงาน

ของธุรกิจตัวอย่าง เช่น หน่วยงานรัฐบาลสามารถให้ความสะดวกแก่องค์กร หน่วยงานที่ทำหน้าที่

ควบคุม ได้แก่ กระทรวงพาณชิย์ กระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานเหล่านี้จะ

สนใจในการตัง้ราคา การโฆษณา การกำหนดแบบผลติภัณฑ์และวธิีการขายต่างๆ รวมทั้งทำหน้าที่

ในการกำหนดกฎ ระเบียบ หรือข้อห้ามต่างๆ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและทำให้คุณภาพของ

สินค้าดีขึ้น สื่อมวลชนต่างๆ เช่น หนังสือพมิพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ทำให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชน 

โดยกลุ่มชุมชนจะประกอบด้วย  

o กลุ่มสถาบันการเงิน (Financial publics)  



 
26 

o สื่อมวลชน (Mass media)  

o หน่วยงานของรัฐบาล (Government unit)  

o ปฏิกิรยิาของชุมชน (Citizen-Action publics)  

o ชุมชนในท้องที่ (Local public)  

o สาธารณชนทั่วไป (General public)  

 

สิ่งแวดล้อมภายนอกแบบมหภาค  

การวิเคราะห์ความต้องการและแนวโน้มสิ่งแวดล้อมมหภาค (Analyzing needs and trends 

in macro environment) บริษัทที ่ประสบความสำเร็จเป็นบริษัทที ่สนองต่อความต้องการและ

แนวโน้มของสิ่งแวดล้อมมหภาคที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง มีผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่ยังไม่ได้รับ

การตอบสนองจากผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์บางชนิดค้นหาจากปัญหาของ

ผู้บริโภคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตัวอย่าง ปัญหารถติด ปัญหามลพิษจากสิ่งแวดล้อม ปัญหา

น้ำท่วม ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ พลังงานและปัจจัยการผลิตบางชนิด เป็น

ต้น  

สิ่งแวดล้อมมหภาค (Macroenvironment) ประกอบด้วย ปัจจัยในวงกว้างในสังคมส่วนรวม

ของประเทศ หรอืระหว่างประเทศ ได้แก่ ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมอืงและกฎหมาย สังคม

และวัฒนธรรม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ โดยมีรายละเอียด

ดังนี้  

 

• สิ่งแวดล้อมทางประชากรศาสตร์ (Demographic environment)  

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โครงสร้างอายุ การศึกษา และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ประชากรส่ง ผลกระทบต่อการดำเนินงานการตลาดของบริษัทอย่างหลีกเลี ่ยงไม่ได้  ซึ่งอาจ

ประกอบด้วย  

o การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร (Population Growth)  

o โครงสร้างอายุประชากรจะกำหนดความต้องการผลิตภัณฑ์  (Population age mix 

determines needs)  

o ตลาดชาติพันธ์วรรณนา (Ethnic markets) และการเปลี่ยนแปลงด้านเชื้อชาติ (Nationality) 

และสีผิว (Race)  
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o การเปลี่ยนแปลงรูปแบบครอบครัว (Household patterns)  

o การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ของประชากร (Geographical shifts in population)  

o กลุ่มที่ได้รับการศกึษา (Educational groups)  

o การเปลี ่ยนแปลงจากตลาดใหญ่เป็นตลาดย่อย  (Shift from a mass market to micro 

markets)  

 

• สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic environment)  

สภาวะเศรษฐกิจจะกำหนดอำนาจการซื้อของบุคคล ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่

นักการ ตลาดตอ้งคำนึงถึงมีดังนี้ (1) การเปลี่ยนแปลงของรายได้ที่แท้จริง (2) การออมน้อยลงและ

ภาวะหนี้สินมากขึ้น (3) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค เมื่อรายได้ของผู้บริโภค

เปลี่ยนแปลง นักการตลาดจะคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของดีมานด์ในสินค้าที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไป

เมื่อครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นจะมีแนวโน้มในการเพิ่มค่าใช้จ่ายในสินค้าในภาพรวม  บริษัทต้อง

พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทชนิดใดบ้างที ่เปลี ่ยนแปลงตามรายได้ของผู ้บร ิโภคและ

เปลี่ยนแปลงอย่างไร ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์อาหาร สำหรับรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่แน่เสมอไปว่าจะทำให้

ปริมาณการซื้ออาหารเพิ่มขึ้น แต่โดยทั่วไปแล้วเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นประชาชนจะใช้จ่ายเป็นสัดส่วนที่

เพิ่มขึน้ในสินค้าคงทนถาวร สินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าบริการ  

 

• สิ ่งแวดล้อมทางกายภาพ  (Physical environment) สิ ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

ประกอบด้วยดิน น้ำ อากาศ วัตถุดิบรวมทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ  นักการตลาดจะเกี่ยวข้องกับ

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 4 ประการ คือ  

o การเพิ่มขึ้นของสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (Increased levels of pollution)  

o การขาดแคลนวัตถุดิบบางอย่าง (Shortage of raw materials)  

o การเพิ่มขึ้นของต้นทุนพลังงาน (Increased cost of energy)  

o บทบาทของรัฐบาลในการควบคุมและป้องกันสิ ่งแวดล้อมเป็นพิษทางการตลาด  

(Changing role of governments in environment protection)  

 

• สิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technology environment) นักการตลาดต้องเข้าใจ

สิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยี และความแตกต่างของเทคโนโลยี ต้องทราบว่าสามารถสนองความ
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ต้องการของมนุษย์ได้อย่างไร ต้องกระตุน้ให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทเห็นความสำคัญของการ

วิจัยตลาดเพิ่มขึ ้น ต้องสนใจผลกระทบของเทคโนโลยีซึ ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู ้ใช้  และทำให้

ผลิตภัณฑ์ประสบความล้มเหลว ต่อไปนี้เป็นแนวโน้มทางเทคโนโลยีสำคัญที่นักการตลาดต้อง

สังเกตและนำมาพิจารณาในการดำเนินงาน  

o มีการเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ไม่มีที่สิ ้นสุด (Accelerating pace of technological 

change)  

o โอกาสจากการค้นพบนว ัตกรรมใหม ่ๆ  ม ีอย ่างไม ่จำก ัด  (Unlimited innovational 

opportunities)  

o การเพิ่มขึ้นของงบประมาณที่ใชใ้นการวิจัยและพัฒนา (Increased R&D budgets)  

o ข้อบังคับทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมีมากขึ้น (Increased regulation of 

technological change)  

 

• สิ่งแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมาย (Political and legal environment) การ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมายจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจทาง  

การตลาด ต่อไปนีเ้ป็นสิ่งแวดล้อมทางการเมอืงที่สำคัญ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารการตลาด  

o การเพิ่มขึ้นของกฎหมายธุรกิจและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐบาล  (Substantial 

amount of legislation regulating business)  

o การเพิ่มขึ้นของกลุ่มสนใจผูบ้ริโภค (Growth of public interest groups)  

 

• สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมและสังคม (Cultural and social environment) ระบบ

วัฒนธรรมจะกำหนดความเชื่อถือ ค่านิยม และบรรทัดฐาน บุคคลในสังคมจะรับสิ่งต่างๆ โดยไม่

รู ้ตัว และจะกำหนดความสัมพันธ์ของตนเองต่อสถาบันทางสังคม  และบทบาทของตนในสังคม 

สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมต่อไปนีม้ีผลกระทบต่อการตัดสินใจทางการตลาด  

o ค่านยิมในวัฒนธรรมหลักของบุคคลมีการยึดถือมานาน  

o ในแต่ละวัฒนธรรมประกอบด้วยวัฒนธรรมย่อยหรอืขนบธรรมเนยีมประเพณี  
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• การเปลี่ยนแปลงค่านิยมในวัฒนธรรม (Cultural values undergo shifts through 

time) การเปลี่ยนแปลงค่านิยมในวัฒนธรรมย่อมส่งผลต่อวิถีชีวิต  ความเชื่อและการบริโภคของ 

ประชาชน  

การวเิคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด (Marketing Situation Analysis)  

การวิเคราะห์ SWOT เป็นการจัดทำแผนกลยุทธ์วิธีหนึ่งซึ่งจะช่วยให้องค์การ หรือชุมชนได้

ทราบถึงสถานภาพของตัวเอง อันจะทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและประสบ

ความสำเร็จ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ/ชุมชน (SWOT) เพื่อศึกษา

แนวโน้มพัฒนาการขององค์การหรือชุมชน การสำรวจ เพื่อศึกษาความต้องการของชุมชน และ

ความต้องการของชาวบ้านในชุมชน และนำมาสรุปเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้ตรงและ

ตอบสนองความต้องการของชุมชน การวิเคราะห์สภาพขององค์การเพื่อกำหนดแนวทางในการ

พัฒนาจะต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ด้วย ซึ่งการวิเคราะห์ SWOT เป็น

การจัดทำแผนกลยุทธ์วิธีหนึ่งซึ่งจะช่วยให้องค์การ หรือชุมชนได้ทราบถึงสถานภาพของตัวเอง อัน

จะทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จ  โดยวิเคราะห์จาก

สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การหรือชุมชนนั้น ๆ ใน 4 ประเด็น คือ 

(SWOT Analysis) SWOT ย่อมาจากคำว่า Strength : จุดแข็ง, Weakness : จุดอ่อน, Opportunity : 

โอกาส, Threat : อุปสรรค เป็นสิ่งที่ธุรกิจนำมาวิเคราะห์และ ประเมินเพื่อใช้ในกำหนดกลยุทธ์

ทางดา้นการตลาด ดังนี้  

 

ปัจจัยภายในองค์การ  

1. S: Strength หมายถึง จุดแข็ง องค์การ/ชุมชนจะต้องมีการประเมินจุดแข็งของตนเอง 

ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน หรือสิ่งที่องค์การ/ชุมชนมีอยู่เองแล้ว เพื่อพิจารณาเงื่อนไขแห่งความสำเร็จ

ขององค์การตนในมิติต่างๆ เช่น ทำเลที่ตั้ง สถานการณ์ทางการเงินการคลัง ความสามารถของ

บุคลากร ความเป็นทีม คุณภาพบริการ ประเพณีวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ โดยประเมินจาก

ระดับสูงไปหาระดับต่ำ แต่จุดแข็งในบางประเด็นก็อาจจะไม่ใช่ความสำคัญต่อความสำเร็จก็ได้ ต้อง

พิจารณาดูดี ๆ Strengths เป็นการพิจารณาข้อดีหรือจุดเด่นที่เกี่ยวกับ บริษัท ผลิตภัณฑ์ ส่วน

ประสมทางการตลาด (4 P’s) เป็นปัจจัยภายในที่บริษัท สามารถควบคุมได้ ตัวอย่างของ จุดแข็ง  

1.1 สินค้ามีคุณภาพดี  

1.2 บรรจุภัณฑ์ทันสมัย  
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1.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ  

1.4 ฐานะทางการเงินม่ันคง ฯลฯ 

2. W: Weakness หมายถึง จุดอ่อน องค์การหรอืชุมชน จะต้องมีการประเมินจุดอ่อนของ 

ตนเอง เช่น ระเบียบกฎเกณฑ์ ขั้นตอนภายใน ที่ยุ่งยากซับซ้อน ระบบการตรวจสอบภายใน ความ

มุ่นมั่นของทีมงาน ชุมชนใหม่ คนในชุมชนมาจากหลากหลายแหล่ง ฯลฯ เพื่อพิจารณาเงื่อนไขแห่ง

ความล้มเหลวขององค์การในมิติต่างๆ เช่นเดียวกับการประเมินจุดแข็ง โดยมีการประเมินจาก

ระดับสูง (เป็นจุดอ่อนมาก) ไปหาระดับต่ำ (ไม่ค่อยเป็นจุดอ่อน) อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกันจุดอ่อน

ในบางเรื่องก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสำคัญต่อความสำเร็จหรอืล้มเหลวขององค์การ ต้องพิจารณาดูดี ๆ 

เช่นกัน  

Weakness เป็นการศึกษาข้อเสียที่อยู่ภายในบริษัทและสินค้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่บริษัทสามารถควบคุม 

ได้และบริษัทจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข ตัวอย่างของจุดอ่อน ได้แก่  

2.1 เงินทุนไม่น้อย  

2.2 สายผลิตภัณฑ์ค่อนข้างสัน้  

2.3 สินค้ามีใหเ้ลือกน้อย  

2.4 รูปแบบสินค้าไม่ทันสมัย ฯลฯ  

 

ปัจจัยภายนอกองค์การ  

3. O: Opportunity หมายถึง โอกาสหรือสิ ่งที ่องค์การได้เปรียบคู ่แข่ง  ซึ ่งเป็นปัจจัย

ภายนอก เช่น น้ำมันมีราคาแพงในขณะที่องค์การของเราไม่ได้ใช้น้ำมันมากนักในการผลิตสินค้า /

บริการ หรอืการมเีครือข่ายองค์กรต้นแบบที่เข้มแข็งอยู่ไม่ไกลจากชุมชนทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง การ

มีองค์การภาคเอกชนไม่แสวงหากำไรเข้ามาพัฒนาในชุมชน เป็นต้น ทั้งนีอ้งค์การหรอืชุมชน ควรจะ

ได้พิจารณาโอกาสสำคัญในเรื่องสิ่งน่าประทับใจ และโอกาสของการประสบความสำเร็จของ

องค์การหรือชุมชนเป็นสำคัญ  Opportunitys (โอกาส) เป็นการศึกษาถึงข้อได้เปรียบของกิจการ 

หรือของสินค้าที่มี เหนือกว่าคู่แข่งขัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่ภายนอกที่เอื้อ อานวยประโยชน์ต่อบริษัท 

ให้นาไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ตัวอย่างของโอกาส ได้แก่  

3.1 คู่แข่งขันมีนอ้ยราย  

3.2 คู่แข่งขันเลิกกิจการไป  
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3.3 จานวนผูบ้ริโภคเพิ่มมากขึ้น  

3.4 รัฐบาลใหก้ารสนับสนุน  

3.5 การเติบโตของตลาดมีอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ  

4. T: Threat หมายถึง อุปสรรคจากภายนอกที่จะคอบขัดขวางการพัฒนาขององค์การ

หรือ ชุมชน เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกตั้ง ส.อบต. เป็นแบบรวมเขต (แล้วแต่มุมมองหรือ

สถานการณ์จริงในแต่ละพื้นที่) การยกเลิก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล สถานการณ์ความ

ขัดแย้งในพืน้ที่ ทีก่ำลังเกิดขึน้ และพืน้ที่/ชุมชนเรามีบริบทที่คล้าย ๆ กัน เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ

เป้าประสงค์ขององค์การ ทั้งนีค้วรพิจารณาอุปสรรคในด้านของความรุนแรงและอุปสรรคที่อาจจะ

เกิดขึ้นโดยตรงกับองค์การ /ชุมชนนั้น ๆ ด้วย Threats (อุปสรรค) เป็นการศึกษาข้อจากัด ที่อยู่

ภายนอกกิจการ และเป็นอุปสรรคที่มี ผลกระทบต่อบริษัท เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุม

ได้ เช่น  

4.1 มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใหม่  

4.2 คู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาในตลาด  

4.3 มีสนิค้าที่ใชท้ดแทนกันได้  

4.4 คู่แข่งขันมีงบการโฆษณาสูง  
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คำถามท้ายบท 

1. จงอธิบายความหมายพร้อมยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางการตลาดแบบมหภาคมาให้เข้าใจ  

2. สิ่งแวดล้อมภายในที่เป็นปัจจัยอื่นนอกเหนือจากปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อการ

ดำเนนิการธุรกิจของบริษัทมากที่สุด  

3. การเพิ่มขึ้นของประชากรก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินการตลาดอย่างไรบ้าง  

4. การเพิ่มขึ้นของมลภาวะทางอากาศก่อใหเ้กิดผลกระทบด้านใดต่อธุรกิจเครื่องฟอก เพราะเหตุใด  

5. สิ่งแวดล้อมประเภทใดที่กิจการสามารถเข้าไปมีอทิธิพลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายที่สุด  
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แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3 

รหัสวิชา MPP 5607  การจัดการตลาด จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) 

--------------------------------------------------------------------- 

แผนบริหารการสอนประจำบทท่ี 3 พฤติกรรมผู้บริโภค 

หัวข้อเน้ือหา 

1. การวิเคราะห์อทิธิพลภายนอกต่อผูบ้ริโภค 

1.1 การวิเคราะห์ผู้บริโภคด้วยระบบวัฒนธรรม 

1.2  การวิเคราะห์ผู้บริโภคด้วยระบบสังคม 

1.3  การวิเคราะห์ผู้บริโภคในระดับครอบครัว 

2. การวิเคราะห์อทิธิพลภายในต่อผู้บริโภค 

วัตถุประสงค์การสอน 

1. สามารถอธิบายและเข้าใจถึงการวเิคราะห์อิทธิพลภายนอกและอทิธิพลภายในที่ส่งผลต่อ

ผูบ้ริโภค 

2. อธิบายความสำคัญของการศกึษาและการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

สื่อการสอน 

1. สื่อการสอน Power Point 

2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดการตลาด 
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บทท่ี 3 

พฤติกรรมผู้บริโภค 

Consumer behavior 

 

ผู้บริโภค หมายถึง บุคคลที่ซื้อหรือมีความสามารถที่จะซื้อสินค้าและบริการที่ตลาดเสนอ

ขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง อาจจะเป็นบุคคลที่กำลังซื้อสินค้าและบริการใน

ปัจจุบันหรือที่จะซื้อในอนาคตก็ได้ หรือ หมายถึง บุคคลที่ใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการมา

เพื่ออุปโภคบริโภค ตอบสนองความต้องการของตน ทั้งที่เป็นความต้องการทางร่างกายและเพื่อ

ความพึงพอใจมากไปกว่านั้นแล้ว คำว่า “ผู้บริโภค” ในความหมายของการตลาดนั้นจะหมายถึง ผู้

ซื ้อ (buyer) ซึ ่งเป็นผู ้ทำการซื ้อแลกเปลี ่ยนสินค้าหรือบริการ  หรือหมายถึงผู ้ซ ื ้อสินค้าเพื่อ

วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง ผูซ้ือ้ในความหมายทางการตลาดนี้ จะแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ  

1. ผูซ้ือ้สินค้าไปใช้บริโภคเอง (personal consumer)  

2. ผู ้ซ ื ้อเป ็นอุตสาหกรรมหรืองค์การ  (industrial buyer หรือ organization consumer)  

หมายถึง บริษัทหา้งรา้น หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งราชการและเอกชน สถาบันต่าง ๆ เช่นโรงเรียน  

สมาคมฯ ซึ่งจะซือ้สินค้าไว้ใช้เพื่อการดำเนินงานภายในองค์การของตน ถ้าเป็นบริษัทอุตสาหกรรม

ก็มักจะซื้อวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อขายต่อไป โดยผู้ซื้อที่เป็นองค์การและผู้ซื้อที่เป็น

ผู ้บริโภคเองจะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อย ตรงที่ผู ้ซื ้อที ่เป็นองค์กรหรือุตสาหกรรมรมมักจะมี

ความสามารถในการพิจารณาถึงประโยชน์ของสินค้าที่ซื้อมากกว่าผู้ซื้อที่เป็นผู้บริโภคเอง  เพราะมี

ข้อจำกัดในเรื่องของกำไรในการผลิต ซึ่งจะต้องนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจซื้ออยู่เสมอ  

ดังนั้นการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อที่เป็นอุตสาหกรรมหรือองค์กรต่าง ๆ มักจะอยู่บนรากฐาน

ของ เหตุผลมากกว่าผู้ซื้อสินค้าบริโภคเอง อย่างไรก็ดีบทบาทในการซื้อของผู้ซื้อทั้งสองกลุ่มต่างก็

เป็นเรื่องที่มนุษย์เป็นผู้ตัดสินใจซื้อ และปัจจัยทางพฤติกรรม (Behavioral variables) ที่ใช้อธิบาย

พฤติกรรมการซื้อ ก็สามารถใช้อธิบายพฤติกรรมการซื้อของทั้งสองกลุ่มได้ ประกอบกับการวิจัย

ทางพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่นักการตลาดกระทำอยู่เกือบทั้งหมดสนใจที่ผูบ้ริโภคคนสุดท้าย (ultimate 

consumer) มากกว่า ดังนัน้เรื่องราวส่วนใหญ่เกี่ยวกับผูซ้ือ้และพฤติกรรมของผู้ซื้อ จึงมุ่งที่ผู้ซื้อเป็น

ผู้บริโภคเป็นส่วนมาก แต่อย่างไรก็ดี คำว่า “ผู้บริโภค” นั้น ในความหมายของการโฆษณา จะ
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หมายถึงผู้ใช้ (user) ด้วย ความแตกต่างระห่างผู้ซื้อกับผู้ใช้จะอยู่ตรงที่ ผู้ซื้อนั้นบางครั้งจะซื้อไป

บริโภคเองเช่น ผูห้ญิงซือ้เสื้อผ้าไปสำหรับใส่ทำงาน แต่บ่อยครั้งที่ผู้ซื้อซื้อสินค้าใด ๆ สำหรับคนใน

ครอบครัวไม่ใช่เพื่อใช้เอง เช่น แม่ซื้อของเล่นให้ลูก เป็นต้น ในการศึกษาด้านโฆษณานั้น ได้ให้

ความสำคัญของบุคคลทั้งสองประเภทเท่าเทียมกันในด้านอิทธิพลที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า

ใด ๆ เพราะในบางครั้งผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากผู้ใช้สินค้าที่กระตุ้นหรือเร่งเร้าให้ซื้อไม่ใช่มาจาก

การตัดสินใจหรือความต้องการของตนเอง เช่น บริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งได้ทำการส่งเสริมการขาย 

โดยการแถมของเล่นเด็ก 1 ชิ้นเมื่อเติมน้ำมันครบ 300 บาท บริษัทผู้โฆษณาจะทำการโฆษณาโดย

มุ่งเป้าหมายที่เด็ก (อาจโฆษณาในรายการการ์ตูน หรอืวันเสาร์อาทิตย์ที่เด็กจะดูโทรทัศน์) เมื่อเด็ก

ดูโฆษณาก็จะไปขอร้องให้คุณพ่อคุณแม่เติมน้ำมันของบริษัทนั้น เพื่อจะได้ของเล่นที่แถม จึงมีคน

ส่วนมากที่เปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อน้ำมันมาเติมน้ำมันของบริษัทดังกล่าวตามคำเรียกร้องของเด็ก 

นี่คือตัวอย่างของอิทธิพลผู้ใช้ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าใดๆ ดังนั้นผู้โฆษณาจึงไม่

มองขา้มความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้นี้ 

จึงอาจสรุปได้ว่า กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย คือ ผู้ซื้อสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์

หนึ่ง ในราคาหนึ่ง ทั้งผู้ที่ซื้อสินค้าเพื่อบริโภคเอง หรือผู้ซื้อที่เป็นอุตสาหกรรมในทางโฆษณากลุ่ม

ผู้บริโภคเป้าหมาย จะหมายรวมถึงผู้ใช้สินค้าด้วย เพราะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลหรือมีส่วนสำคัญในการ

ตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อด้วย( รุ่งนภา พิตรปรีชา, 2534, น.230-232) ดังนั้นในการทำโฆษณาเพื่อ

สื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายใหไ้ด้ผลหรือบรรลุวัตถุประสงค์ทางการโฆษณา เราจำเป็นต้อง

เรียนรู้ถึงกระบวนการและลักษณะของผู้บริโภคในทุกแง่มุมเป็นอย่างดี  เพื่ออาศัยข้อมูลต่างๆที่

ทำการศึกษามาวางแผน เข้าใจและสร้างความพึงพอใจในกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายให้ดีที่สุด โดยใน

การทำการศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายนั้นสามารถแบ่งการวิเคราะห์กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ออก

ได้เป็น 2 องค์ประกอบคือ  

- การวิเคราะห์อิทธิพลภายนอกต่อผู ้บริโภค  ได้แก่ การวิเคราะห์ผู ้บริโภคด้วยระบบ

วัฒนธรรม  การวิเคราะห์ผู้บริโภคด้วยระบบสังคม ประกอบด้วย การแบ่งชั้นของบุคคลในสังคม  

อำนาจสังคม  อิทธิพลของกลุ่มย่อยในสังคม และอิทธิพลของผู้นำความคิดของกลุ่มสังคม รวมถึง

การวิเคราะห์ผู้บริโภคในระดับครอบครัว ได้แก่ วัฏจักรชวีิตของครอบครัว  

- การวิเคราะห์อิทธิพลภายในต่อผู้บริโภค ประกอบด้วย แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ 

และทัศนคต ิ 
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1. การวเิคราะห์อิทธิพลภายนอกต่อผู้บริโภค  

การวิเคราะห์อทิธิพลภายนอกต่อผูบ้ริโภค จะเป็นการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามลักษณะทาง  

เศรษฐกิจสังคมของผู้บริโภค เป็นการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายตามลักษณะทางด้านทะเบียนภูมิ

หลัง (demographic segmentation) ได ้แก่ อายุ เพศ รายได้ การศึกษา อาชีพสถานภาพทาง

ครอบครัว ซึ่งจะเป็นการอ้างอิงตัวเลขสถิติทางด้านประชากรศาสตร์ อันจะทำให้ง่ายต่อการศึกษา

ถึงลักษณะการใช้สินค้าของแต่ละกลุ่ม ตัวอย่างเช่น การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายตามลักษณะ

อายุก็จะเห็นได้ชัดว่า คนในช่วงอายุที่เป็นวัยรุ่นจะมีความต้องการใช้สินค้าที่ต่างกับเด็กเล็ก  เช่น 

วัยรุ ่นชอบซื้อแผ่นเสียง เทปเพลง เด็กเล็กจะชอบซื้อของเล่น เป็นต้น การแบ่งกลุ่มผู ้บริโภค

เป้าหมายตามลักษณะทางด้านทะเบียนภูมิหลังนี้ จะทำให้ทราบถึงความต้องการซื้อหรือใช้สินค้า

แต่ละประเภทของแต่ละกลุ่มอย่างกว้างๆ ว่าโดยทั่วไปแล้ว บุคคลในช่วงอายุ ระดับการศึกษา เพศ 

ระดับรายได้แต่ละระดับนั้น มีพื้นฐานความต้องการใช้สินค้าใด ซึ่งทำให้นักการตลาดและนัก

โฆษณาสามารถมองเห็นกลุ่มลูกค้าของตนได้ชัดเจนขึน้  

โดยการแบ่งกลุ่มผู ้บริโภคเป้าหมายในลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมนี้  อาจแบ่งได้อีก

ลักษณะหนึ่งคือ แบ่งตามสภาพทางภูมิศาสตร์ (Geographic segmentation) ซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่ม

ผู้บริโภคตามอาณาเขตที่อยู่อาศัยนั่นเอง ทั้งนี้เพราะคนที่อยู่ต่างท้องถิ่นกัน ยิ่งถ้าเป็นท้องถิ่นที่

ห่างไกลกันมากๆ ความตอ้งการสนิค้าก็อาจแตกต่างกันด้วย เช่น ภาคใต้ของเมืองไทยไม่มฤีดูหนาว 

ความต้องการเสื้อผ้าย่อมไม่มีเท่าภาคเหนือ หรือภาตะวันออกเฉียงเหนือ แต่มีความต้องการร่ม

มากกว่าภาคอื่นๆ เพราะเป็นภาคที่มีฤดูฝนยาวเป็นต้น โดย การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายตาม

ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม จะแบ่งได้ดังนี ้
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นอกจากนั้นแล้วการวิเคราะห์อิทธิพลภายนอกต่อผูบ้ริโภค ยังสามารถแยกประเด็นในการ

วิเคราะห ์ผูบ้ริโภคออกเป็นคือ  

1.1 การวเิคราะห์ผู้บริโภคด้วยระบบวัฒนธรรม  

วัฒนธรรม หมายถึง แบบแผนแนวทางในการปฏิบัติตน ความเช่ือ ความรูส้ึกนึกคิดค่านิยม

ที ่คนในกลุ่มสังคม ยอมรับยึดถือสบืต่อกันมา และพยายามสบืทอดไปยังกลุ่มคนรุ่นต่อ ๆ ไป ความ

เชื่อ ค่านยิม และแบบแผนดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทำให้แต่ละวัฒนธรรมมีความแตกต่างไปจากวัฒนธรรม

อื่น มีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติตนของแต่ละสังคม วัฒนธรรมเกิดจากการ

เรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มคนในสังคม วัฒนธรรมอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อค่านิยมและความเชื่อ

ของกลุ่มสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การ เปลี่ยนแปลงดังกล่าว มักเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ค่อย

เป็นค่อยไปจนไม่มใีครรูส้ึกว่าเปลี่ยน  

อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อพฤติกรรมมนุษย์เป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้ยากเพราะคนทุกคนถูก

หล่อ หลอมอยู่ในระบบวัฒนธรรมตั้งแต่เกิดจนโต ระบบวัฒนธรรมจึงค่อย ๆ ซึมซาบ เข้าไปใน

จติใจ ความรูส้ึก และ การกระทำจนตนเองหรือคนอื่น ๆ ที่อยู่ในสังคมเดียวกันไม่รู้ตัววัฒนธรรมจะ

เป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ก็ต่อเมื่อบุคคลจากวัฒนธรรมอื่นได้มาติดต่อสื่อสารและ
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มองเห็นความแตกต่างของวิธีการประพฤติปฏิบัติหรือ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลในสังคมนี้จาก

สังคมของตน บางครั้งพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับในสังคมหนึ่ง อาจเป็น สิ่งที่ผิดอย่างร้ายแรงในอีก

สังคมหนึ่งก็ได้ เช่น ผู้หญิงในสังคมอาหรับจะต้องปิดหน้าไว้ ไม่ยอมให้ชายที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัว

เห็น การเปิดหน้าไปไหนมาไหนของผู้หญิงชาติอื่นจึงเป็นสิ่งที่หญิงชาวอาหรับทำไม่ได้ในสังคมของ 

ตน บางครัง้ค่าความแตกต่างกันมีสูงและเป็นเรื่องที่สำคัญการสื่อสารระหว่างบุคคลต่างวัฒนธรรม

ก็จะสัมฤทธิ์ ผลได้ยาก โดยเหตุที่วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของกลุ่มคนในสังคม จึงมัก

เป็นสิ่งที่ กระบวนการทางการตลาดและการโฆษณามองข้ามความสำคัญไปได้ง่ายที่สุด โดยเฉพาะ

ในยุคที่การสื่อสาร ระหว่างวัฒนธรรมเกิดขึ้นอย่างมากมาย เช่น ยุคปัจจุบัน การยอมรับเอา

วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเกิดขึ้นอยู่ เสมอ สิ่งที่เคยไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมบางสังคม ก็อาจจะเป็น

ที่ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลง ทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นอยู่เสมอแต่มักจะเกิดขึ้นอย่าง

ช้า ๆ ค่อยเป็นค่อยไป สิ่งที่นักการตลาดและนักโฆษณา จะต้องให้ความระมัดระวัง คือ ผลิตภัณฑ์

ที่ออกจำหน่ายหรือสิ่งโฆษณาที่ผลิตออกผ่านสื่อมวลชนสู่ประชาชน ทั่วไปไม่ควรเสนอสิ่งที่ขัดต่อ

ระบบวัฒนธรรมของสังคมนั้น โดยเฉพาะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อหรือ ค่านิยมที่คนในสังคม

นั้นถอืว่าสำคัญ  

เช่น “ ในสังคมอิสลาม การดื่มเหล้าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอย่างร้ายแรง การผลิตเครื่องดื่มที่มี 

แอลกอฮอล์เจือปนเพื่อการจำหน่าย ย่อมเป็นไปไม่ได้เนื่องจากผิดกฎหมายบ้านเมืองและยังขัดต่อ

ระบบ วัฒนธรรมของสังคมด้วย ในการโฆษณาที ่ปรากฏตามสื ่อมวลชน  นักโฆษณาก็ต้อง

ระมัดระวังไม่ให้ภาพ เกี ่ยวกับการดื่มเหล้าปรากฏออกมาให้สาธารณชนทั่วไปเห็น  บางครั ้ง

ผลิตภัณฑ์อาจไม่ใช่สิ่งที่ขัดกับกฎหมาย บ้านเมือง แต่ก็เป็นสิ่งที่สังคมส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับว่า

ถูกต้องดีงาม” ก็เป็นสิ่งที่ตอ้งพยายามหลีกเลี่ยง เช่นเดียวกัน  

เช่น “ในสังคมไทย การที่ผูห้ญิงสูบบุหรี่ แมจ้ะเห็นได้ทั่วไป แต่สังคมยังไม่ยอมรับว่าเป็นสิ่ง

ที่ ดีงาม ดังนั้นการผลิตบุหรี่สำหรับผู้หญิงออกขายก็เป็นสิ่งที่มีความเสี่ยง  (risk) ค่อนข้างสูง” 

ในขณะที่สังคม อเมริกันมีบุหรี่สำหรับผู้หญิงสูบออกจำหน่าย 2-3 ยี่หอ้  

เช่น “เวอร์จิเนียร์สลิม โฆษณาสำหรับบุหรี่ยี่หอ้นีจ้ะเสนอภาพผูห้ญิงสูบบุหรี่ในสังคมอย่าง 

เปิดเผย พร้อมทั้งข้อความกระตุ้นให้ผู้หญิงทำตัวให้เสมอภาคกับผู้ชาย ส่วนอีกยี่ห้อหนึ่งคือ ยี่ห้อ

อีฟเป็นบุหรี่ที่ มีการออกแบบลวดลายบนซองและที่ก้นกรองให้มีความอ่อนหวานซึ่งเป็นลักษณะที่

ผ ู ้หญิงชอบ ในสังคมไทยนั ้น ออกจากการออกบุหรี ่ผ ู ้หญิงสูบออกมาจำหน่ายจะประสบ

ความสำเร็จได้ยากแล้ว ในโฆษณาต่าง ๆ ก็ต้อง พยายามหลีกเลี่ยงการเสนอภาพผู้หญิงสูบบุหรี่
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เนื่องจากเป็นการขัดกับวัฒนธรรมไทยค่อนข้างมาก อาจทำให้ สินค้าที่โฆษณาพลอยหมดความ

นิยมลงไปด้วย  

การพิจารณาดูความสอดคล้องระห่างผลิตภัณฑ์และแนวทางโฆษณากับระบบวัฒนธรรม

ทาง สังคมนั ้น นอกจากจะดูในแง่ของการยอมรับของสังคมต่อผลิตภัณฑ์และโฆษณาของ

ผลติภัณฑ์แต่เพียงอย่าง เดียวแล้ว นักโฆษณาเองยังอาจพิจารณาดูแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของ

ระบบสังคมด้วย ระยะที่สังคมอยู่ใน ขั้นหัวเลีย้วหัวต่อที่จะเปลี่ยนแปลงไป การเสนอโฆษณาที่มุ่งไป

ในทิศทางของการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นสิ่งที่ดี กล่าวคือ ทำให้คนทั่วไปเห็นว่ามีความทันสมัยรับกับ

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น ในยุคที่ผู้หญิงเริ่มทำงาน นอกบ้านกันมากขึ้น การเสนอภาพ

ผู้หญิงที่ดูเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบ เอาการเอางาน ซึ่งแม้จะขัดกับ ลักษณะกุลสตรีไทยซึ่งเคย

นิยมกันมาช้านานก็เป็นสิ่งที่ยอมรับกันได้ ความเปลี่ยนแปลงทางระบบสังคมและ วัฒนธรรม จึงมัก

สะท้อนออกมาให้เห็นอยู่เสมอจากแนวทางโฆษณาสินค้าต่าง ๆ เช่น ในปัจจุบันการต่อตา้น การสูบ

บุหรี่ เนื่องจากเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของโรคมะเร็งในปิดมีเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ สังคม การ 

โฆษณาบุหรี่ก็จะถูกจำกัดโดยทางกฎหมายและทางสังคมไปด้วย  

นอกเหนือไปจากระบบวัฒนธรรมของสังคมใหญ่ ๆ แล้ว นักการตลาดและนักโฆษณา

มักจะ ต้องพิจารณา ด้วยว่าในระบบสังคมใหญ่ของตนนั ้นมีกลุ ่มวัฒนธรรมย่อยที ่มีระบบ

วัฒนธรรมหลัก ๆ เช่นเดียวกันกับระบบวัฒนธรรมของสังคมใหญ่ หากแต่มีลักษณะเป็นพิเศษของ

กลุ่มตนเองที่แตกต่างไปจาก สังคมใหญ่ เรียกว่า กลุ่มวัฒนธรรมย่อย  

1.2 การวเิคราะห์ผู้บริโภคด้วยระบบสังคม  

ระบบสังคมเป็นโครงสร้างของสังคมที่มนุษย์อาศัยอยู่  ในระบบสังคมประกอบไปด้วยคน 

หลายกลุ ่มหลายพวกรวมกันอยู ่เป็นสังคมใหญ่  การวิเคราะห์ระบบสังคมมักวิเคราะห์ตาม

โครงสร้างแบบต่าง ๆ เช่น การแบ่งชั้นของบุคคลในสังคม อำนาจของสังคม อิทธิพลกลุ่มย่อยใน

สังคมและอิทธิพลของผู้นำความคิด โดยในส่วนของการวิเคราะห์ผู้บริโภคด้วยระบบสังคมนั้น

สามารถแบ่งเป็นประเด็นในการศึกษาได้ดังนี้  

1.2.1 การแบ่งช้ันของบุคคลในสังคม  

1.2.2 อำนาจสังคม  

1.2.3 อิทธิพลของกลุ่มย่อยในสังคม  

1.2.4 อิทธิพลของผู้นำความคิดของกลุ่มสังคม  
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1.2.1 การแบ่งชั้นของบุคคลในสังคม  

การแบ่งชั้นของบุคคลในสังคม (social stratification) เป็นการแบ่งบุคคลออกเป็นกลุ่ม ๆ 

ตามฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม การแบ่งระบบสังคมออกเป็นชั้นต่าง ๆ เป็นวิธีการศึกษาระบบ

สังคมมิใช่ การแบ่งอย่างเป็นทางการ ยกเว้นบางสังคมที่มีวัฒนธรรมการแบ่งชั้นมาแต่ดั้งเดิม เช่น 

สังคมอินเดีย มีการ แบ่งวรรณะ (caste) ตามชาติตระกูลที่บุคคลถือกำเนิด ในสังคมส่วนใหญ่การ

แบ่งช้ันของสังคมมไิด้พิจารณา แต่เพียงคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หากแต่มักเป็นการผสมผสาน

กันระหว่างคุณสมบัติหลาย ๆ ด้านคือ การ แบ่งชั้นจะพิจารณาจากทั้งฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะ

ทางสังคม (ตำแหน่งหน้าที่การงาน) การศกึษา และ รูปแบบการดำเนินชีวติ (lifestyle)  

การจัดแบ่งกลุ่มคนในสังคมออกเป็นช้ันต่าง ๆ โดยอาศัยความแตกต่างทางคุณสมบัติหลาย ๆ ด้าน

นี้ มิใช่เพื่อการแบ่งแยกบุคคลออกเป็นระดับ แต่เพื่อประโยชน์ในการศึกษาทางสังคมศาสตร์  

อย่างไรก็ดี ในหน่วยการวิเคราะห์ผู้บริโภคนี้เราจะให้ความสนใจเฉพาะประโยชน์ทางการแบ่งชั้น

ทางสังคมต่อการวางแผน (subculture) ในเกือบทุกสังคมใหญ่มีกลุ่วัฒนธรรมย่อยของตนเอง เช่น 

กลุ่มวัฒนธรรมย่อย วัยรุ่นคือกลุ่มคนที่มีอายุน้อยในสังคม มีแบบแผนการดำเนินชีวิต การแต่งตัว 

รวมไป ถึงพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างไปจากกลุ่มวัฒนธรรมใหญ่ ในสังคมอเมริกันมีกลุ่ม

วัฒนธรรมย่อยของคนผิวดำ (black subculture) ซึ่งถือสัญชาติอเมริกันเหมือนคนผิวขาวทุกอย่าง 

และมีความเชื่อในกฎหมายความ เป็นประชาธิปไตยและศีลธรรมจรรยาอื่น ๆ เหมือนคนอเมริกัน

ผิวขาวทั่ว ๆ ไป แต่ก็มีลักษณะการดำเนินชีวิต การนิยมในการแต่งกาย และพฤติกรรมการบริโภค

ที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดไปจากคนผิวขาว นอกจากนี้ยังมี กลุ่มวัฒนธรรมย่อยอื่น ๆ อีกมาก เช่น 

กลุ่มชาวยิว กลุ่มฮิสแปนิค (ลาตินอเมริกัน) อาศัยอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของ ประเทสหรัฐอเมริกา ส่วน

ในประเทศก็อาจมีกลุ่มวัฒนธรรมย่อย ชาวเหนือ ชาวอีสานและชาวใต้ กลุ่ม วัฒนธรรมย่อย มักถูก

นำมาพิจารณาเป็นกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์บางอย่าง เช่น อาหารอิสลามที่ผลิตขาย สำหรับ

คนอิสลาม หรือในประเทศสหรัฐอเมริกาเสื้อผ้าสีสันและแบบที่ผู้หญิงผิวดำนิยมใส่เครื่องสำอาง

สำหรับ คนผิวดำของเหล่านี้จะต้องมีการวางแผนทางการตลาดเจาะให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  เช่น 

วางขายในถิ่นคนผิวดำ ส่วนโฆษณาก็ต้องใหเ้หมาะสม เช่น ใช้นาย-นางแบบผวิดำ กลุ่มวัฒนธรรม

ย่อยวัยรุ่นเป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่อีก กลุ่มหนึ่งของสังคมใหญ่ ๆ หลายสังคม ทั้งผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เพลง หนังสือ น้ำอัดลม เครื่องใช้เครื่องเขียนที่มีการออกแบบ

กระจุ๋มกระจิ๋มต่าง ๆ ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเพื่อกลุ่ม วัฒนธรรมย่อยวัยรุ่นเท่านั้น การ
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โฆษณาก็มักใช้กลุ่มวัยรุ่นต่างกายแปลก ๆ ฉูดฉาด ซึ่งกลุ่มสังคมใหญ่อาจจะ เห็นขัดตาแต่ก็เป็นที่

ยอมรับกันดีในหมู่วัยรุ่น (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ,2548,น 127-129) 

การแบ่งชั้นทางสังคมจะเป็นการจัดให้มองเห็นกลุ่มเป้าหมายของ ผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจนขึ้น 

เพื่อที่การวางแผนการตลาดจะได้เจาะให้วางจำหน่ายแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง และการวาง

แผนการโฆษณาก็จะเน้นในส่วนที่จะจูงใจผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้โดยใช้สื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มนี้ด้วย  

การแบ่งคนในสังคมออกเป็นช้ันนัน้ มีผู้จัดแบ่งหลายแบบตั้งแต่แบ่งเป็น 3 ระดับ จนถึง 9 ระดับ แต่

ที่นิยมใช้กันมากนั้นได้แก่การแบ่งของ ลอยด์ วอร์เนอร์ (W. Lloyd Warner) และคณะ (1960) ซึ่ง 

แบ่งคนในสังคมอเมรกิันออกเป็น 6 ช้ัน ด้วยกันคือ  

 

ชั ้นทางสังคม  (Social class) หมายถึง การแบ่งสมาชิกของกลุ ่มชนชั ้นทางสังคม

ออกเป็นระดับต่างๆตามฐานะที่แตกต่างกัน ( Schiffman and Kanuk, 1987 : 710) ซึ่งการแบ่งชั้น

ทางสังคมโดยทั่วไป จะยึดหลักเกณฑ์รายได้และทรัพย์สินหรอืออาชีพของบุคคลนั้นๆว่าเป็นอย่างไร 

ซึ่งการแบ่งช้ันทางสังคมก็เป็น ปัจจัยประการหนึ่งที่ผูว้ิจัยจะต้องคำนึงถึงเพราะว่าช้ันทางสังคมเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่มอีิทธิพลต่อกระบวนการซื้อ สินค้าและบริการของผูบ้ริโภค โดยช้ันทางสังคมแต่ละช้ัน

จะมีลักษณะ ค่านิยม และพฤติกรรมการบริโภค เฉพาะอย่าง สัญลักษณ์ในการเปิดรับสื่อต่างๆ 

รวมไปถึงกิจกรรมการส่งเสริมทางการตลาดจะสะท้อนถึงค่านิยม และรูปแบบการดำรงชีวิตของแต่

ละช้ันทางสังคม ดังนัน้ช้ันทางสังคมสามารถแบ่งลักษณะได้ออกเป็น 6 ช้ัน ทางสังคมคอื  

1. กลุ่ม Upper Upper Class(< 1%) คนกลุ่มนี ้เป็นพวกครอบครัวเก่าที ่มีเชื ้อสายผู้ดี  

ตั้งแต่เกิด ได้รับมรดกตกทอด มีการบริจาคทรัพย์สินให้กับสาธารณะ มีบ้านพักมากกว่า1 หลัง 

และส่งบุตรเข้า ศึกษาในโรงเรียนที่ดีที่สุด ชอบซื้อเพชรพลอยราคาแพง ชอบสะสมของเก่า ชอบ

การท่องเที่ยวต่างประเทศ กลุ่มสังคมนี้เล็ก และมักจะเป็นกลุ่มอ้างอิงให้กับกลุ่มอื่นในรูปแบบการ

อุปโภคบริโภค ชั้นสังคมอื่นจะเลียนแบบ ชั้นสังคมนี้ นอกจากนั้นแล้วคนกลุ่มนี้เป็นคนที่อยู่ใน

ระดับสูง มีทรัพย์สินมหาศาล โดยรับมรดกตกทอดมา คน กลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มที่สร้างตัวเองขึ้นมา แต่

จะเป็นลูกหลานของคนที่ร่ำรวยมาแต่อดีตใช้นามสกุลที่มีผู ้รู ้จักทั่วไป  ทรัพย์สินที่คนในกลุ่มนี้

ครอบครอง อาจจะมีน้อยกว่าคนในระดับ lower upper ก็ได้ แต่จะเป็นทรัพย์สินที่รับ มรดกมาจาก

บรรพบุรุษ บ้านช่องก็หรูหราแบบผู้ดีเก่า คนกลุ่มนี้มีจำนวนไม่มากนักในสังคม(ประมาณร้อยละ 1 

ของประชากรไทย) จงึมักไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของการขายสินค้า ฃ แต่คนกลุ่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ

ผูข้ายสินค้า ในแง่ของการอ้างอิง คือ เป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตที่คนในกลุ่มสังคมอื่น ๆ ใฝ่ฝันที่
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จะเป็น รูปแบบการ ดำเนินชีวิตที่จะนำมาใช้ในการโฆษณาขายสินค้าได้ดี นั่นคือ มีชีวิตที่สุขสบาย 

ใช้เวลาว่างด้วยการสังสรรค์กับ คนในระดับเดียวกัน เป็นสมาชิกสโมสรช้ันสูง โฆษณามักจะจับเอา

ชีวติที่สุขสบายของคนกลุ่มนี้มาเสนอพร้อม ชีใ้ห้เห็นว่า คนกลุ่มนีเ้ลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะไร ก็จะทำให้

กลุ่มคนที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นเช่นนี้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นัน้ ๆ ตามไปด้วย  

2. กลุ ่ม Lower Upper Class (≈2%) คนกลุ ่มนี ้เป ็นผู ้ม ีรา ยได้สูงและร่ำ ร วยด้วย 

ความสามารถพิเศษในงานอาชีพหรือธุรกิจ เป็นผู้ที่มาจากชนชั้นกลาง เป็นคนที่คล่องแคล่วในวง

สังคม และ มักจะซื้อสินค้าที่แสดงถึงฐานะ (symbol of status) ของเขาและลูก ๆ เช่น ซื้อบ้านแพง 

ๆ อยู่โรงเรยีนดี ม ีสระว่ายน้ำในบ้าน ใช้รถยนต์ยี่หอ้ราคาแพง นอกจากนีแ้ล้วคนกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มคน

ที่มีทรัพย์สินเงินทองมหาศาล เช่นเดียวกันคนกลุ่ม Upper Upper Class แต่เป็นเงินทองที่ได้มา

จากการก่อร่างสร้างตนเอง จึงมักเรียกกัน ว่าเป็นพวก “เศรษฐีใหม่” มักเป็นเจ้าของกิจการค้า

ใหญ่โต อาจมเีงินกว่ากลุ่มแรกแต่ก็ไม่จัดว่าเป็นพวก “ผูด้ี เก่า” คนกลุ่มนีม้ีจำนวนน้อยมากเช่นกัน

ในสังคมไทย (ประมาณร้อยละ 2) จึงมักไม่ใช่เป้าหมายของการขาย สินค้าในประมาณมาก ๆ แต่

คนกลุ่มนี้จะเป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพง หรือยี่ห้อพิเศษซึ่งผลิตออกมา เป็นจำนวนน้อย

และขายในราคาสูงมาก 

* ประเด็นที่น่าสังเกตในส่วนนี้คือ ทั้งสองกลุ่มที่กล่าวมานั้นบางครั้งนักการตลาดก็เรียกรวมกันย่อ 

ๆ ว่ากลุ่ม A  

3. กลุ่ม Upper Middle Class (12%) หรอืกลุ่ม B เป็นกลุ่มคนที่มสีถานภาพและตำแหน่ง

อันเป็นที่ยอมรับในสังคม มีการศึกษาสูง มักมีชื่อเสียงเกียรติคุณจากการประกอบอาชีพ มีรายได้

ประจำอยู่ในระดับสูง มักทำงานในตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงานราชการหรือเอกชน  อยู่ในวง

วิชาชีพต่าง ๆ เช่น อาชีพนักกฎหมาย ทนายความ วิศวกร แพทย์นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการ

หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย เขามีความเชื่อเรื่องการศึกษา และต้องการให้ลูกมีอาชีพหรือมีความ

ชำนาญ ความสามารถในการบริหาร เพื่อที่จะได้ไม่ไปอยู่ในชั้นสังคมที่ต่ำกว่า นอกจากนี้คนกลุ่มนี้

มักมีบ้านเรือนอยู่ในเขตอยู่อาศัยที่ค่อนข้างดี มีอำนาจซื้อสูงและเป็นตลาดที่นิยมสินค้าคุณภาพ 

สามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพดีและราคาแพงเช่น ซื้อบ้าน เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และ

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพดี บ้านและรถยนต์ หรือแม้แต่การเลือกภรรยา จะเป็นสัญลักษณ์แห่ง

ความสำเร็จของเขา  

4. กลุ่ม Lower Middle Class(30%) หรือกลุ่ม C เป็นกลุ่มคนที่ใหญ่กลุ่มหนึ่งในสังคม 

เป็นกลุ่มที่มีมีรายได้ประจำปานกลางถึงสูง มีความแตกต่างจากกลุ่ม B ในแง่ของการศึกษา (คือมี
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การศกึษาน้อยกว่า) และการดำเนินชีวิตคนกลุ่มนี้ ใช้ชีวติเรียบง่ายกว่า ที่อยู่อาศัยไม่หรูหรา มีการ

ออกสังคมน้อยกว่า มักเป็นพนักงานบริหารระดับกลาง ข้าราชการระดับกลาง เจ้าของกิจการค้า

ย่อยต่าง ๆ มีอำนาจซื้อพอสมควร จึงมักเป็นเป้าหมายหลักกลุ่มหนึ่งของการขายผลิตภัณฑ์ มัก

ทำงานในตำแหน่งพวกทำงานนั่งโต๊ะ เป็นพนักงานขายและเจ้าของกิจการเล็ก ๆ ที่ต่อสู้เพื่อการ

ยอมรับนับถือ เป็นผู้ที่ไม่อยู่บ้านใหญ่มากแต่รักษาดูแลอย่างดีมเีงนิออมเพื่อการศกึษาลูก พวกนี้จะ

ใช้เวลาซือ้ของมากเพื่อเลือกของที่มรีาคาไม่แพง  

5. กลุ่ม Upper Lower Class (35%) หรือกลุ่ม D ปริมาณของประชากรในกลุ่มนี้จัดได้

ว่ามีจำนวนมากที่สุดในสังคม คนกลุ่มนีม้ีรายได้ประจำต่ำถึงปานกลาง มักมีการศึกษาน้อย จึงต้อง

ทำงานที่ใช้แรงงาน (unskilled or semiskilled workers) ซึ่งจะก้าวไปสู่ระดับสูงได้ยาก สภาพความ

เป็นอยู่มักถูกปล่อยปละละเลย มีกำลังซื้อจำกัด สินค้าที่พอจะขายให้คนกลุ่มนี้ได้จึงมักเป็นสินค้าที่

จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้น นอกจากนั้นคนกลุ่มนี้มีชีวิตประจำวันจะไม่เปลี่ยนแปลง เขา

จะอยู่ในบ้านเล็ก ๆ ในเขตที่ไม่ค่อยดีนัก งานมักจะเป็นงานที่ทำด้วยมอืและเป็นกลุ่มคนที่ภรรยาชน

ช้ันนี้จะใช้เวลาส่วนใหญ่ดูแลบ้าน ทำกับข้าวและเลี้ยงลูก เป็นประเภทสามหีาเลี้ยง และภรรยาจะไม่

มีเวลาไปร่วมกิจกรรมสังคม เขาจะซื้อสินค้ายี่ห้อเดียวกันตลอดอาทิตย์และบางโอกาสก็จะซื้อ

สินค้าที่จูงใจ  

6. กลุ่ม Lower Lower Class (20%) หรอืกลุ่ม E คนกลุ่มนีเ้ป็นชนช้ันต่ำสุด ในสังคม เป็น

พวกสลัม เป็นพวกไม่ได้รับการศึกษาหรือการศึกษาต่ำต้องการความช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการ

จากรัฐ จึงมักไม่มีอำนาจในการซื้อมากนัก ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของการขายสินค้านอกจากนั้นแล้ว 

คนกลุ่มนี้มักจะซื้อของที่กระตุ้นหรือตัดสินใจซื้ออย่างกะทันหัน  มักจะไม่คำนึงถึงคุณภาพ และ

มักจะซือ้สินค้าเงนิเชื่อ จะเห็นได้ว่ากลุ่มสังคมที่ถูกจัดขึน้นี ้สามารถใช้ระดับต่าง ๆ ในสังคมเป็นตัว

แปรการแบ่งส่วน ตลาด และสามารถที่จะออกแบบสินค้า ใช้การโฆษณาจูงใจใหเ้หมาะสมกับแต่ละ

ช้ันของสังคม กลุ่มช้ันในสังคมจะแสดงให้เห็นความแตกต่างในรสนิยมเรื่องเสือ้ผ้า เฟอร์นิเจอร์ งาน

อดิเรก รถยนต์ และอื่น ๆ รวมถึงขบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคนอกจากนี้ยังมีส่วนชว่ย

ให้ผู้ศึกษาเห็นได้ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์อะไรควรนำเสนอขายให้กลุ่มสังคมกลุ่มไหน การจัดกลุ่มตาม

ฐานะเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวิถีทางดำเนินชีวิต จึงมีส่วนช่วยให้นักการตลาดสามารถ

เข้าใจกลุ่มผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ของตน และมองเห็นแนวทางที่จะ

วางแผนการตลาดและแผนการโฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึน้ 
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อิทธิพลของสังคมที่มีต่อผูบ้ริโภค นอกเหนอืไปจากระดับช้ันที่ประชากรเป็นสมาชิกอยู่แล้ว 

ก็ยังมอีิทธิพลในแง่อื่น ๆ อีก เช่น อำนาจสังคม (Social power) อิทธิพลของกลุ่มย่อย(subgroup) ใน

สังคม และอิทธิพลของผู้นำความคิด (opinion leader) ของสังคม  

1.2.2 อำนาจสังคม  

อำนาจสังคม เกิดขึ้นเนื่องจากมนุษย์ต้องยอมรับการมีสภาพอยู่ในสังคมเพราะไม่สามารถ

อยู่ตามลำพังได้ การที่จะอยู ่ในสังคมนั้นจำเป็นอย่างยิ ่งที่จะต้องมีสถานภาพในสังคม (Social 

status) และการยอมรับจากสังคม (social approval) เมื่อมนุษย์ต้องการที่จะได้ทั้งสถานภาพและ

การยอมรับจากสังคม สังคมจึงมีอำนาจเหนือบุคคล พฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษย์ รวมทั ้ง

พฤติกรรมการบริโภคจึงมักเกิดขึ้นเพราะแรงผลักดันจากอำนาจสังคมนี้ อำนาจสังคมแบ่งออกได้

เป็น 5 ประเภทคือ  

1. อำนาจในการให้รางวัล (Reward Power) เป็นอำนาจที่สังคมให้ในสิ่งที่มนุษย์พอใจ

การโฆษณาที่ใช้อำนาจในการให้รางวัล ได้แก่ โฆษณาที่ชี้ให้ผู้ชมเห็นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ต่อ

ผู้บริโภค เช่น การใช้แชมพูยี่ห้อนี้จะทำให้ผมสวย ผู้ชมที่ต้องการมีผมสวย (รางวัล) ก็จะพยายาม

ซือ้หามาใช้บ้าง นอกจากนีย้ังมีกลยุทธ์อื่น ๆ ที่นำมาใช้เป็นรางวัลแก่ผูใ้ช้อีก เช่น การลดราคา การ

แลกของขวัญ และการแถม การชิงโชค กลยุทธ์การให้รางวัลนี้นับเป็นวิธีการที่นักโฆษณานิยมใช้

กันมาก  

2. อำนาจในการลงโทษ (Coercive Power) การชี้ให้เห็นว่า ถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎของ

สังคมจะต้องถูกลงโทษด้วยการไม่ยอมรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม นักการตลาดและนักโฆษณา

นำเอาอำนาจนี้มาใช้เพื่อพยายามจะชี้ให้ผู ้บริโภคเห็นว่า การไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จะก่อให้เกิดโทษ

อย่างไร เสียผลประโยชน์อย่างไร จะกลายเป็นบุคคลที่สังคมไม่ยอมรับ เช่น ถ้าไม่ใชผ้งซักฟอกนี้ซัก

เสื้อผ้าจะไม่สะอาดเสียบุคลิก หรือการไม่ใช้น้ำยาบ้วนปากยี่ห้อนี้จะทำให้เป็นคนมีกลิ่นปากเป็นที่

รังเกียจของสังคม  

3. อำนาจอันชอบธรรม (Legitimate Power) บางตำราใช้ว่าอำนาจตามกฎหมาย คือ 

อำนาจที่สังคมสามารถบังคับให้สมาชิกของกลุ่มสังคมปฏิบัติตนตามกฎระเบียบที่วางไว้ร่วมกันแต่

สำหรับการนำเอาอำนาจนี้มาใช้ในทางการขายนั้น เราไม่สามารถจะอ้างกฎหมายใด ๆ มาบังคับให้

ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้ อย่างไรก็ดี นักโฆษณาก็ยังสามารถอ้างเหตุผลบางอย่างที่ทำให้ผู้ซื้อรู้สึกว่า

เขาสมควรจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์นี้เนื่องจากมีข้อผูกมัดทางสังคมบางอย่างที่ควรกระทำเพื่อช่วยให้
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สังคมดีขึ้น เช่น การใช้ของไทยจะทำให้เศรษฐกิจของชาติดีขึ้น โฆษณาประเภทบริการสาธารณชน

นิยมใชอ้ำนาจแบบนี ้ 

4. อำนาจอ้างอิง (Referent Power) อำนาจการอ้างอิงอยู ่ท ี ่การทำให้บ ุคคลเก ิด

ความรู ้สึกต้องการเป็นเช่นตัวบุคคลที่มีชื ่อเสียง  มีเกียรติยศ คุณความดี เกิดการลอกเลียน

พฤติกรรมของบุคคลนั้น การโฆษณาก็นิยมใช้อำนาจอ้างอิง ด้วยการนำเอาบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่

รู ้จักในสังคมแสดงให้เห็นว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา (celebrity endorsement or testimonial) เมื่อ

ผู้ชมที่นิยมบุคคลนั้นดูโฆษณาก็อยากจะทำตามอย่าง เช่น การนำเอาดาราภาพยนตร์มาแนะนำว่า

ใช้สบู่ชนิดนี้แล้วผิวจะสวย ผู้บริโภคที่นิยมดาราผู้นี้เกิดความต้องการจะมีผิวสวยเช่นดาราผู้นี้และ

หันมาเลือกใช้สบู่ดังกล่าว  

5. อำนาจของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Power) บุคคลที่มีชื่อเสียงว่ามีความสามารถในทาง

ใดทางหนึ่งสามารถในทางใดทางหนึ่งสามารถจะชักจูงให้บุคคลอื่น ๆ เชื่อถือและปฏิบัติตามได้ การ

โฆษณาก็นำหลักเช่นนี้มาใช้เช่นเดียวกัน โดยใช้กลยุทธ์คล้าย ๆ กับการใช้อำนาจอ้างอิง คือใช้

บุคคลที่มีชื่อเสียงมาแนะนำผลิตภัณฑ์ ต่างกันอยู่แต่ว่า อำนาจของผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่ได้เกิดขึ ้น

เนื่องจากผู้บริโภคต้องการจะเป็นเช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญ  หากแต่เกิดความเชื่อถือว่าต้องได้รับ

คำแนะนำที่ดีหรือถูกต้อง เนื่องจากเป็นผู้รู ้ในเรื่องนั ้น ๆ ตัวอย่าง เช่น การใช้แพทย์ (อาจเป็น

นายแบบแต่งตัวเป็นหมอหรือเป็นหมอจริง ๆ ที่ใคร ๆ ก็รู้จัก) แนะนำยาสีฟัน หรือ ม.ร.ต. ถนัดศรี 

สวัสดิ์วัฒน์ ซึ่งมีชื่อเสียงว่ามีความชำนาญทางด้านรสชาติทางอาหารมา  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ

น้ำมันพืช นอกจากอำนาจสังคมแล้ว อิทธิพลของสังคมต่อพฤติกรรมการบริโภคอาจเกิดจาก

อิทธิพล ด้านอื่น ๆ ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเพียง 2 ประเด็นใหญ่ คือ  

1.2.3 อิทธิพลของกลุ่มย่อยในสังคม  

กลุ่มย่อย หมายถึง บุคคลที่รวมตัวกันเข้าอย่า งเป็นทางกา รหรือไม่เป็นทางการ มี ความสัมพันธ์

และติดต่อสัมพันธ์ (interaction) กันเป็นครั้งคราว มักมีกิจกรรมทางใดทางหนึ่งร่วมกันอาจจะ เป็น

กลุ่มย่อยในรูปของสมาคม สโมสร กลุ่ม หรือมิตรสหายสนิท อิทธิพลของกลุ่มต่อการบริโภคมีสูง 

เนื่องจากคนในกลุ่มมักมีการพบปะพูดคุยกันและเกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ตามกัน  เมื่อมีผู้ใช้คนแรก

นำมาบอกเล่า ให้ฟังถึงคุณภาพที่ถูกใจ พฤติกรรมนี้ เรียกว่า การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ (product 

endorsement) หรือใน บางครั้งการซื้อผลิตภัณฑ์ของคนในกลุ่มทำให้คนอื่น ๆ รู้สึกว่าควรจะต้อง

ซื้อด้วยมิฉะนั้นจะน้อยหน้า หรือบาง คนอาจซื้อเพราะเกิดความเกรงใจ คนแนะนำทั้ง ๆ ที่ยังไม่มี

ความจำเป็นต้องใช้สินค้า เรารวมเรียกลักษณะนี้ว่า เป็น แรงบังคับจากกลุ่ม (group pressure) 
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นักการตลาดเรียนรู้พฤติกรรมแบบนีข้องมนุษย์ จงึมกีารพัฒนาการขายโดยอาศัยจุดอ่อนนีค้ือ การ

ขายแบบตัวต่อตัว (Interpersonal selling or face-to-face selling) คือ การใช้บุคคลที่ผู้บริโภครู้จัก

อยู่ แล้วในชีวิตประจำวัน เป็นคนที่เป็นสมาชิกกลุ่มสังคมกลุ่มย่อยเดียวกัน เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์มา

แนะนำให้แก่คน อื่น ๆ ในกลุ่ม การซื้อก็จะเกิดขึ้นได้ง่าย เช่นการขายเครื่องสำอางเอวอน หรือชุด

ภาชนะทัพเพอร์แวร์  

1.2.4 อิทธิพลของผู้นำความคิดของกลุ่มสังคม  

ในวงสังคมทั่วไปมักมีคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด หรือคนหนึ่งคนใดได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำ ไม่ ว่าจะ

เป็นผู้นำทางความคิด คือมีสติปัญญา มีผลงานดีเด่น กระทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมกลุ่มนี้ 

การวิจัย ทางนิเทศศาสตร์ก็พบว่าคนแบบนี้มีอิทธิพลต่อคนทั่วไปในสังคมกลุ่มจะสามารถเผยแพร่

ความคิดและการ กระทำให้ผู้อื ่นเชื่อถือปฏิบัติตามได้ ความคิดดังกล่าวเป็นที่รู ้จักกันว่าได้แก่ 

ทฤษฎีการสื่อสารสองทอด (Two-step-flow Hypothesis) คือ ความเชื่อที่ว่าข่าวสารต่าง ๆ จะต้อง

ได้รับการยอมรับจากผูน้ำ ทางความคิด เสียก่อน แล้วผู้นำความคิดจงึจะกระจายต่อไปยังคนอื่น ๆ 

ในกลุ่มสังคมนั้นอย่างได้ผล ทั้งนีเ้พราะคนทั่ว ๆ ไป ในกลุ่มยอมรับผู้นำทางความคิด นักการตลาด 

นำเอาทฤษฎีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับ ของกลุ่มย่อยและ

ขยายไปยังกลุ่มใหญ่ได้โดยพยายามขายสินค้าให้กับบุคคลหรือกลุ่มที่ได้เชื่อว่าเป็นผู้นำในการ  ใช้

สินคานั้น เช่น สินค้าประเภทเครื ่องสำอาง อาจต้องมีการแจกไปให้นางงามหรือดาราได้ใช้  

นอกจากนั้น นักการตลาดยังใช้ทฤษฎีที่เรียกว่า ทฤษฎีการเลียนแบบจากคนที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

(Trickle-down Theory) คือ พยายามมุ่งการขายผลิตภัณฑ์ไปที่กลุ่มคนระดับสูงในสังคมก่อนและ

เชื่อว่า กลุ่มคนในระดับรองลงมาจะ ค่อย ๆ เลียนแบบการใช้สินค้าเหล่านั้นจากกลุ่มคนระดับ

สังคมชั้นสูง โดยเฉพาะสินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่อง แต่งกาย (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2548, น 127-

135)  

1.3 การวิเคราะห์ผู้บริโภคในระดับครอบครัว ครอบครัว ( Family) หมายถึง บุคคล

ตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีความสัมพันธ์กันด้านสายเลือด การแต่งงานหรือการยอมรับโดยการอาศัยอยู่

ด้วยกัน ( Schiff and Kanuk, 1987:334) ครอบครัวเป็นหน่วย สังคมที่อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลมากที่สุด 

และสมาชิกของกลุ่มสังคมนี้มีความสัมพันธ์กันมากที่สุดด้วย โดยทั่วไป แล้ว ครอบครัวหมายถึง

กลุ่มบุคคลที่อยู่อาศัยร่วมกัน มีความสัมพันธ์ทางเพศหรือทางสายโลหิต หรือทางอ้อม (เกี่ยวดอง

กัน) ในบางสังคมลักษณะของการอยู ่ร ่วมกันของครอบครัวอาจเป็นไปอย่างซับซ้อน  คือ มี

ครอบครัว เดี่ยวหลาย ๆ ครอบครัว ในบางกรณี การหาข้อมูลทางการตลาดไม่อาจจะนับจำนวน
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ครอบครัวได้ถูกต้อง จึงต้องเลี่ยง ไปใช้การนับครัวเรือน (Household) แทน ครัวเรือน เป็นหน่วยที่

อยู่อาศัย ซึ่งในหนึ่งครัวเรือนนั้นอาจมี มากกว่า 1 ครอบครัว และอาจไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเลย

ในระหว่างครอบครัวที่อยู่อาศัยในครัวเรือนเดียวกัน นั้น การวัดโดยครัวเรือนจึงเป็นการคาดคะเน

อย่างคร่าว ๆ ว่าแต่ละครัวเรือนน่าจะหรือควรจะมี 1 ครอบครัว อาศัยอยู่ ผู้บริโภคทุกคนเป็น

สมาชิกของครอบครัว แต่ครอบครัวทุกครอบครัวไม่เหมือนกัน ดังนั้น นักการตลาดจึงมักต้อง

วิเคราะห์ดูว่า กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายของตนเป็นผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกของครอบครัว  แบบไหน 

เวลส์ (Wells) และกูบาร์ (Gubar) (1966) ได้ศึกษาและแบ่งครอบครัวออกเป็นระยะ (stage) หลาย 

ระยะ ซึ่งจะรวมเรียกว่า “วัฏจักรชวีิตของครอบครัว” (family life cycle) ดังนี้  

 

วัฏจักรชวีิตของครอบครัว (Family Life Cycle หรอื FLC)  

1. ระยะโสด (Bachelor / Bachelorhood) คือพวกที ่ย ังไม ่แต่งงาน  ส่วนใหญ่อา ยุ 

ประมาณ 18-25 ปี ในวัฒนธรรมตะวันตกคนกลุ่มนี้เริ่มออกไปอยู่อาศัยตามลำพัง แต่ในวัฒนธรรม

ตะวันออก โดยเฉพาะประเทศไทย ส่วนใหญ่จะยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่ พวกที่อยู่ตามลำพังคือ พวกที่

ออกไปศกึษาต่างเมอืง หรอืหางานทำต่างเมอืง ผลติภัณฑ์ที่อยู่ในความสนใจของคนกลุ่มนี้มักได้แก่ 

เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย สินค้าเพื่อ ความบันเทิงต่าง ๆ สำหรับผู้มีรายได้สูงอาจตอ้งการซือ้รถยนต์  

2. ระยะแต่งงานใหม่ (Newly Married Couples / Honeymoon hood) ในระยะนี ้เพิ่ง

เริ่มใช้ชีวิตคู่แต่ยังไม่มีบุตรส่วนใหญ่อยู่ในวัย 20-30 ปี แนวโน้มการซื้อสินค้าจะเน้นที่บ้าน 

รถยนต์ เฟอร์นิเจอร ์เครื่องใช้ในบ้าน อาจมสีิ่งสนองความบันเทิงบ้างแต่มักลดลงกว่าช่วงที่เป็นโสด  

3. ระยะครอบครัวสมบูรณ์ระยะที่ 1 (Full Nest I / Parenthood) เริ่มมีลูกคนแรก การ

มีลูกเล็ก ๆ จะทำให้การดำเนินชีวิตของสามีภรรยาผิดไปจากระยะแต่งงานใหม่ ที่เห็นได้ชัดเจนคือ 

รายได้ ส่วนหนึ่งจะถูกนำมาเป็นค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับเด็ก ได้แก่ ของใชเ้ด็ก เช่น เสื้อผ้า ผา้อ้อม อาหาร

เด็กอ่อน ค่า รักษาพยาบาล  

4. ระยะครอบครัวสมบูรณ์ระยะที่ 2 (Full Nest II / Post Parenthood) ระยะนี้เป็น 

ลักษณะของครอบครัวที่มีลูกเล็กสุดอายุเกินกว่า 6 ปี สถานการณ์ทางการเงินมักกระเตื้องขึ ้น

เนื่องจากรายได้ มักเพิ่มขึ้น เมื่อลูกโตไปโรงเรียนกันหมดแล้วภรรยาอาจกลับมาทำงานใหม่อีกครั้ง 

หรอืมีเวลาหารายได้พิเศษ เพิ่มเติม รายจ่ายของครอบครัวที่อยู่ในระยะนี้มักจะเป็นการซื้อเครื่องใช้

ในบ้าน อาหาร ของเล่น และอุปกรณ์ การศกึษาให้เด็กโต  
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5. ระยะครอบครัวสมบูรณ์ระยะที่ 3 (Full Nest III / ) เป็นระยะของครอบครัวที่มีลูกโต 

แล้ว แต่ยังอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ เนื่องจากลูก ๆ บางคนเรียนจบ ทำงานมรีายได้ของตนเองใน

ระยะนี้ ครอบครัวมักจะซื ้อสินค้าชิ ้นใหญ่ ๆ อีกครั ้ง เช่น บ้านใหม่ เฟอร์นิเจอร์ใหม่ รถใหม่ 

เครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใหญ่ เนื่องจากถึงระยะที่ของเหล่านั้นเสื่อมอายุลง หลังจากซื้อครั้งแรกเมื่อเริ่ม

สร้างตัวใหม่ (nuclear family) อยู ่ร ่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่  หรือเรียกว่าครอบครัวขยาย 

(extended family) เช่น พ่อ แม่ ลูกชาย ลูกสะใภ้ ลูกสาว ลูกเขย และหลาน ๆ ซึ่งอาจนับเป็นหนึ่ง

ครอบครัว ใหญ่หรือสามครอบครัวเล็ก ได้แก่ครอบครัวพ่อแม่ ครอบครัวลูกชายลูกสะใภ้และ

หลาน ครอบครัวลูกสาว ลูกเขยและหลาน 

6. ระยะครอบครัวที่ลูกแยกเรือนไปแล้วระยะที่ 1 (Empty Nest I) เป็นระยะที่ลูก ๆ 

ต่างแต่งงานและแยกครอบครัวออกไปหมดแล้ว รายได้จะมีมาก สามารถจ่ายเงนิซื้อสิ่งของอำนวย

ความสะดวกและของฟุ่มเฟือย เช่น การท่องเที่ยวไปต่างประเทศไกล ๆ ซือ้ของฟุ่มเฟือย  

7. ระยะครอบครัวที่ลูกแยกเรอืนไปแล้วระยะที่ 2 (Empty Nest II) เริ่มตั้งแต่หัวหน้า

ครอบครัวเกษียณอายุจากงานออกมาอยู่บ้านเฉย ๆ รายได้ลดลง การซื้อจึงมักลดลงเพราะ

หมดความจำเป็น ค่าใชจ้่ายประจำคือค่ารักษาพยาบาลและค่ายา  

8. ระยะอยู่โดดเดี่ยว (Solitary Survivor / Dissolution) เป็นระยะที่เมื่อฝ่ายสามีหรือ

ภรรยาตายลงไปคนที่เหลืออยู่จะต้องปรับตัวให้อยู่ตามลำพังได้  ช่วงนี้มักไม่มีกิจกรรมอะไรมาก 

รายจ่ายยังคงมีแต่ค่ายาและค่ารักษาพยาบาล การวิเคราะห์ผู้บริโภคโดยพิจารณาว่ากำลังอยู่ใน

ครอบครัวระยะไหนจะเป็นการช่วยใหรู้้ว่าเขาจะเป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์ของเราหรือไม่ หรืออีกนัย

หนึ่งก็คือ ผู้บริโภคเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ควรจะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวแบบไหน  นอกจากจะ

พิจารณาดูอิทธิพลของครอบครัวจากระยะในวัฏจักรชีวิตของครอบครัวแล้ว  นักวิชาการยังได้

ศกึษาอิทธิพลของครอบครัว โดยดูว่าอำนาจในการตัดสินใจ (Decision making power) เป็นของใคร

ในครอบครัว โดย เบอร์เจส (Burgess) และล็อค (Locke) (1960) แบ่งครอบครัวออกเป็น  

1. ฝ่ายหญิงมอีิทธิพลในการตัดสินใจ (Matriarchal Family)  

2. ฝ่ายชายมีอิทธิพลในการตัดสินใจ (Patriarchal Family)  

3. มีอำนาจเสมอกัน (Shared Dominance)  

ส่วน วอล์ฟ (Wolfe) (1959) แบ่งครอบครัวออกเป็น  

1. ตัดสินใจเท่า ๆ กัน (Autonomic Family) คือสามีหรือภรรยาตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 

ด้วยตนเองตามลำพัง และการตัดสินใจเหล่านั้นมีจำนวนพอ ๆ กัน ทั้งสองฝ่าย  
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2. สามีมอีิทธิพล (Husband Dominant Family)  

3. ภรรยามอีิทธิพล (Wife Dominant Family)  

4. ตัดสินใจร่วมกัน (Syncretism Family)  

และ เฮอบสท์ (Herbst) (1952) ให้ความเห็นว่าไม่ควรแบ่งครอบครัวออกตามบทบาทว่าใครมี

อิทธิพลในการตัดสินใจ แต่ควรแบ่งกิจกรรมในครอบครัวออกเป็นเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  

1. กิจกรรมในครัวเรือน (Household Duties)  

2. กิจกรรมดูแลเด็ก (Child Control and Care)  

3. กิจกรรมทางสังคม (Social Activities)  

4. กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Activities)  

เฮอบสท์ ให้ความเห็นว่าทั้งสามีและภรรยามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในครอบครัวของตน 

ทั้งสองฝ่ายอาจแบ่งการใช้อิทธิพลในการตัดสินใจในกิจการที่ตนถนัดและคุ้นเคย และมักผลัดให้อีก

ฝ่ายรับผดิชอบในกิจการที่ตนไม่ถนัดและคุ้นเคยน้อยกว่า เช่น ภรรยาทั่วไปมีความถนัดในกิจกรรม

ในครัวเรือนและดูแลเด็ก ส่วนสามมีักจะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การจัด

งบประมาณ การลงทุนต่าง ๆ เช่น ซื้อหุ ้น ซื้อพันธบัตร หรือนำเข้าบัญชีเงินฝากประจำ ส่วน

กิจกรรมทางสังคมก็ขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัว บางครอบครัวฝ่ายชายชอบเรื่องกิจกรรมสังคม และ

บางครอบครัวฝ่ายชายไม่ชอบ ฝ่ายหญิงก็มักจะเข้ามาจัดการแทน 

นักการตลาดและนักโฆษณาสามารถนำทฤษฎีเกี่ยวกับอิทธิพลในครอบครัวนี้มาช่วยใน

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของการขายสินค้า จะเห็นได้ว่าทฤษฎีของเฮอบสท์ช่วยได้มากเนื่องจาก

กำหนดกิจกรรมในเรื่องต่าง ๆ เอาไว้แยกจากกันทำให้มองเห็นได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในข่ายของ

กิจกรรมแบบไหนควรจะชักจูงให้ใครที่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกซือ้ ตัวอย่างเช่น ถ้าจะขายสินค้าเกี่ยวกับ

กิจกรรมในครัวเรือน ควรจะเลือกโฆษณาที่ผู้หญิงชอบเนื่องจากผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจใน

การซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ส่วนผลติภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับ 

กิจกรรมเศรษฐกิจก็ควรเลือกใจผู้ชาย(ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2548, น 136-138)  

 

2. การวเิคราะห์อิทธิพลภายในต่อผู้บริโภค  

อิทธิพลภายในต่อผู้บริโภค ได้แก่ ลักษณะทางจิตวิทยาต่าง ๆ เป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคล 

ซึ่งคนอื่น ๆ หรือแม้แต่บางครั้งบุคคลนั้นเองก็บอกไม่ได้ว่าเป็นอย่างไร อย่างไรก็ดีลักษณะทาง

จติวิทยาเหล่านี้มีอยู่ และมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจ และพฤติกรรมการบริโภคของ
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คน อิทธิพลภายนอกซึ่งมองเห็นได้ง่ายกว่าผู้บริโภคคนใดอยู่ในสภาพวัฒนธรรมสังคม  กลุ่ม และ

ครอบครัวแบบไหน ลักษณะเหล่านั้นเป็นสิ่งที่นักวิชาการรวมเรียกว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

(Demographics) ในขณะที่อิทธิพลภายในต่อผู้บริโภคเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ยาก นักวิชาการพยายามที่

จะดึงสิ่งเหล่านี้ออกมาให้เห็นได้ชัดเจน และเรียกวิธีการวิเคราะห์อิทธิพลภายในตัวบุคคลเองนี้ว่า 

ลักษณะทางจิตวิทยา (psychographics) ซึ่งในตอนนี้จะเน้นลักษณะทางจิตวิทยาที่สำคัญต่อการ

วิเคราะห์ทางการตลาดและการโฆษณา 4 ลักษณะ คือ  

1. แรงจูงใจ (motive)  

2. การเรียนรู ้(learning)  

3. บุคลิกภาพ (personality)  

4. ทัศนคต ิ(attitude)  

 

1. แรงจูงใจ (motive)  

แรงจูงใจหรือ motive เป็นแรงผลักดันภายใน ซึ่งนักจิตวิทยาเชื่อว่าเป็นพลังกระตุ้นจาก

ภายในตัวบุคคลอันจะก่อให้เกิดพฤติกรรมตามมา แรงจูงใจนี้เป็นลักษณะนามธรรมเกิดขึ้นภายใน

จิตใจมนุษย์ ไม่อาจมองเห็นได้ ดังนั ้นการจะพิสูจน์ว่าแรงจูงใจมีจริงหรืไม่  จึงอาจดูได้จาก

พฤติกรรมมนุษย์เท่านั้น นักจิตวิทยาบางคนเรียกแรงจากภายในนี้ว่าแรงขับ (drive) บ้างก็เรียก

ความตอ้งการ (need) บ้างก็เรียกความตงึเครียด (tension) และบ้างก็เรียกความตงึเครียด (tension) 

และบ้างก็เรียกพลังงาน (energy) แรงจูงใจอาจเกิดขึ ้นจากสภาวะทางชีวภาพ (physical หรือ 

biological) ของมนุษย์ก็ได้ เช่น ความหิว กระหาย หรือความต้องการทางเพศหรืออาจจะเกิดจาก

สภาวะทางจิตใจ เช่น ความอยากจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จ หรือการเป็นที่ยอมรับในสังคม แต่

นักจิตวิทยาเองก็ยังไม่แน่ใจนักว่า แรงจูงใจเป็นสากล (general) หรือเป็นสิ่งเฉพาะ (specific) 

กล่าวคือ พฤติกรรมทุกพฤติกรรมเกิดจากแรงจูงใจตัวเดียว (เช่น การตอ้งการมีสิ่งสนองโต้ตอบกับ

โลกภายนอก) หรือมีแรงจูงใจมากมายหลายอย่างสำหรับพฤติกรรมต่าง  ๆ ทุกพฤติกรรม

นอกจากนี้นักจิตวิทยาเองก็ยังคลุมเครือว่าแรงจูงใจเกิดขึ้นจากภายในจิตใจของมนุษย์เองหรือเกิด

จากสิ่งล่อภายนอก และพลังงานทางจิตใจเหล่านี้ถ่ายทอดออกมาเป็นพฤติกรรมได้อย่างไร  แต่

เท่าที ่สังเกตเห็นได้นั ้น พฤติกรรมเดียวอาจจะเกิดขึ ้นจากหลาย  ๆ แรงจูงใจก็ได้ เช่น การ

รับประทานอาหาร เพราะว่า   
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บางคน กินเพราะหวิ  

บางคน กินเพราะอยากกิน  

บางคน กินเพราะอยากลอง 

บางคน กินเพราะต้องกิน  

บางคน กินเพราะถึงเวลากิน  

บางคน กินเพราะเพื่อนมาชวนกิน  

หรอืแรงจูงใจแรงเดียวทำให้เกิดพฤติกรรมหลาย ๆ แบบก็ได้ เช่น ความอยากได้เงนิ ทำให้   

บางคน พยายามทำงานหนัก  

บางคน ใช้วธิีคดโกงผูอ้ื่น  

บางคน จี้ปล้นผู้อื่น  

บางคน เล่นการพนัน  

ความรู้เกี่ยวกับแรงจูงใจยังเป็นสิ่งที่ค่อนข้างคลุมเครือสำหรับนักจิตวิทยา  จึงมีทฤษฎี

เกี่ยวกับแรงจูงใจหลายทฤษฎีดว้ยกัน  

1. ทฤษฎีสัญชาตญาณ (Instinct Theory) กล่าวว่า พฤติกรรมทุกอย่างของมนุษย์

เกิดขึ้นเองโดยสัญชาตญาณ ที่จะได้รับการกระตุ้นจากภายนอก ผู้ยึดทฤษฎีนี้จึงเชื่อว่า พฤติกรรม

ทุกอย่างของมนุษย์เป็นการตอบสนองกับสภาวะรอบด้าน ทฤษฎีนี้เน้นในเรื่องของการกระตุ้นจาก

ภายนอก ในการโฆษณานักโฆษณาก็ได้นำเอาแนวคิดเช่นนี้มาใช้กับการโฆษณาขายสินค้า โดยการ

เน้นการกระตุ้นให้ผู้ชมโฆษณาเกิดความสนใจ เช่น ให้รูปภาพที่สะดุดตามีสันสันสดใส มีกิริยา

อาการแปลก ๆ (ในกรณีที่เป็นภาพยนตร์) มีเสียงประกอบดังชัดสะดุดหู หรือใช้คำแปลก ๆ ที่ฟัง

แล้วสะดุดใจ ผูช้มโทรทัศน์ก็จะจำโฆษณาชิน้นั้นได้ และรู้จักผลิตภัณฑ์ซึ่งจะนำไปสู่การซื้อในที่สุด  

2. ทฤษฎีการลดแรงขับ (Drive-reduction Theory) เน้นถึงสภาวะสมดุลภายในของ

มนุษย์ (homeostasis) เมื่อไรก็ตามที่เกิดสภาวะไม่สมดุลขึ้นต่อร่างกายมนุษย์ (เช่น มีสิ่งเร้าจาก

ภายนอกมากระทบ) ระดับของแรงขับภายในจะปรับใหเ้กิดพฤติกรรม อันจะนำไปสู่การปรับให้เข้าสู่

สภาวะสมดุลดังเดิม ทฤษฎีการลดแรงขับถูกนำมาใช้ในการขายผลิตภัณฑ์โดยการสร้างโฆษณาให้

ผู้ชมเกิดสภาวะไม่สมดุลขึ้น คือเกิดความอยาก ความต้องการ เช่น แสดงให้เห็นภาพเครื่องใช้หรือ

เครื่องประดับที่สวยงาม ผู้เห็นก็อยากได้และพยายามซื้อหามาไว้ในครอบครอง หรือแสดงรูป

อาหารที่จัดแต่งไว้สวยงาม น่ารับประทาน ทำให้ผู้ดูเกิดความอยากและแวะไปรับประทานอาหารที่

ร้านที่โฆษณา  
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3. ทฤษฎีแสวงหาสิ่งเร้า (Arousal Theory) เป็นทฤษฎีที่คัดค้านกับทฤษฎีการลด

แรงขับ โดยอ้างเหตุผลว่าแท้ที่จริงแล้วมนุษย์เป็นฝ่ายแสวงหาสิ่งเร้าจากภายนอกมาเป็นตัวการทำ

ให้ตนเองเกิดพฤติกรรมตอบโต้ ทั้งนี ้เพราะสภาพสมดุลของมนุษย์จะทำให้มนุษย์ปราศจาก

พฤติกรรม และเกิดความเบื่อหน่าย มนุษย์จึงต้องทำให้ตนเองเกิดสภาวะไม่สมดุลอยู่เสมอ เพื่อ

ขจัดความเบื่อหน่าย การโฆษณาที่นำทฤษฎีนี้มาใช้มีอยู่น้อย ทั้งนี้เพราะการแข่งขันในตลาดมีสูง 

การปล่อยให้ผู้บริโภคแสวงหาเองจงึมักใช้ไม่ค่อยได้ผล  

4. ทฤษฎีควบคุมสิ่งเร้า (Stimulus Control Theory) กล่าวว่า ถึงแม้พฤติกรรมมนุษย์

จะเกิดจากสิ่งเร้าภายนอก แต่แรงเสริม (reinforcement) จะเป็นตัวกำหนดว่าพฤติกรรมจะออกมา

ในรูปใด แรงเสริมในทางบวก (positive reinforcement) ทำให้พฤติกรรมที่กับการเสริมเกิดขึ้นบ่อย 

ๆ และแรงเสริมในทางลบ (negative reinforcement) ทำให้พฤติกรรมลดน้อยลง การโฆษณาที่ยึด

ทฤษฎีนีค้ือ การใส่แรงเสริมในทางบวกกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขายแสดงให้เห็นผลประโยชน์ที่ผู้ซื้อ

สินค้าจะได้รับ และใช้แรงเสริมทางลบกับการไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา หรอืกับการใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ

อื่น (คล้ายคลึงกับอำนาจในการให้รางวัล และอำนาในการลงโทษ)  

5. ทฤษฎีการใช้สติปัญญา (Cognitive Theory) เน้นว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่มีสติปัญญา

เกิดจากส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ชีวภาพกับจิตภาพ ทั้งสองส่วนนี้จะประสานกันอย่างกลมกลืน

คือ จิตภาพจะเป็นตัวกำหนดเป้าหมายตามความต้องการหรือกำหนดปัญหาที่ตนต้องการจะแก้ไข  

ส่วนชวีภาพจะช่วยใหเ้กิด พฤติกรรมตามที่ได้วางเป้าหมายไว้หรือพฤติกรรมที่จะแก้ไขปัญหาตามที่

ได้กำหนดเอาไว้ การโฆษณาที่ใช้เทคนิคการก่อให้ผู้ชมเกิดความคิดอันเป็นเหตุเป็นผล  และหา

หนทางแก้ปัญหาของตน โดยชี้ทางแก้ปัญหาว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอในโฆษณาจะเป็นทาง

แก้ปัญหานั้นได้ เช่น โฆษณาเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่แสดงให้เห็นถึงความยุ่งยากของการทำงานที่ไร้

ระบบ เวลาที่เสียไปอย่างมากมาย และความ เสียหายที่ได้รับ โดยชี้ให้เห็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์

ขนาดเล็กจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ผู้บริโภคที่มองเห็นปัญหานี้ ในหน่วยงานของตนก็จะเปรียบเทียบ

ปัญหาที ่โฆษณาเสนอให้กับปัญหาของตน และนำไปสู ่ความพยายาม แก้ปัญหาคือ การซื ้อ

คอมพิวเตอร์มาใช้งาน  

6. ทฤษฎีการลำดับความต้องการของมนุษย์ (Hierarchy of Needs Theory) มาสโลว์ 

(Maslow) (1954) ได้จัดลำ ดับความต้องการของมนุษย์ของตามลำดับ คือความต้องการทางร่าย

กายเป็น สิ่งจำเป็นที่สุด (physiological needs) เช่น ความต้องการอาหารน้ำ พักผ่อน แล้วจึงเป็น

ความต้องการทาง อารมณ์ เช่น ความรัก ความต้องการชื่อเสียง(esteem) และสิ่งสุดท้ายที่มนุษย์



 
53 

ต้องการ คือ ความตอ้งการจะ ทำในสิ่งที่แสดงความเป็นตัวของตัวเอง(self-actualization) ซึ่งจะทำ

ก็ต่อเมื่อความต้องการพื้นฐานอื่น ๆ ได้รับการสนองแล้ว ในการโฆษณาบางครั้งการลำดับความ

ต้องการของมนุษย์ตามความจำเป็นพื้นฐานก็เป็นหลัก ที่ดี แต่บางครั้งหลักนี้ก็สามารถฝ่าฝืนได้ 

เช่น สำหรับคนบางคน ความต้องการชื่อเสียงอาจมาก่อนความ ต้องการทางร่างกาย หรือความ

ต้องการที่จะทำให้สิ ่งที ่แสดงความเป็นตัวของตัวเองอาจมาก่อนสิ่งอื ่นใดสำหรับ  คนบางคน 

ตัวอย่างเช่น ในประเทศอังกฤษมีการประกาศหาผู้ร่วมงานไปสำรวจขัว้โลกได้ ผูป้ระกาศชี้ให้เห็นถึง 

อันตรายและความลำบากต่าง ๆ ที่จะได้รับเมื่อไปทำงานนี้ เพียงแต่บอกว่าอาจมีชื่อเสียงถ้ารอด

ชีวติกลับมาก ได้ ก็มีคนสมัครมามากมาย :ซึ่งจะกล่าวถึงอีกครั้งในลำดับต่อไป  

 

2. การเรียนรู้  

การเรียนรู้ (Learning) คือ กระบวนการซึ่งพฤติกรรมเปลี่ยนเนื่องจากประสบการณ์การ 

เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม ไม่จำเป็นต้องเป็นผลมาจากการเรียนรู้เสมอไป แต่การเรียนรู้เป็นสว่น

หนึ่งที่ม ีบทบาทต่อการผลักดันให้เกิดพฤติกรรมขึน้ ทฤษฎีการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 3 แนวด้วยกัน  

1. ทฤษฎีสิ่งเร้า-การตอบโต้ (Stimulus-response Theory) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง 

เร้ากับการตอบสนอง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับสิ่งเร้าเดิมบ่อยครั้ง นักจิตวิทยาชื่อ พาฟลอฟ 

(Pavlov) ได้ ทดลองสั่นกระดิ่งให้สุนัขได้ยินก่อนการให้อาหารทุกครั้ง และเมื่อเกิดความเคยชิน 

สุนัขจะน้ำลายไหลทุกครั้งที่ ได้ยินเสียงกระดิ่ง แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์ (สิ่งเร้าและผลที่

ติดตามมา) ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง (repetition) จะ ทำให้คนเราสร้างความเกี่ยวพัน(contiguity) ระหว่าง

สิ่งเร้าและผลที่ติดตามมา ทั้ง ๆ ที่อาจไม่มีความเกี่ยวข้อง กันเลย แต่บังเอิญเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน 

คนจะผูกเข้ามาเป็นเรื่องเดียวกันเอง  

การโฆษณาที่ยึดทฤษฎีนี้จะเน้นที่การโฆษณาซ้ำบ่อย ๆ (Repetition) แสดงภาพที่มีลักษณะ เจริญ

ตา เจริญใจมาพร้อม ๆ กับตัวผลิตภัณฑ์ เมื่อผู้บริโภคได้ไปเห็นสินค้าในที่อื่น ๆ เช่นที่ร้านค้า 

ความรู้สึกที่ ดีต่าง ๆ รวมทั้งประโยชน์ของสินค้าจะติดมาพร้อม ๆ กับเห็นหีบห่อบรรจุภัณฑ์ ทำให้

เกิดความรู้สกึด้านดีต่อ สินค้าและยอมซือ้โดยง่าย  

2. ทฤษฎีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Operant learning Theory) ทฤษฎีนี้กล่าวถึง

การ เรียนรู ้ว่า เกิดจากการที่พฤติกรรมต่าง ๆ ได้รับการตอบสนองในด้านบวกและด้านลบ 

(คล้ายคลึงกับแรงเสริม) กล่าวคือถ้าการปฏิบัตินัน้ ๆ มีผลที่ตดิตามมาในทางบวกมนุษย์ก็จะเรียนรู้

ว่าพฤติกรรมนั้นดีและกระทำอีกบ่อยๆ แต่ถ้ารับโทษก็จะพยายามเลี่ยงพฤติกรรมอันนั้น เรียกได้ว่า
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พฤติกรรมทั้งหลายจะถูกควบคุมโดยผลแห่ง พฤติกรรมนัน้ ๆ เอง การนำไปใช้ประโยชน์ของทฤษฎี

นี ้ก็เช่นเดียวกับทฤษฎีแรงเสริม คือแสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่า การใชผ้ลติภัณฑ์จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้

อย่างไร กรณีผู้จำหน่ายและผู้โฆษณาอาจใช้วิธีเสนอให้ผู้บริโภคได้ ทดลองใช้สินค้า เพื่อจะได้

เรียนรู้ถึงประโยชน์หรอืคุณภาพที่ดขีองสินค้าอันจะทำใหผู้ใ้ช้ติดใจและซื้อมาใช้ใน โอกาสต่อไป เรา

จะเห็นว่าสนิค้าที่ออกจำหน่ายใหม่ ๆ มักมีการแจกตัวอย่างให้ทดลองใช้ อาหารหรอืเครื่องดื่ม บาง

ชนิดก็มีการแจกใหไ้ด้ชิมกันฟรีหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตตามหา้งสรรพสินค้าต่าง ๆ เพื่อให้คนซื้อเกิดการ

เรียนรู ้ในรสชาติและซือ้มารับประทานต่อไป  

3. ทฤษฎีการเรยีนรู้โดยสติปัญญา (Cognitive Learning Theory) เช่นเดียวกับทฤษฎี 

แรงจูงใจใหเ้หตุผลว่ามนุษย์เป็นผูม้ีสติปัญญาสามารถวางแผนให้บรรลุเป้าหมายและแก้ปัญหาของ

ตนได้ การ นำทฤษฎีนี้มาใช้ในการโฆษณา คือการพยายามทำให้ผู้บริโภคได้ใช้สติปัญญาในการ

เปรียบเทียบปัญหาของตน กับวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่สามารถจะนำมาใช้ได้ 

 

3. บุคลิกภาพ  

บุคลิกภาพ คือ การแสดงออกของบุคคลในด้านต่าง ๆ ได้มีผู้ทำการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับ 

บุคลิกภาพมาเป็นเวลานาน ซึ่งได้แก่ทฤษฎีจิตวิเคราะห์(Psychoanalytic Theory) ของ ฟรอยด์ 

(Freud) เป็น ทฤษฎีการจูงใจและบุคลิกภาพ (Motivation and Personal) ซึ่งมีหลักฐานยืนยันว่ามี

ความจำเป็นและเป็นสิ่ง กระตุน้ที่เป็นจิตใต้สำนึก (Unconsciousness and Drive) ของบุคลิกภาพแต่

ละบุคคล โดยเฉพาะสิ่งที่กระตุ้น ความตอ้งการทางด้านร่างกายและทางเพศ ซึ่งจะเป็นหลักเกณฑ์

ในการกำ หนดแรงจูงใจของมนุษย์และ บุคลิกภาพของบุคคล (Schiff and Kanuk, 1987:709) ที่

ผูว้ิจัยควรศึกษา โดยบุคลิกภาพของมนุษย์ประกอบ ไปด้วย 3 ระบบด้วยกันคือ  

1. อิด (Id) เป็นบุคลิกภาพส่วนที่ทำหน้าที่ลดความเครียด เพื่อให้สถานภาพทางอารมณ์ 

ได้รับความพึงพอใจอยู่ตลอดเวลา (the principle of pleasure) การสนองความพึงพอใจในระดับนี้

มักเป็น การสนองความต้องการอย่างทันทีทันใด ไม่มีการไตร่ตรองคิดถึงผลเสียใด ๆ ที่จะติดตาม

มา  

2. อีโก (Ego) เป็นบุคลิกภาพที่แสวงหาความพึงพอใจบนระดับของความเป็นจริง  (the 

principle of reality) คือการแสวงหาความพอใจบนบรรทัดฐานว่าสภาวะแวดล้อมและสังคมจะ

อำนวยให ้แสวงหาความพอใจนั้น ๆ ได้  
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3 ซูเปอร์อีโก (Superego) เป็นบุคลิกภาพที่ยึดอยู่บนฐานของระเบียบประเพณีศีลธรรม 

บุคลิกภาพส่วนนี้จะเป็นตัวบอกว่าสิ่งใดดีงาม ถูกต้อง สิ่งใดช่ัวร้าย ทางละเว้นในส่วนช่ัวร้ายเกิดขึ้น

เนื่องจาก รู้สกึเองว่าไม่ถูกต้อง ไม่ใช่สังคมหรอืกฎหมายเป็นเครื่องบังคับ  

นอกจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์แล้ว การศึกษาวิเคราะห์บุคลิกภาพของมนุษย์ยังทำกันใน

ด้านอื่นๆ เช่น การวิเคราะห์การสื่อสาร (Transactional analysis) ซึ่งได้สรุปไว้ว่าในการตดิต่อสื่อสาร 

บุคคลมักแสดงพฤติกรรม 1 ใน 3 แบบนี้ คือ 1) แบบเด็ก (Child State) 2) แบบพ่อแม่ (Parent 

State) และ 3) แบบผูใ้หญ่ (Adult State)  

ลักษณะแบบแรก บุคลิกภาพที่แสดงความเป็นเด็กต้องการทำอะไรตามใจตนเอง เห็นแก่

ตัว รักแต่จะเล่น ไม่สนใจความรู้สกึผู้อื่น ไม่สนใจศลีธรรมความถูกต้อง 

ลักษณะของบุคลิกภาพแบบที่สอง แสดงความเป็นพ่อแม่ คือ มักจะปกป้องผู้อื่น แสดง

ความเป็นใหญ่ ออกกฎเกณฑ์ให้ผู้อื่นทำตามที่สั่ง  

ลักษณะของบุคลิกภาพแบบที่สาม เป็นแบบที่มีการใช้เหตุผล สามารถควบคุมตัวเอง

และรู้ว่าอะไรเหมาะสมและควรทำ (บุคลิกภาพทั้ง 3 แบบนีม้ีความใกล้เคียงกับบุคลิกภาพในทฤษฎี

จติวิเคราะห์ของฟรอยด์) ในการวิเคราะห์การสื่อสารโดยนำเอาบุคลิกภาพทั้งสามแบบมาประยุกต์

นั้น สามารถแบ่งลักษณะการสื่อสารออกเป็น 3 แบบ คือ (ยุบล เบ็ญจรงค,์ 2548) 
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จะเห็นได้ว่า นาย ก ตัง้คำถามแบบผูใ้หญ่ถามกับผูใ้หญ่ คอื ต้องการคำตอบ แต่ นายข อาจมีบุคลิกภาพ

แบบเด็ก เมื่อได้รับคำถามก็คิดว่าจะต้องถูกจับผิด ถูกตำหนิ จึงตอบกลับไปในลักษณะเด็กโต้ตอบกับพ่อ

แม่  

3. การสื่อสารแบบแอบแฝง (Ulterior Transaction) เป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้นในสอง

ระดับคือ เกิดขึ้นภายนอก และเกิดขึ้นในระดับแอบแฝง เช่น การพูดอาจใช้คำเช่นเดียวกับที่สื่อสาร

แบบธรรมดา แต่ภายในใจผู้สื่อสารอาจมีความหมายซ่อนเร้นอยู่ ซึ่งความหมายแฝงนั้นมักไม่ใช่

บุคลิกภาพในระดับที่แสดงออกในสังคม  

P P  

A A เส้นประคือการสื่อสารแบบแอบแฝง  

ตัวอย่าง นาย ก : คุณเห็นสมุดจดเล็คเชอร์ของผมบ้างไหม  

(คิดในใจ) คุณเอาสมุดจดเล็คเชอร์ของผมไปใช่ไหม  

ที่มา : ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ.(2548).เอกสารการสอนชุดวิชาการสรา้งสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณา(พิมพ์

ครั้งที ่9).กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.) 

การนำบุคลิกภาพของบุคคลมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการโฆษณานั้นมักจะต้องพิจารณาดู 

ผลิตภัณฑ์ที่จะนำออกจำหน่ายประกอบกันไปด้วยว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตขึ้นโดยตั้งใจจะขาย

กลุ่มเป้าหมายที่มบีุคลิกภาพแบบไหน การโฆษณาที่จะนำเสนอก็ต้องจัดใหเ้หมาะสมกับบุคลิกภาพ

ของผู้ที่เราจะทำการชักจูงใจด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์ที่จะขายเด็ก หรือวัยรุ่น หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่ยังมี

บุคลิกภาพแบบเด็ก ก็อาจจะเสนอเนื้อหาหรือการแสดงที่ไม่ต้องใช้เหตุผลมากพฤติกรรมที่ปรากฏ

ในโฆษณามักจะเสนอการแสวงหาความพึงพอใจโดยไม่จำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ใด  ๆ มาอธิบาย 

ตัวอย่างเช่น โฆษณาหมากฝรั่งที่มีวัยรุ่นแต่งตัวแหวกแนว มาเต้นรำด้วยท่าทางประหลาด (ชิก

เคล็ท) หรือเคี้ยวแล้วหมากฝรั่งพองออกพาให้ตัวเด็กลอยไปท่องเที่ยวในอวกาศได้ (โฆษณาหมาก

ฝร่ัง Bubbalicious ของสหรัฐอเมรกิา) โฆษณาขนมหนึบที่เคีย้วมันเคี้ยวเพลินจนน้ำทะเลท่วมตัวก็ยัง

ไม่รู้สึก (ซูกัส) หรือลูกอมที่อมแล้วเย็นสบายจนหายร้อนแดดหลบไปทางอื่น (ฮอลล์) หรือโฆษณา

นมสำหรับเด็กอยากโตเร็วนำดินสอสีมาขีดเป็นบันไดแล้วขึ้นไปยืนได้  ทำให้สูงกว่าเด็กโตได้ทันที 

(นมผงดูเม็กซ์) โฆษณาเหล่านี้จะมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพแบบเด็ก  ไม่มีเหตุผล มีแต่

พฤติกรรมที่อิสระเสรี   

โฆษณาที ่ใช้เทคนิคดึงดูดผู ้มีบ ุคลิกภาพแบบพ่อแม่มักจะใช้กับผลิตภัณฑ์เพื ่อเด็ก

เช่นเดียวกัน แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่พ่อแม่เป็นผู้เลือกซื้อ ดังนั้น จึงมักเน้นที่คุณประโยชน์ที่ผลิตภัณฑ์
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จะให้แก่เด็ก แสดงความรัก ความปกป้อง ที่พ่อแม่มีให้ต่อเด็ก เมื่อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับลูก 

เช่น โฆษณานมผงว่ามีประโยชน์ต่อเด็ก ให้คุณค่า ทำให้เติบโตเร็วแข็งแรง (นมมะลิ)หรอืแป้งเด็กทำ

ให้ไม่ระคายเคืองต่อผวิเด็ก (แคร)์ แชมพูไม่แสบตา (จอห์นสัน) น้ำยาซักผา้ช่วยถนอมความนุ่มและ

ไม่ระคายผิวเด็ก (โฮม) น้ำยาปรับผา้นุ่มช่วยใหทุ้กคนในบ้านได้ใส่เสื้อผ้านุ่ม (สบาย)  

โฆษณาที่ใช้เทคนิคดึงดูดผู้มีบุคลิกภาพแบบผู้ใหญ่มักเป็นผลิตภัณฑ์ที ่มักต้องใช้การ

ตัดสินใจในการซื้อสูง เช่น บ้าน เครื่องใช้ภายในบ้าน ประกันชีวิตหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะใช้

บุคลิกภาพแบบเด็กหรือแบบพ่อแม่มาช่วยดึงดูดไม่ได้ แต่จำเป็นต้องใช้เหตุผล คือเปรียบเทียบให้

เห็นคุณภาพ ประโยชน์ ที่ผู้ใช้จะได้รับ เช่น โฆษณา บ้านจัดสรร ก็ต้องแสดงข้อได้เปรียบของบ้าน

แบบนี ้เช่น อยู่ใกล้ชุมชน สร้างมั่นคง แข็งแรง ราคาถูก  

มีบางกรณีเหมอืนกันที่เทคนิคการเข้าถึงบุคลิกภาพมีการพลิกแพลงเพื่อให้เกิดความแปลก

ใหม่ในการโฆษณาสินค้าและสร้างภาพพจน์ที่ดี เช่น โฆษณาประกันชีวิต แต่เดิมเคยเป็นแบบ

เหตุผล อาจใช้เทคนิคบุคลิกภาพแบบพ่อแม่ เช่น โฆษณาไทยสมุทรประกันชีวิตที่แสดงความเอื้อ

อาทรของบริษัทต่อลูกค้า แม้จะต้องบากบั่นไปให้ถึงก็จำเป็นต้องทำให้ได้ไม่ได้เสนอให้เห็นเลยว่า

การประกันกับบริษัทนี้ดีกว่าบริษัทอื่นอย่างไร แต่แสดงความเอาใจใส่ที่บริษัทมีต่อลูกค้า เทคนิคนี้

จะดีก็ต่อเมื่อสถานภาพของบริษัทในวงการมั่นคงเป็นที่รู้จักกันดีในคุณภาพแล้วไม่จำเป็นต้องแจง

เหตุผลต่อไปอีก  

การนำเอาบุคลิกภาพมาใช้กับการตลาดและการโฆษณายังพัฒนาขึ้นอีกเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน

ได้มีการวิเคราะห์บุคลิกภาพของผู้บริโภคเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการตลาด  คือ การวิเคราะห์

วิถีทางดำเนินชีวิตของบุคคล (personal lifestyle) ซึ่งจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับค่านิยมการดำเนิน

ชีวิต และการใช้เวลาว่าง (leisure) เพื่อจะดูว่ามีผู้บริโภคกลุ่มไหนบ้างในตลาด และแต่ละกลุ่มมี

แนวโน้มการใช้ชีวิตอย่างไร สินค้าแบบไหนที่นิยมใช้กับโฆษณาแนวไหนจะถูกใจคนกลุ่มนี้ และสื่อ

ไหนจะเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้ดี ตัวอย่างเช่น การศึกษาวิจัยพบว่า ผู้บริโภคกลุ่มนิยมกิจกรรมนอก

สถานที่ (outdoor activities) เช่น ขับรถแข่ง ยิงนก ตกปลา มักใช้ชีวิตแบบอิสระ สินค้าที่นิยมใช้จะ

เป็นเสือ้ผา้แบบสปอร์ตหรอืลำลอง (casual) โฆษณาต้องมีฉากโลดโผนสะท้อนการผจญภัย และสื่อ

นิยมใชจ้ะเป็น โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสารประเภทกีฬากลางแจง้และกิจกรรมนอกสถานที่ต่าง ๆ 
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4. ทัศนคติ  

ทัศนคต ิหมายความถึง “สถานภาพของความนกึคิดที่มตี่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” เป็นความนกึคิดที่

เราสามารถจะบรรยายและประเมิน รวมทั้งมีการกระทำออกมาเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นักวิชาการ

ส่วนใหญ่แบ่งทัศนคตอิอกเป็นองค์ประกอบย่อย 3 ส่วนด้วยกัน คือ  

1. ส่วนแสดงความรู้ (Cognition)  

2. ส่วนแสดงความรู้สกึ (Affection)  

3. ส่วนพฤติกรรม (Behavior)  

นักการตลาดและนักโฆษณาให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติมาเป็นเวลานานแล้ว  

เนื่องจากมีความเช่ือว่าทัศนคติก่อใหเ้กิดพฤติกรรม ทัศนคติที่ดีต่อสนิค้าจะทำให้ผู้บริโภคซื้อสินค้า

มาใช้ในที่สุด กลุ่มที่มีความเชื่อในเรื่องนี้มักจะพยายามสร้างทัศนคติที่ดีต่อสินค้าให้เกิดขึ้นเสียก่อน

โดยหวังจะให้เกิดการขายได้ดีตามมา อย่างไรก็ดีนักจิตวิทยาบางพวกมีความเห็นขัดแย้งกับ

ความคิดนี้ และเชื่อว่าพฤติกรรมเป็นสิ่งที่มาก่อนทัศนคติ กล่าวคือมนุษย์มักจะทำก่อน เช่น ทำ

ตามที่ถูกสั่ง ถูกอบรม หรือทำตามสังคมจนเกิดความเคยชินและเกิดทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่ทำไปแล้ว

ในภายหลัง นักโฆษณาหรอืนักการตลาดที่เช่ือในทฤษฎีนีจ้ึงมักใช้วิธีการต่าง ๆ ในอันที่จะให้ผู้ซื้อได้

ทดลองใช้สนิค้าเพื่อให้เกิดความชอบและติดตามเป็นลูกค้าประจำในอนาคต  

ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติที่นำมาประยุกต์ใช้ในการโฆษณารวมเรียกว่าทฤษฎีการเปลี่ยน

ทัศนคติ ทั้งนี้เนื่องจากหลักของการโฆษณา คือ ความพยายามจะเปลี่ยนความรู้สึกเกี่ยวกับสินค้า 

จากไม่ชอบมาเป็นชอบ หรือจากเฉย ๆ มาเป็นชอบ ส่วนพวกที่ชอบอยู่แล้วก็จะมีการตอกย้ำ

ความชอบให้มั่นคงยิ่งขึน้ ทฤษฎีการเปลี่ยนทัศนคตทิี่นยิมใช้กันมี 3 ทฤษฎี คือ  

1. ทฤษฎีการเรียบเรียงข่าวสาร  (Information-Processing Theory) แนวคิดทาง

ทฤษฎีนี้คือการเปลี่ยนแปลงโดยเปลี่ยนส่วนประกอบส่วนที่หนึ่งของทัศนคติ คือส่วนที่เป็นความรู้

ทฤษฎีนี้เชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้มีเหตุผล ดังนั้นถ้าให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ มากเพียงพอ

ทัศนคตเิกี่ยวกับสิ่งนั้นจะตีตามมาเอง 
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แสดงการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของทัศนคติ  

ที่มา : ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ. (2548).เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณา

(พิมพ์ครั้งที ่9). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

ทฤษฎีจะเน้นให้เปลี่ยนทัศนคติโดยเปลี่ยนองค์ประกอบส่วนที่เป็นความรู้เสียก่อนแล้ว

ความรูส้ึก และพฤติกรรมที่ตอ้งการจะเปลี่ยนตามมาเอง  

ในการโฆษณา ทฤษฎีนีจ้ะถูกนำมาใช้โดยการส่งเสริมส่วนที่เป็นความรู้เกี่ยวกับตัวผลติภัณฑ์ คือให ้

ผู้บริโภคได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอ ได้เรียนรู้ประโยชน์ความสามารถในการใช้

งาน 

 

ข้อด ีได้เปรียบ และสิ่งอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น ชื่อเสียงของโรงงาน ผูผ้ลติ ผูจ้ำหน่าย ซึ่งจะช่วยเสริมให้ 

ความรูต้่าง ๆ เกี่ยวกับผลติภัณฑ์ดีขึ้นและนำไปสู่ความนยิมไว้วางใจและซือ้มาใช้ต่อไป  

 

2. ทฤษฎีความสอดคล้องของทัศนคติ (Cognitive Consistency Theory) ทฤษฎีนี้ย้ำ

ถึง ความสอดคล้องกันในระหว่างองค์ประกอบทั้ง 3 ของทัศนคติ กล่าวคือ ถ้าส่วนที่หนึ่งดี ส่วนที่

สองและสามก็ ควรจะดีตามไปด้วย แต่เมื ่อใดก็ตามที่เกิดความขัดแย้งกันขึ ้นในระหว่างสาม

องค์ประกอบนี้ เมื่อนั้นบุคคลที่เกิด ความขัดแย้งจะต้องปรับทัศนคติที่ขัดแย้งดังกล่าวให้เข้าสภาพ

ที่สอดคล้องและสมดุลดัง้เดิม ในการที่จะทำให้ สมดุลนั้น ตัวบุคคลนั้นเองอาจใชว้ิธีการ เช่น  

1. ไม่ยอมรับข่าวสารใหม่ที่ขัดแย้งกับทัศนคตเิดิมที่มีอยู่  

2. รับข่าวสารใหม่เข้ามาแล้วปรับความรู้สึกและพฤติกรรมให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ

ส่วนที่หนึ ่ง อันใหม่นี ้ ความแตกต่างของทฤษฎีนี ้จากทฤษฎีแรกก็คือ ทฤษฎีนี ้เชื ่อว่าส่วนที่มี

ความสำคัญที่สุดใน ทัศนคติคือ องค์ประกอบสวนที่สอง คือความรู้สึก จะเห็นได้ว่าสมดุลของ

ทัศนคตเิกิดจากการไม่ยอมรับข่าวสาร ใหม่ที่ขัดแย้งกับความรูส้ึกเดิม (ให้ความรู้สกึเป็นหลัก) และ
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ถ้ารับข่าวสารใหม่ก็ต้องรับปรับความรู้สึกให้ สอดคล้อง (ให้ความรู้สึกเป็นหลัก) มิฉะนั้นจะเกิด

ความขัดแย้งตัวเอง ทฤษฎีนี้จึงเน้นว่า ในการเปลี่ยนทัศนคติ จุดที่สำคัญที่สุด คือ การเปลี่ยน

ความรูส้ึกของเจ้าของทัศนคติให้ได้เสียก่อน  

กลยุทธ์ในการโฆษณาที่ยึดหลักของทฤษฎีนีค้ือการโฆษณาที่เน้นในเรื่องของความรู้สึกเป็น 

สำคัญ โฆษณาที่แสดงอารมณ์ต่าง ๆ เช่น อารมณ์รัก อารมณ์สุข สร้างอารมณ์ของผู้ชมให้ร่วมกัน

ไปกับโฆษณา นั ้น จะก่อให้เกิดความรู ้สึกที ่ดีต่อผลิตภัณฑ์  ความรู ้เกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์และ

พฤติกรรมในการซื้อจะติดตามมาเอง เช่น โฆษณาที่แสดงความรักของแม่ต่อลูก ทำให้คนดูเกิด

คล้อยตาม มีอารมณ์ร่วม และมองเห็นว่าผลิตภัณฑ์ นั้น ๆ ใช้แทนความรักของแม่ได้ ความรัก

ระหว่างหนุ่มสาว โดยถือเอาผลิตภัณฑ์ เช่น ครีมทาผิวร่วมทำให้ ผู้บริโภคเห็นว่าครีมนี้จะช่วยให้

ความสัมพันธ์เป็นไปอย่างสดช่ืน  

 

3. ทฤษฎีการใช้งาน (Functional Theory) ทฤษฎีนี้เน้นที่องค์ประกอบส่วนที่สามของ 

ทัศนคติ คือ พฤติกรรม กล่าวคือ เชื่อว่าความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความรู้สึกที่ดีต่อผลิตภัณฑ์

และความรูส้ึก ที่ดกี็จะเกิดตามมา  

การนำทฤษฎีนี้มาใช้ในทางการตลาดก็เช่นเดียวกับทฤษฎีการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  คือต้อง เปิด

โอกาสให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นด้วยการแจกตัวอย่างแถมไปพร้อม

กับ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่ในสายผลิตภัณฑ์เดียวกัน หรือสาธิตให้เห็นถึงวิธีการใช้พร้อมกับให้

ทดลองวิธีการ เหล่านี้ จะช่วยให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้ใช้สินค้า ซึ่งเป็นไปได้ว่าการซื้อซ้ำ (Repeat 

purchase) จะเกิดตามมา ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา วิธีการเปิดโอกาสให้ผู ้บริโภคได้

ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์กระทำกันในรูปแบบที่ก้าวหน้ามาก เช่น บริษัทรถยนต์จะขายรถของตนให้

บริษัทบริการเช่ารถในราคาพิเศษ เนื่องจาก การนำรถออกไปให้เช่าจะเป็นโอกาสดีอันหนึ่งที่ผู ้ใช้

รถยนต์ได้ทดลองขับรถยี่ห้อของตน และเป็นไปได้ว่าเมื่อใช้มาก ๆ ก็เกิดความพอใจ และเมื่อจะซื้อ

รถยนต์ของตนเองก็จะเลอืกซือ้ยี่หอ้นี้มาขับ (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2548, น 141-151)  

 

3. พฤติกรรมผู้บรโิภค  

คำว่าตลาดอาจจะมีความหมายแตกต่างกันและกินความกว้าง เช่นตลาดของการซื้อขาย 

สบู่ เหล็ก รถยนต์ และเครื่องบินนั้น แตกต่างกันมากแทบจะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยผู้ที่สามารถ

ขายสบู่และประสบความสำเร็จอาจจะไม่สามารถขายเครื่องคอมพิวเตอร์ได้  ตลาดต่าง ๆ มี
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มากมายและมีลักษณะพิเศษหรือ ลักษณะเฉพาะในแต่ละกลุ่มซึ่งผู้วิจัยจะต้องใช้เวลาในการศึกษา 

ตลาดใหม่ ๆ แต่ละตลาด เพื่อที่จะเข้าถึงตลาด ควรจะต้องทราบว่าเราสามารถแบ่งชนิดหรือ

ประเภทของตลาดออกเป็น 5 แบบ คือ 

1. ตลาดผู้บริโภค (consumer market)  

2. ตลาดผู้ผลิต (producer market)  

3. ตลาดตัวกลาง (reseller market)  

4. ตลาดรัฐบาล (government market)  

5. ตลาดระหว่างประเทศ (international market) 

ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงตลาดประเภทแรกเท่านั้น คือ “ตลาดผู้บริโภค” โดยส่วนใหญ่ตลาด

ทั้ง 5 แบบนีจ้ะแตกต่างกันตามแนวทางในการซื้อและแรงจูงใจของผูซ้ือ้ (Byers’s role and motives) 

มากกว่า ลักษณะของสินค้าที่ซื ้อ เพราะสินค้าสามารถใช้ได้ในทุก ๆ ตลาด แต่ต่างกันที่แนว

ทางการซือ้ เช่น แม่บ้าน หรอื บุคคลที่อยู่ในตลาดผู้บริโภคซื้อพิมพ์ดีดก็เพื่อใช้ส่วนตัว ตลาดผู้ผลิต

ซือ้สินค้าอย่างเดียวกันเพื่อจุดประสงค์การ ผลติ ตลาดคนกลางซือ้พิมพ์ดีดเพื่อขายต่อ ส่วนรัฐบาล

ซื้อสินค้านี้เพื่อใช้ในการดำเนินงานของรัฐบาล ดังนั้นการ แบ่งตลาดออกเป็นหลายประเภทก็เพื่อ

ศกึษาแนวทางการซื้อและแรงจูงใจในการซื้อ  

ตลาด หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความต้องการ มีอำนาจการซื้อ และมีความเต็มใจที่จะใช้

จ่าย จัดหาสิ่งต่าง ๆ เข้ามา ตามความหมายนี้ “ตลาด” จึงมีเงื่อนไข 3 ประการ ได้แก่ (ก) ความ

ต้องการของตลาดที่ มีอยู่สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมจะต้องอยู่ที่ความ

ต้องการของบุคคล (ข) อำนาจการซือ้ ของเขา (ค) พฤติกรรมในการซื้อ  

ผู้บริโภค หมายถึง บุคคลที่ซื้อหรือมีความสามารถที่จะซื้อสินค้าและบริการที่ตลาดเสนอ

ขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง อาจจะเป็นบุคคลที่กำลังซื้อสินค้าและบริการใน

ปัจจุบันหรือที่จะซื้อใน อนาคตก็ได้ หรือ หมายถึง บุคคลที่ใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการมา

เพื่ออุปโภคบริโภค ตอบสนองความ ต้องการของตน ทั้งที่เป็นความต้องการทางร่างกายและเพื่อ

ความพึงพอใจ  

ในการศกึษาหน่วยนี ้ 

ตลาดผู้บรโิภค จงึหมายถึง กลุ่มบุคคลที่มคีวามตอ้งการใช้สนิค้าหรอื บริการโดยมีอำนาจ

การซื้อเพื่อตอบสนองความต้องการทางร่างกายเพื่อสร้างความพึงพอใจส่วนตัว  จนเกิดเป็น 

พฤติกรรมการซือ้ขึน้  
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พฤติกรรมผู้บรโิภค หมายถึง การกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวกับการจัดหาและ

การ ใช้สินค้าหรือบริการ ซึ่งจะรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาก่อนแล้ว และมีบทบาทในการ

กำหนดให้เกิดการ กระทำดังกล่าว  

พฤติกรรมการซ้ือ หมายถึง การกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน 

การ ซือ้สินค้าหรอืบริการด้วยเงนิหรอือำนาจซื้อรูปแบบอื่น รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้น

ก่อนหน้านั้น 

 

The Four O’s and P’s 

เนื่องจากแต่ละตลาดมีลักษณะซับซ้อนและลักษณะเฉพาะ ผูว้ิจัยจำเป็นต้องหาหลักสำหรับ  

ตลาดนั้น ๆ เพื่อช่วยแยกลักษณะที่สำคัญและลักษณะการดำเนินงาน หรือปัญหาที่เผชิญอยู่ใน

ตลาดนัน้ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหา  

การศึกษาควรใช้วิธีการศึกษาหาตลาดใหม่ ๆ ด้วยคำถาม 4 ข้อ ที่ครอบคลุมถึง Who, 

What, Where, Where, และ How ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวโอ (O) 4 ประการของตลาดนัน้ ๆ คือ 

1. ตลาดตอ้งการอะไร (What does the market buy?) 

- สินค้า (Objects of purchase) 

2. ทำไมจึงซือ้ (Why does it buy?) 

- จุดประสงค์การซือ้ (Objects of purchase) 

3. ใครคือผูซ้ือ้ (Who buy?) 

- บุคคลหรือองค์การต่าง ๆ (Organization for purchase) 

4. ซือ้อย่างไร (How does it buy?) 

- ขบวนการซื้อ (Operation of purchasing organization) 

เมื่อได้กำหนดหรือศึกษาตัว (O) ทั้ง 4 แล้ว ควรให้ความสนใจต่อส่วนผสมทางการตลาด 

ซึ่งก็ คือ 4 P’s นั่นเอง เช่น ในการขายเหล็ก ราคาและบริการเป็นตัวแปรทางการตลาดที่สำคัญ

ที่สุดขณะที่ตลาดขายสบู่จะเห็นว่าการโฆษณาและการส่งเสริมการขายเป็นตัวแปรทางการตลาดที่

สำคัญเมื่อย้อนกลับไปดูความแตกต่างที่สำคัญของตลาดเหล่านี้ตามสินค้า (objects) แรงจูงใจซื้อ 

(objectives) ผู้ซื้อ (organization) และขบวนการซื้อ (operation) ควรจะมีคำถามที่เกี่ยวกับตลาดอีก 

2 ข้อ คือ 
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5. เมื่อไรจงึจะซือ้ (When does it buy?) 

- โอกาสการซื้อ (Occasions for purchase) 

6. จะซือ้ได้ที่ไหน (Where does it buy?) 

- ร้านค้า (Outlets for purchase) 

 

คำถามที่ใช้วิเคราะห์พฤติกรรมพฤติกรรมผู้บริโภค 

คำถามที่ใช้ คำตอบที่ต้องการทราบ 

1. ใครอยู่ในตลาด  

(Who is in the Market?)  

1. ผูบ้ริโภคและลักษณะของตลาดผูบ้ริโภค  

1.1 มีจำนวนมากและอยู่กระจัดกระจาย  

1.2 ผู้บริโภคจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน ตาม

ลักษณะ ด้านสังคม วัฒนธรรม เฉพาะบุคคล และ

จติวิทยา  

2. ตลาด (ผูบ้ริโภค) ซือ้อะไร  

(What does the Market buy?)  

2. ผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าบริโภคและลักษณะ

สินค้าที่ผู้บริโภคต้องการซึ่งมกีารจัดประเภทดังนี้  

2.1 สินค้าสะดวกซือ้  

2.2 สินค้าเปรียบเทียบซือ้  

2.3 สินค้าเจาะจงซือ้  

2.4 สินค้าไม่แสวงซือ้ 

3. ทำไมตลาด (ผูบ้ริโภค) จงึซือ้สินค้า  

(Why does the Market buy?)  

3.เหต ุจ ูงใจในการซ ื ้อส ินค ้าและแบบจำลอง

พฤติกรรมผู้บริโภค  

 

4. ใครมสี่วนร่วมในการซื้อ  

(Who Participates in the buying?)  

4. บทบาทของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

ซือ้มีดังนี ้ 

4.1 ผูร้ิเริ่ม  

4.2 ผูม้ีอทิธิพล  

4.3 ผูต้ัดสินใจ  

4.4 ผูซ้ือ้  

4.5 ผูใ้ช้ 
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5. ปัจจัยอะไรบ้างที ่ม ีอิทธิพลต่อผู ้ซ ื ้อ 

(ผูบ้ริโภค)  

(What are the Major Influences on Buy?)  

5. ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค  

5.1 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม  

5.2 ปัจจัยด้านสังคม  

5.3 ปัจจัยเฉพาะบุคคล  

5.4 ปัจจัยด้านจิตวทิยา  

6. ตลาด (ผูบ้ริโภค) ตัดสินใจซื้ออย่างไร  

(How does the Market buy?)  

6. กระบวนการตัดสินใจซื้อ  

 

7. ตลาด (ผูบ้ริโภค) ซือ้เมื่อใด  

(Where does the Market buy?)  

7. โอกาสในการซือ้  

7.1 ช่วงเดือนใดของปี หรอืช่วงฤดูกาลใดของปี  

7.2 ช่วงวันใดของเดือน เช่น ต้นเดือนหรือปลาย

เดือน วันธรรมดาหรอืวันหยุด  

7.3 ช่วงเวลาใดของวัน เช่น เช้า สาย บ่าย เย็น 

หัวค่ำหรอืตกดึก  

7.4 เทศกาลพิเศษหรอืโอกาสพิเศษ เช่น วันเด็ก วัน

ตรุษจีน วันแห่งความรัก ฯลฯ  

8. ตลาด (ผูบ้ริโภค) ซือ้ที่ไหน  

(Where does the Market buy?) 

8. สถานที่ที่ผู้บริโภคไปซือ้สินค้า  

8.1 ร้านค้าปลีกประเภทใด  

8.2 ผูบ้ริโภคซื้อสนิค้าจากแหล่งใด 

 

 

ความสำคัญของตลาดย่อย  

ตลาดผู้บริโภคมีลักษณะแตกต่างกันในด้านอายุ รายได้ ระดับการศึกษา และรสนิยม 

ผู้วิจัยต้องการทราบถึงประโยชน์ของการแบ่งแยกกลุ่มผู้บริโภคออกเป็นหลาย ๆ กลุ่มต่าง ๆ กัน 

และพยายามพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อความต้องการของตลาดนั้น ๆ ถ้าส่วนแบ่งตลาดนั้นใหญ่

และคาดว่าจะมีกำไรดี บางบริษัทอาจจะมุ่งเข้าสู่ตลาดนั้นเพียงตลาดเดียว ตัวอย่างของตลาดยอ่ย

ที่สำคัญได้แก่ ตลาดวัยรุ่น ดังนั้นมีโอกาสที่จะเสนอสินค้า เช่น ประเภทเสื้อผ้า แผ่นเสียง และแบบ

ผม เป็นต้น หรอืตลาดเล็ก ในประเทศไทยมีเด็กเป็นจำนวน มาก เพราะฉะนั้นบริษัทบางแห่งอาจจะ

มุ่งเพียงตลาดเด็กอย่างเดียวโดยการผลิตขนมหรอืของเล่นเพื่อตลาด ย่อยนี ้
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ตลาดผู้บรโิภคตามเขตภูมิศาสตร์  

ผูว้ิจยัที่ดไีม่ควรศกึษาแต่เพียงว่าตลาดผูบ้ริโภคคือใครบ้าง แต่ควรจะศึกษาว่าเขาเหล่านั้น

อาศัยอยู่ที่ ใดบ้าง ส่วนใหญ่แล้วคนไทยที่มีอำนาจซื้อมักจะอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและตาม

จังหวัดใหญ่ ๆ ตามภาค ต่าง ๆ อย่างไรก็ตามควรจะต้องพิจาณาการเคลื่อนย้ายแหล่งทำมาหากิน

ของประชาชนชาวไทยด้วย เช่น ชาว อีสานมักจะเข้ามาหางานทำให้เขตกรุงเทพมหานคร  

นอกจากนีค้วรจะได้ศกึษาถึงลักษณะความเป็นอยู่ของประชากรตามเขตในเมือง นอกเมอืง เมื่อพบ

จะ ทราบลักษณะของตลาดผูบ้ริโภคแลว้กลับมาพิจารณาสิ่งสำคัญ 4O’s ของ ตลาดนี้  

สินค้าในตลาดผู้บรโิภค  

Kotler (1976) ได้แบ่งลักษณะสินค้าอุปโภคและบริโภคออกเป็น  2 แบบคือ แบ่งตาม

ลักษณะของ สินค้า และอุปนิสัยการซื้อของผูบ้ริโภค  

1. คุณลักษณะของสินค้า เป็นการพิจารณาแบ่งสินค้าอุปโภคและบริโภคตามคุณลักษณะ

ของ สินค้าออกเป็น  

1.1 สินค้าประเภทคงทน (durable goods) จัดเป็นสินค้าที่ใช้ประโยชน์ได้นาน เช่น 

เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น โทรศัพท์ รถยนต์ บ้าน ฯลฯ  

1.2 สินค้าประเภทไม่คงทน (unendurable goods) จัดเป็นสินค้าที่ใช้ประโยชน์ได้

เพียง 1 หรอื 2 ครั้งก็หมดสภาพ เช่น ผัก เนือ้ สบู่ แชมพู ผงซักฟอก ฯลฯ  

1.3 การบริการ (services) เป็นการกระทำหรือความพอใจที่เสนอให้กับลูกค้า เช่น 

การตัดผม การซ่อมแซม การบริหารร่างกาย ฯลฯ  

การแบ่งสินค้าเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ในการเตรียมกลยุทธ์ทางการตลาด สินค้าที่บริโภคเร็วและมี

อัตรา การซื้อบ่อยครั้ง (ซึ่งคือ สินค้าประเภทไม่คงทน และการบริการ) จำเป็นจะต้องให้ลูกค้าหา

ซื้อได้สะดวก มีขาย หลาย ๆ สถานที่ และต้องพยายามทำให้เกิดความจงรักภักดีในตรายี่ห้อ ส่วน

สินค้าประเภทคงทน จำเป็นต้องใช้ การขายแบบส่วนตัวและต้องมีการบริการให้ด้วยเป็นสินค้าที่ได้

กำไรมาก และจำต้องมีการให้ผู้ขายรับประกัน สินค้าด้วย  

 

2. อุปนิสัยการซื้อของผู้บริโภค เป็นการจัดแบ่งสินค้าอุปโภคและบริโภคตามอุปนิสัยการ

ซือ้ของ ผูบ้ริโภค ออกเป็น  
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2.1 สินค้าซื้อสะดวก (convenience goods) คือ สินค้าที่ผู ้บริโภคส่วนใหญ่รู้จักดี

แล้วและมี การซื้อบ่อยครั้ง ไม่ต้องใชค้วามพยายามมากในการเปรียบเทียบตราสินค้าหรือ

ยี่หอ้ต่าง ๆ เช่น หมากฝรั่ง หนังสือพมิพ์ และสบู่ เป็นต้น  

2.2 สินค้าเปรียบเทียบซื้อ (shopping goods) คือ สินค้าที่ผู้บริโภคต้องการเปรียบเทียบ 

คุณภาพ ราคา และแบบจากหลาย ๆ ร้าน ก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า 

และ รองเท้า เป็นต้น  

2.3 สินค้าเจาะจงซื้อ (specialty goods) คือ สินค้าที่ผู้บริโภคมองเห็นความสำคัญและ

ต้องใช้ ความพยายามในการซื้อมากเป็นพิเศษ ผู้ซื้อมักจะเป็นผู้ที ่มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่

ต้องการอยู่แล้ว เช่น เครื่องเสียง 

สเตอรโิออย่างดี หรอืเพชรพลอย เป็นต้น 
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คำถามท้ายบท 

1. จงอธิบายความหมายและคุณลักษณะของคำว่า “ ผูบ้ริโภค ”  

2. จงอธิบายความหมายและคุณลักษณะของคำว่า “ พฤติกรรมผู้บริโภค ”  

3. จงอธิบายความหมายและคุณลักษณะของคำว่า “กระบวนการวิจัยผู้บริโภค”  

4. จงอธิบายความหมายและคุณลักษณะของการวิเคราะห์อิทธิพลภายนอกต่อผู ้บริโภคดัง

รายละเอียดดังต่อไปนี ้ 

• การวิเคราะห์ผู้บริโภคด้วยระบบวัฒนธรรม  

• การวิเคราะห์ผู้บริโภคด้วยระบบสังคม  

a. การแบ่งช้ันของบุคคลในสังคม  

b. อำนาจสังคม  

c. อิทธิพลของกลุ่มย่อยในสังคม  

d. อิทธิพลของผู้นำความคิดของกลุ่มสังคม  

• การวิเคราะห์ผู้บริโภคในระดับครอบครัว  

a. วัฏจักรชวีิตของครอบครัว  

5. จงอธิบายความหมายและคุณลักษณะของการวเิคราะห์อทิธิพลภายในต่อผู้บริโภค  

a. แรงจูงใจ  

b. การเรียนรู้  

c. บุคลิกภาพ  

d. ทัศนคติ  
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แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4 

รหัสวิชา MPP 5607  การจัดการตลาด จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) 

--------------------------------------------------------------------- 

แผนบริหารการสอนประจำบทท่ี 4 การแบ่งส่วนตลาด การเลอืกตลาดเป้าหมาย

และกำหนดตำแหน่งผลติภัณฑ์(STPMarketing) 

หัวข้อเน้ือหา 

1. การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลติภัณฑ์  

2. ลักษณะของการแบ่งส่วนตลาดที่ด ี 

3. รูปแบบของการแบ่งส่วนตลาด (Patterns of market segmentation)  

4. หลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภค (Bases for segmenting consumer markets)  

5. หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดอุตสาหกรรม (Bases for segmenting industrial market)  

6. ประสิทธิผลของการแบ่งส่วนตลาด (Effective segmentation)  

7. การกำหนดหรอืเลือกตลาดเป้าหมาย (Market Target)  

8. การกำหนดตำแหน่งผลติภัณฑ์  

วัตถุประสงค์การสอน 

1. บอกความหมายของการแบ่งส่วนตลาดได้  
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2. บอความหมายของตลาดได้ (Market)  

3. บอกประเภทของตลาดได้  

4. อธิบายการแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์

ได้  

สื่อการสอน 

1. สื่อการสอน Power Point 

2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดการตลาด 

3. กรณีศกึษาทางการตลาด 
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บทที่ 4 

การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและ 

กำหนดตำแหนง่ผลติภัณฑ์ (STP Marketing) 
 

การตัดสินใจนำเสนอผลิตภัณฑ์สู่ตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดผู้บริโภค  ตลาดอุตสาหกรรม 

ตลาด ผู้ขายต่อ หรือตลาดรัฐบาลนั้น โดยทั่วไปแล้วบริษัทไม่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความ

เหมาะสมหรือตรงกับความต้องการของลูกค้าในทุกตลาดได้ เนื่องจากลูกค้ามีจำนวนมาก มีถิ่นที่

อยู่กระจัดกระจาย และมีลักษณะความชอบ ความตอ้งการ และวิธีการปฏิบัติการซื้อที่แตกต่างกัน 

โดยบริษัทจะนำเสนอผลิตภัณฑ์เข้าสู่เฉพาะตลาดที่บริษัทชำนาญ และเห็นโอกาสความสำเร็จทาง

ธุรกิจ  

เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน  ซึ่งความชอบ 

ความ ต้องการ และพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความหลากหลาย กลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมาย 

(Target marketing) จึงถูกนำมาใช้ ซึ่งหมายถึง การจัดผลิตภัณฑ์และส่วนประสมทางการตลาดที่

แตกต่างกันเพื่อสนองความตอ้งการของตลาด ที่มลีักษณะความชอบ ความตอ้งการและพฤติกรรม

ผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ในการจัดส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมายนั้น

จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ โดยอาศัยปัจจัยที่เกี่ยวกับผู้บริโภคหรือตลาด

เป็นพื้นฐานในการแบ่ง หลังจากนั้นจึงกำหนดตลาดเป้าหมาย และกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของ

บริษัทให้มีความสอดคล้องกับความชอบ ความต้องการ และพฤติติกรรมของตลาดที่เลือกเป็น

เป้าหมายนั้น ซึ่งกลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมายนี้ บริษัทต้องพิจารณา 3 ประการคือ(ภาควิชา

การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,2550)  

ประการที่หนึ่ง การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation หรือ Segmenting) เป็น

การแบ่งตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งออกเป็นตลาดย่อยๆ  ที่แตกต่างกันทางด้าน

ความมชอบ ความต้องการ และพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละตลาดย่อยๆ นั้น โดยอาศัยคุณสมบัติ

ของผู้บริโภคหรอืตลาดเป็นปัจจัยในการแบ่ง ทั้งนีเ้พื่อให้สามารถแยกตลาดออกเป็นส่วนๆ (Market 

Segments) และทำให้เห็นความเด่นชัดที่แตกต่างกันของคุณสมบัติ ความชอบ ความต้องการและ

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่อยู่ในแต่ละส่วนของตลาด เพื่อจะได้วางแผนและใช้ความพยายามทาง

การตลาดได้เหมาะสมกับแต่ละส่วนตลาด ตัวอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบ่งส่วนตลาดโดยยึด
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เกณฑ์เพศ วัย รายได้ และรสนิยม เป็นพื้นฐานในการแบ่งตลาดกระเป่าออกเป็นส่วนๆ (Market 

Segment)  

ประการที่สอง คือการกำหนดตลาดเป้าหมาย (Market targeting หรือ Targeting) 

ซึ่งเป็นกิจกรรมในการประเมินผลและการเลือกส่วนตลาด  (Market Segments) ที่บริษัทเห็นว่า

เหมาะสมกับทรัพยากรและความชำนาญของบริษัท  ตลอดจนเป็นส่วนตลาดที่มีโอกาสทาง

การตลาด มีศักยภาพในการสร้างยอดขายและทำกำไรให้กับบริษัท  ตัวอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์

กระเป๋าของบริษัท เลือกตลาดเป้าหมายเป็นผู้หญิง อายุ 30 - 60 ป ีรายได้สูงและรสนิยมดี  

ประการที่สาม เป็นการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด (Market positioning 

หรอื  

Positioning) เป็นการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เกิดขึ ้นในใจของผู้บริโภคในเชิง

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดเป็นเครื่องมือใน

กระบวนการสร้างตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์กระเป๋าของบริษัท จะกำหนด

ตำแหน่งทางการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยเน้นความเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังซึ่ง

เป็นมาตรฐานเดียวกับมาตรฐานการส่งออก  

ทุกวันนี้กิจการต่างๆ ตระหนักอย่างยิ่งว่ากิจการของตนไม่สามารถที่จะจูงใจผู้ซื้อในตลาด

ได้ทุกรายหรือน้อยมากที่ผู้ซื้อทุกรายจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากการที่ผู้ซื้อมีจานวนมากและ

อยู ่กระจัดกระจายกันผนวกกับความต้องการและการซื ้อที ่หลากหลายทาให้ก ิจการต้อง

เปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีความสามารถมากกว่าเดิมเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการในส่วนตลาด

ต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นและบางครั้งกิจการอาจต้องขับเคี่ยวกับคู่แข่งขันที่เหนือกว่า แต่ละกิจการจะระบุ

เฉพาะส่วนตลาดที่คิดว่าเข้าไปแล้วจะสามารถทากาไรและสนองความต้องการได้ดีที่สุด  ดังนั้นทุก

กิจการจะต้องเลือกลูกค้าที่ต้องการติดต่อด้วย กิจการแทบทุกแห่งต่างหันมาใช้การแบ่งส่วนตลาด

(S) และการกำหนดตลาดเป้าหมาย(T)ด้วยการระบุส่วนตลาด จากนั้นเลือกส่วนตลาดมาหนึ่งส่วน

ตลาดหรอืมากกว่าแล้วนักการตลาดจะพัฒนาในแต่ละส่วนตลาดที่เลือกใหด้ีที่สุด  

เครื่องมือ 3 ประการนี้ เราเรียกว่า STP marketing ซึ่งคำว่า STP ย่อมาจาก Segmenting, 

Targeting และ Positioning  

 

การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)  
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ความหมายของการแบ่งส ่วนตลาด (Market Segmentation) “การแบ่งตลาดรวม

ออกเป็นตลาดส่วนย่อยๆ โดยตลาดแต่ละส่วนที่แบ่งได้จะประกอบด้วย ผู้บริโภคที่มีตัวแปรร่วม

คล้ายกันหรือเป็นอย่างเดียวกัน นักการตลาดจะเลือกตลาดส่วนแบ่งตลาดนีข้ึ้นมาเป็นเป้าหมายใน

การดาเนินการตลาดของตน โดยใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่ได้จัดวางขึ้นโดยเฉพาะสาหรับ

ตลาดเป้าหมายนั้น ๆ”  

ความหมายของตลาด (Market) กลุ่มของผู้ซื้อที่เคยซื้อสินค้าและผู้ที่กาลังจะเป็นผู้ซื้อ

สินค้า ในอนาคต กลุ่มผู้ซือ้ในที่นี้เรา หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มคีวามต้องการ (Needs and Wants) มี

เงินหรืออำนาจซื้อ (Purchasing Power) มีความเต็มใจที่จะซื้อ (Willingness to Buy) และจะต้องมี

อำนาจที่จะตัดสินใจซื้อดว้ย (Authority to Buy)  

ประเภทของตลาด การแบ่งตลาดตามบทบาทและสิ่งจูงใจของผูซ้ือ้ แบ่งตลาดออกเป็น 2 

ประเภท  

1. ตลาดผู้บริโภค (Consumer Market) ประกอบด้วยบุคคลและครอบครัว ทั้งหมดซึ่ง 

ซือ้หรอืต้องการสินค้า และบริการไปเพื่อใช้ส่วนตัว  

ลักษณะของตลาดผู้บรโิภค  

1.1. มีผู้ซือ้มากรายอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย     

1.2. ลักษณะการซื้อ ซือ้น้อยแต่บ่อยครั้ง  

1.3. ความต้องการซื้อในกลุ่มผู้บริโภคมีอุปสงค์โดยตรงความยืดหยุ่นของอุปสงค์มีมาก  

เพราะสินค้าในตลาดมภีาวการณ์แข่งขันกันสูงและสินค้าที่สามารถนามาใช้ทดแทนกันได้  

1.4. การซื้อสนิค้าของตลาดผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะซือ้ผ่านคนกลาง เช่น พ่อค้าปลีก  

2. ตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Market) ตลาดอุตสาหกรรมประกอบไปด้วยบุคคล 

หรอืกลุ่มบุคคลหรอืองค์กร ที่ซือ้สินค้าไปเพื่อใช้ในการผลิตสนิค้าอื่น หรอืเพื่ออานวย ความสะดวก

ในการผลิตสนิค้าอื่น หรอืเพื่อนาไปขายต่อ  

ลักษณะของตลาดอุตสาหกรรม  

2.1. มีผู้ซือ้น้อยรายแต่มักจะเป็นรายใหญ่     

2.2. ผูซ้ือ้มักจะอยู่รวมกันในเขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

2.3. ความต ้องการม ีล ักษณะต ่อเน ื ่ อง  (Derived demand) ความต ้องการส ินค ้ า

อุตสาหกรรม จะต่อเนื่องมาจากความต้องการ สินค้าผูบ้ริโภค  
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2.4. ความต้องการไม่ยืดหยุ ่น (Inelastic demand) หมายความว่า ความต้องการสินค้า 

อุตสาหกรรมค่อนข้างจะมีลักษณะคงที่ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ถ้าราคาสินค้า

เปลี่ยนแปลง 

การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์  

การพัฒนาผลติภัณฑ์ชนิดใดชนดิหนึ่งขึน้มาไม่สามารถสนองความต้องการของ ผูบ้ริโภคให้

เป็นที่ถูกใจได้ทุกคน แม้ว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีเพียงใดก็ตาม เนื่องจากผู้บริโภคแต่ละคนมีความ

ต้องการที่หลากหลาย และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน จึงเป็นการดีที่ธุรกิจบางแห่งพยายามวางจุดยืน

หรือวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้เฉพาะกลุ่มของลูกค้าในส่วนที่ธุรกิจสนใจซึ่งนับว่าเป็นหัวใจของ

การตลาด สมัยใหม่ที่เรียกว่า การตลาดที่มุ่งตลาด  

S หมายถึง การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation)  

T หมายถึง การกำหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting)  

P หมายถึง การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning)  

ขั้นตอนในการดาเนินการแต่ละขั้น มีดังน้ี  

การกำหนดการแบ่งส่วนตลาด  

- กำหนดตัวแปรที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด  

- ศกึษารายละเอียดในแต่ละส่วนของตลาด  

การกำหนดตลาดเป้าหมาย  

- ประเมินความสามารถของบริษัทในแต่ละส่วนของตลาด  

- เลือกตลาดเป้าหมายเพียงส่วนเดียวหรอืหลายส่วนก็ได้  

กำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์  

- กำหนดตำแหน่งของผลติภัณฑ์ในแต่ละส่วนของตลาด  

- เลือก พัฒนา และสร้างตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ในตลาดเป้าหมายที่ได้เลือกไว้  

ตัวแปรที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด  

1. ตัวแปรที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภค  

1.1. การแบ่งส่วนตลาดตามสภาพภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) ลักษณะทาง

ภูมศิาสตร์  

- สภาพภูมอิากาศ  
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1.2. การแบ่งส่วนตลาดตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) 

คือ - อายุ เพศ ขนาดของครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา ศาสนา เชื ้อชาติ และ

สัญชาต ิ 

1.3. การแบ่งส่วนตลาดตามจิตนิสัย (Psychographic Segmentation) แบบการดารงชีวิต 

(Life Style)  

- ลักษณะบุคลิกภาพ (Personality)  

1.4. การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม ( Behavioristic segmentation) เกี่ยวข้องกับ  

- โอกาสในการซือ้ (Occasion)  

- ผลประโยชน์ (Benefit)  

- อัตราการใช ้(Usage Rate)  

- สถานะของผู้ใช้ (User Status)  

- ความพรอ้มในการซื้อสนิค้า (Buyer-Readiness Stage)  

- ทัศนคต ิ(Attitude)  

- ความภักดี (Loyalty Status)  

2. ตัวแปรที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาดอุตสาหกรรม  

ในการแบ่งส่วนตลาดอุตสาหกรรม เราอาจจะนำตัวแปรที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภค

บางตัวมาใช้ได้บ้าง อย่างไรก็ตามตัวแปรที่นำมาใช้ในการแบ่งส่วนตลาดอุตสาหกรรมกันมากคือ 

ผูใ้ช้คนสุดท้าย (End Users) และขนาดของลูกค้า  

ลักษณะของการแบ่งส่วนตลาดที่ดี  

1. สามารถวัดได้ (Measurable) คือ สามารถจะทราบว่าส่วนของตลาดแต่ละส่วนประกอบ

ด้วยผูบ้ริโภคจานวนเท่าไร  

2. สามารถเข้าถึงได้ (Accessible) หมายความว่าบริษัทสามารถจะเข้าไปตอบสนองส่วน

ของตลาดเหล่านัน้ได้  

3. ตลาดย่อยแต่ละส่วนควรจะมีขนาดใหญ่เพียงพอ (Substantial) คือ มี ผู้บริโภคจำนวน

มากพอที่บริษัทสามารถจะทากาไรใหคุ้้มกับความพยายาม  

4. ตลาดย่อยและส่วนควรมีความแตกต่าง (Differentiable) มีการตอบสนองต่อโปรแกรม

ทางการตลาดที่ต่างกัน  
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5. สามารถปฏิบัติการได้ (Actionable) โปรแกรมการตลาดที่กำหนดขึ้นสามารถนามาใช้กับ

ส่วนของตลาดได้  

 

การเลอืกตลาดเป้าหมาย  

การเลือกตลาดเป้าหมายสามารถทำได้ 4 แบบ คือ  

1. การตลาดแบบไม่แยกความแตกต่าง (Undifferentiated Marketing) ตามวิธีนี้ธุรกิจ

ตัดสินใจที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดส่วนใหญ่มากกว่าตลาดส่วนย่อย ธุรกิจจะไม่สนใจ

ถึง ความแตกต่างของตลาดแต่ละส่วน แต่จะมองตลาดในลักษณะตลาดรวม โดยจะเน้นถึงความ

ต้องการทั่ว ๆ ไปมากกว่า ความตอ้งการที่แตกต่างกัน แล้วพยายามออกแบบสินค้าเพียงชนิดเดียว 

ใช้ส่วนประสมการตลาดอย่างเดียวเพื่อจูงใจคนหมู่มาก ข้อดีของการใช้กลยุทธ์นี้ก็คือจะช่วยให้

ธุรกิจประหยัดค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  

2. การตลาดแบบแยกความแตกต่าง (Differentiation Marketing) หรือแบบมุ่ง

หลายส่วนตลาด ตามวิธีนี้ ธุรกิจจะตัดสินใจดำเนินการในตลาดย่อย ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไป โดย

ออกแบบผลติภัณฑ์และจัดโปรแกรมการตลาด สำหรับตลาดแต่ละส่วนโดยเฉพาะ เพื่อให้ยอดขาย

รวมสูงขึ้น และต้องการอยู่ในตลาดอย่างมั่งคั่ง ซึ่งจะส่งผลใหธุ้รกิจเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของ

ลูกค้ำทำให้เกิด ความจงรักภักดีต่อตราสินค้าในที่สุด อย่างไรก็ตามการใช้กลยุทธ์นี้จะทำให้เป็น

การเพิ่มค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ  

3. การตลาดแบบมุ่งเฉพาะส่วน (Concentrated Marketing) วิธีนี ้ธุรกิจจะใช้ส ่วน

ประสมทางการตลาดแบบเดียว เพื่อมุ่งเฉพาะตลาดส่วนใดส่วนหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทอาจจะมี

นโยบายต้องการจะเจาะตลาดเฉพาะส่วน หรอืบริษัท อาจจะมีทรัพยากร จำกัด  

4. การตลาดจุลภาค (micromarketing) เป็นการออกแบบหรือกำหนดผลิตภัณฑ์และ 

โปรแกรมทางการตลาดให้เหมาะสมกับรสนิยมของบุคคลแต่ละคนในแต่ละแหล่ง  การตลาด

จุลภาค จึงรวมความถึง การตลาดท้องถิ่น (local marketing) และการตลาดรายบุคคล (individual 

marketing)ด้วย  

เครื ่องมือ 3 ประการนี ้เรียกว่า STP marketing ซึ ่งคำว่า STP ย่อมาจาก Segmenting, 

Targeting และ Positioning  
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ระดับของการแบ่งส่วนการตลาด (Levels of market segmentation) ม ี6 ระดับ ดังนี้ 

1. การตลาดมวลชน (Mass marketing) เป็นการตลาดที่มุ่งความสำคัญที่มีการผลิต

สินค้าในรูปแบบเดียวกันเป็นจำนวนมาก (Mass production) โดยนำออกวางตลาดให้ทั่วถึง (Mass 

distribution) และส่งเสริมการตลาดอย่างมาก (Mass promotion) โดยมองตลาดว่ามีความต้องการ

คล้ายคลึงกัน เป็นแนวคิดที่มุ่งความสำคัญที่การผลิต (Production-oriented) โดยมุ่งที่จะผลิตภัณฑ์

สินค้าในรูปแบบเดียวกันจำนวนมาก เพื่อลดต้นทุนในการผลิต  

2. การตลาดโดยมุ่งที ่ส่วนของตลาด (Segment marketing) เป็นการใช้เครื ่องมือ

การตลาดโดยมุ่งที่ส่วนของตลาด (Market segment) แนวคิดนี้อาจมองว่าตลาดมีความต้องการที่

แตกต่างกัน บริษัทต้องจัดผลิตภัณฑ์และส่วนประสมทางการตลาดให้แตกต่างกันสำหรับแต่ละ

ตลาดเป้าหมาย ในกรณีนี้จะก่อให้เกิดข้อได้เปรียบกับธุรกิจ เพราะผลิตภัณฑ์และส่วนประสมทาง

การตลาดจะสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น  

3. การตลาดโดยมุ ่งที ่ตลาดกลุ ่มเล ็ก (Niche marketing) เป ็นการใช้เคร ื ่องมือ

การตลาด โดยมุ่งที่ตลาดกลุ่มเล็ก (Niche market) ซึ่งมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงเป็นกลุ่มที่

แคบกว่าส่วนของตลาด (Market segment) เนื่องจากส่วนของตลาดมีขนาดใหญ่จึงมีคู่แข่งขันมาก 

แต่ตลาดกลุ่มเล็กนี้ (Niche market) จะมีคู่แข่งขันเพียงหนึ่งรายหรือไม่กี่รายเท่านั้น ตลาดกลุ่มเล็ก

จึงเป็นที่น่าสนใจสำหรับบริษัทเล็ก แต่อย่างไรก็ตามบริษัทใหญ่ก็สามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้เช่นกัน 

ตลาดกลุ่มเล็กส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง พร้อมที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้าราคาแพง มีความ

ต้องการที่เฉพาะเจาะจง เช่น มีคุณภาพดีเด่นเป็นพิเศษ  

4. การตลาดท้องถิ่น (Local marketing) เป็นการใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในท้องถิ่น เช่น ห้างสรรพสินค้าแต่ละสาขาจะจัดหาสินค้า และใช้กล

ยุทธ์การตลาดแตกต่างกัน ธนาคารแต่ละสาขาจะเน้นกลยุทธ์การให้บริการลูกค้าที่แตกต่างกัน 

การตลาดท้องถิ่นนี้จะยึดถือลักษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographics) ค่านิยมและรูปแบบ

การดำรงชีวติ (Value and lifestyles) ของแต่ละชุมชนหรอืท้องถิ่น เป็นหลัก  

5. การตลาดมุ่งเฉพาะบุคคล (Individual marketing) เป็นการใช้เครื่องมือการตลาด

โดยมุ่งที่ลูกค้ารายใดรายหนึ่ง ตัวอย่างของธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์นี้คือ บริษัทคอมพิวเตอร์มุ่งขายให้กับ

ธนาคารหรือสถาบันการศึกษาหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ร้านตัดเสื้อซึ่งตัดเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งให้

ร้านค้าปลีกร้านใดร้านหนึ่ง บริษัททัวร์จัดท่องเที่ยวให้กับครอบครัวหรือนักศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
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กลยุทธ์นี้อาจจะเรียกว่า การตลาดมุ่งเฉพาะกลุ่มลูกค้า (Customized marketing) หรือ การตลาด

มุ่งเฉพาะบุคคล (One-to-one marketing) หรอื การตลาดหนึ่งส่วนตลาด (Segments of one)  

6. การตลาดที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบตัวเอง (Self-marketing) เป็นการตลาดที่ลูกค้า

ช่วย ตัวเองในการซื้อสินค้า ซึ่งผู้บริโภคแต่ละรายต้องใช้ความรับผิดชอบมากขึ้นในการพิจารณา

ผลติภัณฑ์และตราสินค้า เช่น การซื้อผ่านอินเตอร์เน็ต การสั่งซือ้สินค้าทางโทรศัพท์ การสั่งซื้อทาง 

Fax หรอื E-mail การสั่งซือ้สินค้าทางจดหมาย ฯลฯ  

 

รูปแบบของการแบ่งส่วนตลาด (Patterns of market segmentation)  

การแบ่งส่วนตลาดตามหลักประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน (เช่น รายได้ อายุ ที่อยู่อาศัย) 

จะแบ่ง ตลาดแบบใดนั้นจะต้องพิจารณาถึงความชอบ ความต้องการความพอใจ และพฤติกรรม

ของตลาดที่มตี่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย 3 แบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความชอบเหมือนกัน (Homogeneous preferences) คือการที่ผู ้บริโภคทุกคนใน

ตลาดนั้นมีความชอบ ความต้องการ ความพอใจ และพฤติกรรมทางการตลาดที่ไม่แตกต่างกัน 

ส่งผลใหผ้ลติภัณฑ์ที่ผู้บริโภคในตลาดนีม้ีความต้องการ จงึมคีุณสมบัติต่างๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

2. ความชอบกระจัดกระจาย (Diffused preferences) ผู้บริโภคแต่ละคนมีพฤติกรรม

ทางการตลาด ความชอบ ความต้องการ เกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แตกต่างกันอย่างมาก 

ในกรณีนี้โดยทั่วไป ผูผ้ลติจะเลือกนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน เพราะจะเป็นที่ยอมรับของคน

ส่วนใหญ่ สำหรับคู่แข่งขันที่เข้ามาในตลาดอาจจะกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์

ของบริษัทหรอือาจกำหนดในตำแหน่งที่มคีู่แข่งขันน้อย  

3. ความชอบเป็นกลุ่มหลายกลุ่ม (Clustered preferences) มีลักษณะคล้ายกับกรณี 

แรก แต่ความชอบความต้องการที่เหมือนกันนั้นถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ อย่างชัดเจน ธุรกิจจะเข้าสู่

ตลาดโดยมีทางเลือก 3 ทาง คือ  

3.1 เลือกตำแหน่งศูนย์กลางโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานทั่วไป โดยคาดว่า

จะได ้การยอมร ับจากทุกกล ุ ่ม  ซึ ่งเหมาะก ับการใช ้นโยบายการตลาดที ่ ไม ่แตกต่างกัน 

(Undifferentiated marketing)  

3.2 เลือกตำแหน่งในส่วนตลาดที่ใหญ่ที่สุดส่วนเดียว โดยใช้นโยบายการตลาดแบบ

รวมกำลังหรอืมุ่งเฉพาะส่วน (Concentrated marketing)  
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3.3 เลือกทั้ง 3 กลุ่ม โดยเสนอส่วนประสมทางการตลาด 3 ชุดให้เหมาะสมกับแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้นโยบายการตลาดที่แตกต่างกัน (Differentiated marketing)  

 

หลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภค (Bases for segmenting consumer markets)  

ตัวแปรที่สำคัญๆ ที่ถือเป็นหลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด เช่น ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้  

ซื้อ ลักษณะตัวแปรทางภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ จิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งใช้เป็น

หลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภค โดยตัวแปรเหล่านี้สามารถจัดกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

(1) ลักษณะของผู้บริโภค (Consumer characteristic) (2) การตอบสนองของผู้บริโภค (Consumer 

response) และแบ่งออกเป็น  4 เกณฑ์ คือ (1) ภูม ิศาสตร์ (Geographic) (2) ประชากรศาสตร์ 

(Demographic) (3) จ ิ ต ว ิ ท ย า  (Psychographic) (4) พฤต ิ ก ร รมศาสตร์  (Behavioristic) โ ดยมี

รายละเอียด ดังนี้  

1. การแบ่งส่วนตลาดทางภูมิศาสตร์ (Geographic segmentation) ในกรณีนี้ตลาดจะ

ถูกแบ่งออกตามสถานที่ที่แตกต่างกัน เช่น ประเทศ รัฐ จังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น หรอืหมู่บ้าน บริษัท

ต้องระลึกถึงการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกันตามที่ตั้งของตลาด  โดยคำนึงลักษณะและ

พฤติกรรมของแต่ละบุคคลในแต่ละเขตภูมศิาสตร์นั้น  

2. การแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ (Demographic segmentation) การแบ่ง 

ส่วนตลาดตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ เพศ ขนาด ครอบครัว รายได้ การศึกษา 

อาชีพ วัฏจักรชีวิตครอบครัว ศาสนา เชื้อชาติ ตัวแปรทางประชากรศาสตร์เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้กัน

แพร่หลายมานาน เนื่องจากช่วยให้เห็นถึงกลุ่มตลาดที่สำคัญ เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภค

หรอือัตราการใช้ผลิตภัณฑ์ จะมีความเกี่ยวข้องอย่างสูงกับตัวแปรทางประชากรศาสตร์ ซึ่งตัวแปร

ทางประชากรศาสตร์วัดได้ง่ายมากกว่าตัวแปรอื่นๆ  

3. การแบ่งส่วนตลาดตามหลักจิตวิทยา  (Psychographic segmentation) จะใช้ 

หลักเกณฑ์ตามความแตกต่างก ันของการดำรงช ีว ิต  หรืออาจใช ้ความแตกต่างก ันของ

บุคลิกลักษณะ เป็นตัวแบ่งส่วนตลาด 

4. การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม (Behavioristic segmentation) การแบ่งตาม  

พฤติกรรมโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ทัศนคติ การใช้ผลิตภัณฑ์ หรือการตอบสนองต่อ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ หรือโอกาสในการซื้อผลิตภัณฑ์ นักการตลาดเชื่อว่าตัวแปรทางพฤติกรรม

ศาสตร ์เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการแบ่งส่วนตลาด 
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หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดอุตสาหกรรม (Bases for segmenting industrial market)  

การแบ่งส่วนตลาดอุตสาหกรรมอาจจะถือเกณฑ์เดียวกันกับตลาดผู้บริโภค เช่น ภูมศิาสตร์ 

ประชากรศาสตร์ การแสวงหาผลประโยชน์และอัตราการใช้ เป็นต้น  

ประสิทธิผลของการแบ่งส่วนตลาด (Effective segmentation)  

เมื่อกำหนดว่าตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์มกีารแบ่งส่วนตลาดตามเกณฑ์ใดแล้ว หลักเกณฑ์ใน

การพิจารณาถึงความเหมาะสมของการแบ่งส่วนตลาดมีดังนี้  

• ปรากฎชัดและวัดออกมาได้ (Measurable) เมื่อทำการแบ่งส่วนตลาดแล้วได้ส่วน

ตลาดย่อยที่สามารถวัดขนาดและอำนาจในการซื้อของแต่ละส่วนตลาดได ้ 

• ตลาดมีขนาดใหญ่พอเพียง (Substantial) เมื่อทำการแบ่งส่วนตลาดแล้วได้ส่วนตลาด

ย่อยที่มขีนาดความตอ้งการที่สามารถสร้างยอดขายและกำไรได้มากพอ  

• สามารถที่จะเข้าถงึได้ (Accessible) เมื่อทำการแบ่งส่วนตลาดแล้วได้ส่วนตลาดย่อยที่

บริษัทสามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของตลาดได้  

• สามารถดำเนินการได้ (Actionable) เมื่อทำการแบ่งส่วนตลาดแล้วได้ส่วนตลาดย่อยที่

บริษัทสามารถใช้โปรแกรมการตลาด จูงใจตลาดเป้าหมายย่างได้ผล  

• มีลักษณะแตกต่าง (Differentiable) เมื่อทำการแบ่งส่วนตลาดแล้วได้ส่วนตลาดย่อยที่

ลูกค้ามองเห็นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน 

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจได้  

 

การกำหนดหรอืเลือกตลาดเป้าหมาย (Market Target)  

การเลือกตลาดเป้าหมายมี 2 ขั้นตอน  

1. การประเมินส่วนตลาด (Evaluating the market segment) การศกึษาส่วนตลาด 3 

ด้าน คือขนาดและความเจริญเติบโตของส่วนตลาด ความสามารถจูงใจส่วนตลาด วัตถุประสงค์

และทรัพยากรของบริษัท การศึกษา 3 ด้านนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกส่วนตลาดที่เหมาะสมเป็น

เป้าหมายต่อไป  

1.1 ขนาดและความเจริญเติบโตของส่วนตลาด (Segment size and growth) ในที่นี้

จะคาดคะเนยอดขายและการเพิ ่มขึ ้นของยอดขาย  ตัวอย่าง การคาดคะเนน้ำยาล้างจาน ถ้า
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คาดคะเนว่าตลาดมีขนาดใหญ่และเจริญเติบโตพอสมควรเมื่อขายแล้วจะมีกำไรจาดส่วนตลาดนั้น  

ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ตลาดนั้นผ่านตามเกณฑ์ที่ 1.1 และพิจารณาประเด็นอื่นต่อไป  

1.2 ความสามารถในการจ ู ง ใจโครงสร ้ างส ่ วนตลาด  (Segment structural 

attractiveness)เป็นการพิจารณาว่าส่วนตลาดนั้นสามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการ

ของตลาดนั้นได้หรือไม ่ 

1.3 วัตถุประสงค์และทรัพยากรของบริษัท (Company objectices and resources) 

แมว้่าความเจรญิเติบโตของตลาด และความสามารถจูงใจตลาดจะเป็นที่น่า พอใจ แต่ถ้าขัดแย้งกับ

วัตถุประสงค์ของบริษัท และมีอุปสรรคด้านความชำนาญหรือ ทรัพยากรไม่เพียงพอ ก็จะมีปัญหา

เกิดขึ้นจากการเลือกส่วนตลาดนั้น  
 

2. การเลือกส่วนตลาด ( Selecting the market segment ) จาการที่ประเมินส่วนของ

ตลาดที ่เหมาะสมในข้อหนึ่งแล้ว บริษัทอาจเลือกหนึ่งส่วนตลาดหรอืหลายส่วนเป็นเป้าหมาย โดยมี

วิธี เลือก ดังนี้  

2.1 การตลาดท ี ่ ไม ่แตกต ่างหร ือการตลาดท ี ่ เหม ือนก ัน  (Undifferentiated 

marketing) เป็นกลยุทธ์การตลาดที่เสนอผลิตภัณฑ์หนึ่งรูปแบบโดยมอง ว่าตลาดมีความต้องการ

เหมือนๆ กัน บริษัทจะพยายามออกแบบผลิตภัณฑ์และวางโครงการทางการตลาดที่ดึงดูดใจผู้ซื้อ

ให้มากที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเพิ่มขึ้น การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและการโฆษณาหลายๆ ด้าน 

จะให้แนวความคิดอย่างแพร่หลายเพื่อทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะมี

ความแตกต่างกันจริงหรือไม่ก็ตาม จะทำให้สินค้าของบริษัทแตกต่างจากสินค้าของคู่แข่งขัน 

ตัวอย่างของการตลาดแบบนี้ ได้แก่ สปอนเซอร์ ลูกขนไก่ น้ำแข็งยูนิค น้ำดื่มไบเล่ย์ สบู่นกแก้ว  

 

 

 

 

 

ตารางแสดงกลยุทธ์ในการเลือกตลาดเป้าหมาย 3 ทาง 

(The alternative target market selection strategies) 
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2.2 การตลาดที่ต่างกันหรือการตลาดมุ่งต่างส่วน (Differentiated marketing) ใน

กรณีนี้บริษัทจะเลือกดำเนินการในส่วนตลาดมากกว่า 1 ส่วน โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ และส่วน

ประสมทางการตลาดใหต้่างกันตามความเหมาะสมกับแต่ละส่วนตลาดนั้น บริษัทส่วนใหญ่จะใช้กล

ยุทธ์  

2.3 การตลาดแบบรวมกำล ัง  หร ือการตลาดม ุ ่ งเฉพาะส ่วน  (Concentrated 

marketing)เป็นการเลือกส่วนตลาดเพียงส่วนเดียว (Single segment) ในหลายส่วนตลาดเป็น

เป้าหมายแล้วใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อสนองความตอ้งการในตลาดนั้น  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตลาดเป้าหมาย  

1. ทรัพยากรของบริษัท ในกรณีที่บริษัทมีทรัพยากรอยู่อย่างจากัดหรือมีน้อย ธุรกิจควรจะ

ใช้วิธีการตลาดแบบมุ่งเฉพาะส่วน แต่ถ้าธุรกิจใดมีทรัพยากร มากอาจจะใช้การตลาดแบบแยก

ความแตกต่าง  

2. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ถ้าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ควรใช้การตลาด

แบบไม่แยกความแตกต่าง แต่ถ้าผลิตภัณฑ์มีลักษณะแตกต่างกันก็ควรจะใช้การตลาดแบบแยก

ความแตกต่าง หรอืการตลาดแบบมุ่งเฉพาะส่วน  
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3. ขั้นตอนในวงจรชีวติผลิตภัณฑ์ ถ้าผลิตภัณฑ์เพิ่งจะเริ่มออกสู่ตลาด คืออยู่ในขั้นแนะนำก็

ควรจะใช้การตลาดแบบไม่แยกความแตกต่างหรือการตลาดแบบมุ่งเฉพาะส่วน  ถ้าสินค้าอยู่ในขั้น

เจริญเต็มที่ ธุรกิจควรจะใช้กลยุทธ์การตลาดแบบแยกความแตกต่าง  

4. ลักษณะของตลาด ถ้าตลาดมีลักษณะเหมอืนกัน คือผู้ซือ้มีรสนิยมเหมอืน ๆ กัน มีความ 

ต้องการคล้าย ๆ กัน ควรใช้การตลาดแบบไม่แยกความแตกต่าง  

5. คู่แข่งขัน ถ้ามีคู่แข่งขันมาก ธุรกิจควรจะใช้การตลาดแบบแยกความแตกต่างหรือแบบ

มุ่งเฉพาะส่วน  

การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์  

การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) เป็นการบอกถึงสินค้าของธุรกิจว่าควรมี

คุณค่า หรอืจุดขายอะไร ในความคิดของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายต้องการ ซึ่งธุรกิจต้องชี้ให้เห็น

ว่าสนิค้าแตกต่างจากสินคา้ของคู่แข่งขัน 

ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Position) หมายถึง การรับรู้ของผู้บริโภคในเชิงความรู้สึกนัก

คิดหรอืทัศนคตติ่อสินคา้หรอืบริการขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าหรอืบริการของคู่แข่งขัน  

การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นกระบวนการทางการตลาด

เพื่อสร้างและรักษาแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธุรกิจให้เกิดขึ้นในจติใจของลูกค้าเมื่อเทียบ

กับตราสินค้าของคู่แข่งขันซึ่งต้องอาศัยกระบวนการสื่อสารทางการตลาดโดยการดึงจุดเด่นที่เป็น

เอกลักษณ์ (Unique Selling Proposition: USP) มาใช้ในการสื่อสารตอกย้ำให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่

เป็นที่จดจำและโดดเด่นเมื่อผู้บริโภคนึกถึงผลิตัณฑ์ของบริษัทในเชิงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของ

คู่แข่ง โดยการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์นัน้อาจสามารถทำได้โดย  

• การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามคุณลักษณะภายนอกที่สังเกตเห็นได้ของ

ผลติภัณฑ์ เช่น ขนาด ความเก่าแก่ของตรายี่หอ้  

• การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ  

• การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามคุณลักษณะของลูกค้า  

• การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามความเหนอืกว่าในเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน  

• การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามประเภทของผลิตภัณฑ์  

• การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติ คุณภาพ และราคา ของผลิตภัณฑ์  
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ธุรกิจควรมีตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน  การกำหนดตำแหน่ง 

ผลติภัณฑ์ สามารถกำหนดได้จากปัจจัยต่าง ๆ  

o ผลประโยชน์  

o ราคาและคุณภาพ  

o กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

o วิธีใช้ผลิตภัณฑ์  

o การแข่งขัน  

o ความน่าเชื่อถือ  

o ความคงทน เป็นต้น  

 

การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) เป็นการบอกถึงสินค้าของธุรกิจว่า

ควรมีคุณค่าหรือจุดขายอะไร ในความคิดของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายต้องการ ซึ่ง

ธุรกิจต้องชีใ้ห้เห็นว่าสินค้าแตกต่างจากสินค้าของคู่แข่งขัน 
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คำถามท้ายบท 

1. จงอธิบายการแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ มาให้

เข้าใจ  

2. จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างขัน้ตอนในการดำเนินการแต่ละขั้น  

3. ลักษณะของการแบ่งส่วนตลาดที่ดมีีลักษณะเป็นเช่นไร  

4. จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างรูปแบบของการแบ่งส่วนตลาด (Patterns of market segmentation)  

5. จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างหลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภค  (Bases for segmenting 

consumer markets)  

6. จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดอุตสาหกรรม (Bases for segmenting 

industrial market)  

7. ประสิทธิผลของการแบ่งส่วนตลาด (Effective segmentation) ควรมีลักษณะเป็นเช่นไร  

8. จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างการกำหนดหรือเลอืกตลาดเป้าหมาย (Market Target)  

9. จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์  
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แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5 

แผนบริหารการสอนประจำบทท่ี 5 การกำหนดราคา 

หัวข้อเน้ือหา 

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของราคาได้   

3. จำแนกปัจจัยที่กำหนดราคาได้ 

2. บอกวัตถุประสงค์ของการตัง้ราคาได้    

4. จำแนกวิธีการกำหนดราคาได้ 

วัตถุประสงค์การสอน 

1. นักศกึษาสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของราคาได้  

2. สามารถบอกวัตถุประสงค์ของการตั้งราคาได้  

3. สามารถจำแนกปัจจัยที่กำหนดราคาได้  

4. สามารถจำแนกวิธีการกำหนดราคาได้  

สื่อการสอน 

1. สื่อการสอน Power Point 

2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดการตลาด 

3. กรณีศกึษาทางการตลาด 
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บทที่ 5 

การกำหนดราคา  

(Pricing) 
 

การกำหนดราคา 

แนวความคิดการตั้งราคา (ธนวรรณ แสงสุวรรณ,2554)  

1. ราคา หมายถึง จำนวนเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์  ราคามี

ความสำคัญต่อกิจการ เพราะเป็นปัจจัยที่นำรายได้มาสู่กิจการและยังมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ

เพราะเป็นพืน้ฐานในการจัดสรรทรัพยากร  

2. ขั้นตอนการกำหนดราคา ประกอบด้วย การกำหนดวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคา 

การพิจารณา อุปสงค์ การคาดคะเนต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน ราคาผลิตภัณฑ์ของ คู่แข่งขันการ

เลือกวิธีการ กำหนดราคา และการตัดสินใจเลือกราคาขัน้สุดท้าย  

3. ปัจจัยในการกำหนดราคา ประกอบไปด้วย ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ปัจจัย

ภายในเป็น ปัจจัยที่ควบคุมได้ ปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้  

ราคา (Price) หมายถึง จำนวนเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ (สินค้าและ/หรือ

บริการ)โดยผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน ราคาเป็นปัจจัยหนึ่งของส่วนประสมการตลาดที่จะก่อให้เกิด

ความพึงพอใจต่อผู ้บร ิโภค  หากประเมินว ่าผลิตภัณฑ์น ั ้นมีมูลค่า (Value) และก่อให้เก ิด

อรรถประโยชน์ (Utility) เหมาะสมกับราคาหรอืจำนวนเงินที่จ่ายไป  

มูลค่า (Value) หมายถึง ผลของการประเมินที่กำหนดในรูปของเงินตราที่สามารถสร้าง

ความพอใจให้แก่ผูป้ระเมินซึ่งในที่นี้หมายถึงลูกค้า เช่น แหวนพลอยราคา 200 บาท แต่เป็นแหวนที่

คนรักมอบให้ผู้สวมใส่อาจจะประเมินมูลค่าของแหวนวงนี้มากกว่า 200 บาทก็ได้ หรือเอาอะไรมา

แลกก็ไม่ยอม เป็นต้น  

อรรถประโยชน์ (Utility) หมายถึง ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ว่านำไปทำ

อะไรได้บ้าง เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างไรบ้าง เช่น การได้สวมแหวนก่อให้เกิดการยอมรับใน

สังคม หรอืจัดเป็นเครื่อง ประดับอย่างหนึ่ง ทำให้เกิดความภูมิใจหรือคนอื่นมองว่าเป็นคนดีมีฐานะ

ด ีเป็นตน้ สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็น อรรถประโยชน์ของแหวน  
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ดังนั้นนักการตลาดจึงต้องคำนึงถึงมูลค่าและอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในสายตาของ  

ผู้บริโภคใน การกำหนดราคาเพื่อยึดหลักความพึงพอใจของผู้บริโภค เพราะมิได้หมายความว่า 

ผู้บริโภคจะต้องการซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาต่ำเสมอไป ผลิตภัณฑ์บางชนิดหากขายราคาต่ำมาก ๆ 

อาจขายไม่ออกก็ได้เพราะผู้บริโภค ประเมินมูลค่าและอรรถประโยชน์ต่ำ หรือหากขายราคาสูง 

มาก ๆ ก็อาจขายไม่ได้เช่นกัน หากผู้บริโภคประเมินแล้วรูส้ึกว่าแพง เป็นต้น  

ราคาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน เพราะราคาเป็นปัจจัยตัวเดียวใน

ส่วนประสมการตลาดที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อกิจการ  ส่วนองค์ประกอบอื่น ๆ ล้วนแล้วแต่เป็น

ค่าใชจ้่ายทั้งสิน้  

ราคาจึงมีความสำคัญดังต่อไปนี้  

1. ราคามีความสำคัญต่อกิจการ ทั้งนี้เพราะราคาเป็นตัวกำหนดความต้องการของตลาด

เป้าหมาย และจะส่งผลต่อรายได้และกำไรของกิจการได้ จึงทำให้กิจการต้องให้ความสนใจต่อการ

กำหนดราคาเพราะมีความสำคัญต่อการอยู่รอด การเจรญิเติบโตของกิจการ นอกจากนี้กิจการยัง

ใช้เป็นกลยุทธ์สำหรับการแข่งขัน หรอืการสรา้งส่วนครองตลาดของกิจการได้  

2. ราคามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะเป็นพื้นฐานในการจัดสรรทรัพยากรและ

ปัจจัยการผลิต จึงใช้เป็นตัวกำหนดทิศทางของการลงทุนและการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต  เช่น 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ปีไหนพืชผลทางเกษตรมีราคาดี ก็จะส่งผลให้สินค้าอื่น ๆ 

ขายดีไปด้วย เพราะผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมีอำนาจซื้อจึงทำใหเ้ศรษฐกิจโดยรวมดีตาม ใน

ทำนองตรงข้ามหากพืชผลทางการเกษตรขายไม่ได้ราคาหรือราคาต่ำก็จะทำให้คนส่วนใหญ่ของ

ประเทศยากจนเพราะไม่มีรายได้จงึไม่มีกำลังซื้อ 

 

ขั้นตอนการกำหนดราคา  

ราคาเป็นองค์ประกอบของส่วนประสมการตลาดที ่นำรายได้ให้ก ับกิจการ  ขณะที่

องค์ประกอบอื่นๆ ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย ดังนั้น การกำหนดราคาที่เหมาะสมมีความสำคัญต่อกำไร

ของกิจการ แต่การกำหนดราคาต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม

ลูกค้า พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของลูกค้ามีความยุ่งยากซับซ้อน ลูกค้าบางรายเลือกซื้อสินค้าที่

ราคาสูงแทนการเลือกสินค้าที่ราคาต่ำ ทั้งนี้เพราะลูกค้าตัดสินใจซื้อจากคุณค่าของสินค้าไม่ใช่

ราคา ดังนั้นการกำหนดราคาต้องสอดคล้องกับผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับและคุ้มค่ามากที่สุด  

ธุรกิจต้องมีกำหนดราคาเมื ่อมีการแนะนำสินค้าเข้าสู ่ตลาด  ดังนั ้น ธุรกิจต้องมีการกำหนด
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เปรียบเทียบตำแหน่งของคุณภาพและราคา เช่น ราคาของรถยนต์ที่มีคุณภาพดีมาก ราคาสูงมาก 

การกำหนดกลยุทธ์เปรียบเทียบระหว่างราคาและคุณภาพอธิบายได้โดยภาพ ดังนี้ 

 
 

กลยุทธ์ที่อยู่ในช่อง 1, 5 และ 9 ตามเส้นทแยงมุมสอดคล้องกันและสามารถใช้ได้ในตลาด

เดียวกันโดยกลุ่มลูกค้าอาจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพดีราคาสูง ผลิตภัณฑ์คุณภาพปานกลาง 

ราคาปานกลาง และผลติภัณฑ์คุณภาพต่ำกว่าในราคาต่ำได้ ขึน้อยู่กับว่า ลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์

คุณภาพระดับใด ช่อง 2, 3 และ 6 เป็นกลยุทธ์ที่ให้ความคุ้มค่ากับผู้ซื้อ เนื่องจากตั้งราคาต่ำกว่า

ราคาที่ควรจะเป็น หรอืคุณภาพสินค้าดีกว่าราคาที่จ่ายไปนั่นเอง ตำแหน่งราคาในช่อง 4, 7 และ 8 

เป็นการตั้งราคาแบบหลอกลวง หรือเอาเปรียบผู้บริโภคโดยตั้งราคาเกินคุณภาพที่แท้จริงของ

ผลิตภัณฑ ์กรณีนีเ้มื่อผู้บริโภคทราบก็จะไม่กลับมาซือ้อีกและอาจจะบอกต่อผูบ้ริโภคอื่น ๆไม่ให้มา

ซือ้อีกด้วย  

นอกเหนือจากการกำหนดตำแหน่งของราคาและคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้ว  การกำหนด 

ราคามขีั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคา  

2. การพิจารณาอุปสงค์  

3. การคาดคะเนต้นทุน  
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4. การวิเคราะห์ตน้ทุน ราคา และผลติภัณฑ์ของคู่แข่งขัน  

5. การเลือกวิธีการกำหนดราคา  

6. การตัดสินใจเลือกราคาขัน้สุดท้าย  

1. การเลือกวัตถุประสงค์การกำหนดราคา (Selecting the Pricing Objective)  

การกำหนดวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคานั ้น ต้องศึกษาถึงตลาดเป้าหมายและ

พฤติกรรมของกลุ่ม ดังกล่าวและวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมไว้ก่อน จงึเลือกวัตถุประสงค์ใน

การกำหนดราคา การกำหนด วัตถุประสงค์ในการกำหนดราคา เพื่อความอยู่รอดของกิจการ เพื่อ

กำไรสูงสุด เพื่อส่วนครองตลาดหรอื เพื่อเป็นผู้นำด้านคุณภาพ ฯลฯ  

ปัจจัยในการกำหนดราคา ปัจจัยที่ผู ้บริหารทางการตลาดต้องศึกษาก่อนการกำหนด

นโยบาย กลยุทธ์ และยุทธวิธีในการกำหนด ราคาจำแนกได้ 2 ประเภท คือ  

1. ปัจจัยภายในกิจการ (Internal Factors) เป็นปัจจัยที่กิจการสามารถกำหนด และควบคุม 

ได้ ได้แก่วัตถุประสงค์ทางการตลาด กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ต้นทุนและผู้มีอำนาจในการ

ตัดสินใจ เกี่ยวกับราคา  

2. ปัจจัยภายนอกกิจการ (External Factors) เป็นปัจจัยที่กิจการไม่สามารถควบคุมได้ แต่

ต้อง คำนึงถึงในการจัดการราคา ได้แก่ ตลาด อุปสงค์ของตลาด การแข่งขัน ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ ผู้

จัด จำหน่าย สภาพเศรษฐกิจ รัฐบาลและจรยิธรรมทางธุรกิจ  

 

1 ปัจจัยภายในกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1.1 วัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing Objectives) ก่อนการกำหนดราคา ผู้บริหารจะ 

ทำการกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ทางการตลาดไว้แล้ว จะเริ่มจากการกำหนดกลุ่มลูกค้า เป้าหมาย 

การวาง ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การกำหนดส่วนประสมการตลาดอื่น ๆ จากนั้นจงึทำการกำหนดราคา

ให้สอดคล้องกับกล ยุทธ์ดังกล่าว การกำหนดวัตถุประสงค์เป็นแนวทางในการกำหนดราคาให้ง่าย

ขึ้น และนำไปสู่ความสำเร็จ ทางการตลาดได้ในที่สุด การกำหนดวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคา 

เพื ่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย  ราคากลยุทธ์ราคา และวิธีการในการกำหนดราคา 

วัตถุประสงค์ในการกำหนดราคา แบ่งได้ดังนี ้ 

1.1.1 วัตถุประสงค์เพื ่อความอยู่รอดของกิจการ  (Survival) ในภาวะเศรษฐกิจ 

ตกต่ำอำนาจการซื้อลดลงส่งผลให้ยอดขายกิจการลดลง การแข่งขันสูง ปัญหาสภาพ

คล่องทางการเงิน หาก เกิดสถานการณ์ดังกล่าว วัตถุประสงค์ในการตั ้งราคาพอ
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ครอบคลุมต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่บางส่วนทำให้ ราคาสินค้าลดลงอาจมีกำไรเพียง

เล็กน้อยหรือไม่มีเลย เพื ่อให้สามารถจำหน่าย ได้ในระยะเวลานั้น ๆ จนกว่า จะพ้น

วิกฤตการณ ์จงึค่อยปรับราคากันใหม่  

1.1.2 วัตถุประสงค์เพื่อกำไรสูงสุด (Current Profit Maximization)วัตถุประสงค์ นี้

ต้องการกำไรสูงสุด สภาพคล่องทางการเงินหรอืผลตอบแทนในการลงทุนในระยะสั้น ๆ แต่

มีข้อจำกัดที่ต้อง ทราบถึง ความสัมพันธ์ของอุปสงค์และต้นทุน ณ ระดับราคาต่าง ๆ เพื่อ

เลือกกำหนดราคาที่ให้ได้ผลตอบแทน ที่สูงสุดอย่างไรก็ตามการกำหนดวัตถุประสงค์นี้อาจ

มีผลต่อการดำเนินธุรกิจระยะยาว 

1.1.3 วัตถุประสงค์เพื่อส่วนครองตลาด (Market Share Leadership) วัตถุประสงค์

นี้จะเป็นวัตถุประสงค์ในระยะยาว การกำหนดราคาสินค้าไว้ต่ำจะส่งผลให้ได้ส่วนครอง

ตลาดสูงสุด และสามารถลด ต้นทุนลงได้ต่ำสุดด้วย  

1.1.4 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้นำด้านคุณภาพ (Product Quality Leadership) การ

กำหนดราคาสูงแสดงถึงคุณภาพของสินค้าในระดับสูง ซึ่งจะทำให้ได้รับกำไรต่อหน่วยสูง

ด้วย โดยเฉพาะสินค้า ที่กิจการตอ้งลงทุนในการวิจัยและพัฒนาไปมาก  

1.1.5 วัตถุประสงค์ในการกำหนดราคาลักษณะอื่น ๆ เช่น การกำหนดราคาเพื่อ 

ป้องกันการเข้าสู่ตลาดของคู่แข่งขัน การรักษาเสถียรภาพของราคา นอกจากนี้องค์การที่

ไม่ได้หวังผลกำไรยังมี วัตถุประสงค์ในการกำหนดราคาที่แตกต่างออกไป เช่น โรงพยาบาล 

สถานศกึษา กิจการ สาธารณูปโภคซึ่งแสดงถึงวัตถุประสงค์การกำหนดราคาเพื่อสังคมคือ

ทุกคนต้องมีการรับบริการ จึงกำหนดราคาต่ำแต่พออยู่ได้ รัฐอาจต้องสนับสนุนบ้างเพื่อ

ความผาสุขของประชาชนก็ต้องทำ  

1.2 กลยุทธ ์ส ่วนประสมการตลาด  (Marketing Mix Strategy) การกำหนดราคา ต้อง

คำนงึถึงความสัมพันธ์ของส่วนประสมการตลาดอื่น ๆ ผลติภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย และการ

ส่งเสริมการตลาด การกำหนดราคาสูงก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีกับผลิตภัณฑ์  ขณะเดียวกันการ

กำหนดราคาผลิตภัณฑ์ใหม่สูงเป็นการชักจูงคู่แข่งให้เข้ามาสู่ตลาดได้เร็วขึ ้น  และการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาจต้องเปลี่ยนแปลงราคาหรือการส่งเสริมการตลาดให้สอดคล้องกันด้วย  การเลือก

ช่องทางการจัดจำหน่ายต้องสอดคล้องกับการกำหนดราคาสูงหรือต่ำด้วยสินค้าสะดวกซื ้อ  

โดยทั่วไปการกำหนดราคาต่ำจะมีการจัดจำหน่ายอย่างกว้างขวางขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดราคา

สูงตอ้งเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายเฉพาะคือไม่ต้องขายหลายแห่งก็ได้ การส่งเสริมการตลาดของ
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ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม

การตลาดและส่งผลต่อการกำหนดราคาดว้ย  

1.3 ต้นทุน (Cost) ต้นทุนเป็นปัจจัยพื้นฐานในการกำหนดราคา โดยการรวม  

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องบวกกำไรเป็นราคาขายแต่ต้นทุนที่ต่ำกว่าย่อมได้เปรียบ  ดังนั้น การศึกษาถึง

โครงสร้างของต้นทุนนอกเหนือจากการกำหนดต้นทุนรวมมาจากต้นทุนคงที่  ต้นทุนผันแปร และ

ต้นทุนกึ่งผันแปรแล้วยังต้องคำนึงถึงปริมาณการผลิตที่ก่อให้เกิดต้นทุนต่ำสุดอันอาจจะเกิดจาก

ประสบการณ์ของกิจการ หรอืทำเลที่ตัง้ เป็นต้น  

1.4 ผูม้ีอำนาจในการกำหนดราคามอีำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับราคาการ  

กำหนดราคามีฝ่ายต่าง ๆเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายการเงินฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด 

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับราคา  สำหรับกิจการขนาด

เล็กผู้บริหารเพียงคนเดียวจะทำการตัดสินใจแต่กิจการขนาดใหญ่อาจมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง  

โดยกำหนดผู ้ร ับผิดชอบเป็นผู ้บริหารระดับกลาง เช่นผู ้จัดการผลิตภัณฑ์หรือผู ้จัดการฝ่าย

การตลาด สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมอาจกำหนดให้พนักงานขายเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด

ราคาดว้ยก็ได้  

วิธีการกำหนดราคา  

แนวคดิ  

1. การตั้งราคาแบบบวกเพิ่มเป็นการตั้งราคาโดยใช้ต้นทุนเป็นเกณฑ์  อาจใช้วิธีบวกเพิ่ม

จากต้นทุน  

2. บวกเพิ่มโดยคำนึงถึงราคาขายและบวกเพิ่มแบบลูกโซ่  

3. การตั้งราคาแบบคำนึงถึงคุณค่า เป็นวิธีการมองจากลูกค้าว่าสินค้ามีคุณค่าคุ้มราคา

หรอืไม่  

4. การตั้งราคาแบบคำนึงถึงการแข่งขัน อาจตั้งราคาตามคู่แข่งขันหรือตั้งราคาเพื่อการ

ประกวดราคาหรอืการประมูลราคา  

วิธีการนี้เป็นวิธีการที่มองถึงคุณค่าที่ผู้ซื้อได้รับเป็นเกณฑ์โดยมองจากการรับรู้ของลูกค้าว่าสินค้า

ชนิดนั ้นควรมีมูลค่าเท่าใด โดยไม่คำนึงถึงต้นทุนของผู้ขาย นักการตลาดจะใช้เครื ่องมือทาง

การตลาดอื่น ๆ เช่น การโฆษณา การใชพ้นักงานขายเพื่อสรา้งคุณค่าใหผู้ซ้ือ้ได้รับรู้  

ตัวอย่างเช่น สินค้าที่ใชก้ารโฆษณาสร้างยี่ห้อให้มีช่ือเสียง ผูบ้ริโภคก็ยินดจี่ายในราคาที่สูง

กว่าสินค้าที่ยี่ห้อไม่เป็นที่รู้จัก เช่น ผูบ้ริโภคยินดีซือ้เครื่องสำอางที่มียี่ห้อเป็นที่รู้จักในราคาที่สูงกว่า
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เครื่องสำอางที่ไม่มียี่ห้อ เป็นต้น หรือสินค้าที่พนักงานขายชี้ให้เห็นถึงความคงทน การใช้จ่าย และ

ชีใ้ห้เห็นถึงคุณประโยชน์ของสนิค้าได้อาจมีราคาสูงกว่าสินค้าที่ผู้บริโภคไม่มีขอ้มูล ดังกล่าว เป็นต้น 

Perceived-Value Pricing ธุรกิจหลายแห่งได้มีการตั้งราคาจากคุณค่าของผลิตภัณฑ์จากการรับรู้

ของผู้บริโภคมากขึ้น วิธีการของธุรกิจคือการใช้ส่วนประสมการตลาดตัวอื่นที่ไม่ใช่ราคาสร้าง

คุณค่าในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ วิธีการตั้งราคาแบบนี้จะสอดคล้องกับการกำหนดตำแหน่ง

ผลิตภัณฑ์ เช่น การกำหนด แนวคิดผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก่อนวางแผน

คุณภาพและราคาหลังจากนั้นฝ่ายจัดการจะคาดประมาณปริมาณนี้คาดว่าจะขายได้แล้วนำมา

คำนวณดูกำลังการผลิตของโรงงาน การลงทุนและต้นทุนต่อหน่วยดูผลว่าจะได้กำไรคุ้มพอที่จะ

ดำเนินการหรือไม่ หากคุ้มจึงจะดำเนินการผลิตและขายในราคาและคุณภาพที่ลูกค้ากำหนดมา 

หากไม่คุ้มก็ไม่ลงทุน อีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่เรียกว่า Value-in-use Pricingตั้งราคาจากคุณค่าในการใช้ 

ตัวอย่างของบริษัท อุปสงค์ ที่มีราคา 2 ราคา สำหรับเคมีที่ขาย มีราคามาตรฐานและราคาสูง

คุณภาพดีกว่า คือ 100 ต่อปอนด์ และ 105 ต่อปอนด์ ดังนี้  

 
 

ดังนัน้ ผูบ้ริโภคที่เลือกรุ่น Premium ได้คุณค่าเพิ่ม 5 ต่อปอนด์หรือตัวอย่างของแทรกเตอร์ 

ยี่ห้อ Caterpillarที่ผู้ซื้อ ซื้อในราคา 100,000 แต่คุณค่าที่ผู้ซื้อรับรู้สูงถึง 110,000 เมื่อเปรียบเทียบ

กับแทรกเตอร์ของคู่แข่งที่ขายในราคา 90,000 
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กุญแจสำคัญของการตั้งราคาแบบคำนึงถึงคุณค่า คือ การสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าในความรู้สกึนึก

คิดของผู้บริโภค การวิจัยตลาดจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหาคุณค่าในการรับรู้ของผู้บริโภควิธีการ

คาดประมาณคุณค่าที่ผูบ้ริโภครับรู้อาจทำได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 แห่ง A B และ C ผลสวิตช์ไฟฟ้า บริษัท A ต้องการตั้งราคาสวิตช์

ไฟฟ้าตามคุณค่าจากการรับรู้ของผู้บริโภค (Perceived Value) บริษัทสามารถทำได้ดังนี้  

1. วิธีการประเมินราคาโดยตรง (Direct Price-Rating Method) วิธีนี้อาจถามผู้ซื้อโดยตรง

ว่าราคาสวิตช์ของ 3 บริษัท ควรเป็นเท่าใด สมมติว่าได้ราคา 225 บาท 200 และ 152 บาท 

ตามลำดับ  

2. วิธีการประเมนิจากคุณค่าที่รับรู้ (Direct Perceived-Value-Rating Method) วิธีนี้อาจจะ

ให้คะแนนกับผู้ซื้อ 100 คะแนน แล้วให้จัดสรรคะแนนไปให้กับผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ยี่ห้อ ตามคุณค่าที่

ผูบ้ริโภคคิดว่าควรจะเป็น สมมตวิ่าผู้ซือ้ให้คะแนน 42, 33 และ 25 ตามลำดับ เราสามารถตั้งราคา

สินค้าได้ดังนี ้
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ราคาสนิค้า 1 A B และ C จงึเป็น 152 200 และ 255 ตามลำดับ  

3. วิธีวินจิฉัย (Diagnostic Method) ในกรณีที่การซือ้สินค้าต้องพิจารณา ปัจจัยหลายอย่าง

อาจต้องใช้วิธีวินิจฉัย โดยการพิจารณาปัจจัยสำคัญ ๆ เหล่านี้ด้วยวิธีการคือ เลือกปัจจัยสำคัญที่

คิดว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อขึ ้นมาก่อน แล้วให้น้ำหนักความสำคัญ โดย

เปรียบเทียบกับปัจจัยที ่เลือกมาดังกล่าวแล้วเสร็จก็ให้คะแนน  100 คะแนน แล้วจัดสรรให้

ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ สำหรับแต่ละปัจจัย แล้วคิดคำนวณคล้ายวิธีที่ 2 เช่น ตัวอย่างสวิตช์ 

ไฟฟ้าข้างตน้ มีการให้นำ้หนักและคะแนนดังนี ้
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ถ้าหากทุกบริษัทตั้งราคาวิธีนี้ ทุกบริษัทก็จะพอใจในการขายเพราะตั้งราคาสมกับคุณค่า

หากตั้งราคาสูงกว่าคุณค่าก็ไม่มีใครซื้อ และถ้าเสนอราคาต่ำกว่าคุณค่าที่ได้รับ เขาก็จะได้ส่วน

ครองตลาดมากกว่าค่าเฉลี่ย เพราะผูบ้ริโภคจะรู้สกึได้สินค้ามีคุณค่าเกินราคา ถ้า A ลดราคาลงมา 

ราคา A ถูกลง เหลือเท่ากับราคาของ B แต่คุณค่าสูงกว่าลูกค้าก็จะลดการซื้อ B มาซื้อ A ในกรณี

เช่นนี ้หาก B เสียส่วนครองตลาดไป Bกิจการตอ้งหาบวกเพิ่มคุณค่าในการรับรู้ (Perceived Value) 

ซึ่งอาจทำได้โดยเพิ่มคุณภาพในการบริการหรอืวิธีอื่น  

นอกจากนี้ยังมีการตั้งราคาที่ให้คุณค่ากับสินค้า (Value Pricy) เช่น สินค้าที่มีคุณภาพสูง 

แต่ตั้งราคาต่ำตัวอย่างเช่น ร้านค้าปลีกรายใหญ่เสนอราคาสินค้า "ถูกทุกวัน" ไม่ใช่เฉพาะการลด

ราคาเป็นครั้งคราวเท่านั้นอย่างไรก็ตาม การตั้งราคาแบบคำนึงถึงคุณค่าจะยึดผู้บริโภคเป็นสำคัญ

ว่าผู้บริโภคประเมินคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นอย่างไร หากจะเลือกใช้วิธีนี้ จึงต้องให้ความใส่ใจกับ

การสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ผลติภัณฑ์ด้วยส่วน 

ประสมการตลาดอื่น ๆ เช่น การสร้างความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ กล่าวโดยสรุปก็คือ ราคาจะ

สูงหรือต่ำขึน้อยู่กับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในสายตาของผูบ้ริโภคนั่นเอง  



 
97 

 

การตั้งราคาโดยคำนึงถึงคู่แข่งขัน  

การตั้งราคาโดยคำนึงถึงการแข่งขัน เช่น การตั้งราคาโดยเทียบกับคู่แข่ง (Going-Rate 

Pricing) วิ ธีนี้ธุรกิจจะตั้งราคาตามคู่แข่งที่อยู่ในตลาด ส่วนใหญ่มักใช้ในตลาดผู้ขายน้อยรายจะมี

การขายราคาตามผู้นำตลาด วิธีนีเ้ป็นที่นิยม ในกรณีที่การคาดประมาณต้นทุนทำได้ยาก หรือคาด

ประมาณการตอบโต้จากคู่แข่งขันยาก การ ตั้งราคาโดยคำนึงถึงคู่แข่งอีกวิธีหนึ่งเรียกว่า การ

ประกวดราคา (Sealed-Bid Pricy) มักใช้ในกรณีที่มีการ ประมูลงานที่ต้องแข่งขัน ซึ่งสามารถ

อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้  

1. การตั้งราคาให้เท่ากับคู่แข่งขันหรอืการตั้งราคาเพื่อเผชิญกับการแข่งขัน (Pricing 

to Meet Competition or going Rate Pricing) ข้อดีของการตั้งราคาแบบนี้คือ เป็นการป้องกัน

สงคราม ราคา ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกเพราะถือว่าราคาที่คู่แข่งขันตั้งเหมาะสมดีอยู่แลว้ การตัง้ราคาให้

เท่ากับคู่แข่งขันใช้ใน กรณีต่อไปนี้  

1.1 ผลิตภัณฑ์มีลักษณะคล้ายคลึงกันและใช้ทดแทนกันได  เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำตาล น้ำ

ดื่ม เป็น ต้น  

1.2 ราคาของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นที่รู้จักและยอมรับกันอยู่แล้ว เช่น หนังสือพมิพ์รายวัน ฉบับ

ละ 8 บาท อัตราค่าชมภาพยนตร์ของโรงภาพยนตร์ช้ันหนึ่ง อัตราค่าโดยสารรถประจำทาง เป็นต้น  

1.3 จำนวนผู้ผลิตหรือผู้ขายมีมากราย โดยเฉพาะในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ซึ่ง

ราคาสินค้า นั้นเป็นราคาตลาดที่ผู้ขายแต่ละรายจะต้องยอมรับและขายในราคานั้นอยู่แล้ว  เช่น 

ข้าวเปลือก 100% เกวียนละ 5,500 บาท เป็นต้น  

1.4 ในตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายผูข้ายมักจะตกลงราคาร่วมกันเพื่อป้องกันสงครามราคา เช่น 

ราคา น้ำมันที่กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันโอเปคกำหนดราคาน้ำมันดิบไว้ ณ ระดับหนึ่ง ซึ่งสมาชิกของ โอเปค

จะต้องปฏิบัติตาม  

1.5 ในกรณีที่ผู้ผลิตกำหนดราคาขายปลีกใหก้ับผูบ้ริโภคไว้ที่ตัวสินค้าหรือตัวบรรจุภัณฑ์ซึ่ง

มีผลทำให้ พ่อค้าปลีกต้องขายสินค้าตามที่กำหนดไว้ แต่อาจขายให้ต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ก็ได้แต่

จะตั้งสูง กว่านั้นไม่ได้  

 

2. การตั้งราคาให้ต่ำกว่าคู่แข่งขัน (Pricing Below the Competition) วิธีนี้ธุรกิจจะตั้ง

ราคาได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
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2.1 ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจด้อยกว่าคู่แข่งขัน  

2.2 ในกรณีการลดราคาให้ต่ำกว่าปกติ  

2.3 ในกรณีที ่ธุรกิจมีวัตถุประสงค์ต้องการเจาะตลาดกล่าวคือเมื่อลดราคาจะทำให้

ปริมาณความ ต้องการซื้อของลูกค้าเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะสินค้าที่มีดีมานต์ มีความยืดหยุ่นมาก 

(Elastic)  

2.4 ในกรณีที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของกิจการเป็นลูกค้าระดับล่าง  ซึ่งมีความไวต่อการ 

เปลี่ยนแปลงราคาสูง  

2.5 ใช้ในกรณีที่ธุรกิจพยายามลดต้นทุนต่าง ๆ เพื่อลดราคาให้ต่ำ เช่น ลดต้นทุนด้าน

สถานที่ การตกแต่งร้านค้า ลดการบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม วิธีนี้อาจก่อให้เกิดสงครามราคาได้ ถ้าธุรกิจนั้น ๆ ใช้อย่างไม่ระมัดระวัง 

การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์  

ช่อง ทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เป็นต้น 
 

3. การตั้งราคาให้สูงกว่าคู่แข่งขัน (Pricing Above the Competition) วิธีนี้ธุรกิจจะตั้ง

ราคาได้ก็ต่อเมื่ออยู่ภายใต้  

เงื่อนไขต่อไปนี ้ 

3.1 ผลติภัณฑ์ของธุรกิจมีลักษณะเด่นเหนอืคู่แข่งขัน และมีลักษณะเป็น เอกลักษณ์  

3.2 เป็นการตัง้ราคาที่มุ่งลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มรีายได้สูง (Upper Class)  

3.3 ในกรณีที่สินค้าของธุรกิจเป็นสินค้าที่ลูกค้ามีความภักดีต่อตรายี่ห้อของธุรกิจค่อนข้าง

สูง เช่น สินค้าเจาะจงซือ้บางชนิด  

3.4 ในกรณีที่สินค้าของธุรกิจมีลักษณะดีมานด์ที่มคีวามยดืหยุ่นน้อย (Inelastic)  

3.5 ในกรณีที่ธุรกิจต้องการสรา้งภาพลักษณ์ให้กับกิจการว่าสินค้าของกิจการมีคุณภาพสูง  

 

4. การตั้งราคาแบบประมูล (Sealed-bid Pricing) เป็นวิธีการตั้งราคาโดยวิธีเปิดซอง

ประมูลราคาผลิตภัณฑ์มักจะ เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมที่มีการซื้อปริมาณมากหรือจำนวนเงินมาก

หรือเป็นการซื้อแบบทำสัญญาการเสนอราคาแบบประมูลขึ้นอยู่กับปัจจัย  2 ประการ คือ ต้นทุน

ทั้งสิ้นของผลิตภัณฑ์และการคาดคะเนการตั้งราคาของคู่แข่งขัน  วัตถุประสงค์ในการเสนอราคา 

เพื่อต้องการเป็นกิจการที่ประมูลได้โดยให้ราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งขัน  
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วิธีการกำหนดราคา Price Determination  

1. การกำหนดราคาของร้านขายส่ง และร้านขายปลีก กิจการทั้งร้านขายส่ง และร้าน

ขายปลีก จะใช้ตน้ทุนต่อหน่วยของสินค้า เป็นฐานในการกำหนดราคาเรียกว่าการกำหนดราคาโดย

ส่วนบวกเพิ่ม (Cost –plus Method or Mark Up)  

1.1 คิดจากต้นทุนของสินค้า (Markup on Cost) โดยการตัง้ราคาโดยบวกจากต้นทุนรวม  

ตัวอย่างที่ 1 ร้านค้าแห่งหนึ่งซื้อกางเกงยีนส์มาขาย ในราคาตัวละ 280 บาท กี่ตั ้งราคาขายจะ

เท่ากับเท่าไรกรณีดังนี้  

ต้องการกำไรตัวละ 80 บาท  

ต้องการกำไร 30% ของตน้ทุน  

วิธีทำ ต้องการกำไรตัวละ 80 บาท  

ราคาขาย = ต้นทุนต่อหน่วย + กำไรที่ตอ้งการ  

= 280 + 80 = 360 บาท  

ต้องการกาไร 30% ของตน้ทุน  

ต้นทุน 100 บาท ต้องตั้งราคาขาย 130 บาท  

ต้นทุน 280 บาทต้องขายราคาขาย (130×280)/100 = 364 บาท 

  

1.2 คิดจากราคาขายสินค้า (Markup on Selling Price) โดยคิดจากราคาขาย  

ตัวอย่างที ่2 จากตัวอย่างที่ 1 ถ้ากิจการตอ้งการกาไร 30% ของราคาขาย ต้องตั้งราคาขายเท่าใด  

ต้นทุน 70 บาท ต้องตั้งราคาขาย 100 บาท  

ถ้าตน้ทุน 280 บาท ต้องตั้งราคาขาย (100×280)/70 = 400 บาท  

 

 

2. การกำหนดราคาของผู้ผลิตสินค้า  

ในกิจการผลิตสินค้า ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าประกอบด้วยต้นทุน จากวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆในการผลิต  

ก. การกำหนดราคาโดยบวกเพิ่มอย่างง่าย ใช้หลักการรวมต้นทุนต่อหน่วย แล้วบอกกำไรที่

ต้องการ 
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ข. การกำหนดราคาโดยบวกเพิ่มด้วยการใช้ต้นทุนเฉลี่ย ใช้หลักการที่คำนึงถึงต้นทุนในการ

ผลติซึ่งมีทั้งต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร 

การวเิคราะห์จุดคุ้มทุน (Break – Even Analysis)  

จุดคุ้มทุน หมายถึง จุดหรือระดับของรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ ที่เท่ากับต้นทุนที่

ธุรกิจได้จ่ายออกไป หรอืจุดหรอืระดับของรายได้ที่ธุรกิจ “เท่าทุน” โดยส่วนที่เลยจุดหรือระดับของ

รายได้ดังกล่าวคอืผลกำไรที่ธุรกิจจะได้  

สรุป จุดคุ ้มทุนเป็นการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับราคาขายเพื่อประเมินว่า 

ยอดขายควรจะมีค่าต่ำสุดเท่าใดจึงจะทำให้บริษัทมีรายได้ครอบคลุมต้นทุนทั้งหมดพอดีและหาก

พ้นจุดนี้ไปแล้วบริษัทก็จะเริ่มมกีำไร  

ประเภทของต้นทุน ต้นทุนของธุรกิจประกอบด้วยต้นทุนคงที่ (Fix Cost or FC) และต้นทุนผัน

แปร (Variable Cost or VC)  

1. ต้นทุนคงที ่หมายถึงต้นทุนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ กล่าว คือ ไม่ว่าจะมีการขายสินค้าหรือ 

ให้บริการหรือไม่ก็ตามก็จะเกิดต้นทุนในส่วนนีข้ึน้ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน  

1.1 ต้นทุนคงที่ในส่วนการผลิต โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของค่าเช่าที่ดินในโรงงาน

หรือสถานประกอบ การการผลิต ค่าเช่าอาคารโรงงานการการผลิต ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา 

ต่างๆ ที่ตัง้ไว้ในจานวนแน่นอน รวมถึงเงนิเดือนพนักงานประจาในฝ่าย งานการผลิต เป็นต้น  

1.2 ต้นทุนคงที่ ในการขายและบริหาร โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของใช้จ่ายในด้าน

การบริหารจัดการ เช่น เงินเดือนพนักงาน ค่าเช่าส่วนร้านค้า ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ค่า

สาธารณูปโภค พื้นฐาน ค่าภาษีต่างๆ ค่าธรรมเนียมทางราชการ ซึ่งต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน 

รวมถึงตน้ทุนค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ในจำนวนที่แน่นอน โดยไม่สัมพันธ์กับยอดขายสินค้าหรือบริการ

ในการขาย หรอืการบริหารจัดการของธุรกิจก็นับเป็นต้นทุนคงที่เช่นเดียวกัน  

 

2. ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้น โดยมีค่าผันแปรไปตามยอดขายสินค้าหรอืบริการ โดย

ต้นทุนแปรผันนีย้ังอาจแบ่งย่อย ออกได้เป็น 2 ส่วน  

2.1 ต้นทุนแปรผัน ในส่วนการผลิต ต้นทุนที่จะที่เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการผลิตสินค้าหรือ

บริการ ตัวอย่าง เช่น วัตถุดิบ (Materials) แรงงานการผลิต (Labor) สินค้าสำเร็จรูปซื้อมาเพื่อการ

ผลิต (Finished Goods for Production) ค่าโสหุ้ยหรือค่าใช้ จ่ายในการผลิต (Production Overhead) 
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เป็นต้น ในส่วนแรงงานการผลิต นั้นจะคิดเฉพาะแรงงาน ที่จะมีค่าจา้งหรอืค่าใช้จ่ายเมื่อมีการผลิต

เท่านั้น ส่วนพนักงานประจำ เช่น ผู้จัดการฝ่ายการผลิต วิศวกร ช่างเทคนิค ที่ต้องมีการจ่าย

เงินเดือนประจำอยู่แล้ว จะนับเป็นต้นทุนคงที่ รวมถึงค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าอาคารโรงงาน ซึ่งไม่ว่าจะ

ผลติสินคา้หรอืบริการหรอืไม่ ก็ต้องจ่ายค่าเช่าก็จะนับเป็นต้นทุนคงที่เช่นเดียวกัน  

2.2 ต้นทุนแปรผันในการขายและบริหาร ต้นทุนที่จะที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการขายและ

บริหาร ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากเงื่อนไข นโยบาย หรอืข้อกำหนดของธุรกิจ ตัวอย่าง เช่น ค่า

นายหน้า (Commission) ซึ่งถ้าไม่มีการขายสินค้าหรือบริการ ก็จะไม่เกิดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ หรือ

อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ได้แก่ ค่าโฆษณา ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเลี้ยงรับรอง เป็นต้น 

เช่น ตั้งค่าใชจ้่าย ดังกล่าวไว้ที่ 3% ของยอดขายสินค้า ก็จะถือเป็นต้นทุนต้นทุนผันแปรใน ส่วนการ

ขายและบริหาร โดยถ้าเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย ที่มีการกำหนด ไว้เป็นจานวนที่แน่นอน ซึ่งไม่มี

ความสัมพันธ์กับยอดขายหรือใช้เพื่อการบริหารให้นับเป็นต้นทุนคงที่ 

 

การคำนวณจุดคุ้มทุน  

จะสามารถหาคาตอบได้ 2 ประเภท ดังนี้  

o ต้องขายเท่าไร จงึจะคุ้มทุน  

o ต้องตั้งราคาขายเท่าไร จงึจะคุ้มทุน  

 

การใช้สมการ (The equation approach) เป็นการใช้สมการขั้นพื้นฐานของการคานวณต้นทุนมาทา

การประยุกต์ กล่าวคือ    ยอดขาย = ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงที่ + กาไรสุทธิ  

หรอื  S = VC + FC + NI  

ดังนัน้จุดคุ้มทุนคือ  S = VC + FC + 0  

ถ้ากำหนดให ้ X= ปริมาณหน่วยที่ผลิตสามารถเขียนสมการได้ดังนี้  

PX = VX + FC  

PX- VX = FC  

X (P-V) = FC  

X = FC/(P-V)  

*****ปริมาณขายที่คุ้มทุน = ต้นทุนคงที่/(ราคาขาย-ต้นทุนแปรผัน)  
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ตัวอย่าง สินค้าชนิดหนึ่งราคาขายต่อหน่วย (P) = 25 บาท ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (VC) = 10 บาท 

และต้นทุนคงที่ (FC) = 15,000 บาท จงหาปริมาณขายที่คุ้มทุน  

วิธีทำ สูตรปริมาณขายที่คุ้มทุน = ต้นทุนคงที่/(ราคาขาย-ต้นทุนแปรผัน)  

ปริมาณขายที่คุ้มทุน  = 15,000/(25-10)  

= 1,000 หน่วย  

การวเิคราะห์เป้าหมายของกาไรที่ต้องการ (Target Profit Analysis)  

การตัดสินใจในเรื่องของการวางแผนกาไรที่ต้องการ ผู้บริหารต้องวางเป้าหมายกาไรที่ต้องการ 

เพื่อจะนามาทาการคำนวณหาปริมาณขายที่คุ้มทุน หรอืราคาขายที่คุ้มทุน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท

คือ  

1. ไม่คำนึงถึงผลกระทบทางด้านภาษี (กำไรก่อนภาษี EBT= Earning Before Tax) โดยผู้บริหาร

ต้องวางแผนกาไรที่ตอ้งการ โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบจากภาษี  

ยอดขาย = ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงที่ + กาไรก่อนภาษี  

หรอื   S = VC + FC + NI  

PX = VX + FC + EBT  

PX – VX = FC + EBT  

X(P-V) = FC + EBT  

X = (FC+EBT)/(P-V)  

 

*****ปริมาณขายที่คุ้มทุน = (ต้นทุนคงที่+กาไรก่อนหักภาษี) / (ราคาขาย-ต้นทุนผันแปร)  

ตัวอย่าง ขายสินค้าราคาหน่วยละ 250 บาท ต้นทุนผันแปรหน่วยละ 150 บาท ต้นทุนคงที่ 70,000 

บาท ถ้าตอ้งการกำไรก่อนภาษี 20,000 บาท ต้องขายจำนวนเท่าไร  

วิธีทำ   X = (FC+EBT)/(P-V)  

X = (70,000+20,000)/(250-150)  

   = 90,000/100  

   = 900 หน่วย 

 

2. คำนึงถงึผลกระทบด้านภาษี (กาไรหลังภาษี EFT= Earning After Tax) โดยผู้บริหารได้วางแผน

กำไรที่ตอ้งการ หลังจากหักภาษี เรียบร้อยแลว้  
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ยอดขาย  = ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงที่ + กำไรสุทธิหลังหักภาษี  

= VX + FC +NI/(1 -T)  

PX – VX = FC + NI/(1 -T)  

X = (FC+NI/(1 -T))/(P -V)  

ปริมาณขายที่คุ้มทุน = (ต้นทุนคงที่+กาไรที่ต้องการหลังหักภาษี/(1-อัตราภาษี))/(ราคาขาย-ต้นทุน

ผันแปร)  

ตัวอย่าง  ขายสินค้าราคาหน่วยละ 250 บาท ต้นทุนผันแปรหน่วยละ 150 บาท ต้นทุนคงที่ 70,000 

บาท กิจการตอ้งการกำไรหลังหักภาษี 28,000 บาท ถ้าอัตราภาษีเงนิได้ ร้อยละ 30 ต้องขายสินค้า

จำนวนเท่าไร  

วิธีทำ จากสูตร   X = (FC+ NI/(1-T))/(P -V )  

X = (70,000+28,000/(1-0.30))/(250 -150)  

X = (70,000+40,000)/100 = 1,100 หน่วย 
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คำถามท้ายบท 

1. ราคาหมายถึงอะไร  

2. ส่วนลดมีกี่ประเภท อะไรบ้างจงอธิบายพ้อมยกตัวอย่าง  

3. ราคาล่อเหยื่อแตกต่างจากราคาล่อใจอย่างไรอธิบาย  
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4. บริษัทมีต้นทุนที่ซือ้สินค้ามาเพื่อขาย 45 บาทต่อหน่วย ถ้าตอ้งการส่วนบวกเพิ่ม 10% ของราคา

ขายจะต้องกำหนดราคาขายเท่าใด  

5. บริษัทมีต้นทุนคงที่ในการขาย 50 บาทต่อหน่วย ต้นทุนผันแปรจากการขาย 10 บาท และได้

กำหนดอัตราส่วนบวกเพิ่มจากต้นทุนผันแปร 20% บริษัทควรตั้งราคา สินค้าเท่าใด  

6. บริษัทซือ้สินค้ามาขายต้นทุน170 บาทต่อหน่วย ถ้าตอ้งการกำไร 50 บาทต้องตั้งราคาขายเท่าใด 

และถ้าต้องการเพิ่มยอดขายกิจการจึงลดราคาลง 20 % จากราคาขาย กิจการยังมีกำไรหรือไม่ 

และจำนวนเท่าใด  
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แผนบริหารการสอนประจำบทที ่6 

แผนบริหารการสอนประจำบทท่ี 6 การกำหนดราคา 

หัวข้อเนื้อหา 
1. ความสำคัญของช่องทางการตลาด   2. ความหมายของช่องทางการตลาด  

3. ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในช่องทางการตลาด   4. คนกลางทางการตลาด  

5. หนา้ที่ของช่องทางการตลาด    6. ประโยชน์ของช่องทางการตลาด  

7. ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม  

8. การเปรียบเทียบช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าบริโภคกับช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม  

9. การกำหนดจำนวนระดับของช่องทางการจัดจำหน่าย  

วัตถุประสงค์เชงิพฤติกรรม  

1. บอกความหมายของช่องทางการจัดจำหน่ายได้  

2. บอกหน้าท่ีของช่องทางการจัดจำหน่ายได้  

3. อธิบายความสำคัญของของช่องทางการจัดจำหน่ายได้  

4. อธิบายประเภทของช่องทางการจัดจำหน่ายได้  

5. อธิบายการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่ายและจำนวนคนกลางได้  

6. จำแนกระบบช่องทางการจัดจำหน่ายได้  

7. อธิบายการกระจายสนิค้าหรือการสนับสนุนการกระจายสนิค้าทางการตลาดๆได้  

วิธีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน  

1. วิธีสอนแบบบรรยาย เริ่มจากการเสนอปัญหาหรือตั้งคำถาม เพื่อนำสู่การบรรยาย มีการตั้งคำถาม ตอบ 

คำถาม ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  

2. วิธีสอนแบบอภิปราย แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มกำหนดหัวข้ออภิปราย แล้วนำเสนอผลอภิปรายของแต่ละ กลุ่ม 

จากนั้นผู้สอนนำอภปิรายสู่การสรุปด้วยคำถามให้ได้ความรู้ตรงตามจุดประสงค์ การเรียนรู้ท่ีกำหนด  

สื่อการเรียนการสอน  

1. PowerPoint ประกอบการบรรยายช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)  

2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน CIM 1103 รายวชิาหลักการตลาด  

3. กรณศีกึษาทางการตลาด  

การวัดผลและประเมนิผล  

1. สังเกตการตอบคำถามและตั้งคำถาม  

2. สังเกตการณ์นำความรู้ไปใชใ้นการทำแผนผังประมวลความรู้  

3. วัดเจตคติจากการสังเกตพฤตกิรรม การกระตอืรือร้นในการทำกิจกรรม และคุณภาพของผลงาน  

4. สังเกตจากการมสี่วนร่วมในการตอบคำถามและซักถามปัญหาของนักศึกษาในหอ้งเรียน  
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บทที่ 6 
 

ช่องทางการจัดจำหน่าย (Distribution or Place)  

ช ่องทางการตลาด  (marketing channel) หร ือช ่องทางการจ ัดจำหน ่าย  (place or channel of 

distribution) เป็นส่วนประกอบหนึ่งของส่วนผสมทางการตลาด  (marketing mix) นอกเหนือไปจากสินค้า 

(product) ราคา (price) และการส่งเสริมการตลาด (promotion) ผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งพยายามกำหนดกล

ยุทธ์การตลาดของส่วนผสมทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ  

ความสำคัญของช่องทางการตลาด  

เนื่องจากปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยหลายๆ อย่างที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการด้าน

ช่องทางการตลาด อิทธิพลของปัจจัยเหล่านี้ทำให้กิจการต่างๆ ให้ความสำคัญกับช่องทางการตลาดมาก

ยิ่งขึ้น โดย นงนิตย์ ศิริโภคากิจ (2541 : 423 – 433) ได้แบ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อช่องทางการตลาด ออก

ได้เป็น 6 ปัจจัย ดังนี ้ 

1. การเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายด้านการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายการจัดจำหน่าย เมื่อเปรียบเทียบกับราคา 

สินค้า ต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก การจัดเตรียมสินค้าคงเหลือไว้ในระดับที่สูง เพื่อบริการลกูค้า 

ทำให้กิจการต้องใช้เงินทุนมากขึ้น เสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เสียค่าคลังสินค้าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดส่ง

สินค้าให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อในปริมาณที่น้อยแต่บ่อยขึ้น เพื่อเอาใจลูกค้า ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าใน

กรณีท่ีตอ้งส่งสินค้ารวมกันในปริมาณมาก  

2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการสั่งซื้อของลูกค้า ผู้บริโภคในอดีตมีพฤติกรรมในการซื้อที่ไม่

ค่อย ซับซ้อนเท่าไรนัก สินค้าจะซ้ือสีอะไรก็ได้ ขนาดไหนก็ได้ ผูข้ายจะส่งให้เมื่อไรก็ได้ แต่ในปัจจุบันผู้บริโภค

ต้องการให้ส่งของรวดเร็ว เลือกได้หลายรูปแบบ หลายสี หลายขนาด หลายรสชาติ ต้องการความสะดวกใน

การไปหาซือ้สินค้าที่ร้านท่ีใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำงานและในราคาท่ีต่ำ ความต้องการเหล่านี้ทำให้ฝ่ายจัดการต้อง

คิดระบบการจัดการผลิต การจัดจำหน่ายให้มีการประสานงานกันตั้งแต่จุดผลิต จุดซื้อ จนกระทั่งถึงจุด

บริโภค  

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มีหลายบริษัทพยายามค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะแนะนำออกสู่ตลาด

เพื่อรักษาปริมาณการขาย และกำไรไม่ให้ลดลง จะเห็นได้ว่าในร้านค้าปลีกต่างๆ ไม่ว่าร้านสรรพสินค้า ร้าน

สรรพาหาร ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง และร้านขายปลีกทั่วๆ ไป มีปริมาณสินค้าหลายรายการ หลายชนิด 

หลายยี่ห้อ วางจำหน่ายตามร้านดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า ร้านค้าเหล่านี้ต้องเพิ่มสินค้ารายการต่างๆ ใน

ปริมาณเท่าตัว เช่น สบู่ถูตัวมีหลายยี่ห้อ ผงซักฟอกก็เช่นกัน มีหลายยี่ห้อ หลายขนาด ผลจากการทำสินค้า

หลายๆ ชนิดในสายผลิตภัณฑ์เดียวกันนี ้เพิ่มความยุ่งยากและขอบข่ายการทำงานของการจัดจำหน่าย  
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โดยเฉพาะปัญหาในเรื่องสินค้าขาดมือ การลงทุนในสินค้าคงเหลือ ปริมาณในการจัดส่งสินค้า และการ

กระจายจัดตั้งคลังสินค้าตามเขตตลาดต่างๆ เพื่อบริการลูกค้าและสู้คู่แข่งขัน  

4. เทคโนโลยีในการขนส่งและการจัดรวมบรรทุกเป็นหน่วยเดียว เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการขนส่งสินค้า

การจัดรวบรวมสินค้าบรรทุกเป็นหน่วยเดียว และในกิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง ทำให้ฝ่ายจัดการต้องประเมินผล

ถึงความพร้อม ความพอเพียงในการดำเนินการสิ่งเหล่านี้ การสร้างทางคมนาคมเพิ่มขึ้น ตลอดจนการ

ปรับปรุงระบบการคมนาคม ทำให้การขนส่งสินค้าและวัตถุดิบประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

การมีรถบรรทุกแบบใหม่ ระบบคอนเทนเนอร์ การพัฒนาเครื่องมือในการบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนเครื่องมือใน

การขนถ่ายสินค้า ทำให้เกิดการรวมบรรทุกสินค้าเป็นหน่วยเดียวเสมือนหนึ่งเป็นวิธีการมาตรฐานในการขน

ย้ายสินค้าสิ ่งเหล่านี ้ทำให้มีการเปลี ่ยนแปลงในค่าใช้จ่าย  ซึ่งฝ่ายจัดการต้องติดตามและประเมินผล

สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่จะ ทำให้มีการลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมการให้บรกิารลูกค้า 

5. การแข่งขัน ได้มีการแข่งขันจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าอุตสาหกรรมอย่างมากใน 

ตลาดในประเทศ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการแนะนำสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด  ทำให้เพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับ 

สินค้าที่ประสบความล้มเหลว ดังนั้นผู้ผลิตรายใดที่ตอ้งลงทุนในการที่จะแนะนำสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดเป็นเงิน 

หลายล้านบาท การที่จะประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นจะต้องมีการลงทุนเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการจัด

จำหน่าย ให้มีประสิทธิภาพ จะช่วยทำให้ธุรกิจนั้นอยู่ในสภาวะที่ได้เปรียบคู่แข่งขันในแง่ของการบริการจดัส่ง

สินค้าให้ ลูกค้าได้รวดเร็ว ทำให้ลูกค้าหันมาเลือกซื้อสินค้าจากธุรกิจประเภทเดียวกันที่จัดให้มีบริการดีกว่า  

6. ความกดดันในช่องทางการจัดจำหน่าย สมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ เช่น ผู้จัด

จำหน่าย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ฯลฯ แต่ละคนก็แข่งขันกันพยายามเสาะหาผลประโยชน์ให้มากกว่าสมาชิก

ช่องทางการจัด จำหน่ายรายอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ผูค้้าปลีกต้องการให้ผู้ค้าส่งมีการจัดส่ง สินค้าให้เร่งด่วนทันที 

แม้จะสั่งซื้อ ปริมาณน้อย ต้องการให้ได้ส่วนเกิน (margin) สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ต้องการได้รับส่วนลด 

ต้องการได้ เครดิตเป็นระยะเวลานาน ตรงกันข้าม ผู้ค้าส่งต้องการที่จะส่งสินค้าให้แก่ผู้ค้าปลีกแต่ละครั้งใน

ปริมาณมาก และได้ส่วนเกินสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อีกด้วย สมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายรายไหนจะ

สามารถเอา ผลประโยชน์โดยการผลักภาระไปให้สมาชิกอื่นๆ ในช่องทางการจัดจำหน่ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับ

อำนาจเศรษฐกิจของ สมาชิก ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐบาลเกี่ยวกับการแข่งขัน และความสัมพันธ์ที่จะร่วมมือ

กันของสมาชิก ในขณะ ที่โครงสร้างการจัดจำหน่ายมีการเปลี่ยนแปลง และคนกลางทุกระดับในช่องทางการ

จัดจำหน่ายมีการจัดการ ระบบการจัดจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ก็อาจทำให้เกิดความกดดันขึ้นใน

ช่องทางการจัดจำหน่าย เช่น ผู้ผลิตบางรายอาจได้รับผลจากการกดดัน ต้องจัดให้มีคลังสินค้าจัดจำ หน่าย

ข้ึนตามเมอืงใหญ่ๆ เพื่อว่าได้ จัดเก็บรักษาสินค้าเอาไว้ในปริมาณหนึ่งที่จะจัดส่งให้ผูค้้าส่ง ผูค้้าปลีกตามเมือง

ใหญ่ๆ ได้รวดเร็วตามความ ต้องการ ผู้ผลิตบางรายอาจต้องปรับปรุงขนาดการบรรจุภัณฑ์ใหม่ ปริมาณการ

จัดส่งสินค้าแต่ละครั้งใหม่ เปลี่ยนวิธีการขนส่งใหม่และเปลี่ยนกำหนดการจัดส่งสินค้าใหม่ เพื่อสนองตอบ

ความต้องการของลูกค้าให้ดีข้ึน  
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ความหมายของช่องทางการตลาด  

คำว่า “ช่องทางการตลาด (marketing channel)” หรือ “ช่องทางการค้า (trade channel)” หรือ “ช่อง

ทางการจัดจำหน่าย (channel of distribution)” ได้มีนักการตลาดหลายท่านให้ความหมายที่แตกต่าง กัน

ออกไปตามแนวความคิดของแต่ละท่าน ดังนี ้ 

ช่องทางการตลาด หมายถึง “กลุ่มของสถาบันซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่จะทำให้สินค้า  หรือ 

บริการเป็นที่หาได้ง่ายสำหรับการใช้หรือการบริโภค” (Stern, El-Ansary and Coughlan, 1996 :1)  

ช่องทางการตลาด หมายถึง “ระบบหรือเครือข่ายของตัวแทนและสถาบันที่ทำการรวบรวม  และ ปฏิบัติ

กิจกรรมทุกอย่างในการเชื่อมงานทางการตลาดระหว่างผู้ผลิตกับผู้ใช้ให้บรรลุผลสำเร็จ” (Berman, 1996 : 

5)  

ช่องทางการตลาด หมายถึง “เส้นทางการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคขั้น 

สุดท้าย (ultimate consumer) หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม (industrial user)” (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 

2540 : 472)  

จากความหมายของช่องทางการตลาด ซ่ึงนักการตลาดได้กล่าวไว้ต่างๆ กัน ดังกล่าวมาแล้วข้างตน้ สามารถ

สรุปสาระสำคัญของความหมายคำว่า “ช่องทางการตลาด” ได้ดังนี ้

 
ผู้ท่ีมสี่วนร่วมในช่องทางการตลาด  

จากความหมายของช่องทางการตลาด จะเห็นได้ว่าในการเคลื่อนย้ายสินค้า หรือบริการจากผู้ผลิตไปยัง

ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มของสถาบัน  หรือผู้ที่มีส่วนร่วมในช่องทาง

การตลาด ที่ช่วยให้การจัดจำหน่ายสินค้า หรือบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ จากภาพที ่7.1 ผูท้ี่มีส่วนร่วมในช่องทางสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ  

1.องค์กรที่ทำหน้าที่ติดต่อ (contractual organization) หรือเรียกว่า ช่องทางการตลาด (marketing channel) 

หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการซื้อ การขาย และการโอนย้ายความเป็นเจ้าของในสินค้าหรือบริการ ซึ่ง

ประกอบไปด้วย  

1.1 ผูผ้ลิต (producers or manufacturers)  

1.2 คนกลาง (intermediaries) ได้แก่  

1.2.1 คนกลางท่ีทำหน้าที่ค้าส่ง  

1.2.2 คนกลางท่ีทำหน้าที่ค้าปลีก  

1.3 ผูใ้ช้คนสุดท้าย ได้แก่  
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1.3.1 ผูบ้ริโภค (consumers)  

1.3.2 ผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม (industrial users)  

2. ผู้อำนวยความสะดวก (facilitators) หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานทางการจัดจำหน่าย

สินค้า หรือบริการ ในวิถีทางที่ไม่ใช่การเข้าไปเสาะแสวงหาลูกค้าหรือเจรจาต่อรองกับลูกค้าแต่เป็นในด้าน

อื่นๆ เช่น การขนส่ง การเก็บรักษา การให้กู้ยืมเงนิ หรือการโฆษณา เป็นต้น ประกอบไปด้วย  

2.1 ธุรกิจที่ให้บรกิารด้านการขนส่ง (transportation firms)  

2.2 ธุรกิจที่ให้บรกิารด้านการเก็บรักษาสินค้า (storage firms)  

2.3 บริษัทตัวแทนโฆษณา (advertising agencies)  

2.4 ธุรกิจที่ให้บรกิารด้านการเงิน (financial firms)  

2.5 ธุรกิจที่ให้บรกิารด้านการรับประกัน (insurance firms)  

2.6 ธุรกิจที่ให้บรกิารด้านการวิจัยการตลาด (marketing research firms) 

 
คนกลางทางการตลาด  

คนกลางทางการตลาด (marketing intermediaries) หรือเรียกว่า สถาบันทางการตลาด (marketing 

institution) หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่เข้ามาดำเนินงานระหว่างผู้ผลิตสินค้า กับผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทาง

อุตสาหกรรม (Kotler, et al., 1999 : 555 – 556) ซ่ึงประกอบไปด้วย  

1. พ่อค้าคนกลาง (merchant middlemen) หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่ซื้อสินค้าไปขายต่อเพื่อเอา

กำไร และมีกรรมสิทธิ์ในสินค้าท่ีตนจำหน่ายอยู่ เช่น พ่อค้าส่ง พ่อค้าปลกี เป็นต้น  

2. ตัวแทนคนกลาง (agent middlemen) หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่ค้นหาลูกค้าให้แก่ผู้ผลิตและ

ทำการเจรจาต่อรองให้ผูผ้ลิต แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่เสนอขาย เช่น นายหน้า ตัวแทนผู้ผลิต ตัวแทนขาย  



 
110 

เป็นต้น  

3.ผู้อำนวยความสะดวก (facilitators) หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในสินค้า และ

ไม่ได้ทำการเจรจาต่อรองให้ผู้ผลิต แต่จะช่วยทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับ

ผูผ้ลิต เช่น บริษัทขนส่ง บริษัทให้บริการคลังเก็บสินค้า สถาบันการเงิน ตัวแทนบรษิัทโฆษณา 

 

หน้าที่ของช่องทางการตลาด  

หน้าที่หลักของช่องทางการตลาด คือ “การเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค” นอกจาก

หน้าที่หลักดังกล่าวแล้ว ช่องทางการตลาดยังทำหน้าที่อื่นๆ โดย Philip Kotler, et al., (1999 : 558) ได้แบ่ง

หน้าท่ีของช่องทางการตลาด ออกเป็น 9 หน้าท่ี ดังนี ้ 

1. หน้าที่ในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการวิจัยทางการตลาด  (marketing research 

information) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่มีโอกาสเป็นลูกค้าในอนาคต ข้อมูลสินค้าใหม่ 

หรือข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางการตลาด เป็นต้น  

2. หน้าที่ในการส่งเสริมการตลาด (promotion) โดยทำหน้าที่ในการพัฒนาและออกแบบวิธีการ 

ติดต่อสื่อสารที่ดึงดูดใจ เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับสินค้าไปยังลูกค้า  

3. หน้าที่ในการเจรจาต่อรอง (negotiation) เพื่อให้มีการซื้อ (buying) และการขาย (selling) สินค้า

เกิดขึ้น เป็นความพยายามให้เกิดการตกลงข้ันสุดท้าย และการโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ผลิตเป็นของผู้บริโภค  

4. หน้าที่ในการสั่งซื้อสินค้า (ordering) ซึ่งเป็นการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตของสมาชิกในช่องทาง 

การตลาด  

5. หน้าที่ทางด้านการเงิน (financing) เป็นการแสวงหาและจัดสรรเงินเพื่อมารองรับสินค้าคงเหลือที่ 

ต้องมีระหว่างสินค้าอยู่ในช่องทางการตลาด  

6. หน้าท่ีในการรับภาระการเสี่ยงภัย (risking) ขณะดำเนินการภายในช่องทางการตลาด  

7. หน้าที่ในการครอบครองผลิตภัณฑ์ (physical possession) ซึ่งเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบ จนกระทั่งเป็น 

สินค้าสำเร็จรูป  

8. หน้าที่ในการชำระเงิน (payment) เมื่อผู้ซื้อคนสุดท้ายชำระค่าสินค้ามาแล้ว ส่วนหนึ่งของเงินจะ 

ถูกหักเป็นรายได้ของสมาชิกในช่องทางการตลาด เงินส่วนที่เหลือจะถูกส่งย้อนกลับไปให้ผู ้ผลิต หรือผู้

จำหน่ายวัตถุดิบ โดยอาจจะผ่านทางธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ ก็ได้  

9. หน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ (title) เมื่อมีการซื้อขายสินค้าเกิดขึ้น จะทำให้ความ 

เป็นเจ้าของเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ผูข้ายเป็นเจ้าของสินค้าเปลี่ยนเป็นผูซื้อ้เป็นเจ้าของสินค้าแทน  

สุปัญญา ไชยชาญ (2538 : 249) สรุปว่า จากหน้าที่ต่างๆ ของช่องทางการตลาดดังกล่าว ทำให้มี

ลักษณะร่วมกันอยู่ 3 อย่าง คือ (1) มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด (2) สมาชิกรายใดมีความชำนาญจะ

ทำได้ดีกว่า และ (3) สามารถมอบหมายให้สมาชิกปฏิบัติได้ทุกราย  
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ดังนั้นการพิจารณาตัดสินใจว่า ผู้ผลิตหรือสมาชิกในช่องทางการตลาดควรจะทำหน้าที่ใด หรือจะ

มอบหมายให้ใครเป็นผู ้ทำหน้าที่นั ้น จะต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที ่จะเกิดขึ ้น  ตลอดจนการเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนด้วย 

 

ประโยชน์ของช่องทางการตลาด  

การที่ผู ้ผลิตขายสินค้าไปสู่ผู ้บริโภคโดยผ่านคนกลางนั้น  จะก่อให้เกิดประโยชน์ในขั้นตอนของ

กระบวนการติดต่อซื้อขายสินค้า คือ เกิดประสิทธิภาพของการติดต่อ (contactual efficiency) เนื่องมาจาก

การใช้คนกลางทำให้จำนวนและความซับซ้อนในการติดต่อกับลูกค้าของผู้ผลิตลดน้อยลง  

ถ้าหากผูผ้ลิตแต่ละรายทำการขายสินค้าโดยไม่ผ่านพ่อค้าส่งหรอืพ่อค้าปลีก (การขายโดยตรงให้กับ

ผูบ้ริโภค) จะทำให้เกิดการติดต่อซื้อขายสินค้าในช่องทางการตลาดทัง้หมดถึง 25 ครั้ง แต่ถ้าผูผ้ลิตแต่ละราย

ทำการขายสินค้าโดยผ่านพ่อค้าส่ง 1 รายหรือผ่านพ่อค้าปลีก 1 ราย จะทำให้เกิดการติดต่อซื้อขายสินค้าใน

ช่องทางการตลาดทัง้หมดเพียง 10 ครั้งเท่านัน้ ซ่ึงจะทำให้เกิดประสิทธภิาพของการติดต่อ เพราะสามารถลด

จำนวนครั้งของการติดต่อซื้อขายสินค้าลงได้ถึง 15 ครั้ง  

ก. จำนวนครั้งของการติดต่อผู้บริโภค โดยไม่ผ่านพ่อค้าส่งหรือพ่อค้าปลีก 
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ค. จำนวนครัง้ของการตดิต่อท่ีลดลงเนื่องจากการขายผ่านพ่อค้าส่ง 1 ราย หรือพ่อค้าปลีก1 ราย  

= ( M x C ) - ( M + C )  

= ( 5 x 5 ) - ( 5 + 5 )  

= 15 ครัง้  

 

ประโยชน์ของการเกิดประสิทธิภาพของการติดต่อจะทำให้ทั้งผู้ผลิต พ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก และกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย ใช้เวลาในการซื้อขายสินค้าน้อยลง รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายสินค้าอีกด้วย 

นอกจากเกิดประโยชน์ทางด้านประสิทธิภาพของการติดต่อแล้ว ช่องทางการตลาดยังก่อให้เกิดประโยชน์ใน

ด้านอื่นๆ อีก โดย นงนติย์ ศิริโภคากิจ (2541 : 435) กล่าวถึงประโยชน์ของช่องทางการตลาด ดังนี ้ 

1. ลดสินค้าขาดมือให้น้อยลง ช่องทางการตลาดสามารถลดสินค้าขาดมือให้น้อยลง โดยผ่านระบบ 

การจัดการการควบคุมสินค้าคงเหลือที่ดี การเสียลูกค้าเนื่องจากสินค้าขาดมือจะลดน้อยลง จะทำให้กิจการ

ได้รับประโยชน์เพ่ิมเท่าตัวทัง้ในการเพ่ิมปรมิาณยอดขายจริงและเพ่ิมระดับความพอใจของลูกค้า  

2. ลดความต้องการสินค้าคงเหลือของลูกค้า ระบบช่องทางการตลาดที่ดี สามารถลดระยะเวลา

ตั้งแต่ ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจนกระทั่งลูกค้าได้รับสินค้า (order cycle time) และมีผลทำให้ลูกค้าลดปริมาณ

สินค้าคงเหลือของตนลง ลดค่าใช้จ่ายเกี ่ยวกับสินค้าคงเหลือลง กิจการใดสามารถวางระบบช่องทาง

การตลาดได้ดีกว่าคู่แข่งขัน จะทำให้ลูกค้าของกิจการนั้นได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น มีกำไรเพิ่มขึ้น ทำให้อยาก

ติดต่อสั่งซ้ือสินค้าจากกิจการมากขึ้น  

3. เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ผลิต  - ลูกค้า ระบบช่องทางการตลาดที่รอบคอบช่วยให้  

ความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ลิตกับลูกค้าดีขึน้ นั่นก็คือความสัมพันธ์อันนีอ้าจออกมาในรูปเครื่องมือ อุปกรณ์การ

ขนถ่าย การขนส่ง ขนาดของคอนเทนเนอร์ ขนาดของกระบะ (pallet) ของผู้ผลิตและลูกค้าสามารถใช้ร่วมกัน

ได้ โดยไม่ต้องใช้เวลาสับเปลี่ยน ทำให้เกิดความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า ลูกค้าก็พอใจ อยากสั่งซื้อสินค้า

หรือติดต่อธุรกิจเพ่ิมข้ึน  

4. เพิ่มการให้ส่วนลดในเรื่องการจัดส่งสินค้า การพัฒนาปรับปรุงช่องทางการตลาดให้ดีขึ้น ส่งผล 

กระทบให้ผู้ผลิตสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในส่วนที่ประหยัด หรือลดลงได้นี้ผู้ผลิตอาจจะแบ่งส่วน

ให้กับลูกค้าในรูปของการให้ส่วนลดเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าเพิ่มขึ้น  กล่าวอย่างง่ายๆ ก็คือ ลูกค้าได้รับ

ส่วนลดจากการซือ้สินค้าจากผู้ผลิตเพิ่มขึน้นั่นเอง  

5. ช่วยขยายเขตตลาดให้มากขึ้น การดำเนินการระบบช่องทางการตลาดอย่างมปีระสิทธิภาพ ทำให้ 

กิจการสามารถนำสินค้าไปวางจำหน่ายในตลาดที่อยู่ห่างไกลตลาดที่อยู่ในชนบท หรือในตลาดที่การคมนาคม

ไม่สะดวก ก็จะทำให้กิจการได้ปริมาณการขายเพิ่มข้ึน  

6. มุ่งให้ความสนใจในการสร้างลูกค้ามากขึ ้น การปรับปรุงการจัดสายงานกิจกรรมช่องทาง

การตลาด ให้ดีข้ึน โดยแยกให้มีหน่วยงานรับผดิชอบในการบริหาร มีหน้าท่ีวางแผน การจัดจำหน่ายและให้มี
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หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดจำหน่ายโดยอิสระ ซึ่งผู้รับผิดชอบควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การตลาด

และพนักงานขายได้มุ่งความสนใจในการสรา้งลูกค้า หาลูกค้าเพ่ิมข้ึน บางธุรกิจได้ดำเนนิการโดยการเปิดให้มี

สำนักงานขายเพิ่มมากขึ้น และในขณะเดียวกันก็ลดจำนวนคลังสินค้าลง ผลอันนี้ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมในการจัด

จำหน่ายลดลง 

 

ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม  

เนื่องจากประเภทของสินค้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สินค้าบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม โดย

สินค้าบริโภค (consumer goods) จะมีเปา้หมายที่ตลาดผู้บริโภค (consumer market) หรือผูบ้ริโภค (consumer) 

ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม (industrial goods) จะมีเป้าหมายที่ตลาดอุตสาหกรรม (industrial market) หรือผู้ใช้

ทางอุตสาหกรรม (industrial user) ดังนั้นในการศึกษาจึงแยกประเภทเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า

บริโภค และช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ดังภาพที่ 7.4 

 
 

ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าบริโภค  

ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าบริโภค (channel of consumer goods distribution) หมายถึง เส้นทางที่สินค้า

เคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยังผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (ultimate consumer)  

สินค้าบริโภค เป็นสินค้าที ่ผู ้ซื ้อซื ้อไปเพื ่อการใช้สอยส่วนตัว  หรือการใช้ในครัวเรือน สินค้าบริโภค 

ประกอบด้วย สินค้าสะดวกซือ้ สินค้าเปรียบเทยีบซือ้ สินค้าเจาะจงซ้ือ และสินค้าไม่แสวงซ้ือ 
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1. ช่องทางตรง (direct channel) หรือช่องทางศูนย์ระดับ (zero level channel)  

มีลักษณะและเง่ือนไขดังนี้  

 
1.1 ช่องทางนี้สามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น การขายโดยใช้พนักงานขาย การเปิดสาขาหรือ

สำนักงานขายของผู้ผลิต การขายโดยใช้จดหมาย การขายทางโทรศัพท์ การขายโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ  

1.2 เหมาะสำหรับสินค้าที่ขายยาก ลูกค้าไม่เห็นความจำเป็นหรือความต้องการ หรือสินค้าไม่แสวง

ซือ้ เช่น โทรศัพท์มอืถือ การประกันชีวิต เครื่องตัดไฟฟา้ เป็นต้น  

1.3 เหมาะสำหรับสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วต้องบริโภคทันที เช่น อาหารและเครื่องดื่ม  

1.4 เหมาะสำหรับสินค้าที ่มีมูลค่าสูง และลูกค้าเป็นกลุ่มมีรายได้สูง และอยู ่รวมกลุ ่มกันทาง

ภูมิศาสตร์ การใช้พนักงานขายติดต่อกับลูกค้าโดยตรงทำได้คุ้มค่า และได้ทั่วถึง  

 

2. ช่องทางหนึ่งระดับ (one level channel)  

 
มีลักษณะและเง่ือนไขดังนี้  
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2.1 เหมาะสำหรับสินค้าท ี ่ขายผ่านห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หร ือร ้านค ้าแบบลูกโซ่  ซึ่ง

ห้างสรรพสินค้า เหล่านี ้ซือ้สินค้าโดยตรงจากผู้ผลิต ทำให้ได้ส่วนลดมากเนื่องจากซื้อเป็นจำนวนมากดีกว่าที่

จะซ้ือจากพ่อค้าส่ง  

2.2 เหมาะสำหรับสินค้าที่เน่าเสียง่ายหรือสินค้าที่ล้าสมัยเร็ว และลูกค้าอยู่อย่างกระจัดกระจาย

พอสมควร จึงต้องผ่านพ่อค้าปลีกช่วยกระจายสินค้า เช่น นมสด ไอศกรีม เสื้อผ้า รองเทา้ เป็นต้น  

2.3 เหมาะสำหรับสินค้าเปรียบเทยีบซือ้และเจาะจงซือ้ เนื่องจากสินค้าพวกนีล้้าสมัยง่าย และลูกค้า

อยู ่กระจัดกระจายพอสมควร  

2.4 เหมาะสำหรับผู้ผลิต ที่มีฐานะทางการเงินดี และสามารถจัดจำหน่ายโดยผ่าน ร้านค้าปลีกได้  

 

3. ช่องทางสองระดับ (two level channel)  

 
มีลักษณะและเง่ือนไขดังนี้  

3.1 เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องอาศัย การขายผ่านร้านค้าปลีกที่มีจำนวนมากและอยู่กระจัดกระจาย 

จึงต้องอาศัยพ่อค้าส่งช่วยขายต่อไปยังพ่อค้าปลีก เพราะผู้ผลิตไม่สามารถทำการติดต่อกับร้านค้าปลีกได้

ทั่วถึง เช่น การขายสินค้าในต่างจังหวัด  

3.2 เหมาะสำหรับสินค้าที่ไม่เน่าเสียง่ายหรือสินค้าสะดวกซื้อ หรือสินค้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามสมัย

นิยม มีลูกค้าเป้าหมายจำนวนมาก และอยู่กระจัดกระจาย เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก เป็นต้น  

3.3 เหมาะสำหรับผู้ผลิตขนาดเล็ก มีสินค้าน้อยรายการ และฐานะทางการเงินไม่เข้มแข็งพอที่จะส่ง

สินค้าไปยังพ่อค้าปลกีที่อยู่กระจัดกระจายได้เองจึงต้องอาศัยพ่อค้าส่ง  
 

4. ช่องทางสองระดับ (two level channel)  

 
มีลักษณะและเง่ือนไขดังนี้  

4.1 เหตุผลที่ผ่านตัวแทนเพราะผู้ผลิตไม่สะดวกที่จะจัดจำหน่ายเอง  เช่น อยู่คนละประเทศ ไม่

ชำนาญหรือต้องการตัดปัญหาในการจัดจำหน่าย จึงแต่งตั้งตัวแทน (agent) ให้ทำหน้าที่จำหน่ายสินค้าแทน

ผูผ้ลิต  

4.2 เหตุผลที่ผ่านพ่อค้าปลีก เพราะผู้บริโภคอยู่กระจัดกระจายพอสมควร  
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5. ช่องทางสามระดับ (three level channel)  

 
มีลักษณะและเง่ือนไขดังนี้  

5.1 เหตุผลที่ผ่านตัวแทนเพราะผู้ผลิตไม่สะดวกที่จะจัดจำหน่ายเอง  เช่น อยู่คนละประเทศ ไม่

ชำนาญหรือต้องการตัดปัญหาในการจัดจำหน่าย จึงแต่งตั้งตัวแทน (agent) ให้ทำหน้าที่จำหน่ายสินค้าแทน

ผูผ้ลิต  

5.2 เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องอาศัยการขายผ่านร้านค้าปลีกที่มีจำนวนมาก และอยู่กระจัดกระจาย

จึงต้องอาศัยพ่อค้าส่งช่วยขายต่อไปยังพ่อค้าปลีก เพราะผู้ผลิตไม่สามารถทำการติดต่อกับร้านค้าปลีกได้

ทั่วถึง เช่น การขายสินค้าในต่างจังหวัด  

5.3 เหมาะสำหรับสินค้าที่ไม่เน่าเสียง่ายหรือสินค้าสะดวกซื้อ หรือสินค้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามสมัย

นิยม มีลูกค้าเป้าหมายจำนวนมาก และอยู่กระจัดกระจาย เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก เป็นต้น  

5.4 เหมาะสำหรับผู้ผลิตขนาดเล็ก มีสินค้าน้อยรายการและฐานะการเงินไม่เข้มแข็ง จึงต้องอาศัย

ตัวแทนและพ่อค้าส่ง ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการคลังสินค้า การขนส่ง การเก็บรักษา สินค้า การเงิน และ

รับภาระด้านการจัดจำหน่าย ฯลฯ  

 

ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม  

สินค้าอุตสาหกรรม (industrial product) เป็นสินค้าที่ผูซื้อ้ซื้อไปเพื่อการผลิต การให้บริการ หรือการ

ดำเนนิงานของกิจการ สินค้าอุตสาหกรรมจึงมีเปา้หมายที่ผูใ้ช้สินค้าอุตสาหกรรม  

สินค้าอุตสาหกรรม ประกอบด้วยวัตถุดิบ วัสดุและอะไหล่ เครื่องจักรกลและถาวรวัตถุ เครื่องมือ

ประกอบ วัสดุสิ้นเปลือง และบริการ  

ผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม (industrial user) หมายถึง ผูท้ี่ซือ้สินค้าไปเพื่อการผลิตหรือการให้บรกิาร หรือ

การดำเนินงานของกิจการ ได้แก่ ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบอุตสาหกรรม โรงงานต่างๆ และผูข้ายบรกิาร 
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ภาพที ่7.6 ช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าอุตสาหกรรม  

ที ่มา : ดัดแปลงจาก  Harper W. Boyd, Jr., Orville C.Walker, Jr. and Jean – Claude Larreche, Marketing 

Management : A Strategic Approach With A Global Orientation,  

(New York : McGraw – Hill, Inc., 1998), p.315.  

จากภาพท่ี 7.6 แสดงช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าอุตสาหกรรม โดยมีลักษณะและเง่ือนไขการใช้แต่

ละช่องทาง ดังนี ้ 

1. ช่องทางตรง (direct channel) หรือช่องทางศูนย์ระดับ (zero level channel) 

 
มีลักษณะและเง่ือนไขดังนี้  

1.1 เหมาะสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการซื้อขายสูง ขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก ต้องมีการ

ติดตั้ง และมีการให้บรกิารก่อนและหลังการขาย เช่น เครื่องจักรกลและถาวรวัตถุ เครื่องมือประกอบราคาสูง 

วัตถุดิบ เป็นต้น  

1.2 ลูกค้าเป้าหมาย คือ ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมมีจำนวนน้อยราย และมีแนวโน้มจะรวมกลุ่มกันตาม

สภาพทางภูมศิาสตร์ เช่น กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น  

2. ช่องทางหนึ่งระดับ (one level channel) 
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มีลักษณะและเง่ือนไขดังนี้  

2.1 ผู ้จ ัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม  (industrial distributor) มีล ักษณะเหมือนกับ พ่อค้าส่ง 

(wholesaler) แต่จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ร้านขายวัสดุก่อสร้าง ร้านขายอะไหล่ ร้านขาย

เครื่องเหล็ก เป็นต้น ซึ่งถ้ามองแล้วจะมีลักษณะคล้ายร้านค้าปลีกทั่วไป แต่เนื่องจากขายสินค้า

อุตสาหกรรมและมี ลูกค้าคือผู้ใช้สินค้าอุตสาหกรรม จึงเรยีกว่า ผูจั้ดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม 

2.2 เหมาะสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และราคาต่ำ เช่น วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องมือประกอบ 

ขนาดเล็ก วัสดุและอะไหล่ ที่ลูกค้าอยู่กระจัดกระจาย จึงต้องผ่านผูจั้ดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม  

3. ช่องทางหนึ่งระดับ (one level channel) 

 
มีลักษณะและเง่ือนไขดังนี้  

3.1 ตัวแทน (agent) เป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้ทำหน้าที่จำหน่ายสินค้าแทน  เนื่องจากผู้ผลิต

ไม่ สะดวกที่จะจัดจำหน่ายเอง เช่น อยู่คนละประเทศ ไม่ชำนาญ เงินทุนนอ้ย หรือต้องการตัดปัญหา

ในการจัด จำหน่าย  

3.2 เหมาะสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมประเภทเครื่องจักรกล เครื่องมือประกอบที่มีมูลค่าสูง ที่ผู้ผลิต 

ต้องการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดแห่งใหม่  

4. ช่องทางสองระดับ (two level channel) 

 
มีลักษณะและเง่ือนไขดังนี้  

4.1 ตัวแทน (agent) เป็นผูท้ี่ได้รับแต่งตัง้จากผู้ผลิตให้ทำหน้าท่ีจำหน่ายสินค้าแทน เนื่องจากผู้ผลิตไม่ สะดวก

ที่จะจัดจำหน่ายเอง เช่น อยู่คนละประเทศ ไม่ชำนาญ เงินทุนนอ้ย หรือต้องการตัดปัญหาในการจัด จำหน่าย  

4.2 เหมาะสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และราคาต่ำ เช่น วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องมือประกอบ ขนาด

เล็ก วัสดุและอะไหล่ ที่ลูกค้าอยู่กระจัดกระจาย จึงต้องผ่านผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมช่องทาง 

การตลาด เป็นองค์ประกอบหนึ่งของส่วนผสมทางการตลาด นอกเหนือไปจากสินค้า ราคา และการส่งเสริม 
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การตลาด กิจการจะต้องพยายามกำหนดกลยุทธ์การตลาดของช่องทางการตลาด และส่วนผสมการตลาดที่ 

เหลือ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ  

 

การเปรียบเทยีบช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าบริโภคกับช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม  

สินค้าบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม นอกจากจะมีลักษณะการจัดประเภทสินค้า และมีลักษณะของ 

ลูกค้าที่แตกต่างกันแล้ว ยังมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่แตกต่างกัน ยังมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่แตกต่างกัน 

ดังตารางที่ 7.1 

 

ตารางท่ี 7.1 การเปรียบเทยีบช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าบริโภคกับช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า  

อุตสาหกรรม 

ลักษณะต่างๆ  

 

 ช่องทางการจัดจำหน่าย สนิค้า

บริโภค  

 ช่องทางการจัดจำหน่าย สนิค้า

อุตสาหกรรม  

 1. ลูกค้าเป้าหมาย   ผูบ้ริโภค   ผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม  

 2. จำนวนระดับของช่องทาง การ

จัดจำหน่าย  

 ช่องทางการจัดจำหน่าย ค่อนขา้ง

ยาว (ผ่านคนกลางหลายระดับ)  

 ช่องทางการจัดจำหน่ายค่อนข้าง

สั้น (ใช้ช่องทางตรงหรือผ่านคน

กลางนอ้ยระดับ)  

 3.จำนวนสมาชิก(คนกลาง) ในแต่

ละช่องทางการจัดจำหน่าย  

 จำนวนมาก หรือหนาแน่นมาก 

หรือมีความกว้างของช่องทาง  

 จำนวนน้อย หรือหนาแน่นน้อย 

หรือมีความแคบของช่องทาง  

 4. การใช้ตัวแทน   มีใช้   มีใช้  

 5. คนกลางในระดับค้าส่ง   ตัวแทนและพ่อค้าส่ง   ตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายสินค้า

ทางอุตสาหกรรม  

 6. คนกลางในระดับค้าปลีก   พ่อค้าปลกี   ไม่มี  

   

ท่ีมา : ดัดแปลงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, การบริหารการตลาดยุคใหม่,  

(กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลิ์ม และไซเท็กซ์, 2541), น. 405.   

 

การกำหนดจำนวนระดับของช่องทางการจัดจำหน่าย  

การกำหนดจำนวนระดับของช่องทางการจำหน่าย  (the level of distribution channel) เป็นการ

พิจารณาถึงจำนวนระดับคนกลางภายในเส้นทางท่ีสินค้าและ (หรือ) กรรมสิทธิ์ในสินค้าเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิต

ไปยังตลาด ถ้าไม่ผ่านคนกลางเลย เรียกว่า ช่องทางการจัดจำหน่ายตรง (direct channel) หรือ การขายตรง 
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(direct selling) หรือช่องทางการจัดจำหน่ายที่สั้น ถ้าผ่านคนกลางนอ้ยระดับ เรยีกว่า ช่องทางการจัดจำหน่าย

ค่อนข้างสั้น ถ้าผ่านคนกลางหลายระดับ เรียกว่า ช่องทางการจัดจำหน่ายยาว ซึ่ง ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ

คณะ (2541 : 408) ได้แบ่งปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการกำหนดจำนวนระดับของช่องทางการจัดจำหน่าย  

ออกเป็น 6 ปัจจัย ดังนี ้ 

1. ลักษณะตลาด (market characteristic) ลักษณะตลาดจะเกี่ยวขอ้งกับลักษณะต่างๆ ดังนี ้ 

      1.1 ตลาดผู้บริโภคและตลาดอุตสาหกรรม (consumer market and industrial market)  

ตลาดผู้บริโภคช่องทางการจัดจำหน่ายค่อนข้างยาว เพราะผู้บริโภคมีจำนวนมากและอยู่กระจัดกระจาย ส่วน

ตลาดอุตสาหกรรมช่องทางการจำหน่ายค่อนข้างสั้น เพราะผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมมีจำนวนน้อยราย และอยู่

รวมกลุ่มกัน  

1.2 จำนวนของลูกค้าผู้คาดหวัง (number of potential customer) ถ้ามีจำนวนมากราย ช่องทางการจัด

จำหน่ายค่อนข้างยาว เช่น สินค้าสะดวกซือ้ประเภทผงซักฟอก ยาสระผม ฯลฯ ถ้ามีจำนวนน้อยราย 

ช่องทางการจัดจำหน่ายค่อนข้างสั้น เช่น โทรศัพท์มอืถือ แพคลิง้ค์ โฟนลิ้งค์ ฯลฯ 

1.3 ระดับการกระจายทางภูมศิาสตร์ (degree of geographical dispersion) ถ้าผูซื้อ้อยู่  

รวมกันในเขตภูมิศาสตร์ไม่กี่แห่ง การขายโดยตรงจะทำได้ง่ายกว่าและประหยัดกว่า จึงใช้ช่องทางค่อนข้างสั้น

แต่ในกรณีท่ีผู้ซ้ืออยู่กระจัดกระจายและมีเป็นจำนวนมากแล้ว ผูผ้ลิตจำเป็นต้องใช้ช่องทางค่อนขา้งยาว  

      1.4 ขนาดของคำสั่งซ้ือ (order size) ถ้าปริมาณและมูลค่าการซื้อในแต่ละครั้งต่ำ ช่อง  

 

ทางการจัดจำหน่ายจะค่อนขา้งยาว เช่น แปรงสีฟัน กระดาษชำระ ฯลฯ แต่ถ้าปริมาณและมูลค่าการซื้อแต่ละ

ครั้งสูง ช่องทางการจัดจำหน่ายจะค่อนขา้งสั้น เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน ์ฯลฯ  

2. ลักษณะสินค้า (product characteristic) จะเกี่ยวขอ้งกับลักษณะต่างๆ ดังนี ้ 

2.1 สินค้าบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม (consumer goods and industrial goods) สินค้าบริโภคจะมี

จำนวนระดับของช่องทางยาวกว่าสินค้าอุตสาหกรรม  

2.2 มูลค่าต่อหน่วยของสินค้า (product unit value) ถ้ามูลค่าต่อหน่วยของสินค้าสูง ช่องทางการจัด

จำหน่ายค่อนข้างสั้น เช่น อัญมณี และถ้ามูลค่าต่อหน่วยของสินค้าต่ำ ช่องทางการจัดจำหน่ายค่อนข้างยาว 

เช่น ผา้อนามัย  

2.3 ลักษณะทางเทคนิคของสินค้า (technical nature of a product) ถ้าสินค้าที ่ต้องมีเทคนิคการ

ทำงานที่สลับซับซ้อน เช่น เครื่องซักผ้า ช่องทางการจัดจำหน่ายค่อนข้างสั้น เพราะต้องอาศัยพนักงานขาย

สาธิตการทำงาน รวมทั้งการให้บริการก่อนและหลังการขายและถ้าสินค้ามเีทคนิคการทำงานไม่สลับซับซ้อน

จะใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายที่ยาวได้  

2.4 ความเน่าเสียง่ายหรือล้าสมัยเร็วของสินค้า (perishable) ถ้าสินค้าเน่าเสียง่ายหรือล้าสมัยเร็ว 

ช่องทางการจัดจำหน่ายจะค่อนขา้งสั้น  
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3. ลักษณะของคนกลาง (middlemen characteristics) มีลักษณะ ดังนี ้ 

3.1 การให้บริการของคนกลาง (services provided by middlemen) ผู ้ผลิตควรเลือกคนกลางที่

สามารถให้บริการทางการตลาดที่ผู้ผลิตไม่สามารถบริการเองได้ เช่น บริการขนส่ง คลังสินค้า การส่งเสริม

การตลาด ซึ่งถ้าผู้ผลิตไม่สะดวกที่จะให้บริการเองได้ ก็ต้องใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายโดยผ่านคนกลาง 

ตัวอย่าง บุญรอดบริวเวอรี่ มีตัวแทนจำหน่ายสินค้าของเบียร์สิงห์ โซดาสิงห์ และน้ำดื่มสิงห์ ซึ่งผู้เป็นตัวแทน

ถือว่าทำการค้าส่งตอ้งมคีลังสินค้าของตัวเอง และมีรถบรรทุกขนส่งสินค้าไปยังร้านค้าปลีก  

3.2 ความสามารถในการหาคนกลางที่ต้องการ  (availability of desired middlemen) คนกลางที่

ผู้ผลิตต้องการสามารถหาได้หรือไม่ ถ้าหาไม่ได้ก็ต้องจำหน่ายเอง ช่องทางจะสั้น ถ้าหาได้ก็ต้องพิจารณาว่า

เขาจะยอมขายสินค้าของผู้ผลิตรายเดียวหรือไม่  

3.3 ทัศนคติของคนกลางที่มีต่อนโยบายของผู้ผลิต (attitude of middlemen toward manufacturer’s 

policies) ในบางครั้งที่ผูผ้ลิตจะมีปัญหาในการเลือกคนกลาง เพราะนโยบายการตลาดไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับ

คนกลาง ตัวอย่าง ผู้ค้าส่งหรือผู้ค้าปลีกจะสนใจจำหน่ายสินค้าเฉพาะที่ได้รับสิทธิทางการค้าแบบผูกขาดใน

เขตใดเขตหนึ่ง เป็นต้น  

 

4. ลักษณะของบริษัท (company characteristics) เป็นการพจิารณาถึงปัจจัยต่างๆ ภายในบริษัทท่ีมีผลต่อการ

กำหนดจำนวนระดับคนกลาง ซ่ึงมีดังนี้  

4.1 ฐานะทางการเงินของบริษัท (financial resources) บริษัทที่มีฐานะการเงินดีก็จะพึ่งพาอาศัยคน

กลางนอ้ยกว่าบริษัทที่มีฐานะการเงนิไม่ดีเพราะสามารถตั้งสำนักงานขาย และหน่วยงานขายเพื่อการขายตรง

ได้ รวมทั้งสามารถให้บรกิารด้านการขนส่ง สินเชื่อ และ การมีคลังสินค้าไว้เก็บสินค้าเองได้  

4.2 ความสามารถในการบริหาร (ability of management) บริษัทที่มีประสบการณ์ทางการตลาด

และมีความสามารถในการบริหารจะสามารถเลือกใช้ช่องทางตรง หรือมีระดับการจัดจำหน่ายที่ค่อนข้างสั้น

ได้ เช่น บริษัทซิงเกอร์ และบริษัทสยามกลการ เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้า เนื่องจากมี ฐานะ

การเงินมั่นคงและมีความสามารถในการบริหารจึงสามารถใช้ช่องทางตรงในรูปของการเปิดสาขาและ  

สำนักงานขายทั่วประเทศได้โดยไม่ใช้คนกลาง 

4.3 ความต้องการในการควบคุมช่องทาง (desired for channel control) ถ้าผูผ้ลิต ตอ้งการมีบทบาท

ในการควบคุมเกี่ยวกับสินค้าของเขาที่คนกลางจำหน่ายอย่างใกล้ชิด  จะใช้การจัดจำหน่าย แบบสั้นหรือ

ค่อนข้างสั้น ตัวอย่าง บริษัทฮอนด้าคารส์ (ประเทศไทย) จำกัด ใช้ช่องทางตรงในการเข้าถึงลูกค้า โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านบรรยากาศท่ีดี และการบริการภายหลังการขายที่ดดี้วย  

4.4 บริการที่ผู้ขายต้องจัดหาให้ (services provides by seller) ปกติคนกลางมักต้องการ บริการจาก

ผู้ขาย ถ้าผู้ผลิตสามารถให้บริการที่คนกลางต้องการได้ คนกลางจะยินยอมขายสินค้าให้ผู้ผลิต กรณี นี้ช่อง
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ทางการจัดจำหน่ายจะยาวได้ แต่ถ้าผูผ้ลิตไม่สามารถให้บรกิารที่คนกลางตอ้งการ ช่องทางการจัด จำหน่ายก็

จะสั้น เพราะผู้ผลิตต้องทำการจัดจำหน่ายเอง  

5. ลักษณะการแข่งขัน (competitive characteristic) การกำหนดช่องทางการตลาดต้องพิจารณา ช่องทางของ

คู่แข่งขันด้วย ผู้ผลิตบางคนต้องการให้สินค้าของตนอยู่ใกล้เคียงกับสินค้าของบริษัทคู่แข่งขันและ อาจใช้คน

กลางคนเดียวกัน เพราะต้องการให้ผู้ซื้อเลือกซื้อได้สะดวก ผู้ผลิตบางคนต้องการหลีกเลี่ยงการแข่งขัน เช่น 

เครื่องสำอางค์เอวอนจะไม่แข่งขันกับเครื่องสำอางค์อื่นในร้านค้าทั่วไป แต่จะใช้การขายตามบ้านลูกค้า แทน  

6. ลักษณะสิ่งแวดล้อม (environment characteristic) การกำ หนดช่องทางการจัดจำ หน่ายมี อิทธิพลจาก

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตัวอย่าง ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ผู้ผลิตย่อมต้องการขายสินค้าให้ได้ เร็วโดย

พยายามใช้ช่องทางที่สั้นที่สุด หรือในกรณีที่เป็นข้อกำหนดและข้อห้ามทางกฎหมาย จะมีผลกระทบต่อ การ

กำหนดช่องทางการตลาด เช่น สินค้าที่ได้สิทธทิางการจัดจำหน่ายในเขตใดเขตหนึ่งก็จำเป็นต้องกำหนด ช่อง

ทางการจัดจำหน่ายในเฉพาะในเขตนั้น  

 

สรุป  

ช่องทางการตลาด หมายถึง กลุ่มของสถาบัน หรือองค์กรที่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการในการ 

เคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในช่องทางการตลาดแบ่ง 

ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่หนึ่ง คือ องค์กรที่ทำหน้าที่ติดต่อเกี่ยวกับ การซื้อ การขาย และการโอนย้าย 

ความเป็นเจ้าของ ซึ่งประกอบด้วยผู้ผลิต คนกลาง (พ่อค้าส่งและพ่อค้าปลีก) และผู้ใช้คนสุดท้าย (ผู้บริโภค 

และผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม) ส่วนกลุ่มที่สอง คือ ผู้อำนวยความสะดวก ซึ่งจะทำหน้าที ่ช่วยเหลือในการ

ปฏิบัติงาน ทางการจัดจำหน่ายสินค้า หรือบริการด้านอื่นๆ ที่มิใช่การเข้าไปเสาะแสวงหาลูกค้า หรือเจรจา

ต่อรองกับลูกค้า เช่น การขนส่ง การเก็บรักษา การกู้ยมืเงิน การโฆษณา เป็นต้น กลุ่มนี้ประกอบด้วยธุรกิจที่

ให้บรกิารด้าน การเงิน ธุรกิจที่ให้บรกิารด้านการรับประกัน และธุรกิจที่ให้บรกิารด้านการวิจัยการตลาด แต่

ถ้ากล่าวถึงเฉพาะ คนกลางทางการตลาด (สถาบันการตลาด) แล้ว จะหมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่เข้ามา

ดำเนินงานระหว่าง ผู้ผลิตสินค้ากับผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ประกอบด้วย พ่อค้าคนกลาง และผู้

อำนวยความสะดวก  

หน้าที่หลักของช่องทางการตลาด คือการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค นอกจากนี้ยัง

มี หน้าที่ในด้านต่างๆ คือ การรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการวิจัยทางการตลาด  การส่งเสริม

การตลาด การเจรจาต่อรอง การสั ่งซื้อสินค้า ด้านการเงิน การรับภาระการเสี ่ยงภัย การครอบครอง

ผลิตภัณฑ์ การชำระ เงิน และการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ การขายสินค้าผ่าน คนกลางจะทำให้เกิด

ประสิทธิภาพของการ ติดต่อเพราะทำให้จำนวน และความซับซ้อนในการติดต่อกับลูกค้าของผู้ผลิตลด

น้อยลง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิด ประโยชน์ด้านอื่นๆ คือ ลดสินค้าขาดมือให้น้อยลง ลดความต้องการสินค้า
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คงเหลือของลูกค้า สร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้า เพ่ิมการให้ส่วนลดในการจัดส่งสินค้า ขยายเขต

ตลาดให้มากขึ้น และให้ความสนใจใน การสร้างลูกค้ามากขึ้น 

 

ระดับของช่องทางการตลาด หรือระดับของช่องทางการจัดจำหน่าย หมายถึง จำนวนประเภท

ของ คนกลางที่อยู่ในช่องทางการตลาดระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค (ในตลาดผู้บริโภค) หรือระหว่างผู้ผลิตกับ

ผู้ใช้ทาง อุตสาหกรรม (ในตลาดอุตสาหกรรม) แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ ช่องทางการจัดจำหน่ายทางตรง 

หมายถึง การขายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมโดยไม่ผ่านคนกลาง และช่องทาง

การจัด จำหน่ายทางอ้อม หมายถึง การขายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมโดย

อาศัยคนกลาง  

ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าบริโภค ประกอบด้วย ช่องทางศูนย์ระดับ (การขายสินค้าโดยตรง

จาก ผูผ้ลิตถึงผู้บริโภค) ช่องทางหนึ่งระดับ (เช่น การขายสินค้าผ่านพ่อค้าปลีก) ช่องทางสองระดับ (เช่น การ

ขาย สินค้าผ่านพ่อค้าส่ง และพ่อค้าปลีก) ช่องทางสามระดับ (เช่น การขายสินค้าผ่านตัวแทน พ่อค้าส่ง และ

พ่อค้า ปลีก) ส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ช่องทางศูนย์ระดับ (การขาย

สินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตถึงผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม) ช่องทางหนึ่งระดับ (เช่น การขายสินค้าผ่านผู้จัดจำหน่าย

สินค้าอุตสาหกรรม หรือขายสินค้าผ่าน ตัวแทน) ช่องทางสองระดับ ( เช่น การขายสินค้าผ่านตัวแทน และผู้

จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม)  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดจำนวนระดับของช่องทางการจัดจำหน่ายจะสั้น  หรือยาวขึ้นอยู่กับ 

ลักษณะการตลาดลักษณะของสินค้า ลักษณะของคนกลาง ลักษณะของบริษัท ลักษณะการแข่งขัน และ 

ลักษณะสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจการจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ เพื่อให้การพัฒนาช่องทางการตลาดเกิด 

ประสิทธิภาพมากที่สุด 
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คำถามท้ายบท 

1. ช่องทางการตลาดหมายถึงอะไร? และมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไรบ้าง?  

2. ผูท้ี่มีส่วนร่วมในช่องทางการตลาดประกอบด้วยใครบ้าง?  

3. คนกลางทางการตลาดหมายถึงใคร?  

4. หน้าท่ีของช่องทางการตลาดประกอบด้วยอะไรบา้ง?  

5. ประโยชน์ของช่องทางการตลาดมีอะไรบ้าง?  

6. ช่องทางการจัดจำหน่ายทางตรงกับช่องทางการจัดจำหน่ายทางอ้อมแตกต่างกันอย่างไร?  

7. ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าบริโภคกับช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมมีลักษณะที่แตกต่าง

กันอย่างไรบ้าง?  

8. ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการกำหนดจำนวนระดับของช่องทางการจัดจำหน่ายมีอะไรบ้าง?  
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แผนบริหารการสอนประจำบทที ่7 
 

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 7 การส่งเสริมการตลาด  

หัวข้อเนื้อหา  

1. การส่งเสริมการตลาดและส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด  

2. ความสำคัญของการส่งเสริมการตลาด  

3. วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาด  

4. องค์ประกอบท่ีสำคัญของการสื่อสาร  

5. แนวความคิดเกี่ยวกับตัวแบบไอดา (AIDA Model)  

6. เครื่องมือการส่งเสริมการตลาด  

วัตถุประสงค์เชงิพฤติกรรม  

1. บอกความหมายของการส่งเสริมการตลาดได้  

2. อธิบายส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดได้  

3. อธิบายกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดได้  

4. บอกความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดได้  

5. บอกวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาดได้  

6. อธิบายการส่งเสริมการตลาดกับการติดต่อสื่อสารได้  

7. จำแนกเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดได้  

วิธีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน  

1. วิธีสอนแบบบรรยาย เริ่มจากการเสนอปัญหาหรือตั้งคำถาม เพื่อนำสู่การบรรยาย มีการตั้งคำถาม ตอบ 

คำถาม ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  

2. วิธีสอนแบบอภิปราย แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มกำหนดหัวข้ออภิปราย แล้วนำเสนอผลอภิปรายของแต่ละ กลุ่ม 

จากนั้นผู้สอนนำอภปิรายสู่การสรุปด้วยคำถามให้ได้ความรู้ตรงตามจุดประสงค์ การเรียนรู้ท่ีกำหนด  

สื่อการเรียนการสอน  

1. PowerPoint ประกอบการบรรยายการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน CIM 1103 รายวชิาหลักการตลาด  

3. กรณศีกึษาทางการตลาด  

การวัดผลและประเมนิผล  

1. สังเกตการตอบคำถามและตั้งคำถาม  

2. สังเกตการอภปิรายร่วมกันขณะทำงานเป็นกลุ่ม  
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3. สังเกตการณ์นำความรู้ไปใชใ้นการทำแผนผังประมวลความรู้  

4. วัดเจตคติจากการสังเกตพฤตกิรรม การกระตอืรือร้นในการทำกิจกรรม และคุณภาพของผลงาน  

5. สังเกตจากการมสี่วนร่วมในการตอบคำถามและซักถามปัญหาของนักศึกษาในหอ้งเรียน  

บทท่ี 8 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ในบทที่ผ่านมาเราได้ศึกษาหลักการในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product) โครงสร้างการตั้งราคา 

(Price) และระบบการจัดจำหน่าย (Place) เพื่อให้ส่วนประสมการตลาด (4'Ps) สมบูรณ์ ในบทนี้เราก็จะศึกษา

ถึงการพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่

คาดหวังเพื่อแจ้งข่าวสาร เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการและตัดสินใจซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและภาพพจน์ที่ดี

ให้เกิดขึ้นกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในการส่งเสริมการตลาดที่จะพูดถึงในบทนี้ประกอบด้วยการ

โฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย รวมทั้งการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์  

การส่งเสริมการตลาดและส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด  

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การผสมผสานของความพยายามในการเริ่มต้นการ

ขายทั้งหมด เพื่อสร้างช่องทางการส่งผ่านข้อมูลและการชักชวน เพื่อให้สามารถขายสินค้าหรือบริการ หรือ

ประชาสัมพันธ์แนวคิด ขณะที่การสื่อสารเกิดขึ้นผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ ของส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) การสื่อสารส่วนใหญ่ขององค์กรกับตลาดเกิดขึ้นตามโปรแกรมการส่งเสริมการตลาดที่ได้รับ

การวางแผนอย่างรอบคอบและอยู่ภายใต้การควบคุม เครื่องมือพื้นฐานที่มีการใช้งานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ในการสื่อสารขององค์กรมักจะได้รับการอ้างอิงว่าเป็นส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix)  

องค์ประกอบของส่วนประสมการส่งเสร ิมการตลาด  ได้แก่ การโฆษณา (Advertising) การ

ประชาสัมพันธ์ (Public Relation) การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) และ การส่งเสริมการขาย 

(Sales Promotion) นอกจากนั ้นในปัจจุบันนักการตลาดสมัยใหม่ยังได้เพิ ่ม  การตลาดทางตรง (Direct 

Marketing) และ การตลาดแบบโต้ตอบอินเตอร์เน็ต (Internet Interactive Marketing) เป็นองค์ประกอบหลัก

ของการส่งเสริมการตลาดเพื่อใช้สื่อสารกับตลาดเป้าหมายอีกด้วย  โดยองค์ประกอบแต่ละส่วนถูกมองเป็น

เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละโปรแกรมการสื่อสาร

การตลาด โดยอาจมีรูปแบบท่ีหลากหลายและจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป  

ความสำคัญของการส่งเสริมการตลาด  

การส่งเสริมการตลาดเป็นตัวกระตุ้นความต้องการซื้อ  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องอาศัยการ

ส่งเสริมการตลาดด้วยเหตุผลต่อไปนี้  

1. ระยะทางระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคอยู่ห่างไกลกันและจำนวนลูกค้าที่คาดหวังก็มีจำนวนเพิ่มขึ้น 

ด้วยเหตุนีท้ำให้การติดต่อสื่อสารทางการตลาดมีความสำคัญมากขึ้น  
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2. การติดต่อสื่อสารไปยังผู้บริโภคนั้นไม่เพียงพอ จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารโดยผ่านคนกลาง โดย

ต้องให้ข้อมูลแก่คนกลาง แล้วคนกลางจะตอ้งส่งเสริมไปยังผู้บริโภคอีกต่อ  

3. เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการพื้นฐาน

หรือสนองความต้องการด้านจิตวิทยาของลูกค้าจะทำให้ลูกคา้มีทางเลอืกในการซือ้สินค้ามากยิ่งขึน้ด้วยเหตุนี้

โปรแกรมการส่งเสริมที่ดีเท่านัน้ที่จะเข้าถึงกลุ่มเปา้หมายและจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความต้องการซือ้ได้  

4. การส่งเสริมการตลาดจะมีความจำเป็นมากในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเนื่องจากในช่วงนัน้ไม่มีปัญหา

ด้านผลิตภัณฑ์ หรือช่องทางการจัดจำหน่ายและราคาสินค้ายังคงเดิม แต่บุคคลขาดอำนาจซื้อ ดังนั้นการ

ส่งเสริมการตลาดจึงเป็นเครื่องมอืที่จะสามารถกระตุ้นยอดขายได้  

 

วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาด  

วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาดก็คือ กระตุ้นความต้องการซื้อของลูกค้า (Demand) ซึ่งมี 2 ลักษณะ

คือ  

• ส่งเสริมหรือสนับสนุนทัศนคติเดิมที่ดีอยู่แล้ว ไปสู่พฤติกรรมการซือ้  

• เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมการซือ้ของตลาดเป้าหมาย  

 

วัตถุประสงค์พื้นฐานในการส่งเสริมการตลาดมี 3 ประการคือ  

• เพื ่อแจ้งข่าวสาร (To Inform) อาจเป็นการแนะนำสินค้าใหม่หรืออธิบายลักษณะใหม่ของ

ผลิตภัณฑ์หรือชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น ไดเอทโค้ก แจ้งว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีแคลอรี่

น้อยกว่าหนึ่งแคลอรี่ต่อ 100 กรัม  

• เพื่อจูงใจ (To Persude) เป็นการชี้จุดเด่นของสินค้าเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการและ

เกิดการตัดสินใจซ้ือ เช่น เป๊ปซ่ี ใช้สโลแกนว่า รสชาติของคนรุ่นใหม่  

• เพื่อเตือนความจำ (To Remind) เป็นการส่งเสริมให้ลูกค้าระลึกถึงสินค้านั้นอยู่เสมอ เช่น นม

ตราหมีให้พาดหัวว่า เพื่อคนที่คุณรัก  
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กระบวนการสื่อสาร 

 
องค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสาร ม ี4 ประการ ดังนี ้ 

1.ผู้ส่งสาร (sender) หรือ แหล่งสาร (source) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ หน่วยงานที่ทำหน้าที่

ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งกำเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสารนั้นให้อยู่ในรูปของ

สัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาและอากัปกิริยาต่าง ๆ เพื่อสื่อสารความคิด 

ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการใด  ๆ หรือส่งผ่าน

ช่องทางใดก็ตาม จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัดรายการวิทยุ โฆษก

รัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 

หน่วยงานของรัฐ บริษัท สถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น 

2. สาร (message) หมายถึง เรื่องราวที่มีความหมาย หรือสิ่งต่าง ๆ ที่อาจอยู่ในรูปของข้อมูล ความรู้ 

ความคิด ความต้องการ อารมณ์ ฯลฯ ซ่ึงถ่ายทอดจากผู้ส่งสารไปยังผูร้ับสารให้ได้รับรู้ และแสดงออกมาโดย

อาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่สามารถทำให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ เช่น ข้อความที่พูด ข้อความที่เขียน 

บทเพลงที่ร้อง รูปที่วาด เรื่องราวที่อ่าน ท่าทางท่ีสื่อความหมาย เป็นต้น  

2.1 รหัสสาร (message code)ได้แก่ ภาษา สัญลักษณ์ หรือสัญญาณที่มนุษย์ใช้เพื่อแสดงออก

แทนความรู้ ความคิด อารมณ์ หรือความรู้สึกต่าง ๆ  

2.2 เนื้อหาของสาร (message content) หมายถึง บรรดาความรู้ ความคิดและประสบการณ์ที่ผู้

ส่งสารต้องการจะถ่ายทอดเพื่อการรับรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนเพื่อความเข้าใจร่วมกันหรือโต้ตอบกัน  
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2.3 การจัดสาร (message treatment) หมายถึง การรวบรวมเนื้อหาของสาร แล้วนำมาเรียบ

เรยีงให้เป็นไปอย่างมีระบบ เพื่อให้ได้ใจความตามเนือ้หา ที่ต้องการด้วยการเลอืก ใช้รหัสสารที่เหมาะสม  

3. สื ่อ หรือช่องทาง (media or channel) เป็นองค์ประกอบที ่สำคัญอีกประการหนึ ่งในการสื ่อสาร 

หมายถึง สิ่งที่เป็นพาหนะของสาร ทำหน้าที่นำสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ผู้ส่งสารต้องอาศัยสื่อหรือ

ช่องทางทำหน้าที่นำสารไปสู่ผูร้ับสาร  

4. ผู้รับสาร (receiver) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนที่รับเรื่องราวข่าวสาร จากผู้ส่งสาร และ

แสดงปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ต่อผู้ส่งสาร หรือส่งสารต่อไปถึงผู้รับสารคนอื่น ๆ ตามจุดมุ่งหมายของ

ผูส้่งสาร เช่น ผูเ้ข้าร่วมประชุม ผูฟ้ังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการอภิปราย ผูอ้่านบทความจากหนังสอืพิมพ์ เป็น

ต้น จากการให้คำนิยามความหมายของการสื่อสารในรปูแบบต่างๆ ทำให้สามารถสรุปแบบจำลองการสื่อสาร

ตามแบบจำลองของเบอร์โล (David K.Berlo, 1960) ที่เรียกกันว่า SMCR Model ซึ่งประกอบด้วยผู้ส่งสาร 

(Source) สาร (Message) สื่อ (Channel) และผูร้ับสาร (Receiver)  

 

แนวความคิดเกี่ยวกับตัวแบบไอดา (AIDA Model) 

ตัวแบบไอดา เป็นการแสดงลำดับขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าซึ่ง จะผ่านกระบวนการ

เป็นข้ันเป็นตอนต่างๆ 4 ข้ันตอน ดังนี ้(ดารา ทีปะปาล, 2546 )  

1.ความตั้งใจ (Attention: A) หมายถึงการทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจเกิดความพร้อม ที่จะรับฟัง

ข่าวสาร สำหรับการขายโดยพนักงานขายขั้นตอนนี้จะเป็นสิ่งที่พนักงานขายจะต้อง กระทำกับลูกค้าเป็น

อันดับแรก และการออกแบบข่าวสารให้เกิดผลดีและมีประสิทธภิาพ ในข้ันตอนนี้ข่าวสารควรจะมีคุณลกัษณะ

ที่จะตอ้งเรียกร้องความตั้งใจที่จะรับฟัง (Gain Attention) 

2. ความสนใจ (Interest: I) หมายถึงการเร้าใจลูกค้าให้เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ หรือบริการของ

บริษัท ซึ่งอาจทำได้ด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า  และ แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์

และบริการของบริษัท สามารถช่วยแก้ปัญหาความจำเป็นและความ ต้องการของลูกค้าได้อย่างไร การ

ออกแบบข่าวสารที่ให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ ในข้ันตอนนี้ ข่าวสารควรจะมีคุณลักษณะจูงใจให้เกิดความ

สนใจข่าวสาร (Hold Interest)  

3. ความต้องการอยากได้ (Desire: D) หมายถึงการกระตุ้นเร่งเร้าให้เกิดความสนใจ มากขึ้น จน

กลายเป็นความปรารถนา อยากได้ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นเจ้าของ หรืออยากใช้ผลิตภัณฑ์ที่ เสนอขายและการ

ออกแบบข่าวสารที่ให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ ในขั้นตอนนี้ข่าวสารควรจะมี คุณลักษณะกระตุ้นให้เกิด

ความปรารถนาอยากได้ (Arouse Desire)  
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4. การตัดสินใจซื้อ (Action: A) เป็นขั้นตอนที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าและ บริการนั้นอย่าง

แน่นอน และสำหรับการออกแบบข่าวสารที่ทำให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพใน  ขั้นตอนนี้ข่าวสารควรจะมี

คุณลักษณะเร่งเรา้ให้เกิดการกระทำ (Elicit Action)  

เครื่องมือการส่งเสริมการตลาด  

1. การโฆษณา (advertising)  

2. การตลาดทางตรง (direct marketing)  

3. การส่งเสริมการขาย (sales promotion)  

4. การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation)  

5. การขายโดยพนักงานขาย (personal selling)  

 

1. การโฆษณา (Advertising)  

การโฆษณา หมายถึง รูปแบบการสื่อสารที่ไม่ใช้บุคคล (Nonpersonal Communication) ที่ต้องมีการ

จ่ายเงิน เพื่อสื่อสารเรื่ององค์กร สินค้า บริการหรือแนวคิดของผู้ให้การสนับสนุน ดังนั้นจากความหมายจะ

เห็นได้ว่ามีการระบุว่าตอ้งมกีารจ่ายเงิน เพื่อแลกกับพื้นที่หรือเวลา เพื่อแสดงข้อความโฆษณา นอกจากการ

ประกาศข่าวเพื่อสารธารณะที่สื่อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง องค์ประกอบที่ว่าไม่ใช้บุคคลนั้นหมายถึง

การโฆษณาที่ใช้สื่อมวลชน (Mass Media) เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นต้น ซึ่งสามารถ

ส่งผ่านข้อมูลข่าวสารไปยังผูค้นจำนวนมากในเวลาเดียวกัน ลักษณะของการโฆษณาโดยไม่ใช้บุคคลคือมักจะ

ไม่มีโอกาสได้รับรู้ความคิดเห็นจากผู้รับข้อความกลับมาในทันที  ดังนั้นก่อนที่จะส่งข้อความผู้โฆษณาต้อง

พิจารณาอย่างรอบคอบว่าผูร้ับสารจะตีความหรือตอบสนองอย่างไรบ้าง  

การโฆษณา คือ รูปแบบของการส่งเสริมการตลาดที่รู้จักกันดี และใช้งานกันอย่างแพร่หลายที่สุด 

อาจจะเนื่องมาจากการที่มีประสิทธิภาพในการครอบคลุมการส่งข้อความไปยังกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก  

นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่สำคัญสำหรับสินค้าหรือบริการที่มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน

มาก สาเหตุที่ทำให้การโฆษณาเป็นองค์ประกอบสำคัญของโปรแกรม IMC คือ  

ประการแรก การโฆษณายังคงเป็นวิธีการที่คุ้มค่าการลงทุนที่สุดสำหรับการกระจายข่าวสารไปยัง

กลุ่มเปา้หมายจำนวนมาก  

ประการที่สอง การโฆษณาเป็นเครื่องมือที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับการสร้างส่วนทุนของตราสินค้า  

(Brand Equity) เนื่องจากเป็นวิธีการที่มีพลังในการส่งข้อมูลไปยังกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ

ตราสินค้าและบริการได้ 

ประการที่สาม การโฆษณายังสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและความเกี่ยวเนื่องกับตราสินค้า

ที่อาจเป็นสิ่งท่ีมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทต่าง ๆ ที่ขายสินค้าหรือบรกิารที่ยากจะบอกความแตกต่าง
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ในแง่ของหน้าที่การใช้งาน ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการเลือกสินค้าและ

บริการ 

ประเภทของการโฆษณา (Type of Advertising)  

การโฆษณามีลักษณะและวัตถุประสงค์ที ่แตกต่างกันออกไปในแต่ละอุตสาหกรรมและ /หรือ

สถานการณ์ บริษัทต่าง ๆ ที่ขายสินค้าหรือบริการไปยังตลาดของผู้บริโภคมักจะให้ความสำคัญกับการ

โฆษณาเพื่อใช้สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค นักการตลาดของการค้าระหว่างองค์กรกับองค์กร การ

โฆษณาจะใช้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบริษัทองค์กรและสินค้า  เพิ่มยอดขายและช่วยให้ลูกค้ามั่นใจ

กับการตัดสินใจซือ้  

การโฆษณาไปยังตลาดผู้บริโภค (Consumer Market Advertising)  

1. การโฆษณาระดับชาติ (National Advertising) เป็นการโฆษณาที่ดำเนินการโดยบริษัทขนาดใหญ่ 

มุ่งโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการโฆษณาของบริษัทและตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักดี

ของผู้บริโภค เช่น บรีส แฟ้บ เปา เป็นต้น มักใช้สื่อระดับชาตหิรือในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่ง เป้าหมายของการ

โฆษณาระดับชาติคือ เพื่อเตือนความทรงจำของผู้บริโภคในตราสินค้าหรือบริษัท ตลอดจนคุณสมบัติต่าง ๆ 

ประโยชน์ ข้อดี ใช้เพื่อสร้างหรอืย้ำภาพลักษณ์เพื่อให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะซ้ือสินค้าหรือบริการต่อไป  

2. การโฆษณาค้าปลีกหรือการโฆษณาท้องถิ ่น  (Retail or Local Advertising) เป็นการโฆษณาที่ 

ดำเนนิการโดยร้านค้าปลีกหรือร้านค้าชุมชนเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคซือ้สินค้าหรือบริการ ใช้บรกิารสื่อโฆษณา

ในท้องถิ่น เช่น วิทยุชุมชน หรือเคเบิ้ลทีวี การโฆษณานี้มักจะใช้กลยุทธ์ราคา ช่วงเวลาของการส่งเสริมการ

ขาย บริการ บรรยากาศ ภาพลักษณ์ การจัดชุดสินค้า เพือ่เพิ่มจำนวนการเข้าร้านและซ้ือสินค้าของลูกค้า  

3. การโฆษณาที่มุ ่งกระตุ้นความต้องการขั ้นพื ้นฐานและการโฆษณาแบบเจาะจงตราสินค้าหรือ  ชนิด

คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ (Primary versus Selective Demand Advertising) เป็นการโฆษณาที่มุ่ง

กระตุ้นความต้องการขั้นพื้นฐาน ใช้สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั่วไป หรือทั้งอุตสาหกรรม ส่วนการโฆษณาแบบ

เจาะจงตราสินค้า หรือชนิด คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์จะมุ่งเน้นสาเหตุของการเลือกซื้อตราสินค้า

เฉพาะ ผูโ้ฆษณาอาจมุ่งเน้นที่การกระตุน้โดยใช้โฆษณาที่มุ่งกระตุ้นความต้องการขึน้พื้นฐาน เช่น กรณีที่ตรา

สินค้านั้นครองตลาดอยู่แล้ว และได้รับประโยชน์จากการเติบโตของตลาดโดยรวม มักมีการใช้โฆษณา

ลักษณะนี้เพื่อช่วยให้สินค้าใหม่ ๆ ได้รับการยอมรับจากตลาดไปด้วย  

การโฆษณาไปยังตลาดธุรกจิ (Business Market Advertising)  

1. การโฆษณาจากธุรกิจสู่ธุรกิจ (Business to Business Advertising) เป็นการโฆษณาที่มุ ่งไปที่ บุคคลที่มี

หน้าที่ในการซื้อหรือมีผลต่อการซื้อสินค้าหรือบริการสำหรับธุรกิจให้บริษัทสินค้าอุตสาหกรรม  (Industrial 

Product) ที่ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่จัดซื้อมาเพื่อนำไปใช้ในการผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปต่อไป ตลอดจนการ

บริการต่าง ๆ เช่น การประกันภัย การขนส่ง การคลังสินค้า เป็นต้น  
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2. การโฆษณาไปยังกลุ่มวิชาชีพ (Professional Advertising) เป็นการโฆษณาที่มุ่งไปที่กลุ่ม วิชาชีพเฉพาะต่าง 

ๆ เช่น แพทย์ วิศวกร เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ใช้สินค้าของบริษัทในการทำงาน หรืออาจใช้เพื่อ

กระตุ ้นให้ผู ้เชี ่ยวชาญแนะนำหรือระบุการใช้งานสินค้าไปยังผู ้ใช้ปลายทาง  เช่น ยารักษาโรค อุปกรณ์

การแพทย์ วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น 

3. การโฆษณาการค้า (Trade Advertising) เป็นการโฆษณาที่มุ ่งไปยังสมาชิกในช่องทาง การตลาด เช่น 

ตัวแทนจำหน่าย พ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกในช่องทางนี้ซื้อสินค้าไปเพื่อจำหน่าย

ต่อไปยังลูกค้า 

 

2. การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  

การตลาดทางตรงเป็นอีกหนึ่งของรูปแบบธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  นับว่า

เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่องค์กรใช้ในการสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าเป้าหมาย  เพื่อสร้างการตอบสนอง

หรือการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ โดยปกติการตลาดทางตรงจะไม่ถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ

องค์ประกอบของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด แต่เนื่องจากการตลาดแบบตรงเป็นองค์ประกอบหนึ่ง

ของการสื ่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  (IMC) ขององค์กรต่าง ๆ และมักจะมีความเกี ่ยวเนื ่องกับ

วัตถุประสงค์ งบประมาณ กลยุทธ์ที ่แยกจากกันกับองค์ประกอบอื่น  จึงนับว่าการตลาดทางตรงเป็น

ส่วนประกอบหนึ่งของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด  

การตลาดทางตรงไม่เพียงแต่การใช้จดหมายตรง (Direct Mail) แคตาล็อค (Catalog) การสั่งซื้อทาง

ไปรษณีย์ (Mail Order) แต่การตลาดทางตรงยังเกี ่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง  ๆ มากมาย เช่น การบริหาร

ฐานข้อมูล (Information Management) การขายตรง (Direct Sale) การตลาดทางโทรทัศน์ (Home Shopping) 

อินเตอร์เน็ต (Internet) รวมทั้งสื่อแพร่ภาพและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น Amway ไม่ใช้ช่องทางการจัดจำหน่าย

อื่น ๆ เลย นอกจากการสร้างทีมขายที่ทำหน้าที่ขายสินค้าโดยตรงไปยังผู้บริโภค ขณะที่ Dell Computer ก้าว

ข้ึนเป็นผูน้ำด้วยการจำหน่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้การตลาดทางตรง  

เครื ่องมือหนึ่งที ่สำคัญของการตลาดทางตรงก็คือ  การโฆษณาที่สร้างการตอบสนองโดยตรง  (Direct 

Response Advertising) ซึ่งมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านการโฆษณาและมีการกระตุ้นให้ผู้บริโภค

สั่งซือ้โดยตรงจากผู้ผลิต ปัจจุบันจดหมายตรงถูกใช้เป็นสื่อหลักในการโฆษณาที่สร้างการตอบสนองโดยตรง 

โดยการส่งไปพร้อมกับใบเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต ค่าไฟฟ้า โทรศัพท ์เป็นต้น  

การโฆษณาที่สร้างการตอบสนองโดยตรงและรูปแบบการตลาดทางตรงอื่น ๆ ได้รับความนิยมเพิ่ม

มากขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชากร การ

เพ่ิมข้ึนของรายได้ครัวเรอืน แต่มีเวลาในการจับจ่ายที่น้อยลงเนื่องจากการเร่งรีบ การเพิ่มขึ้นของบัตรเครดิต 

และการเพิ่มขึ้นของเลขหมายโทรศัพท์ ทั้งโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์มือถือ ช่วยให้มีการซื้อสินค้าจาก

การโฆษณาที่สร้างการตอบสนองโดยตรงมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาของระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็ว
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สูงขึ้นทำให้การตลาดทางตรงเพิ่มจำนวนขึ้น เนื่องจากความสะดวกในการชำระเงิน การสั่งซื้อ รวมทั้งการ

พัฒนาของโทรศัพท์มอืถือในปัจจุบันที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ทำให้เกิดความสะดวกในการสั่งซือ้และ

การชำระเงนิมากยิ่งข้ึน ต่าง ๆ เหล่านีล้้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้การตลาดทางตรงเตบิโตทั้งสิ้น  

เครื่องมือและเทคนิคของการตลาดทางตรงมีการใช้งานของบริษัทต่างๆ ที่มีการกระจายสินค้าผา่น

ช่องทางการจัดจำหน่ายหรือพนักงานขายของตัวเอง การตลาดทางตรงเข้ามามีบทบาทสำคัญในโปรแกรม

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของนักการตลาด ทั้งบริษัทจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและตลาด

สินค้าธุรกิจ บริษัทเหล่านี้ใช้งบประมาณจำนวนมากไปกับการพัฒนาและดูแลฐานข้อมูลต่าง  ๆ เช่นที่อยู่ 

หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าผูมุ้่งหวัง มีการใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อลูกค้าโดยตรง และพยายาม

เสนอขายสินค้าและบริการ นอกจากนี้นักการตลาดยังส่งองค์ประกอบต่าง ๆ ของการตลาดทางตรง เช่น 

จดหมาย ใบปลิว แคตาล็อค เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการแก่ผู้ที ่อาจเป็นลูกค้า  โดยมีเทคนิค

การตลาดทางตรงเพ่ือกระจายสินค้าอีกด้วย 

 

การตลาดท่ีมกีารโต้ตอบอินเตอร์เน็ต (Internet Interactive Marketing) 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงที่สำ คัญเกิดขึ้นและมีผลอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์ 

การตลาดของโลก ตลอดจนการโฆษณา และการส่งเสริมกา รตลาด การเปลี่ยนแปลงที่ว่า นี้เกิดจา ก 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการพัฒนารูปแบบของการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป  เนื่องจากการตลาด 

สามารถทำผ่านช่องทางการสื่อสารที่สามารถโต้ตอบกันได้ โดยเฉพาะสื่ออินเตอร์เน็ต สื่อที่มีการโต้ตอบ ช่วย

ให้ สามารถส่งข้อมูลไปกลับได้ เช่น อีเมล์ ที่ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมในการปรับแก้รูปแบบและเนื้อหาของ

ข้อมูลที ่ได้รับแบบทันทีทันใด ซ่ึงต่างจากรูปแบบการติดต่อสื่อสารในอดีตอย่างสิ้นเชิง เช่นการโฆษณาซ่ึงถือ

ว่าเป็นการ สื่อสารแบบทางเดียว ซึ่งสื่อใหม่สามารถปรับแก้ไขข้อมูล รูปภาพ สอบถาม ตอบคำถามและ

สามารถซื้อขาย สินค้าหรือบริการได้ทันที นอกจากสื่ออินเตอร์เน็ตแล้ว ยังมีสื่อโต้ตอบอื่น ๆ อีกเช่น เครื่อง

จำหน่ายอัตโนมัติคี ออส โทรทัศน์แบบโต้ตอบได้ โทรศัพท์มอืถือ เป็นต้น  

อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่สามารถโต้ตอบได้ที่มีผลต่อการดำเนินงานทางการตลาดในปัจจุบันเป็นอย่าง  

มาก อินเตอร์เน็ตได้เปลี่ยนวิถีชีวิตผูบ้ริโภค เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึง 

โปรแกรมการสื่อสารทางการตลาด บริษัทส่วนมากไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ มีเว็บไซต์เป็น 

ของตนเองเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการต่าง  ๆ ด้วยการออกแบบหน้าเว็บเพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า 

รวมทั้ง ให้ความบันเทิงและติดต่อกับลูกค้า อินเตอร์เน็ตกลายเป็นเครื่องมือที่เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง

ต่อการ ส่งเสริมการตลาด นอกจากนั้นยังเป็นสื่อโฆษณาที่บริษัทส่วนใหญ่ใช้โฆษณาสินค้าและบริการของ

ตนเอง และ เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการแสดงโฆษณาดังกล่าว หรือที่เรียกว่าเสียค่าใช้จ่ายในการแสดงแบนเนอร์

โฆษณา หรือเสีย ค่าโฆษณาเว็บไซต์บริษัทให้กับเว็บไซต์ค้นหา Search Engine เช่น Google และ Yahoo เป็น

ต้น  
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อินเตอร์เน็ตถือเป็นเครื่องมือสำคัญทางการตลาดในปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็เป็นสื่อที่สามารถใช้ 

องค์ประกอบต่าง ๆ ของส่วนประสมทางการส่งเสริมการตลาดได้ทั้งหมด นอกจากการโฆษณาบนหน้าเว็บ

แล้ว นักการตลาดยังเสนอส่วนเพิ่มสำหรับการส่งเสริมการขาย เช่น พิมพ์คูปอง การแข่งขัน การชิงโชค

ออนไลน์ นักการตลาดสามารถใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อทำการตลาดทางตรง พนักงานขายใช้ติดต่อกับลูกค้า ทำ

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การสื่อสารแบบโต้ตอบของอินเตอร์เน็ตถือเป็นข้อได้เปรียบเป็นอย่างมาก  ความสามารถนี้ช่วยให้ 

นักการตลาดสามารถรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าคาดหวัง  เพื ่อให้สามารถ

ปรับเปลี่ยน ข้อเสนอในสินค้าและบริการให้ตรงกับความของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม หรือใน

บางครั ้งอาจมีการ ปรับเปลี ่ยนได้ในแบบทันทีทันใด บริษัท Dell Computer สามารถให้ลูกค้าออกแบบ

คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งต่างจากเดิมที่บริษัทจะผลิตสินค้าออกมาเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ  ข้อดีอีก

ประการของอนิเตอร์เน็ตก็คือ สามารถวัดผลของการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดอื่น ๆ ได้อย่างแม่นยำ

และรวดเร็ว โดยสามารถวัดค่า เมื่อลูกค้าแวะมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ช่วยให้นักการตลาดสามารถสังเกตว่า

ผูบ้ริโภคตอบสนองอย่างไรต่อแคมเปญ นี ้รวมไปถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้รับจากการใช้งบประมาณ

การส่งเสริมการตลาด  

3. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)  

อีกองค์ประกอบหนึ่งของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด  คือ การส่งเสริมการขาย (Sales 

Promotion) ซ่ึงเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่ช่วยเพ่ิมมูลค่าหรือส่วนเพิ่มให้กับพนักงานขาย สามารถทำให้เพิ่ม 

ยอดขายได้ โดยทั่วไปอาจแบ่งการส่งเสริมการขายออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ การส่งเสริมการขายที่

มุ่งสู่ ผูบ้ริโภค (Consumer Oriented) และการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง (Trade Oriented)  

การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค มีเป้าหมายที่ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าไปใช้หรือไปบริโภค กิจกรรมที่

นิยมใช้ได้แก่ การลดราคา คูปอง การแจกสินค้าตัวอย่าง ของแถม การชิงโชคชิงรางวัล เป็นต้น เครื่องมือ

เหล่านีช้่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซ้ือได้ในทันทแีละช่วยกระตุ้นความสนใจและความต้องการได้ในระยะสัน้  

การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง มีเป้าหมายที่คนกลางทางการตลาด ได้แก่ ตัวแทน พ่อค้าส่ง 

พ่อค้าปลกี กิจกรรมส่งเสริมการขายที่นิยมใช้ได้แก่ การให้ส่วนลด ส่วนยอมให้ การแข่งขันการขาย และการ

จัดงานแสดงสินค้า ซ่ึงมีผลกระตุ้นให้คนกลางให้สั่งซ้ือสินค้าเข้าสต๊อคและสนับสนุนสินค้าของบริษัท  

บริษัทส่วนใหญ่ท่ีจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปต่าง ๆ กิจกรรมการส่งเสริมการขายจะอยู่ที่ร้อยละ 60-70 

ของงบประมาณการส่งเสริมการตลาด ซึ่งในปัจจุบันบริษัทใหญ่ ๆ นิยมใช้การส่งเสริมการขายมากกว่าการ

โฆษณา เพราะนอกจากจะช่วยในการส่งเสริมการขายแล้ว ยังช่วยความจงรักภักดีในตราสินค้า (Brand 

Loyalty) ได้อีกด้วย นอกจากนี้สาเหตุสำคัญอีกประการคือร้านค้าปลีกในปัจจุบันเป็นแบบร้านค้าปลีกขนาด

ใหญ ่เช่น Tesco Lotus , Big C มีอำนาจในการต่อรองราคาสูงมาก และมีการเรียกร้องการส่งเสริมการตลาด

จากบริษัทมากขึ้น  
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ยังมีคนส่วนมากยังสับสนกับคำว่า “การส่งเสริมการตลาด” และ “การส่งเสริมการขาย” ในการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การส่งเสริมการตลาดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการตลาด ซ่ึง

องค์กรใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า ซ่ึงประกอบด้วยส่วนประสมการสมการส่งเสริมการตลาดทั้งหมดที่ได้กล่าว

มาแล้ว อย่างไรก็ตามนักการตลาดและนักปฏิบัติหลายท่านใช้คำเหล่านี้ในความหมายที่แคบเกินไป  โดยใช้

อ้างถึงกิจกรรมการส่งเสริมการขายไปยังผู้บริโภคหรือคนกลาง ซึ่งในหนังสือเล่มนี้การส่งเสริมการตลาดจะ

ใช้ในความหมายที่กว้างข้ึน โดยอ้างถึงกิจกรรมการสื่อสารการตลาดขององค์กรด้วย  

4. การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation)  

การให้ข่าว (Publicity) หมายถึง การสื่อสารโดยไม่ใช้บุคคล เกี่ยวกับองค์กร สินค้าหรือบริการ ที่

ไม่ได้มีการจ่ายเงินหรือให้ค่าสนับสนุนโดยตรง ปกติจะอยู่ในรูปแบบของเนื้อข่าว บทความเชิงวิชาการ หรือ

การประกาศเกี่ยวกับองค์กร สินค้า หรือบริการ ส่วนที่การให้ข่าวคล้ายกับการโฆษณาคือ การให้ข่าวเกี่ยวกับ

การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก แต่ส่วนที่แตกต่างไปจากการโฆษณาคือไม่มีการจ่ายเงินให้

โดยตรงแบบการโฆษณา โดยบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ พยายามดึงดูดความสนใจให้สื่อนำเสนอข่าวเกี่ยวกับ

สินค้าหรือบริการ สาเหตุหรือกิจกรรมเพื่อให้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ เป็นที่รู้จัก เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการให้

ข่าวได้แก่ การใช้เอกสารข่าวแจก การจัดประชุมแถลงข่าว บทความ เป็นต้น  

การให้ข่าวมีข้อดีที่แตกต่างจากการส่งเสริมการตลาดแบบอื่น ๆ คือ มีความน่าเชื่อถือมากกว่า โดยทั่วไป

ผู้บริโภคจะเชื่อถือในข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการมากกว่า นอกจากนี้ยังมีข้อดีที่การให้ข่าวมีค่าใช้จ่ายที่

ต่ำ เพราะไม่ต้องจ่ายเงินค่าซื้อพื้นที่หรือเวลาเหมือนกับการโฆษณาโทรทัศน์  วิทยุหรือหนังสือพิมพ์ จะมี

เพียงแต่ค่าใช้จ่ายในการสร้างข่าว แถลงข่าวสำหรับเจ้าหน้าท่ีดำเนินการเท่านัน้  

อย่างไรก็ตามการให้ข่าวอาจไม่ได้อยู่ในการควบคุมขององค์กร  บางครั้งอาจเป็นข่าวในเชิงลบก็ได้ 

ซึ่งย่อมส่งผลเสียต่อบริษัท สินค้าหรือบริการได้ เช่น Pepsi ถูกมองว่าเป็นเพียงเครื่องดื่มที่ให้รสชาติแต่ไม่มี

คุณค่าทางอาหาร หรืออาหารประเภท Fast Food ที่มีข่าวว่าเป็นอาหารขยะ ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้

สุขภาพย่ำแย่หลังจากรับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เป็นต้น  

การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) หมายถึง การจัดการที่ประเมินทัศนคติของสาธารณชน 

ระบุถึงนโยบายและการทำงานของบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับความสนใจจากสาธารณะและใช้โปรแกรมการ

ทำงานเพื่อให้ได้รับความสนใจ เข้าใจและยอมรับจากสังคม 

 

การประชาสัมพันธ์จะมีเป้าหมายที่กว้างกว่าการให้ข่าว  เป็นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ 

ภาพลักษณ์อันดีของบริษัทกับสื่อต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ใช้การให้ข่าวและเครื่องมืออื่น ๆ รวมทั้งสิ่งพิมพ์

ต่าง ๆ การเข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชน การระดมทุน การเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ตลอดจน

กิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งนี้เพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีของบริษัท เช่น บริษัท เบียร์ช้างมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับ
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ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดภาคเหนือ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มอบศาลาที่พักผู้โดยสารให้กับชุมชนรอบ

โรงงาน เป็นต้น  

ที่ผ่านมาการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ถูกมองว่าเป็นกิจกรรมสนับสนุนมากกว่าจะเป็นกิจกรรม

หลักในกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด แต่ปัจจุบันหลาย ๆ บริษัทต่างให้ความสำคัญอย่าง

มากกับการประชาสัมพันธ์ และกำหนดให้เป็นกลยุทธ์หลักอย่างหนึ่งในกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด  

5. การขายโดยบุคคล (Personal Selling)  

การขายโดยบุคคลหรือพนักงานขาย ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารแบบตัวต่อตัว ที่พนักงาน

ขายทำหน้าที่ชักชวนกลุ่มผู้คาดหวังให้เกิดความสนใจ เกิดความต้องการในการซื้อสินค้าหรือบริการของ

บริษัท ซึ่งแตกต่างไปจากการโฆษณาเนื่องจากพนักงานขายจะเป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างพนักงานขาย

และผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายแบบเห็นหน้าหรือการเสนอขายผ่านทางโทรศัพท์ ส่วนนี้ช่วยให้นักการ

ตลาดมีความยืดหยุ่นในการสื่อสารได้มากกว่า ผู้ขายมีโอกาสได้เห็น ได้ยิน การตอบสนองของผู้ซื้อและ

สามารถโต้ตอบปรับเปลี่ยนขอ้เสนอขายได้ทันที  

นอกจากนี้การเสนอขายด้วยพนักงานขายยังเกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็นได้แม่นยำขึ ้น  

เนื่องจากผลของการนำเสนอการขายสามารถประเมินได้จากการตอบสนองของลูกค้า หากลูกค้าไม่ต้องการ 

ผู้ขายสามารถปรับเปลี่ยนข้อเสนอขายได้ การขายลักษณะนี้สามารถกำหนดเป้าหมายและลักษณะลูกค้าที่

เป็นกลุ่มลูกค้าคาดหวังสำหรับสินค้าหรือบริการของบริษัทได้ 

 

 

 

 

เอกสารอ้างองิ 

ศรีสุภา สหชัยเสรี, การบริหารการตลาดในยุคเศรษฐกิจใหม่ แนวคิดและทฤษฎี, พิมพ์ครั้งท่ี 2, โรงพมิพ์  

ทิปปิ้ง พอยท ์เพรส, 2546.  

วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคณะ, หลักการตลาด, พิมพ์ครั้งที่ 2, โรงพิมพ์พิมพ์ลดา คอมพิ้วกราฟฟิคการ 

พิมพ,์ 2540.  

สุดาดวง เรอืงจิระ, หลักการตลาด,พิมพ์ครั้งท่ี 7, โรงพมิพ์ประกายพรึก, 2540.  

สุปัญญา ไชยชาญ, หลักการตลาด, พิมพ์ครั้งท่ี 1, โรงพมิพ์พี.เอ.ลิฟวิ่ง, 2542.  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, การบริหารการตลาดยุคใหม่, พิมพ์ครั้งท่ี 1, โรงพมิพ์บริษัท ธีระฟลิ์ม  

และ ไซเท็กซ์ จำกัด  

Kotler Philip, Marketing Management, 9th Edition, Prentice-Hall, 1997. 

 



 
139 

คำถามท้ายบท 
1. จงอธบิายความหมายของการตลาดทางตรงจากแนวความคิดของนักศึกษาเอง  

2. ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดได้แก่อะไรบา้ง  

3. การส่งเสริมการตลาดมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร  

4. เราสามารถใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย (sales promotion Strategies) กับกลุ่มใดบ้างอธิบาย พร้อม

ยกตัวอย่างกิจกรรมประกอบ  
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แผนบริหารการสอนประจำบทที ่8 
  

แผนบริหารการสอนประจำบทท่ี 8 การตลาดอเิล็กทรอนิกส ์(Electronic marketing)  
หัวข้อเนื้อหา  

1. นิยามของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

2. บทบาท ความสำคัญของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

3. การประยกุต์ใช้การตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

4. ตัวอย่าง Model การตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

1. นักศึกษาสารมารถนิยามของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

2. สามารถบทบาท ความสำคัญของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

3. สามารถการประยุกต์ใช้การตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

4. เรยีนรู้ถึงตัวอย่าง Model การตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน  

1. วิธีสอนแบบบรรยาย เริ่มจากการเสนอปัญหาหรือตั้งคำถาม เพื่อนำสู่การบรรยาย มีการตั้งคำถาม ตอบ 

คำถาม ระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน  

2. วิธีสอนแบบอภิปราย แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มกำหนดหัวข้ออภิปราย แล้วนำเสนอผลอภิปรายของแต่ละ กลุ่ม 

จากนั้นผูส้อนนำอภปิรายสู่การสรุปด้วยคำถามให้ได้ความรู้ตรงตามจุดประสงค์ การเรยีนรู้ท่ีกำหนด  

สื่อการเรียนการสอน  

1. PowerPoint ประกอบการบรรยายการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic marketing)  

2. เอกสารประกอบการเรยีนการสอน CIM 1103 รายวิชาหลักการตลาด  

3. กรณีศกึษาทางการตลาด  

การวัดผลและประเมินผล  

1. สังเกตการตอบคำถามและตัง้คำถาม  

2. สังเกตการอภิปรายร่วมกันขณะทำงานเป็นกลุ่ม  

3. สังเกตบทบาทหัวหน้าและสมาชิกในการทำงานเป็นกลุ่ม  

4. สังเกตการณ์นำความรู้ไปใช้ในการทำแผนผังประมวลความรู้  

5. วัดเจตคติจากการสังเกตพฤติกรรม การกระตือรอืร้นในการทำกิจกรรม และคุณภาพของผลงาน  

6. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการตอบคำถามและซักถามปัญหาของนักศึกษาในห้องเรียน  
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บทที่ 8 

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic marketing) 
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เรียกกันว่ายุคนี้  คือ ยุคดิจิตอล ระบบการตลาดก็

เช่นเดียวกัน ผลจากเทคโนโลยีทำให้ระบบการตลาดเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มี

ความเจริญเตบิโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้การตลาดต้องปรับตัวให้ทันกับระบบการค้า บทความนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อเสนอแนวคิดทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า  Electronic Marketing หรือ E-Marketing เพื่อให้

ผ ู ้อ ่านเข้าใจความแตกต่างระหว่างการตลาดแบบดั ้งเด ิม  (Traditional Marketing) กับการตลาดแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ทัง้ทางด้านแนวคิด ลูกค้า สินค้าและบริการ และกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญ  

เนื่องจากการใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือทางการพาณิชย์มีหลายรูปแบบ  เช่น อินเตอร์เน็ต 

โทรทัศน ์โทรศัพท์มอืถือ และโทรสาร เป็นต้น  

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทางอินเตอร์เน็ตเป็นหลักเป็นเครื่องมือที่ใช้กันมากที่สุด ซึ่งอาจจะเรียกว่า 

“Online Marketing” หรือ “Web Marketing” ก็ได้ ประชากรบนอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า “Netizen” มีจำนวน

เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  

วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปีเป็น “วันประชากรโลก (World Population Day)” จุดมุ่งหมายของวันสำคัญวันนี้

เพื่อให้เกิดความตระหนักในประเด็นปัญหาของประชากรโลก  

วันประชากรโลกกำหนดขึ้นโดยคณะมนตรีประศาสน์การของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา  เมื่อ 

พ.ศ. 2532 เกิดจากแรงดลใจของสาธารณชนที่ให้ความสนใจใน “วันห้าพันล้าน” ซึ่งเป็นวันที่คาดการณ์ว่า

ประชากรของโลกจะมีจำนวนประชากรเพิ่มเป็น 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) คนในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 

2530  

ในวันฉลองครบรอบวันประชากรโลกห้าพันล้านคนครบปทีี่ 20 เมื่อวันที ่11 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  

ประมาณจำนวนประชากรของโลกได้เพ่ิมข้ึนเป็น 6,727,551,263 คน และในปลายปี พ.ศ. 2554 ทั่วโลก  

เฉลิมฉลองที่โลกมีประชากรครบ 7,000 ล้านคน โดยการฉลองดังกล่าวเริ่มขึ้นในฟิลิปปินส์ ให้กับทารกเพศ

หญงิชื่อ ดานิกา เมย ์คามาโช  

สหประชาชาติประเมนิว่า ประชากรโลกจะแตะที่ระดับ 8,000 ล้านคนในป ีพ.ศ. 2568 และเพิ่มเป็น 

10,000 ล้านคนในป ีพ.ศ. 2626 แต่ตัวเลขดังกล่าวอาจสูงกว่านี้ ขึน้อยู่กับสิ่งต่างๆ ตั้งแต่อายุขัย ไปจนถึงการ

คุมกำเนิด และอัตราการเสียชีวิตของทารก ขณะที่จีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากสุดของโลกกว่า 1,300 

ล้านคน รองลงมาเป็นอินเดียที่มีประชากรมากกว่าหลักพันล้านคนแล้ว  

แม้ก่อนหน้านั้นทั่วโลกจะให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานในการกำหนดจำนวนบุตรและระยะเวลาที่

เหมาะสมในการมีบุตรได้อย่างเสรี โดยคาดว่าวิทยาการการคุมกำเนิดสมัยใหม่ ยังไม่กระจายได้ท่ัวถึง  
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วันประชากรโลก จึงมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ จัดงานและการให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่จะให้

สิทธิ์พื้นฐานดังกล่าวบรรลุความเป็นจริง เพิ่มโอกาสให้ประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลยากได้รับข้อมูลข่าวสารและ

การให้บริการที่จำเป็นในการวางแผนครอบครัว ผูโ้ดยเฉพาะประชาชนผู้ด้อยโอกาส รวมไปถึงเด็กวัยรุ่น  

10 ประเทศท่ีมจีำนวนประชากรมากท่ีสุดในโลก  

1. จีน 1,369 ล้านคน (19.84% ของประชากรโลก)  

2. อินเดีย 1,201 ล้านคน (16.96% ของประชากรโลก) 

3. อังกฤษ 304 ล้านคน (4.56% ของประชากรโลก)  

4. อินโดนีเซีย 232 ล้านคน (3.47% ของประชากรโลก)  

5. บราซิล 187 ล้านคน (2.80% ของประชากรโลก)  

6. ปากีสถาน 163 ล้านคน (2.44% ของประชากรโลก)  

7. บังกลาเทศ 159 ล้านคน (2.38% ของประชากรโลก)  

8. ไนจเีรยี 148 ล้านคน (2.22% ของประชากรโลก)  

9. รัสเซีย 142 ล้านคน (2.13% ของประชากรโลก)  

10. ญ่ีปุ่น 128 ล้านคน (1.92% ของประชากรโลก)     

 (อุทยานการเรียนรู้,2560)  

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรโลก  

1. การค้นคว้าทางการแพทย์ ที่มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธภิาพมากขึน้ เช่น การผลิตวัคซีน ปอ้งกัน

และรักษาโรค รวมถึงมีองค์การที่เกี่ยวกับการระบาดของโรคและวัฏจักรของการแพร่เชื้อโรค  

2. ความรู้เรื่องสุขอนามัยของประชากรประชากรโลกแทบทุกประเทศมีความรู้เรื่องสุขอนามัยมาก 

ข้ึนรวมทั้งมีการจัดการระบบ การวางแผนครอบครัวที่มีประสิทธภิาพ  

3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารทางการแพทย์ และสาธารณสุขได้ 

อย่างทั่วถึง เช่น ผู้ป่วยสามารถปรึกษาอาการกับแพทย์ ได้ทางโทรศัพท์หรือสื่อต่างๆ หรือการให้คำปรึกษา

ทางการแพทย ์ผ่านระบบโทรคมนาคมต่างๆ  

4. ระบบสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปผู้หญิงเริ่มมีบทบาททางสังคมมากขึ้น  ทำให้ผู้หญิงทีมีทัศนคติต่อ 

การแต่งงานเป็นด้านลบ ส่งผลให้จำนวนประชากรวัยเด็กลดน้อยลง  

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing)  

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เรียกกันว่ายุคนี้  คือ ยุคดิจิตอล ระบบการตลาดก็

เช่นเดียวกัน ผลจากเทคโนโลยีทำให้ระบบการตลาดเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มี

ความเจริญเตบิโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้การตลาดต้องปรับตัวให้ทัน กับระบบการค้า บทความนีม้ีวัตถุประสงค์

เพื่อเสนอแนวคิดทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า  Electronic Marketing หรือ E-Marketing เพื่อให้
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ผู ้อ ่านเข้าใจความแตกต่างระหว่างการตลาดแบบ  ดั ้งเดิม (Traditional Marketing) กับการตลาดแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ทัง้ทางด้านแนวคิด ลูกค้า สินค้าและบริการ และกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญ  

นิยามของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์หมายถึง การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้เครื่องมืออิเลก็ทรอนิกส์ 

เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย  เป็นกิจกรรม ที่เป็น

การสื่อสาร 2 ทาง และเป็นกิจกรรมที่นักการตลาดสามารถติดต่อกับผู้บริโภคได้ทั่วโลกและ ตลอดเวลา  

ลักษณะพิเศษของการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์  

1. ตลาดเป็นตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche Market) ลูกค้ามาที่เว็บไซต์มีจุดมุ่งหมาย จะซื้อสินค้าที่เขา

อยากได้ เช่น ผูท้ี่ต้องการซือ้รองเท้าก็จะเข้ามาดูเว็บที่ขายรองเทา้  

  2. เป็นการแบ่งส่วนตลาดเชิงพฤติกรรม (Behavioral Segmentation) การจัดกลุ่มลูกค้าพิจารณา

จากความ สนใจคุณค่าท่ีลูกค้าให้ต่อสินค้าหรือ บริการใดบริการหนึ่ง และวิถีชีวิตของลูกค้า ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้

เป็นสิ่งกำหนด พฤติกรรมของลูกค้า  

3. เป็นการตลาดแบบตัวต่อตัว (Personalize Marketing / P - Marketing) ลูกค้าสามารถ กำหนด

รูปแบบของสินค้าและบริการได้ตามความต้องการของตนซ่ึงอาจจะแตกต่างกับผู้อื่น  

4. ลูกค้ากระจายอยู่ทั่วโลก เพราะระบบอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ทั่วโลก  ทำให้ตลาด

กว้างใหญ่ไพศาล  

5. ทำธุรกิจได้ตลอดเวลา ผู้ขายสามารถเปิดร้านขายได้ 365 วัน 24 ชม. โดยมาตราฐานคงที่ ซึ่ง

คุณลักษณะ ข้อนี้ได้เปรียบกับการค้าแบบดั้งเดิม ซึ่งบุคลากรต้องการพักผ่อน ถ้าจะขาย 24 ชม. ต้องใช้

พนักงานขายถึง 2 -3 คน  

6. ข้อมูลของสินค้าและบริการเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  เพราะผู้บริโภคจะ

รู้จักและเกิดความรู้ในสินค้า (Product Knowledge) จากข้อมูลบนจอคอมพิวเตอร์ เขาไม่มีพนักงานขายคอย

แนะนำ  

7. ธุรกิจออนไลน์เป็นกิจกรรมทางการตลาดแบบผสม บนเว็บไซต์การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การ

ขาย การชำระเงนิและกิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้เกิดซือ้ขายสินค้า อยู่รวมกันบนเว็บไซต์  

8. เป็นการสื่อสาร 2 ทาง ผูซื้อ้กับผู้ขายสามารถโต้ตอบกันได้ทันที  

9. เป็นการดำเนินธุรกิจด้วยต้นทุนต่ำ เพราะใช้บุคลากรจำนวนน้อย การสื่อสารการตลาดทำได้

รวดเร็วและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ซึ่งถ้าเป็นการตลาดแบบดั้งเดิมการจัดทำแค็ตตาล็อก หรือชิ้นงานโฆษณา

จะต้องใช้เวลานาน และใช้งบประมาณสูง แต่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้ขายสามารถจัดทำได้เร็วและราคาถูก 

นอกจากนี้ธุรกิจแบบนี้ยังไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินถาวรที่ราคาสูง เช่น สถานที่ทำงาน อุปกรณ์สำนักงาน 

เพราะตดิต่อกับลูกค้าบนจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น  
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10. สินค้าบางประเภทจะถูกจัดส่งให้ลูกค้าได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว เช่น การดาวน์โหลดเพลง หรือ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

เครื่องมือหลักๆ ในการทำตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

1. เวิลด์ ไวด์ เว็บ (www) คือ การจัดทำเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเช่น เพื่อขายสินค้า 

เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท  

2. อีเมล์ (E-mail) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงใช้เป็นเครื่องมือในการสง่ข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้า 

หรือบุคคลที่พบปะด้วย  

3. เมล์ลิ่งลิสต์ (Mailing list) คือ กลุ่มของบุคคลที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ซึ่งในด้านการตลาด

ถือว่าเป็นเครื่องมือท่ีสำคัญมาก เพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด เนื่องจากแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วย

คนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน  

4. เว็บบอร์ด (Web board) คือ กระดานข่าวที่ให้ผูค้นเข้ามาเสนอแนวความคิดหรือพูดคุยกัน ในด้าน

การตลาดสามารถใช้เว็บบอร์ดเป็นที่สร้างกระแสได้ ซึ่งจะทำให้ผู้คนรู้จักหรือทราบในเรื่องที่เราต้องการ

สื่อสารซึ่งถือเป็นสื่อ (Medium) ชนิดหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ (บริษัท ไอเดียล ครีเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด, 

2560)  
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นิยามของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์หมายถึง การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้เครื่องมืออิเลก็ทรอนิกส์

เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นกิจกรรมที่เป็น

การสื่อสาร 2 ทาง และเป็นกิจกรรมที่นักการตลาดสามารถติดต่อกับผู้บริโภคได้ทั่วโลกและตลอดเวลา  

ลักษณะพิเศษของการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์  

1. ตลาดเป็นตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche Market) ลูกค้ามาที่เว็บไซต์มีจุดมุ่งหมายจะซื้อสินค้าที่เขา

อยากได้ เช่น ผูต้้องการซือ้รองเท้าก็จะเข้ามาดูเว็บที่ขายรองเทา้  

2. เป็นการแบ่งส่วนตลาดเชิงพฤติกรรม (Behavioral Segmentation) การจัดกลุ่มลูกค้าพิจารณา

จากความ สนใจคุณค่าที่ลูกค้าให้ต่อสินค้าหรือบริการใดบริการหนึ่ง และวิถีชีวิตของลูกค้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้

เป็นสิ่งกำหนดพฤติกรรมของลูกค้า  

3. เป็นการตลาดแบบตัวต่อตัว (Personalize Marketing / P - Marketing) ลูกค้าสามารถกำหนด

รูปแบบของสินค้าและบริการได้ตามความต้องการของตนซึ่งอาจจะแตกต่างกับผู้อื่น เช่น www.ivillege.com 

เสนอเมนูอาหารให้แม่บ้านเลือกโดยให้แม่บ้านเลือกประเภทของวัตถุดิบ  และระยะเวลาในการประกอบ

อาหารเอง แม่บ้านก็จะได้เมนูอาหารพร้อมวิธกีารปรุง  

4. ลูกค้ากระจายอยู่ทั่วโลก เพราะระบบอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ทั่วโลก ทำให้ตลาด

กว้างใหญ่ไพศาล  

5. ทำธุรกิจได้ตลอดเวลา ผู้ขายสามารถเปิดร้านขายได้ 365 วัน 24 ชม. โดยมาตราฐานคงที่ ซึ่ง

คุณลักษณะ ข้อนี้ได้เปรียบกับการค้าแบบดั้งเดิม ซึ่งบุคลากรต้องการพักผ่อน ถ้าจะขาย 24 ชม. ต้องใช้

พนักงานขายถึง 2 -3 คน  

6. ข้อมูลของสินค้าและบริการเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  เพราะผู้บริโภคจะ

รู้จักและเกิดความรู้ในสินค้า (Product Knowledge) จากข้อมูลบนจอคอมพิวเตอร์ เขาไม่มีพนักงานขายคอย

แนะนำ  

7. ธุรกิจออนไลน์เป็นกิจกรรมทางการตลาดแบบผสม บนเว็บไซต์การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การ

ขาย การชำระเงนิและกิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้เกิดซือ้ขายสินค้า อยู่รวมกันบนเว็บไซต์  

8. เป็นการสื่อสาร 2 ทาง ผูซื้อ้กับผู้ขายสามารถโต้ตอบกันได้ทันที  

9. เป็นการดำเนินธุรกิจด้วยต้นทุนต่ำ เพราะใช้บุคลากรจำนวนน้อย การสื่อสารการตลาดทำได้

รวดเร็วและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ซึ่งถ้าเป็นการตลาดแบบดั้งเดิมการจัดทำแค็ตตาล็อก หรือชิ้นงานโฆษณา

จะต้องใช้เวลานาน และใช้งบประมาณสูง แต่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้ขายสามารถจัดทำได้เร็วและราคาถูก 

นอกจากนี้ธุรกิจแบบนี้ยังไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินถาวรที่ราคาสูง เช่น สถานที่ทำงาน อุปกรณ์สำนักงาน 

เพราะตดิต่อกับลูกค้าบนจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น  
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10. สินค้าบางประเภทจะถูกจัดส่งให้ลูกค้าได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว เช่น การดาวน์โหลดเพลง หรือ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ความแตกต่างระหว่างการตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) กับการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Marketing)  

ถ้าพิจารณาในเชิงเปรียบเทยีบระหว่างการตลาดแบบดั้งเดิมและการตลาดเล็กทรอนิกส์ พอสรุปได้ดังตาราง

ข้างล่างนี ้

 

 ปัจจัยทางการตลาด  การตลาดแบบด้ังเดมิ  การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

 ลูกค้า  หลากหลาย  เฉพาะกล ุ ่ มส ่ วนใหญ ่ม ีความร ู้

ค่อนข้างสูง ในประเทศไทยเป็นคนใน

เมอืงเป็นส่วนใหญ่  

 การวิจัยตลาด  มักทำกับกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม  ทำกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  

 การแบ่งส่วนตลาด  ใช ้เกณฑ์สภาพภูม ิศาสตร์  และ

ประชากรศาสตร์เป็นหลัก  

ใช้เกณฑ์พฤติกรรมศาสตร์เป็นหลัก  

 ประเภทของสินค้า  แบ่งได้หลายแบบที่นิยมคือแบ่งตาม

พฤต ิกรรมการซ ื ้อค ือ  แบ ่งเป็น

ส ิ นค ้ าอ ุ ป โภคบร ิ โ ภค  ส ินค ้ า

อุตสาหกรรมและบริการ  

แบ่งตามวิธกีารขนส่ง คือสินค้าท่ีต้อง

ใช้บริการการจัดส่งกับสินค้าที่ดาวน์

โหลดจากอินเตอร์เน็ต  

 

 

ปัจจัยทางการตลาด การตลาดแบบด้ังเดมิ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

สินค้า  บริษัทพัฒนาสินค้าแล้วทดสอบ

การยอมรับจากผู้บริโภค  

ส่วนมากเป็นการผลิตตามความ

ต้องการของลูกค้าแต่ละราย  มี

ความยืดหยุ่นสูง  

ราคา  กำหนดโดยบริษัท  ขึน้อยู่กับสินค้าและบริการที่ลูกค้า

เลือก ดังนั้นลูกค้าจึงเป็นผู้กำหนด

ราคา  

การจัดการการขาย  ลูกค้าพิจารณาข้อมูลจากการ

นำเสนอของพนักงานขายหรือสื่อ

โฆษณาอื่นๆ  

เป ็นการแลกเปล ี ่ยนข ้อม ูลกัน

ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ผู้ซื้อเป็นผู้
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เลอืกข้อมูลตามความต้องการของ

ตน  

ช่องทางการจัดจำหน่าย  ขายผ ่ านคนกลาง  หร ื อผ ่ า น

พนักงานขาย  

ขายตรงไปยังผู้ซ้ือ  

การคลอบคลุมเขตการขาย  คลอบคลุมเป็นบางพืน้ที ่ สามารถขายได้ทุกที่ทั่วโลก  

การสื่อสารการตลาด  ใช้ทั้งกลยุทธ์ผลัก (push strategy) 

และกลยุทธ์ดึง (pull strategy ) คือ

โฆษณาทัง้คนกลางและผูบ้ริโภค  

ใช ้กลยุทธ์ดึง (pull strategy) คือ

โฆษณาโดยตรงไปยังผู้บริโภค  

 

หน่วยงานที่ถูกทดแทนจากการค้าบนเว็บไซต์  

เนื่องจากการดำเนินธุรกิจบนเว็บไซต์เป็นการรวบรวมหน้าที่งานทางธุรกิจเกือบทั้งหมด  ทำให้บริษัทไม่

จำเป็นต้องมีหน่วยงานและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เคยมีในการค้าแบบดั้งเดิม 

 
ประเภทของสินค้าและบริการ  

สินค้าและบริการที่นำเสนอขายทางอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งประเภทตามการขนส่ง ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 

ประเภทคือ  

1. สนิค้าที่จับต้องได้ (Hard Goods)  

2. สนิค้าที่จับต้องไม่ได้ (Soft Goods)  
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3. บริการ (Service)  

สินค้าท่ีจับต้องได้ (Hard Goods)  

เป็นสินค้าที่ผู้ขายต้องจัดส่งไปให้ผู้ซื้อ ถ้าผู้ขายขายสินค้าประเภทนี้จะต้องจัดหาบริษัทขนส่ง

สินค้า ศึกษารายละเอียดและเงื ่อนไขการจัดส่งของแต่ละบริษัท  อาทิเช่น การคำนวณค่าขนส่ง 

ประเภทของสินค้าที่รับขนส่ง ปริมาณการขนส่ง เป็นต้น เพราะบางบริษัทอาจไม่รับขนส่งสินค้าที่เน่า

เสียง่าย เช่น ดอกไม้ นอกจากนี้บริษัทยังต้องจัดการเกี่ยวกับโกดังสินค้าเพราะต้องสต็อกสินค้าเอาไว้  

เพื่อเตรียมขาย อเมซอน ร้านหนังสือบนเว็บรายใหญ่ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ได้นำเสนอจุดขายจุดหนึ่งคือ 

การจัดส่งที่รวดเร็ว ซึ่งทำให้บริษัทต้องสำรองหนังสือไว้ในคลังสินค้าเป็นจำนวนมาก  การจัดส่งให้

ลูกคา้ได้อย่างรวดเร็วเป็นจุดขายที่ดี แต่ในขณะเดยีวกันก็เป็นจุดอ่อนในด้านค่าใช้จ่ายที่บริษัทต้องเสีย

ไปในการจัดเก็บสนิค้า  

สินค้าท่ีจับต้องไม่ได้ (Soft Goods)  

เป็นสินค้าที่ผู้ขายไม่จำเป็นต้องจัดส่งให้ผู้ซื้อเพราะเป็นสินค้าที่ผู้ซื้อสามารถดึงหรือที่เรียกว่า 

ดาวน์โหลดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขายมาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ซื้อ  สินค้ากลุ่มนี้ได้แก่ 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ข้อมูลประเภทต่างๆ และเพลง เป็นต้น การขายสนิค้าประเภทนี้ใช้เงินลงทุนต่ำ

กว่าประเภทแรก เพราะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและงานไดห้ลายรายการ อาทิเช่น ค่าก่อสร้างหรือ

เช่าโกดังเก็บสินค้า เงินลงทุนในสินค้าคงคลัง และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า เป็นต้น แต่ผู้ขายสินค้า

ประเภทนี้จะต้องลงทุนในเทคโนโลยี ซึ่งบางครั้งจะต้องให้ผู้ซื้อดาวน์โหลดโปรแกรมบางโปรแกรมจึง

จะสามารถใช้บริการของผู้ขายได้  

บริการ (Services)  

เป็นบริการที่ผู้ขายจัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์  โดยไม่ได้ขายสินค้าหรือ

บริการ บริการที่เสนออาจเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต เช่น บริการของอินเตอร์เน็ตเซอร์วิส

โพรไวด์เดอร์ (Internet service provider-ISP) ซึ่งบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการกับเจ้าของร้านค้าหรือบุคคล

ทั่วไปในการจับจองเนื้อที่ของเว็บไซด์เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือบางบริการอาจเป็นบริการ

ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ตเช่น เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์รวมของข้อมูลข่าวสารที่เรียกว่า พอร์ทอล ไซต์ 

(Portal site) ซึ่งให้บริการในการค้นหาข้อมูลซึ่งเรียกว่า เสริซ์เอนจิน้ (Search engine) ผู้ต้องการข้อมูล

ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดๆ สามารถค้นหาได้โดยพิมพ์คำที่มีความหมายถึงประเภทของข้อมูลที่ต้องการ ก็

จะได้ข้อมูลตามที่ต้องการ  

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเว็บไซต์ส่วนใหญ่มักจะมีสินค้าและบริการครบทั้ง 3 ประเภท เพื่อเป็น

การให้บริการลูกค้าครบวงจร 
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จากภาพ จะเห็นว่าขบวนการจะเป็นดังนี้  

ข้ันตอนที ่1 ผูข้ายจัดหาสินค้าแล้วเสนอขายต่อผูบ้ริโภคทางอนิเตอร์เน็ต  

ข้ันตอนที ่2 ผูบ้ริโภคใช้อินเตอร์เน็ตเห็นขอ้มูลของสินค้า  

ข้ันตอนที ่3 เมื่อผูบ้ริโภคเปรียบเทยีบข้อมูลต่างๆ แล้ว ตกลงตัดสินใจซ้ือจากผูข้าย  

ข้ันตอนที ่4 เมื่อผูบ้ริโภคสั่งซือ้สินค้าโดยผ่านบัตรเครดิตหรือบรกิารอื่นของธนาคาร เช่น  

เช็ค ส่วนใหญ่จะเป็นการตัดบัญชีผ่านบัตรเครดิต  

ข้ันตอนที ่5 เมื่อธนาคารตรวจสอบเครดิตของผู้ซ้ือแล้วก็จะส่งข้อมูลเข้ามาใน  

อินเตอร์เน็ต  

ข้ันตอนที ่6 ผูข้ายได้รับทราบข้อมูลจากธนาคารก็จัดเตรียมสินค้าตามที่ผู้ซ้ือต้องการ  

ขั้นตอนที่ 7 ผู้ขายทำการเลือกบริษัทขนส่ง แล้วเตรียมสินค้าให้พร้อมสำหรับการขนส่ง แล้วส่งไป

บริษัทขนส่ง หรือบริษัทขนส่งมารับสินค้าแล้วแต่กรณี  

ข้ันตอนที ่8 บริษัทขนส่งจัดส่งสินค้าไปยังผูซื้้อพร้อมเก็บค่าธรรมเนียม / ภาษีแล้วแต่  

กรณี  

ข้ันตอนที ่9 ผูซื้อ้จ่ายเงินโดยธนาคารหักบัญชีของผู้ซ้ือ  

ข้ันตอนที ่10 ธนาคารจ่ายเงินให้ผู้ขาย  

เครื่องมือหลักๆ ในการทำตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

1. เวิลด์ ไวด์ เว็บ (www) คือ การจัดทำเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเช่น  เพื่อขายสินค้า เพื่อ

ประชาสัมพันธ์บริษัท  
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2. อีเมล์ (E-mail) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้า  หรือ

บุคคลที่ตัดปะด้วย  

3. เมล์ลิ่งลิสต์ (Mailing list) คือ กลุ่มของบุคลที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ซึ่งในด้านการตลาดถือว่าเป็น

เครื่องมือที่สำคัญมาก เพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด เนื่องจากแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยคนที่

สนใจในเรื่องเดียวกัน 

4. เว็บบอร์ด (Web board) คือ กระดานข่าวที่ให้ผูค้นเข้ามาเสนอแนวความคิดหรือพูดคุยกนั ในด้านการตลาด

สามารถใช้เว็บบอร์ดเป็นที่สร้างกระแสได้ ซึ่งจะทำให้ผู้คนรู้จักหรือทราบในเรื่องที่เราต้องการสื่อสารซึ่งถือ

เป็นสื่อ (Medium) ชนิดหนึ่งในการประชาสัมพันธ์  

 

ประเภทของการค้าบนอินเตอร์เน็ต  

ผู้ประกอบการอินเตอร์เน็ตมีกลุ่มเป้าหมายหลักๆ อยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นธุรกิจ และกลุ่มที่เป็นผู้บริโภค 

ลักษณะและกลยุทธ์การตลาดหลักๆ เป็นดังนี ้ 

1. ธุรกจิกับธุรกจิ (Business to business หรือ B to B) เป็นการติดต่อธุรกิจระหว่างบริษัทกับ บริษัท เช่น 

บริษัทผู้ผลิตรองเท้าในประเทศไทยกับบริษัทตัวแทนจำหน่าย ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะสั่งซื้อ รองเท้า

เพื่อไปขายต่อผู้ค้าปลีกหรือผู้บริโภค กรณีนี้ผู้ซื้อมักจะเป็นผู้กำหนดรูปแบบของรองเท้าให้ผู้ผลิตใน ประเทศ

ผลิต เช่นเดยีวกับการตลาดแบบดั้งเดิม ลักษณะหลักๆของตลาดธุรกิจมีดังนี้  

- มีจำนวนผูซื้อ้และรายการคำสั่งซือ้น้อยราย  

- แต่ละคำสั่งซ้ือมีปริมาณสินค้าเป็นจำนวนมาก  

- การจัดส่งสินค้าเป็นปริมาณมากต้องใช้บรษิัทจัดส่งท่ีมีความชำนาญ  

- ราคาจะเป็นราคาขายส่งเพื่อให้ผู้ซ้ือทางธุรกิจสามารถตั้งราคาขายปลีกให้แข่งขันได้  

 

กลยุทธ์การตลาดหลักๆ มีดังนี ้ 

1. ให้ข้อมูลแก่ลูกค้ามากที่สุด เพราะผู้ซ้ือทางธุรกิจตอ้งการละเอียดมากเช่น ผูผ้ลิตผลิตรองเท้าได้กี่

แบบ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนการผลิต ประเภทของวัสดุที่ใช้ผลิต ขนาด ราคาตามปริมาณการสั่งซื้อ 

การขนส่ง ธนาคารที่ตดิต่อ ค่าธรรมเนียม และภาษอีากรของแต่ละประเทศ และบริการอื่นๆ ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้

ผูซื้อ้ทางธุรกิจตอ้งนำมาเปรียบเทียบกับผู้ผลิตรายอื่น แล้วนำมาคำนวณหาผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับ  

2. ผูข้ายใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยปรกติผู้ซื้อทางธุรกิจมักได้รับ

อนุญาตให้รหัสผ่านเพื่อเข้าไปดูข้อมูลทางการค้าในระดับท่ีลึกกว่าลูกค้าทั่วไป  

3. ทำวิจัยตลาดบนเว็บไซต์ เพื่อทราบความต้องการของลูกค้า และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัลูกค้า

ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการตลาดต่อไป  
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4. ใช้ระบบการแลกเปลี่ยนขอ้มูลซ่ึงกันและกันที่เรียกว่า “Electronic data interchange หรือ EDI” ซ่ึง

เป็นระบบที่ทำให้ผู้ซ้ือและผู้ขายสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว เช่นระบบสต็อกสินค้า เมื่อผู้บริโภค 

ซึ่งเป็นผู้ซื ้อคนสุดท้าย ซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้า และทำให้จำนวนสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าของ

ห้างสรรพสินค้าถึงจุดที่ต้องสั่งซื้อใหม่ ข้อมูลนี้จะถูกส่งจากห้างสรรพสินค้าไปยังบริษัทผู้ขาย ทำให้บริษัท

ผู้ขายได้ข้อมูลการสั่งซื้ออย่างรวดเร็ว และส่งสินค้าได้ทันเวลา ทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้ผลประโยชน์เต็มที่จากการ

ดำเนนิธุรกิจ  

 

2. ธุรกิจกับผู้บริโภค (Business to consumer หรือ B to C) เป็นการติดต่อธุรกิจ ระหว่างผู้ผลิตหรือ

ผู้ขายกับผู้ซื้อที่เป็นผู้บริโภคคนสุดท้าย (Consumer) ซึ่งซื้อเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ผู้ซื้อในประเทศ

ไทย สั่งซือ้หนังสือจาก www.amazon.com  

ลักษณะหลักๆ ของตลาดผู้บริโภคมีดังนี้  

- มีจำนวนผูซื้อ้หรือผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์มากราย  

- แต่ละคำสั่งซ้ือมีปริมาณน้อย  

- เสนอขายสินค้าให้ผู้ซ้ือแต่ละรายตามความต้องการของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน  

- ผูซื้อ้นำสินค้าไปใช้ในการอุปโภคหรือบริโภคมิได้นำไปขายต่อ  

กลยุทธ์การตลาดท่ีสำคัญ  

1. การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Targeting and positioning) ต้อง

สอดคล้องกัน เช่น www.nike.com สร้างขึ้นมาเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักกีฬา ตำแหน่งผลิตภัณฑ์จึงเป็น

ศูนย์รวมของเครื่องกีฬา  

2. การตั้งชื่อ (Branding) การตั้งชื่อในการตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องคำนึงความง่ายถึงการ

ค้นหาของผู้ซ้ือเป็นหลัก ดังนั้นการตั้งชื่อจะต้องบ่งบอกคุณลักษณะของสินค้า (Functional Brand name) และ

ต้องใช้คำศัพท์ท่ีเป็นสากล  

3. ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (Interactivity) คือต้องสามารถสื่อสาร 2 ทาง ผู้ขายและผู้ซื ้อต้อง

สามารถโต้ตอบกันได้ และต้องรวดเร็ว  

4. ข้อมูลของสินค้า (Product information) เป็นปัจจัยที่สำคัญ เพราะการขายบนเว็บจะต้องทำเว็บให้

ทำหน้าที่เหมือนโชว์รูม พนักงานขาย และพนักงานบริการบนเว็บ ไม่มีพนักงานขายคอยแนะนำสินค้า ไม่มี

แค็ตตาล็อก สินค้าให้อ่าน และไม่มีคนคอยเชียร์ให้ซื้อสินค้า ดังนั้น “ข้อมูล” จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการ

ตัดสินใจซ้ือของลูกค้า  

5. การแนะนำสินค้า (Product recommendation) เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญกลยุทธ์หนึ่ง เพื่อช่วยเร่งเร้า

การตัดสินใจซื้อของลูกค้าให้เร็วขึ้น เพราะบนเว็บไม่มีพนักงานทำหน้าที่ปิดการขาย www.clinique.com ซึ่ง

เสนอขายเครื่องสำอางค์คลีนิกจะทำการวิจัยลักษณะผิวพรรณของลูกค้าก่อน  โดยให้ลูกค้ากรอกข้อมูล
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ส่วนตัว แล้วสรุปประเภทของผิวของลูกค้า และเมื่อลูกค้าต้องการสินค้าประเภทใด ก็จะแนะนำสินค้าให้ตรง

กับลักษณะของผิวของลูกค้า 

 
ตัวอย่างเว็บไซต์ www.clinique.com 

 

6. สร้างจุดเด่นให้กับเว็บไซต์ (Web site differentiation) เนื่องจากเว็บไซต์มีอยู่เกือบ 10 ล้านเว็บ 

ดังนั้นการสร้างความแตกต่างจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญ www.rotten.com เป็นเว็บที่รวบรวมสิ่งที่น่าเกลียด

น่ากลัว ก็สามารถสร้างความฮอืฮาและเรยีกร้องความสนใจจากกลุ่มเปา้หมายที่ชอบเรื่องราวเหล่านี้  

7. เพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้า (Enhancing the product) ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง 

หาบริการใหม่ๆ นำเสนอแก่ลูกค้า  

8. พยายามกระตุ้นให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บมาซ้ำบ่อยๆ (Encouraging repeated visits) กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่

สำคัญ เพราะการที่มผีูม้าเยี่ยมชมบ่อย เปรียบเสมือนกับร้านค้าหรือธุรกิจที่มีผู้คนพลุกพล่าน ซ่ึงทำให้โอกาส

ในการขายสินค้าและบริการสูงตามไปด้วย และนอกจากนี้การที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมทำให้เจ้าของเว็บสามารถ

กำหนดราคาค่าโฆษณาได้สูง เว็บที่มีคนมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่จะเป็นเว็บที่เป็นศูนย์รวมข้อมูล 

(Portal web site) อาทิเช่น www.aol.com, www.yahoo.com และเว็บอื่นๆ อีกมากมาย การให้เข้ามาเยี่ยมชม

ซ้ำทำได้หลากหลายวิธี เช่น www.garfield.com มีรูปการ์ตูนการ์ฟิลด์ให้พิมพ์เพื่อฝึกหัดระบายสี โดยเปลี่ยน

รูปทุก 2 สัปดาห์ www.mcdang.com ซ่ึงเป็นเว็บของรายการโทรทัศน์ท่ีมีเรตติ้งสูง ดำเนนิรายการโดย มล.ศิริ

เฉลิม สวัสดิวัฒน์ หรือรู้จักกันในนาม "หมึกแดง" จะมีรายการอาหารที่คุณหมึกแดงนำเสนอในรายการ
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โทรทัศน์ซึ่งมีอยู่หลายสถานีในหนึ่งสัปดาห์ และทุกสัปดาห์ผู้สนใจจะต้องเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อพิมพ์รายการ

อาหาร ซ่ึงประกอบด้วยส่วนผสมและวิธกีารปรุง  

 

 

ตัวอย่างเว็บไซต์ www.garfield.com 

 
 

9. สร้างเว็บให้เป็นแหล่งชุมชน (Building community) กลยุทธ์สำคัญอกีประการหนึ่งคือ สร้างเว็บให้

เป็นศูนย์รวมของผู้คนเพื่อให้มีผู้เข้าเยี่ยมชมอยู่ตลอดเวลาและเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ  www.pantip.com เป็น

เว็บที่แบ่งชุมชนตามความสนใจในเว็บบอร์ด (เป็นกระดานข่าวที่ให้ผู้คนเข้าไปเสนอความคิดเห็นในเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง) เช่น กลุ่ม รัชดา เป็นชุมชนของคนที่สนใจในเรื่องรถยนต์ เครื่องเสียง และโทรศัพท์มือถือใครมี

คำถามเรื่องเหล่านีก้็สามารถเขียนเข้าไปถามได้ และสมาชิกผูรู้้จะเขียนเข้ามาตอบ การที่แต่ละกลุ่มมีสมาชิก

สนใจในเรื่องเดียว ในด้านการตลาด จัดว่าเป็นการแบ่งส่วนตลาดที่มีประสิทธภิาพมาก สมาชิกของแต่ละกลุ่ม

จะเข้าไปอ่านข้อมูลในกระดานข่าวอย่างสม่ำเสมอ นับเป็นการสร้างความซ่ือสัตย์ต่อตรายี่หอ้ (Brand loyalty) 

ที่ดี  
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10. ตอบสนองความพึงพอใจลูกค้าให้มากที่สุด (Customizing) กลยุทธ์นี้อยู่ภายใต้แนวคิดว่าสินค้า

หรือบริการบนเว็บไม่ใช่สินค้าทั่วไปที่วางขายอยู่ตามท้องตลาด  บริษัทท่องเที่ยวที่ขายบริการท่องเที่ยวผ่าน

เว็บจะต้องระลึกถึงการทำให้ลูกค้าสนุกกับโปรแกรมตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรสอบถามความต้องการของ

ลูกค้า เช่น สถานที่ อาหาร กิจกรรม ที่พัก และพาหนะเดินทางท่ีลูกค้าชอบ แล้วจึงจัดรายการตามนั้น ซ่ึงจะ

ทำให้ลูกค้าพอใจสูงสุด และเป็นการหลีกเลี่ยงการตัดราคาด้วย www.newsingapore.com ใช้กลยุทธ์นี้  

11. การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ต้องพิจารณา อาจทำได้หลาย

รูปแบบเช่น การแจกตัวอย่างสินค้า (Sampling) ซึ่งบริษัทขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์นิยมนำมาใช้ การแจก

คูปองลดราคา โรงภาพยนตร์อีจีวี มักจะให้ผู้เข้ามาที่เว็บพิมพ์คูปองส่วนลดราคาเพื่อใช้ในการซื้อบัตรชม

ภาพยนตร์ www.alladvantage.com ส่งเสริมการขายด้วยวิธแีจกเงินแก่ผูเ้ข้ามาในเว็บไซต์ ถ้าใช้เวลานานก็จะ

ได้เงินมาก และถ้าแนะนำผู้อื่นก็จะได้เงินค่าแนะนำด้วยเมื่อผู้ถูกแนะนำท่องเว็บนี้  กลยุทธ์คล้ายกับกลยุทธ์

การขายตรงแบบหลายชั้น (Multi level marketing)  

12. การตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) การตลาดเชิงกิจกรรมมักเป็นที่สนใจของผู้คนละ

ม ักจะบอกต ่อๆก ันไป  (Word of mouth marketing) ซ ึ ่ งจะทำให ้ เว ็บไซต ์ เป ็นท ี ่ ร ู ้ จ ักอย ่ างรวดเร็ ว 

www.ourfirstime.com ที่เคย ฮือฮาด้วยการแถลงข่าวจะจัดให้มีการถ่ายทอดสดกิจกรรมทางเพศของชาย

หญงิคู่หนึ่ง เคยสร้างความเกรียวกราวมาแล้ว ผูค้นจดจำได้นานในด้านการตลาดถือว่าประสบความสำเร็จใน

การสร้างความรู้จักเว็บ (Brand awareness) แต่จะได้ทัศนคติที่ดีต่อเว็บหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสังคมในแต่ละ

ประเทศ อีกก ิจกรรมหนึ ่งซ ึ ่งน ิยมใช้ก ันเพราะทำให ้เป ็นที ่ร ู ้จ ักกันอย ่างรวดเร ็วค ือมีเกมให้เล่น  

www.madoo.com, www.catcha.co.th และอีกหลายๆ เว็บ ดังได้เพราะมีเกมทายท่ีผิดของภาพเหมือน (Photo 

hunt) ให้ผู้คนเข้ามาร่วมกิจกรรม  

13. ใช้อีเมล์เป็นเครื ่องมือในระบบการจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์  (CRM : Customer relationship 

management) เมื่อบริษัทมีข่าวสารหรือโปรแกรมส่งเสริมการขายเฉพาะตัว  สามารถใช้อีเมล์เป็นเครื่องมือ 

เพราะเป็นการตลาดทางตรง ซ่ึงลูกค้ารายอื่นไม่จำเป็นต้องทราบ  

14. สิ่งจูงใจอื่นๆ (Other incentives) นอกจากกลยุทธ์ดังกล่าวแล้ว กลยุทธ์ที่นิยมใช้กันเพื่อจูงใจให้

ผูค้นมาที่เว็บคือห้องสนทนา (Chat), อิเล็กทรอนิกส์โปสการ์ด, รายงานอากาศ, แผนท่ีเดินทางและข้อมูลอื่นๆ  

15. ต่อเชื่อมกับเว็บอื่น (Web linking) ที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่ต้อง

เสียเวลาในการเปิดเว็บใหม่ เป็นการทำเว็บให้เป็นศูนย์รวมคล้ายๆกับห้างสรรพสินค้าที่น่ากลยุทธ์ “One – 

stop – shopping” มาใช้  

16. โฆษณาประชาสัมพันธ์ในเว็บที่เป็นที่นิยม เช่น www.yahoo.com เพราะสามารถเข้าถึงผู้บริโภค

ได้เป็นจำนวนมาก 
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17. ส่งเสริมการขายนอกเว็บ (Offline promotion) การที่จะทำให้เว็บเป็นที่รูจั้ก ต้องสื่อสารการตลาดแบบครบ

วงจร (Integrated marketing communication) คือใช้สื่ออื่นๆ นอกเว็บด้วย เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อต่างๆ  

ประโยชน์ของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

การตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประโยชน์ต่อผู้ซ้ือและผูข้ายทำให้ธุรกิจดำเนนิไปอย่างรวดเร็วด้วย

ต้นทุน ที่ต่ำ ข้อดีการตลาดแบบนีพ้อสรุปได้ดังนี้  

สำหรับผู้ประกอบการ  

1. ประหยัดเงิน เพราะเอกสารประกอบการขายเช่นแค็ตตาล็อค โบว์ชัวร์ และเอกสารประกอบการ

ขายอื่นๆ ไม่ต้องพิมพ์ในกระดาษทำให้ผลิตเอกสารได้รวดเร็ว สวยงาม นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยน

เอกสารเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ การจัดส่งก็ทำได้รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร 

เหตุผลเหล่านี้ทำให้ต้นทุนในการสื่อสารต่ำลง  

2. ประหยัดเวลาและลดขั้นตอนทางการตลาด เนื่องจากไม่ต้องใช้เวลาในการผลิตสื่อทั้งทางด้าน

การประสานงานกับบริษัทโฆษณาและการผลิตเอกสาร ลดขั้นตอนการใช้พนักงานขายในการเข้าพบลูกค้า 

ผูป้ระกอบการสามารถเสนอข้อมูลให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และเมื่อลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

หรือเฉพาะเจาะจงผู้ประกอบการก็สามารถจัดทำได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงทำให้การซือ้ขายสะดวกขึน้  

3. ผู้ขายสามารถกำหนดขบวนการการซื้อได้ เพราะการขายบนเว็บผู้ขายสามารถจัดขั้นตอนการ

จัดซื้อให้ลูกค้าดำเนนิตามข้ันตอนที่กำหนดด้วยการอำนวยความสะดวกในเรื่องของแบบฟอร์มและการกรอก 

เพียงลูกค้าคลิ๊กเม้าท์เท่านั้น ขบวนการในการซื้อก็จบลง ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

อย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด  

4. ผู้ขายสามารถให้ข้อมูบแก่ลูกค้าได้มากเท่าที่ลูกค้าต้องการและข้อมูลจะเป็นมาตรฐาน  ซึ่งถ้า

เปรียบเทียบกับการตลาดแบบดั้งเดิมที่ใช้พนักงานเป็นผู้ให้ข้อมูล มาตราฐานของข้อมูลจะขึ้นอยู่กับความ

เหนื่อยและอารมณ์ของพนักงาน  

5. ตลาดกว้างใหญ่ไพศาล เพราะสามารถขายให้กับลูกค้าทั่วโลก ดังนั้นระยะทางและเวลาจะไม่เป็น

อุปสรรคสำหรับการขาย  

6. กำจัดอุปสรรคในการขายสินค้าในบางประเทศเพราะสามารถขายให้กับทุ กคนที ่มีเคร ื ่อง

คอมพิวเตอร์ กฎ ระเบียบ และข้อจำกัดต่างๆ ทางการค้าซึ่งเคยเป็นอุปสรรคในการตลาดแบบดั้งเดิมจะไม่

เป็นอุปสรรคอีกต่อไป โดยเฉพาะยิ่งสินค้าที่ซือ้ขายด้วยวิธดีาวน์โหลด  

7. สามารถขายและสื่อสารได้ตลอดเวลาด้วยมาตรฐานเดียวกันตลอด  365 วัน และ 24 ชั่วโมง ซึ่ง

ทำให้สามารถขายได้ตลอดเวลา  

8. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทำได้กว้างขวาง เพราะสามารถเชื่อมโยงกับเว็บต่างๆได้ ผู้สนใจ

สามารถ ค้นหาข้อมูลจากเว็บอื่นได้ ทำให้เข้าถึงผูซื้อ้ได้มาก  
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9. ข้อมูลจากผู้ซื้อทำให้นักการตลาดปรับแผนและกลยุทธ์การตลาดได้อย่างรวดเร็ว  ข้อเสนอแนะ

หรือข้อคิดเห็นของผู้ซ้ือจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงสินค้า ราคา เง่ือนไขและกลยุทธ์การตลาดต่างๆได้  

10. ผู้ประกอบการสามารถสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของคู่แข่งขันได้โดยการเข้าไปใน

เว็บของคู่แข่งขันก็จะทราบกลยุทธ์การตลาด ทำให้สามารถปรับแผนการตลาดได้อย่างรวดเร็ว  

 

ข้อดสีำหรับลูกค้า  

1.ลูกค้าสามารถเลอืกสินค้าและบริการได้ทั่วโลกทำให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุด 

2. ผูซื้อ้จ่ายเงินซ้ือสินค้าน้อยลง เพราะผู้ขายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทางด้านคนกลาง นอกจากนี้ผู้ขาย

มักจะขายในราคาใกล้เคียงกับคู่แข่งขันเพราะผูซื้อ้สามารถเปรียบเทยีบราคาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  

3. ผูซื้อ้ประหยัดเวลาในการเลอืกซือ้ เพราะสามารถหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและใกล้เคียงกับความ

เป็นจรงิ ในการตลาดแบบดั้งเดิมผู้ซือ้ต้องเดินทางหลายแห่ง หรือต้องเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปยังสถานที่

ขายสินค้า แม้ว่าถึงสถานที่ขายก็อาจมีสินค้าให้เปรียบเทียบได้ไม่ครบ แต่การเลือกซื้อบนเว็บสามารถ

เปร ียบเทียบสินค ้าได ้ครบและด้วยเทคโนโลยีสามารถทำให ้ส ินค้าใกล้เค ียงความจริงมากที ่สุด  

www.folksvagen.com เป็นเว็บที่ลูกค้าที่เข้าไปดูสามารถเห็นรถยนต์ได้ทุกมุม แม้กระท่ังภายในรถยนต์  

คุณสมบัติของนักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะประสบผลสำเร็จ  

นักการตลาดที่ทำการค้าบนอินเตอร์เน็ต จะตอ้งมคีุณสมบัติ ดังนี ้ 

1. มีความคิดสร้างสรรค์ เหมอืนการตลาดทั่วไปท่ีนักการตลาดต้องตกแต่งหน้าร้านให้สามารถดึงดูด

หรือเรียกร้องความสนใจ นักการตลาดจะต้องปรับเว็บให้เป็นที ่น่าสนใจตลอดเวลา เพราะถ้าไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงจะทำให้ลูกค้าเบ่ือและเลิกสนใจเว็บ  

2. เป็นผู้รู้จักพฤติกรรมของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง จะต้องเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 

และรู้วิธีจูงใจลูกค้าให้เยี่ยมชมเว็บอย่างสม่ำเสมอ  

3. เป็นผู้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการตลาดบนเว็บเป็นการสื่อสาร 2 ทาง ลูกค้าจะสามารถ

ติดต่อกับผู้ขายได้ตลอดเวลา เช่นถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ นักการตลาดจะต้องตอบสนองลูกค้า

ได้อย่างรวดเร็ว  

4. เป็นนักประสานสิบทิศ การที่จะบริการลูกค้าได้รวดเร็ว และถูกต้อง บริษัทต้องมีความพร้อม

ตลอดเวลา ซึ่งนักการตลาดจะต้องทำงานร่วมกันกับลูกค้า เจ้าของสินค้า ฝ่ายผลิต บริษัทจัดส่ง และธุรกิจ

อื่นๆ ดังนั้น เขาจะตอ้งมคีวามสามารถประสานหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆเหล่านี้ให้พร้อมในการบริการ  

5. มีความเป็นมืออาชีพ ทำงานทุกอย่างด้วยประสิทธิภาพสูง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  

6. เป็นผู้มีความกระตือรือร้น ต้องติดตามรายละเอียดของงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ จึงต้องเป็นผู้มี

พลังใจในการทำงานสูงมาก  
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7. มีว ิสัยทัศน์ ต้องเป็นผู ้คาดการณ์อนาคตได้อย่างแม่นยำ  เพราะการตลาดนั ้น เว ็บมีการ

เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ในด้านลูกค้าซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว คู่แข่งขันซึ่งปรับกลยุทธ์อย่าง

ต่อเนื่อง เทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง ดังนั้นนักการตลาดบนเว็บจะต้องเป็นผู้ที่ไม่กลัวความเปลี่ยนแปลง  และ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

 

สาเหตุท่ีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไม่ประสบสำเร็จ  

แม้ว่าจะมีผู ้ประกอบการใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็ว  

จำนวนผู้ประสบความสำเร็จกลับมีเป็นจำนวนน้อย เหล่านี้คือสาเหตุหลักที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์ไม่ประสบ

ความสำเร็จ  

1. ใช้สื่อออนไลน์สื่อเดียวในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย เช่นใช้โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใน

เว็บของตนเอง และผ่านเว็บอื่นเท่านั้น ซ่ึงเป็นการสื่อสารเฉพาะกลุ่มที่รู้จักอินเตอร์เน็ตเท่านั้น (การที่ไม่ใช้สื่อ

ที่มิใช่อิเล็กทรอนิกส์ (Offline media) จะทำให้ไม่สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ได้  

2. ไม่ใช้เว็บไซต์อย่างจริงจัง บางธุรกิจเปิดเว็บไซต์ตามแฟชั่น ตัวอย่างที่ดีคือ Toys “R” Us ซึ่งเป็น

บริษัทค้าปลีกของเล่นที่ใหญ่ที่สุด และเป็นที่รู้จักกันมากที่สุด ในระบบค้าปลีก แต่ในระบบอีคอมเมิร์สกลับ

พ่ายแพ้อย่างไม่เป็นท่าเมื่อเปรียบเทียบกับ E-toys เพราะในตอนเริ่มต้น บริษัทเปดิเว็บไซต์ โดยมีวัตถุประสงค์

เพียงเพื่อให้เป็นแคตตาล็อกออนไลน์เท่านั้น จึงจัดสรรงบประมาณและบุคลากรจำนวนน้อยมาก ซ่ึงผดิกับ E-

toys ซ่ึงเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ 

3. ดำเนินงานโดยขาดความเป็นมืออาชีพ  บุคลากรด้านต่างๆไม่สันทัดงานด้านอีคอมเมิร์ส 

ขณะเดียวกันต้องรับผดิชอบงานในระบบการค้าแบบดั้งเดิมด้วย ทำให้ขาดทักษะและความชำนาญ  

4. ไม่ปรับหรือปรับกลยุทธ์ช้าเกินไป การตลาดในระบบอีคอมเมิร์สจะต้องเป็นกลยุทธ์การตลาดเชิง

รุก เพราะการแข่งขันและเทคโนโลยีที่จะสนับสนุนกลยุทธ์การรตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้กลยุทธ์

การตลาดบนเว็บล้าสมัยเร็วมาก ถ้าไม่หมั่นตรวจสอบประสิทธิผลของกลยุทธ์ อาจทำให้กลยุทธ์เดิมล้าสมัย 

และสูญเสียลูกค้าในที่สุด  

5. หลงกับเทคโนโลยีจนลืมความสำคัญทางการตลาด มักจะเป็นที่เข้าใจผิดว่าการสร้างเว็บจะต้อง

เพรียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีทั้งภาพเคลื่อนไหว เสียง และเทคนิคต่างๆ เพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้เข้ามา

เยี่ยมชม เว็บที่มากด้วยเทคโนโลยีทำให้การเข้าเยี่ยมชมเว็บใช้เวลานานมาก ในการที่จะเรียกแต่ละหน้ามาดู 

จึงเป็นสาเหตุให้ลูกค้าเปลี่ยนใจไปเว็บอื่น เช่นเดยีวกับรายการทีวีหรือโฆษณาทางทวีีท่ีไม่น่าสนใจ ผู้ชมมักจะ

กดรีโมทคอนโทรลเพื่อเปลี่ยนช่องไปดูรายการที่ช่องอื่น นอกจากนี้ต้องไม่ลืมว่า ข้อมูลเป็นสิ่งที่ลูกค้าสนใจ

มากกว่าเทคโนโลยี  

6. ใช้การตลาดแบบเหวี่ยงแห (Mass marketing) แทนที่จะใช้การตลาดเฉพาะกลุ่ม (Segment หรือ 

niche marketing) หลายบริษัทเมื่อเปิดเว็บไซต์ขึ้นมา มักจะเริ่มต้นด้วยความพยายามที่จะทำให้มีจำนวนผู้คน



 
158 

เข้ามาเยี่ยมชมให้มากที่สุด จึงบรรจุทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในเว็บของตน จนทำให้ไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่แน่ชัด ดังนั้น

จึงควรที่จะเลือกกลุ่มเป้าหมายให้แน่ชัด แล้วนำเสนอสินค้าหรือบริการในแนวลึก ซึ่งตรงตามหลักการตลาด

เฉพาะกลุ่ม ตัวอย่างเช่น www.timezone.com เสนอขายเฉพาะนาฬกิาข้อมอืระดับหรู เพื่อขายกลุ่มเป้าหมาย

ระดับสูง ซึ่งเป็นเว็บหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในยอดขาย แม้ว่าจะมีผู้เยี่ยมชมไม่มาก แต่ทุกคนที่เข้ามาคือ 

กลุ่มเปา้หมายที่แทจ้ริงทางการตลาด  

7. อัดแน่นด้วยขอ้มูล แต่ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่จำเป็นสำหรับลูกค้า เป็นข้อมูลที่ไม่ทำกำไรหรือก่อให้เกิด

ผลประโยชน์ใดๆต่อบริษัท ซ้ำยังทำให้เกิดต้นทุน บางเว็บบรรจุผังองค์กร (Organization chart) และ

รายละเอยีดทุกอย่างของบริษัท ราวกับว่ากำลังทำรายงานประจำปีหรือโบร์ชัวร์ของบริษัท  

 

บทสรุป  

รูปแบบการค้าได้ถูกปฏิวัติจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การตลาดซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของ

ธุรกิจย่อมต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย นักการตลาดต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของกลยุทธ์การตลาดแบบ

ดั้งเดิมและกลยุทธ์การตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์และในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงจะต้องสามารถ

ผสมผสานทั้ง 2 กลยุทธ์ให้สอดคล้องกันและจะต้องเฝ้าติดตามและประเมินผลของกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด  

เพราะบทเรียนที่เป็นประสบการณ์ทางการตลาดยังมีให้ศึกษาไม่มากนัก  เนื ่องจากเป็นยุคเริ ่มต้นของ

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์แบบจริงจัง ดังนั้น ประสบการณ์จากการลองผิดลองถูกจึงเป็นสิ่งมีค่ามากก็ต่อเมื่อ

นักการตลาดเรียนรู้ได้เร็ว  

สำหรับผู้ที่ยังไม่เริ่มต้นนำอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด  ต้องรีบปรับตัวเพราะ

มูลค่าของการซื้อขายกันทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรายงานจาก  www.cyberatlas.com เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 

ค.ศ.2000 มีมูลค่าประมาณ 327 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเท่ากับ 5% ของการซื้อขายกันทั้งโลก และคาด

ว่าจะมีประชาชนชาวเน็ต (Netizen) ถึง 300 ล้านคนในปี ค.ศ.2001 และมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆด้วย

อัตราที่รวดเร็ว ตัวเลขและแนวโน้มเหล่านีน้ับเป็นตัวเลขที่มีความหมายมากในเชิงการตลาด  

การตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์จะประสบผลสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆหลายประการ  เช่น ความ

พร้อมทางเทคโนโลยี นโยบายของรัฐบาล ความปลอดภัยจากระบบการชำระเงิน การขนส่งสินค้าที่มี

ประสิทธิภาพ และการยอมรับของบุคคลในองค์กร ดังนั้น การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด นักการตลาด

จำเป็นต้องคำนงึถึงปัจจัยต่างๆเหล่านี้ด้วย 
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คำถามท้ายบท 
1. จงอธบิายความหมายของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

2. จงอธบิายความหมาย บทบาท ความสำคัญของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

3. จงอธบิายลักษณะพิเศษของการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร  

4. เครื่องมือหลักๆ ในการทำตลาดอิเล็กทรอนิกส์ มีอะไรบ้าง  

5. จงอธบิายความแตกต่างระหว่างการตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) กับการตลาดอิเล็กทรอนกิส์ 

(Electronic Marketing) ว่าเป็นอย่างไร  

6. ประเภทของสินค้าและบริการของนำเสนอขายทางอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งได้กี่ประเภท อะไรบา้ง  

7. จงอธบิายข้ันตอนของการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นเช่นไร  

8. คุณสมบัติของนักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่จะประสบผลสำเร็จ ควรเป็นเช่นไร  

9. สาเหตุที่สำคัญที่ทำให้การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไม่ประสบสำเร็จคือเรื่องอะไร  
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แผนบริหารการสอนประจำบทที ่9 

 

แผนบริหารการสอนประจำบทท่ี 9 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
หัวข้อเนื้อหา  

1. ข้ันตอนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  

2. ศาสตร์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  

3. กระบวนการการสื่อสารทางการตลาด  

4. กลยุทธ์ กลวิธใีนการใช้เครื่องมือการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเปา้หมาย ตลอดจนการประเมินผลการใช้

เครื่องมือการสื่อสาร  

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

1. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการได้

ทุกขัน้ตอน  

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยปัญหาทางด้านวิชาการหรือปัญหาสังคมได้

อย่างมีหลักการ  

4. เพื่อให้นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการสื่อสารทางการตลาด  

5. เพื ่อให้นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจกลยุทธ์  กลวิธีในการใช้เครื ่องมือการสื่อสารที่เหมาะสมกับ

กลุ่มเปา้หมาย ตลอดจนการประเมินผลการใช้เครื่องมือการสื่อสาร  

6. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้กับการตลาดในด้านอื่น ๆ  

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน  

1. วิธีสอนแบบบรรยาย เริ่มจากการเสนอปัญหาหรือตั้งคำถาม เพื่อนำสู่การบรรยาย มีการตั้งคำถาม ตอบ 

คำถาม ระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน  

2. วิธีสอนแบบอภิปราย แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มกำหนดหัวข้ออภิปราย แล้วนำเสนอผลอภิปรายของแต่ละกลุ่ม 

จากนั้นผูส้อนนำอภปิรายสู่การสรุปด้วยคำถามให้ได้ความรู้ตรงตามจุดประสงค์ การเรยีนรู้ท่ีกำหนด  

สื่อการเรียนการสอน  

1. PowerPoint ประกอบการบรรยายการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  

2. เอกสารประกอบการเรยีนการสอน CIM 1103 รายวิชาหลักการตลาด  

3. กรณีศกึษาทางการตลาด  
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การวัดผลและประเมนิผล  

1. สังเกตการตอบคำถามและตั้งคำถาม     

2. สังเกตการอภปิรายร่วมกันขณะทำงานเป็นกลุ่ม  

3. สังเกตบทบาทหัวหนา้และสมาชกิในการทำงานเป็นกลุ่ม   

4. สังเกตการณ์นำความรู้ไปใชใ้นการทำแผนผังประมวลความรู้  

5. วัดเจตคติจากการสังเกตพฤตกิรรม การกระตอืรือร้นในการทำกิจกรรม และคุณภาพของผลงาน  

6. สังเกตจากการมสี่วนร่วมในการตอบคำถามและซักถามปัญหาของนักศึกษาในหอ้งเรียน  
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บทท่ี 9 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของสังคมและระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน

อย่างผสมผสานกลมกลืนจนแยกไม่ออก ในสภาวะสังคมที่ซับซ้อน การโฆษณาได้วิวัฒนาการเป็นระบบการ

สื่อสารที่มีบทบาทสำคัญยิ่งสำหรับทั้งผู้บริโภคและธุรกิจต่าง  ๆ คุณประโยชน์ของการโฆษณาและวิธีการ

ส่งเสริมการตลาดอื่นๆ เพื่อส่งสารที่ต้องการไปยังกลุ่มเป้าหมายได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ ่งใน

โปรแกรมการตลาดขององค์กรส่วนใหญ่ บริษัทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทข้ามชาติไปจนถึงบริษัทค้าปลีกราย

ย่อยได้ให้ความสำคัญกับการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด เพื่อช่วยในการทำตลาดให้แก่สินค้าและ

บริการต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจที่อิงกับตลาด ขณะที่ผู้บริโภคเองให้ความเชื่อถือกับ การโฆษณาและการ

ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับนำมาใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจซ้ือมากขึน้  

การเติบโตขึ้นอย่างมากของเม็ดเงินสำหรับการ การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด เป็นสิ่ง

สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของโลก รวมถึงความพยายามในการส่งเสริมให้นักการตลาดใช้ประโยชน์จาก

โอกาสการเติบโตในภูมิภาคต่างๆ ของโลก การเพิ ่มขึ ้นของค่าใช้จ่ายนี ้ยังสะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงว่า

การตลาดทั่วโลกต่างตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การ

ประชาสัมพันธ์เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งยวดต่อโปรแกรมการตลาดของบริษัทต่าง ๆ เนื่องจากทุกบริษัทต่างมี

ความพยายามในการสื่อสารและขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้า  

เกือบสองทศวรรษมาแล้ว สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (American Marketing Association) 

หรือที่เรียกว่า AMA ซึ่งเป็นองค์กรของผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดในสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา ให้คำจำกัด

ความของการตลาดว่า เป็นกระบวนการในการวางแผนและใช้แนวความคิด การกำหนดราคา การส่งเสริม

การตลาดและการกระจายแนวคิด สินค้าและบริการเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนที่สร้างความพึงพอใจให้กับ

บุคคลและตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร คำนิยามนี้มุ่งเน้นที่ “การแลกเปลี่ยน” เป็นแนวคิดหลักของ

การตลาดและใช้กิจกรรมพื้นฐานทางการตลาดเพื่อสร้างและรักษาสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า เพื่อให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนขึ้น ซึ่งต้องมีอย่างน้อยสองฝ่ายขึ้นไป โดยมีบางสิ่งที่มีค่าสำหรับอีกฝ่าย ความต้องการและ

ความสามารถในการมอบบางสิ่งให้กับอีกฝ่ายและวิธีสื่อสารระหว่างกัน การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในกระบวนการแลกเปลี่ยนดังกล่าวโดยการแจ้งให้กลุ่มลูกค้าทราบถึงผลิตภัณฑ์หรือ

บริการของบริษัทนั้น ๆ และโน้มน้าวให้เห็นถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้  

อย่างไรก็ดีกิจกรรมทางการตลาดอาจไม่จำเป็นต้องเกี ่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินเพื ่อแลกกับ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการเสมอไป องค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น มูลนิธิ กับกลุ่มผู้นับถือศาสนา 

ศิลปะวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ได้รับเงินบริจาคหลายล้านบาทจากผู้มีใจเอื้อเฟื้อทุก ๆ ปี องค์กร

เหล่านีม้ักจะใช้โฆษณา เพื่อชักชวนให้คนร่วมกันบริจาค และโดยปกติผู้ท่ีบริจาคเองจะไม่ได้รับผลประโยชน์ใด 
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ๆ ทาง วัตถุจากการบริจาคแต่อย่างใด แต่พวกเขายังยินดีให้การบริจาคเพื่อแลกกับความพึงพอใจทางสังคม

และ ความรู้สึกที่ไม่อาจจับต้องได้ เช่น การได้รับความรู้สึกที่ดีหรือความน่าเชื่อถือและรู้สึกว่าตนเองได้ให้

ความ ช่วยเหลือผู้อื่น ขณะที่ยังมีนักการตลาดอีกจำนวนมากมองการแลกเปลี่ยนเป็นปรากฏการณ์หลักหรือ

เป็นหลักใน การศึกษาด้านการตลาด มีข้อตกลงร่วมกันของนักการศึกษาและนักปฏิบัติจำนวนมาก เนื่องจาก

มีการ เปลี่ยนแปลงท่ีค่อนขา้งรวดเร็ว เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้AMA ได้รับเอาคำนยิามใหม่ของ

คำว่า “การตลาด” ในปี ค.ศ. 2004 ซ่ึงมีคำจำ กัดความเป็นดังนี้ “การตลาดคือหน้าที่ขององค์กรและชุดของ 

กระบวนการสำหรับการสร้าง การสื่อสารและการส่งมอบมูลค่าไปยังกลุ่มลูกค้าและเพื่อการบริหารลูกค้า  

สัมพันธ์ในแง่ที่ให้ประโยชน์แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจ” จะเห็นได้ว่าคำนิยามใหม่นี้ถูกมองว่า 

เป็นเชิงกลยุทธ์มากข้ึน รวมทั้งสะทอ้นถึงบทบาทของการตลาดที่มีต่อการทำงานขององค์กรและการตลาดยัง 

ได้รับการมองว่าเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและส่งมอบมูลค่าให้แก่ 

ลูกค้าอีกด้วย  

 

การตลาดท่ีมุ่งเน้นความสัมพันธ์และมูลค่า  

ปัจจุบันนี้นักการตลาดส่วนใหญ่จะมองหาวิธีการแลกเปลี่ยนกับลูกค้ามากกว่าหนึ่งครั้ง  หรือไม่ใช่ 

แบบครั้งเดียวจบอีกต่อไป การให้ความสำคัญของบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อการตลาดจะมั่งไปที่การพัฒนา

และรักษา ความสัมพันธ์ (Relationship) กับ กลุ่มลูกค้าเดิม บริษัทที่ประสบความสำเร็จ ต่างตระหนักดีว่า 

การสร้างการสื่อสารและ ส่งมอบมูลค่า ให้กับลูกค้า เป็น สิ่งท่ีมี ความสำคัญอย่างยิ่งยวด มูลค่า (Value) คือ

สิ่งที่ลูกค้ามองว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ไม่ว่า จะเป็นสิน ค้า หรือบริการ เมื่อ เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่

ต้องจ่ายไปเพื่อ แลกกับสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ  มา โดย ประโยชน์ที่ว่า นีอ้าจ เป็น กา ร ใช้งา น (ประสิทธิภาพ

ของสินค้า) ประสบการณ์ (ใช้ สินค้าแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง) และ/หรือทางจิตวิทยา (ความรู้สึก เช่น ความมั่นใจ

หรือสถานะที่เป็นผลจากการได้ ครอบครองตราสินค้านั้น ๆ) โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วยเงินที่ต้องจ่ายไปเพื่อ

แลกกับสินค้าหรือบริการ รวมทั้ง ปัจจัยอื่น ๆ เช่น การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ การตัดสินใจซื้อ 

เรียนรู้วิธีการใช้งาน การดูแลรักษา สินค้าและการกำจัดสินค้านั้นทิ้ง การมุ่งให้ความสำคัญที่ลูกค้าสัมพนัธ์

และมูลค่า ส่งผลให้บริษัทจำนวนมาก มุ่งเน้นที่การ ตลาดเชิงสัมพันธ์ (Relationship Marketing) ซึ่งเกี่ยวกับ

การสร้า ง การรักษาและเพ่ิม ความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าแต่ละราย รวมทั้งส่งผลดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียกับธุรกิจของธุรกิจนั้น ๆ ด้วย เช่นกัน 
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การพัฒนาไปสู่การตลาดเชิงความสัมพันธ์นั้นมีสาเหตุมาจากหลายๆ  ปัจจัยด้วยกัน ประการแรก 

บริษัทตระหนักดีว่าลูกค้ามีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น กลุ่มลูกค้าต้องการบริการที่เป็นเลิศมากยิ่งขึ้น ซึ่ง

รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่มีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม สามารถซือ้ได้สะดวก ส่งมอบได้ตรงเวลา

และมีการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ลูกค้ายังต้องการผลิตภัณฑ์และบริการที่ออกแบบเฉพาะ

สำหรับความจำเป็นและความต้องการ ความก้าวหน้าในแง่เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งความยืดหยุ่นของ

กระบวนการผลิตและกระบวนการทางการตลาดใหม่ๆ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนสินค้าหรือบริการตามความต้อ

การของลูกค้าด้วยวิธีการที่คุ้มราคา เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้สามารถกำหนดค่าและปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

และบริการต่าง ๆ ได้ตามต้องการ เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องประดับ ธนาคาร

หรือแม้กระท่ังสินเชื่อรถยนต์  

ที ่อยู ่อาศัย เป็นต้น นอกจากนั ้นปัจจุบ ันนี ้ล ูกค้า

สามารถเข้าไปยังเว็บไซต์บริษัทคอมพิวเตอร์  และ

สร้างคอมพิวเตอร์ตามที่ตนเองต้องการได้ หรือเข้าไป

ที่เว็บไซต์ของไนท์กี ้เพื ่อออกแบบรองเท้ากีฬาและ

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ตามต้องการ อีกเหตุผลที่บรรดา

นักการตลาดมุ่งเนน้ไปท่ีความสัมพันธ์เพราะการรักษา

กลุ่มลูกค้าเดิมไว้ให้ได้นั ้น มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการ

สร้างลูกค้าใหม่ นักการตลาดต่างหันมาให้ความสำคญั

กับมูลค่าโดยรวมตลอดอายุของกลุ่มลูกค้า เนื่องจาก

ผลการศึกษาพบว่าหากสามารถเพิ่มการรักษากลุ่ม

ลูกค้าเดิมไว้ให้ได้เพียงร้อยละ 5 จะสามารถส่งผลต่อ

ผลกำไรในอนาคตได้มากกว่าร ้อยละ  30-90 เมื่อ

บริษัทต่าง ๆ หันมาให้ความสำคัญกับการรักษาฐาน

ลูกค้าเดิม จึงมีหลายรายที่พัฒนาโปรแกรมการบริหาร 

ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการติดตามรายละเอียด

ต่าง ๆ ของลูกค้าตลอดจนพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า เพื่อปรับเปลี่ยนสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ให้ตรงตาม

ความต้องการหรือความจำเป็นของลูกค้าให้มากที่สุด  

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทกับโปรแกรม CRM เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ

ระบบฐานข้อมูล โดยบริษัทต่าง ๆ จะสามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าและนำไปปรับเปลี่ยนโปรแกรม

การตลาดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ดียิ ่งขึ ้น  การสื่อสาร

การตลาด (Marketing Communication) เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของโปรแกรมการบริหารลูกค้า
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สัมพันธ์ เนื่องจากองค์กรต่าง ๆ มุ่งไปสู่การสร้างการสื่อสารกับลูกค้าแต่ละรายในแบบตัวต่อตัวและบริหาร

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ รวมทั้งทำการติดต่อกับลูกค้าแต่ละรายมากขึน้  

 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  

การตลาดครอบคลุมถึงกระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการพัฒนาความสัมพันธ์โดยการ

ตรวจสอบความจำเป็นและความต้องการของผู ้บริโภคอย่างรอบคอบ  การพัฒนาสินค้าหรือบริการที่

ตอบสนองความจำเป็นเหล่านั้น การเสนอขายสินค้าหรือบริการด้วยราคาที่เหมาะสม การหาช่องทางหรือ

สถานที่สำหรับการจำหน่าย ไปจนถึงการพัฒนาโปรแกรมของการส่งเสริมการตลาดหรือการสื่อสารเพื่อ

สร้างความตระหนักรู้และความสนใจ โดยส่วนของ 4P’s ได้แก่ Product (ผลิตภัณฑ์) Price (ราคา) Place (การ

จัดจำหน่าย) Promotion (การส่งเสริมการตลาด) เหล่านี้คือองค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด งาน

พื้นฐานของการตลาดจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบพื้นฐานทั ้งสี ่ส่วนนี ้ก่อนจะพัฒนาไปสู ่โปรแกรม

การตลาด เพื่อสร้างโอกาสในการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอ้มูลกับลูกค้าในตลาด 

องค์ประกอบแต่ละส่วนของส่วนประสมทางการตลาดไม่ใช่สิ่งที่นักการตลาดจะให้ความสนใจเพียง

ฉาบฉวย แต่ต้องให้ความสำคัญและมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญหาและตัวเลือกต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมดของ ส่วนประสมทางการตลาด แต่ละชนิด รวมถึงต้องรู้ว่าจะผสมผสาน ส่วนประสมทางการตลาด 

เหล่านี้อย่างไรเพื่อมอบคุณค่าไปยังกลุ่มลูกค้า การวิเคราะห์ตลาดต้องทำโดยผ่านการวิจัยพฤติกรรม

ผู ้บริโภค และผลลัพธ์จะถูกนำมาใช้เพื ่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดโดยรวมและส่วนประสมต่าง  ๆ ทาง

การตลาด  

เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้มุ่งให้ความสำคัญที่องค์ประกอบหนึ่งในองค์ประกอบทั้งสี่ส่วนของ  

ส่วนประสมทางการตลาด คือ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) อย่างไรก็ตามโปรแกรมการส่งเสริม

การตลาด (Promotional Program) จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการตลาดและสอดคล้องสัมพันธ์กับ

กิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ด้วย องค์กรอาจใช้จ่ายเม็ดเงินจำนวนมากไปกับการโฆษณาหรือการส่งเสริม

การขาย แต่ไม่อาจรับประกันได้ว่าการสื่อสารการตลาดนั้นจะประสบความสำเร็จแต่อย่างใด  หากตัวสินค้า

เองไร้คุณภาพ กำหนดราคาไม่เหมาะสม หรือไม่มีการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคที่ดีพอ นักการตลาดต่าง

ทราบดีถึงความสำคัญของการผสมผสานองค์ประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดได้

อย่างมีพลัง นอกจากนี้บริษัทหลายแห่งยังเล็งเห็นความจำเป็นในการต้องผสานกับการสื่อสารการตลาด

ประเภทอื่น ๆ เช่น การซือ้สื่อโฆษณา (Media Advertising) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การส่งเสริม

การขาย (Sales Promotion) การตลาดทางอินเตอร์เน ็ต  (Internet Marketing) การเป็นผู ้สนับสนุนทาง

การตลาด (Events Sponsorship) และการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เพื่อให้ได้การสื่อสารการตลาดที่

มีประสิทธภิาพมากยิ่งข้ึน  
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การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC)  

ที่ผ่านมาหน้าที่ของการส่งเสริมการตลาดของบริษัทต่าง  ๆ ถูกให้น้ำหนักไปที่การโฆษณาทาง

สื่อมวลชนเป็นหลัก บริษัทต่าง ๆ ให้ความเชื่อถือบริษัทตัวแทนโฆษณาเพื่อให้คำแนะนำในเกือบทุกส่วนของ

การสื่อสารการตลาด นักการตลาดส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้ใช้เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

การตลาดอื่น ๆ เลย การส่งเสริมการขายและตัวแทนที่ทำการตลาดทางตรงและบริษัทออกแบบบรรจุภัณฑ์

มักจะถูกให้ความสำคัญรองลงมาหรือเป็นเพียงบริการเสริมที่อาจมีการนำมาใช้เป็นครั้ง ๆ ไปเท่านั้น บริษัท

ประชาสัมพันธ์มีการนำมาใช้เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรสร้างภาพลักษณแ์ละรักษาความสัมพันธ์กับสาธารณะ

เป็นปกติ แต่ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในกระบวนการสื่อสารการตลาด  

นักการตลาดอีกจำนวนมากเห็นว่าหน้าที่ทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง

และต้องได้รับการบริหารเป็นส่วนแยกต่างหาก โดยใช้งบประมาณคนละส่วนด้วยมุมมองทางการตลาดที่

แตกต่างออกไป มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป บริษัทเหล่านี้ขาดความเข้าใจว่าเครื่องมือต่าง 

ๆ ทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดเหล่านี ้ต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและนำเสนอภาพลักษณ์ที่ชัดเจนและสม่ำเสมอไปยังตลาดเปา้หมาย  

ววิัฒนาการของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  

ในช่วง ปี ค.ศ. 1980 บริษัทจำนวนมากเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการสื่อสารการตลาดด้วยแง่มุม

ที่กว้างขึ้น และเห็นถึงความสำคัญในการนำเอาเครื่องมือสำหรับการส่งเสริมการตลาดประเภทต่าง  ๆ มา

ทำงานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ โดยในช่วงนั้นเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างมากของส่วนต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการ

ขาย การตลาดทางตรง และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเริ่มมีความท้าทายต่อบทบาทของการโฆษณาในแง่ของ

การสื่อสารการตลาดอย่างเห็นได้ชัด องค์กรต่าง ๆ เหล่านี้เริ่มปรับเปลี่ยนไปสู่กระบวนการของการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งเกี ่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบต่าง  ๆ ของการส่งเสริม

การตลาดและกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ มาใช้ร่วมด้วย นอกจากจะให้น้ำหนักกับการซื้อสื่อโฆษณาเพียง

อย่างเดียว 

บริษัทจำนวนมากเริ่มมีความต้องการที่มากกว่าการทำงานของตัวแทนโฆษณาแบบเดิมๆ  และใช้บริการของ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการตลาด ในการพัฒนาและใช้องค์ประกอบอื่นสำหรับแผนส่งเสริมการตลาด

ของ ตน  

ตัวแทนโฆษณาหลายแห่งเริ่มตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยการประสานระหว่างการใช้ 

เครื่องมือส่งเสริมการตลาดประเภทต่าง ๆ โดยผนวกเอาบริษัทประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และ 

การตลาดทางตรง เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง แล้วเรียกตัวเองว่าเป็น ตัวแทนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

(IMC Agency) ที่เสนอบริการแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการในการส่งเสริมการตลาดของลูกค้า 

บริษัทโฆษณาบางแห่งเข้ามามีบทบาทในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการโฆษณา  เพื่อให้มีโอกาสได้ควบคุมโปรแกรม 

ส่งเสริมการตลาดและงบประมาณของลูกค้า โดยอันที่จริงแล้วอาจมีความเชี่ยวชาญจริง ๆ เฉพาะส่วนของ
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การ โฆษณาเท่านัน้ อย่างไรก็ตามนักการตลาดโฆษณาได้ตระหนักถึงความจริงท่ีว่า IMC ไม่ได้เป็นเพียงเรื่อง

แฟชั่น มีศัพท์ใหม่ ๆ ที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อใช้สื่อถึงแนวคิดในการทำงานร่วมกัน โดยหน่วยงาน 

American Association of Advertising Agencies (4As) ให้นิยามแรกของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ว่า  

“แนวคิดของการวางแผนการสื่อสารการตลาดที่ตระหนักดีว่า การเพิ่มมูลค่าของแผนการตลาด 

แบบเดิม โดยมีการนำ เอาบทบาททางกลยุทธ์ของการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น การโฆษณาทั่วไป การ 

ตอบสนองทางตรง การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ โดยนำเอามาทำงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถ 

สื่อสารที่มีความชัดเจน ต่อเนื่องและได้ผลดีที่สุด”  

จะเห็นได้ว่าคำนิยามของ 4As มุ่งเน้นไปที่กระบวนการของการใช้การส่งเสริมการตลาดในรูปแบบ  

ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสร้างการสื่อสารที่ได้ผลสูงสุด อย่างไรก็ตามผู้สนับสนุนแนวคิด IMC แย้งว่าน่าจะมี 

มุมมองท่ีกว้างกว่านี้ โดยควรจะครอบคลุมถึงเรื่องต่าง ๆ ของตราสินค้าหรือการติดต่อกับบริษัทที่ลูกค้าหรือ 

กลุ่มลูกค้าคาดหวังจากสินค้าหรือบริการ โดยมีการระบุว่ากระบวนการของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา

การ เป็นการ “มองภาพรวม” ของการวางแผนการตลาดและโปรแกรมการส่งเสริมการตลาด และทำงาน 

ร่วมกับเครื่องมือการสื่อสารต่าง ๆ จึงทำ ให้บริษัทต่าง ๆ ต้องพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาด โดยที่ 

ครอบคลุมกิจกรรมทางการตลาดทั้งหมดขององค์กร ไม่ใช่เพียงการส่งเสริมการตลาดหรือการสื่อสารกับ

ลูกค้า เท่านัน้  

การรับรู้ของผู้บริโภคและ/หรือตราสินค้าต่าง ๆ เป็นการประกอบกันขึน้ของข้อความต่าง ๆ และ การ

ติดต่อที่ลูกค้าได้รับ เช่น จากการซื้อสื่อโฆษณา การกำหนดราคา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาด 

ทางตรง การให้ข่าว การส่งเสริมการขาย เว็บไซต ์การจัดแสดงสินค้า ณ จุดขาย และแม้แต่ชนิดของร้านค้าที่ 

จำหน่ายสินค้าหรือบริการ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมุ่งที่จะสื่อสารภาพลักษณ์หลักที่เป็นหนึ่ง 

เดยีวกันไปสู่ตลาด โดยเรียกว่าการสร้างข้อความหลักที่บริษัทต้องการที่จะสื่อสารออกไป รวมถึงรูปแบบและ 

การจัดวางตำแหน่ง เช่น Montblanc ใช้การออกแบบที่ดูคลาสสิคและกำหนดตราสินค้าให้มีความแตกต่าง 

ด้วยการกำหนดราคาที่สูงมากและจัดวางตำแหน่งให้นาฬิกา ปากกา และสินค้าอื่น ๆ ของบริษัทเป็นสินค้า 

ระดับหรู การกำหนดตำแหน่งที่ชัดเจนนี้สำไปสู่กลยุทธ์ที่ทำให้บริษัทเลือกช่องทางการจำหน่ายสินค้าเฉพาะ

ใน ร้านบูติก ร้านจิวเวลรี ่และร้านหรูอื่น ๆ รวมทั้งหน้าร้านของตัวเองเท่านั้น  

บริษัทจำนวนมากรับเอาแนวคิด IMC ไปใช้ โดยเห็นว่าเป็นวิธีในการทำงานร่วมกันและบริหาร 

จัดการโปรแกรมการสื่อสารการตลาด เพื่อให้แน่ใจว่าที่ส่งข้อความเกี่ยวกับบริษัทและ /หรือตราสินค้าที่ 

สม่ำเสมอและเห็นภาพได้ชัดเจนไปยังกลุ่มลูกค้า สำ หรับบริษัทเหล่านี้ การผสมผสานแสดงถึงการพัฒนา 

มากกว่าวิธีการแบบเดิม ๆ ในการจัดการองค์ประกอบทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด ซึ่งเดิมถูก

มอง ว่าเป็นกิจกรรมที่แยกจากกัน อย่างไรก็ตามมุมมองนี้เกี่ยวกับ IMC มีความท้าทายในแง่มุมที่มุ่งเน้นไปท่ี

กลยุทธ์ 
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การประสานงานกันของเครื่องมือการสื่อสารต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายให้ดูมีความใกล้เคียงกัน โดยได้รับการ 

วิพากษ์ว่าเป็น “การตลาดแบบ Inside Out” ที่เป็นเรื่องของการผสมผสานส่วนประสมทางการตลาดต่าง ๆ 

เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อIMC มีการพัฒนาต่อมา ทัง้นักการศึกษาและ 

นักปฏิบัติต่างเห็นพอ้งตอ้งกันว่าตอ้งการคำจำกัดความที่กว้างข้ึน 

การรับรู้ของผู้บริโภคและ/หรือตราสินค้าต่าง ๆ เป็นการประกอบกันขึน้ของข้อความต่าง ๆ และ การ

ติดต่อที่ลูกค้าได้รับ เช่น จากการซื้อสื่อโฆษณา การกำหนดราคา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาด 

ทางตรง การให้ข่าว การส่งเสริมการขาย เว็บไซต ์การจัดแสดงสินค้า ณ จุดขาย และแม้แต่ชนิดของร้านค้าที่ 

จำหน่ายสินค้าหรือบริการ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมุ่งที่จะสื่อสารภาพลักษณ์หลักที่เป็นหนึ่ง 

เดียวกันไปสู่ตลาด โดยเรียกว่าการสร้างข้อความหลักที่บริษัทต้องการที่จะสื่อสารออกไป รวมถึงรูปแบบและ 

การจัดวางตำแหน่ง เช่น Montblanc ใช้การออกแบบที่ดูคลาสสิคและกำหนดตราสินค้าให้มีความแตกต่าง 

ด้วยการกำหนดราคาที่สูงมากและจัดวางตำแหน่งให้นาฬิกา ปากกา และสินค้าอื่น ๆ ของบริษัทเป็นสินค้า 

ระดับหรู การกำหนดตำแหน่งที่ชัดเจนนี้สำไปสู่กลยุทธ์ที่ทำให้บริษัทเลือกช่องทางการจำหน่ายสินค้าเฉพาะ

ใน ร้านบูติก ร้านจิวเวลรี ่และร้านหรูอื่น ๆ รวมทั้งหน้าร้านของตัวเองเท่านั้น  

บริษัทจำนวนมากรับเอาแนวคิด IMC ไปใช้ โดยเห็นว่าเป็นวิธีในการทำงานร่วมกันและบริหาร 

จัดการโปรแกรมการสื่อสารการตลาด เพื่อให้แน่ใจว่าที่ส่งข้อความเกี่ยวกับบริษัทและ /หรือตราสินค้าที่ 

สม่ำเสมอและเห็นภาพได้ชัดเจนไปยังกลุ่มลูกค้า สำ หรับบริษัทเหล่านี้ การผสมผสานแสดงถึงการพัฒนา 

มากกว่าวิธีการแบบเดิม ๆ ในการจัดการองค์ประกอบทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด ซึ่งเดิมถูก

มอง ว่าเป็นกิจกรรมที่แยกจากกัน อย่างไรก็ตามมุมมองนี้เกี่ยวกับ IMC มีความท้าทายในแง่มุมที่มุ่งเน้นไปท่ี

กลยุทธ์ การประสานงานกันของเครื่องมือการสื่อสารต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายให้ดูมีความใกล้เคียงกัน โดย

ได้รับการ วิพากษ์ว่าเป็น “การตลาดแบบ Inside Out” ที่เป็นเรื ่องของการผสมผสานส่วนประสมทาง

การตลาดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อ IMC มีการพัฒนาต่อมา ทัง้

นักการศึกษาและ นักปฏิบัติต่างเห็นพอ้งตอ้งกันว่าตอ้งการคำจำกัดความที่กว้างข้ึน  

มุมมองร่วมสมัยเกี่ยวกับ IMC  

เมื่อนักการตลาดมีความเข้าใจเกี่ยวกับ IMC มากขึ้น ทำให้เห็นภาพชัดว่ามีอะไรมากกว่าแค่การ 

นำเอาส่วนประสมต่าง ๆ ของการตลาดและโปรแกรมการสื่อสารการตลาดมาทำงานร่วมกัน  เพื่อให้ได้รับ

การ ให้ข่าวสารไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้น เมื่อ IMC มีการพัฒนาต่อมา จนมีการเห็นว่าคือกระบวนการทาง

ธุรกิจ เพื่อช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถหาวิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อการสื่อสารและสร้าง 

ความสัมพันธ์กับลูกค้าและผูม้ีส่วนได้เสียในธุรกิจ  
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Don Schultz ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร การ ตลาดแบบบูรณา การ แห่งมหา วิทยา ลัย Northwestern ได้

พัฒนาการให้คำนิยามของ IMC ไว้ดังนี้  

มุมมองร่วมสมัยเกี่ยวกับ IMC  

เมื่อนักการตลาดมีความเข้าใจเกี่ยวกับ IMC มากขึ้น ทำให้เห็นภาพชัดว่ามีอะไรมากกว่าแค่การ 

นำเอาส่วนประสมต่าง ๆ ของการตลาดและโปรแกรมการสื่อสารการตลาดมาทำงานร่วมกัน  เพื่อให้ได้รับ

การ ให้ข่าวสารไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้น เมื่อ IMC มีการพัฒนาต่อมา จนมีการเห็นว่าคือกระบวนการทาง

ธุรกิจ เพื่อช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถหาวิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อการสื่อสารและสร้าง 

ความสัมพันธ์กับลูกค้าและผูม้ีส่วนได้เสียในธุรกิจ  

Don Schultz ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร การ ตลาดแบบบูรณา การ แห่งมหา วิทยา ลัย Northwestern ได้

พัฒนาการให้คำนิยามของ IMC ไว้ดังนี้ 

 

“การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คือ กระบวนการของกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ใช้เพื่อการวางแผน 

พัฒนาใช้งาน และประเมินผลโปรแกรมสื่อสารตราสินค้าที่มีการทำงานสอดคล้องประสานร่วมกัน  วัดผลได้

และมีความจูงใจในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ กับผู้บริโภค ลูกค้า ลูกค้าคาดหวัง พนักงาน ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ และ

ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก โดยเป้าหมายคือการสร้างผลตอบแทนกลับมาในรูปของเม็ดเงินและสร้าง

ตราสินค้าและมูลค่าให้แก่ผูถ้ือหุน้ในระยะยาว”  

จากคำนิยามจะเห็นได้ว่ามีการมอง IMC ว่าเป็นกระบวนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ใช้งานมากว่าจะเป็น

เพียงการทำงานร่วมกันของกิจกรรมการสื่อสารต่าง ๆ และยังให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนร่วมด้วย โดย

ภายนอกอาจมีลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ นักลงทุน กลุ่มต่าง ๆ และสาธารณชน นอกจากนี้

ยังให้ความสำคัญกับผูม้ีส่วนร่วมภายใน เช่น พนักงาน ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญเช่นกัน Schultz ยังได้เน้นย้ำ

ในการให้คำนิยามนี้ด้วยว่ามีการมุ่งเน้นไปที่ ผลลัพธ์ ของโปรแกรมการสื่อสารการตลาดรวมทั้งการตลาด

ทั่วไป  

บริษัทจำนวนมากต่างตระหนักดีว่าการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียใน

ธุรกิจ (Stakeholder) มีส่วนร่วมมากกว่าการเป็นแค่กลยุทธ์ในการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบเดิม 

องค์กรเหล่านี้รวมทั้งตัวแทนโฆษณาต่าง ๆ รับเอาแนวคิดของ IMC ไปใช้ และนำไปใช้ร่วมกับงานในส่วน

การตลาดและธุรกิจของตน อย่างไรก็ตามยังมีบริษัทอีกไม่น้อยเช่นกันที ่ไม่ได้ก้าวไปไกลกว่าการใช้

องค์ประกอบต่าง ๆ ของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดมาทำงานร่วมกันและทำให้องค์กรมีความ

เปลี่ยนแปลงและเพิ่มการลงทุนที่จำเป็นสำหรับการผนวกการทำงานอย่างแท้จริง  ยิ่งกว่านั้นยังมีนักการ

ศึกษาและนักปฏิบัติอีกบางส่วนที่ตั ้งคำถามว่าอันที่จริงแล้ว  IMC เป็นเพียง “แฟชั่นการบริหารจัดการ” 

หรือไม่ โดยมีการโจมตีว่า IMC เป็นเพยีงการเปลี่ยนชื่อเรียกสิ่งต่าง ๆ และแนวคิดต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมเท่านั้น  
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ขณะที่มี่การเสนอความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันในเรื่องคุณค่าและความเกี่ยวข้องของ  IMC ดำเนินไปใน

ที่สุด IMC ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นแนวคิดที่มีคุณค่าจริงไม่ได้เป็นเพยีงแฟชั่นอย่างที่ได้รับคำวิจารณ์ นอกจากนี้

ยังสามารถสร้างคุณค่าให้ตลาดได้อย่างรวดเร็ว  ในโลกของธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน

สหัสวรรษใหม่นี้ IMC ได้รับการขนานนามว่าเป็นการตลาดยุคใหม่ที่มีการนำไปใช้งานโดยบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้

สามารถมุ่งความสนใจไปที่การสร้างลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเก่า และพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้มี

ส่วนได้เสียกับธุรกิจ และมีการยอมรับกันว่า IMC คือการพัฒนาการสื่อสารท่ีสำคัญของทศวรรษที่ผ่านมา  

สาเหตุท่ีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีการเติมโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  

มีการนำเอาแนวคิดของ IMC มาใช้กับการวางแผนการสื่อสารการตลาดและการกำหนดกลยุทธ์ใน

บริษัทตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ และได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งบริษัทที่ทำ

การตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคและบริษัทที่ทำการตลาดกับองค์กรหรือธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีสาเหตุหลาย

ประการที่นักการตลาดต่างรับเอาแนวคิด IMC ไปใช้งาน สาเหตุพื้นฐานคือ นักการตลาดเหล่านี้มีความเข้าใจ

ถึงคุณค่าของการผสมผสานหน้าที่ต่าง ๆ ขอการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์ แทนที่จะปล่อยให้แต่ละส่วนทำงาน

กันไปเอง และด้วยการให้ความสำคัญกับการประสานกันของการสื่อสารการตลาด บริษัทต่าง ๆ จึงสามารถ

หลีกเลี่ยงการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันได้ และได้รับประโยชน์จากการสอดประสานกันของการใช้เครื่องมือส่งเสริม

การตลาดต่าง ๆ และนำไปสู่การพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผู้ที่ให้การ

สนับสนุนแนวคิด IMC ยังเชื่อว่านี่คือหนึ่งในวิธีการทำงานที่ง่ายที่สุดที่บริษัทจะสามารถเพิ่มผลตอบแทนจาก

การลงทุน Return on Investment: ROI) ในการทำการตลาดและส่งเสริมการตลาดได้ 

นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนไปสู่การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ยังสะท้อนให้เห็นถึงการ

ปรับเปลี่ยนของนักการตลาดมืออาชีพ ด้วยการให้ความสำคัญต่อผู้บริโภค เทคโนโลยีและสื่อ การ

เปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึน้เน่ืองจากผู้บริโภคมีความแตกต่างกัน มวิีถชีีวิต (Lifestyles) การใช้สื่อ  

รวมถ ึ งพฤต ิกรรมการซ ื ้ อท ี่

แตกต่างกันไป เมื่อมีการนำเอาเทคโนโลยี

รูปแบบใหม่ ๆ ในการสร้างวิธีการเพื่อให้

นักการตลาดสามารถสื่อสารกับผู้บริโภค

ได ้มาใช ้  ย่อมส่งผลกระทบต่อส ื ่อรูป

แบบเดิมๆ ไม่ว ่าจะเป ็นโทรทัศน์  วิทยุ 

นติยสารหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่ม

ย่อยลงมากขึ้น เป็นกลุ่มที่มีความเฉพาะ

มากขึน้  
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นอกจากจำนวนของขนาดกลุ่มเป้าหมายสำหรับสื่อหลายๆ สื่อ นักการตลาดยังต้องพบกับปัญหาที่

ผู้บริโภคไม่ค่อยให้การตอบสนองหรือให้ความสนใจกับการโฆษณาแบบเดิมๆ ผู้บริโภคจำนวนมากเลือกที่จะ

ไม่ดูโฆษณา เพราะในแต่ละวันต้องพบกับข้อความการเสนอขายต่างๆ มากมายตลอดทั้งวัน จึงเป็นโจทย์ที่

นักการตลาดต้องมองหาวิธีการใหม่ๆ ในการสื่อสารกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้ได้ นักการตลาดมักจะใช้

การสอดแทรกตราสินค้า (Brand Placement) ในภาพยนตร์หรือต่อรองกับสตูดิโอขนาดใหญ่และบริษัทโปร

ดักชั่นเฮาส์ เพื่อให้นำตราสินค้าไปแสดงในภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ เช่น ละครทีวีบางเรื่องมีการนำ

รถยนต์ Honda รุ่นใหม่ป้ายแดงหลากหลายรุ่น ไปใช้ประกอบในการแสดง ก็เป็นอีกวิธหีนึ่งในปัจจุบันที่นักการ

ตลาดนำมาใช้  

นักการตลาดต้องพิจารณาว่ากลุ่มเป้าหมายจำนวนมากใน Generation Y หรือคนที่เกิดระหว่างปี 

พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2537 ไม่ค่อยให้ความนิยมชมชอบหรือให้ความเชื่อถือการโฆษณาแบบเดิมๆ  คนกลุ่มนี้

เติบโตขึ้นพร้อมกับสื่อมากมายและโลกที่เต็มไปด้วยตราสินค้าซึ่งแตกต่างไปจากยุคสมัยคุณพ่อคุณแม่อย่าง

สิ้นเชิง การตอบสนองต่อการโฆษณาจึงมีความแตกต่างกันไป นักการตลาดทราบดีว่าการจะก้าวข้ามความ

เคลือบแคลงและสร้างความสนใจให้กับกลุ่มเปา้หมาย Generation Y ได้ย่อมต้องหาวิธกีารในการส่งข้อความ

ให้แตกต่างไปจากเดิม หลายบริษัทหันมาใช้การบอกต่อแบบปากต่อปาก (Buzz Marketing) ซึ่งตราสินค้าได้

กลายเป็นส่วนหนึ่งของ Popular Culture และผู้บริโภคจะถูกให้เป็นผู้เผยแพร่ข้อความ การบอกต่อในเชิงบวก

เนื่องจาก Buzz Marketing ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ IMC มากมายที่ประสบความสำเร็จท่ัวโลก  

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้รับการผลักดันโดยการเปลี่ยนแปลงท่ีบริษัทต่างๆทำการตลาดให้กับ

สินค้าและบริการของตนเอง สาเหตุหลักที่ IMC มีความสำคัญเพิ่มข้ึนคือความเปลี่ยนแปลงท่ีเข้ามาเปลี่ยนกฎ

การตลาดและบทบาทของตัวแทนโฆษณาแบบเดิม ลักษณะของการตลาดแบบใหม่นี้ ได้แก่  

• การเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณจากการซื้อสื่อโฆษณาไปยังการส่งเสริมการตลาดแบบอื่นๆ  

โดยเฉพาะการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค (Consumer Oriented Sales Promotion) และการส่งเสริมการ

ขายที่มุ่งสู่คนกลาง (Trade Oriented Sales Promotion) นักการตลาดจำนวนมากเริ่มรู้สึกว่าการแข่งขันกัน

เรื่องราคาในหลายๆ ตลาด ส่งผลให้นักการตลาดใช้งบประมาณในการส่งเสริมการตลาดด้วยกลยุทธ์ราคา  

มากกว่าการซื้อสื่อโฆษณา  
 

• การเปลี่ยนแปลงจากการให้ความเชื่อถือในการโฆษณาที่เน้นสื่อสารมวลชน  (Mass Media) เช่น 

เครือข่ายโทรทัศน์และนิตยสารชื่อดังเพื่อแก้ปัญหาในการสื่อสาร  บริษัท จำนวนมากหันไปใช้เครื่องมือการ

สื่อสารที่มุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและมีค่าใช้จ่าย ที่ต่ำ กว่า เช่น การใช้กิจกรรมทางการตลาดและการ

เป็นผู ้สนับสนุนทางการตลาด  จดหมายตรง การส่งเสริมการขาย  อีเมล์และการส่งข้อความผ่าน

โทรศัพท์มอืถือ เพื่อ พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาด  
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• การเปลี่ยนแปลงของพลังการตลาดจากผู้ผลิตไปสู่ผู้ขาย เนื่องจากความแข็งแกร่งของ ธุรกิจค้า

ปลีก ร้านค้าปลีกขนาดเล็กในท้องถิ่นหรือร้านโชว์ห่วยกำลังถูกแทนที่ด้วยร้านค้า ปลีกยักษ์ใหญ่ เช่น เทสโก้

โลตัส บิ๊กซี คาร์ฟูร์ แม็คโคร เป็นต้น ซึ่งบริษัทเหล่านี้ใช้การ ต่อรองเพื่อขอค่าธรรมเนียมการส่งเสริม

การตลาดและส่วนที่ยอมให้ (Allowance) จาก บริษัทผู้ผลิต ซึ่งเป็นส่วนแบ่งเม็ดเงินไปจากการโฆษณา 

นอกจากนี้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เครื่องสแกนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการส่งเสริมการตลาดของผู้ผลิต  

ส่งผลให้ นักการตลาดจำนวนหนึ่งหันมาให้ความสำคัญกับการใช้เครื่องมือส่งเสริมการตลาดที่  สามารถ

ให้ผลในระยะสั้น เช่น การส่งเสริมการขาย  

• การเติบโตและการพัฒนาของการตลาดโดยใช้ฐานข้อมูล (Database Marketing) บริษัท จำนวน

มากสร้างฐานข้อมูลที่มีชื่อลูกค้า ที่อยู่ การศึกษาและข้อมูลทางจิตวิทยา รูปแบบ การซื้อ การเลือกใช้สื่อ 

ระดับความน่าเชื่อถือ ตลอดจนลักษณะอื่น ๆ นักการตลาดใช้ ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดผู้บริโภคเป้าหมาย

ด้วยวิธีการตลาดทางตรง เช่น การตลาดทาง โทรศัพท์ จดหมายตรง การตอบสนองโดยตรง แทนที่จะใช้แต่

สื่อมวลชนทั่วไป การตลาด โดยใช้ฐานข้อมูลเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและสร้างระบบ  

IMC ที่มี ประสิทธิภาพ  

• ต้องการความเชื่อถือมากขึน้จากตัวแทนโฆษณาและการได้รับส่วนแบ่งของตัวแทน โฆษณา บริษัท

จำนวนมากหันมาใช้ระบบการให้ส่วนแบ่งจากผลของโปรแกรมการสื่อสาร การตลาด โดยใช้ระบบวัดผล เช่น 

ยอดขาย ส่วนแบ่งทางการตลาด และกำไร การได้รับ ส่วนแบ่งนีท้ำให้ตัวแทนโฆษณาคิดหาเครื่องมือสื่อสาร

การตลาดใหม่ ๆ และมีค่าใช้จ่าย ไม่สูงเท่าการโฆษณาผ่านสื่อมวลชนแบบเดิม  

การเติบโตอย่างรวดเร็วของอินเตอร์เน็ต ที่เปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการทำธุรกิจและวิธีการในการ 

สื่อสารและโต้ตอบกับลูกค้า จำนวนผูใ้ช้งานอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว วิวัฒนาการของอินเตอร์เน็ต ซ่ึง 

เป็นสื่อที่มีการโต้ตอบได้ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด  รวมทั้งกลยุทธ์ทางธุรกิจ

สำหรับ บริษัทจำนวนมาก  

 

บทบาทของ IMC ในการสร้างสรรค์ตราสนิค้า  

หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสำคัญมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่

ผ่าน มาเป็นเพราะการที่ IMC เข้ามามีบทบาทอย่างมากในกระบวนการของการพัฒนาและรักษาเอกลักษณ์

ตรา สินค้า (Brand Identity) และส่วนทุนของตราสินค้า (Brand Equity) Kevin Keller กล่าวว่า “การสร้างและ 

บริหารจัดการตราสินค้ากลายเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งของบริษัททั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ใน 

แทบทุกอุตสาหกรรม และในตลาดแทบทุกประเภท” ยิ่งสภาวะการแข่งขันของสินค้าและบริการสูงขึ้น การ

สร้างและรักษาเอกลักษณ์ตราสินค้ารวมทั้งส่วนทุนของตราสินค้าจำเป็นต้องอาศัยการสร้างตราสินค้าที่เป็น

ที่ ชื่นชอบ แข็งแกร่ง และโดดเด่นขึ้นในใจของลูกค้า บริษัทต่าง ๆ ตระหนักดีว่าส่วนทุนของตราสินค้าถือเป็น 
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สินทรัพย์ที่สำคัญที่ไม่แตกต่างไปจากโรงงาน สิทธิบัตร และเงินสด เนื่องจากตราสินค้าที่แข็งแกร่งมีพลังใน

การ สร้างมูลค่า ราคาที่แตกต่างจากผู้บริโภคและนักลงทุน 

เอกลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity) คือ การผสมผสานของปัจจัยหลาย ๆ ประการ รวมทั้ง ชื่อ โล

โก้ สัญลักษณ์ การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ และประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการ รวมทั้งภาพลักษณ์หรือ 

ชนิดของความรู้สึกที่เกิดขึ้นในความคิดเมื่อผู้บริโภคคิดถึงตราสินค้านั้น  ๆ โดยครอบคลุมถึงการตระหนักรู้ 

(Awareness) ความรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ (Knowledge) และภาพลักษณ์ของตราสินค้า รวมทั้งบริษัท 

เจ้าของตราสินค้านั้น ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า เอกลักษณ์ตราสินค้า คือผลลัพธ์จากการใช้งานสินค้าหรือ

บริการ ดังกล่าว การติดต่อต่าง ๆ อาจเป็นผลจากรูปแบบต่าง ๆ ของกิจกรรมการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการที่ บริษัทใช้งาน รวมถึงการโฆษณาผ่านสื่อมวลชน ข้อเสนอการส่งเสริมการขาย กิจกรรมการเป็น

ผู้สนับสนุนทาง การตลาด (Marketing Sponsor) เช่น กีฬา กิจกรรมบันเทิง เว็บไซต์ หรืออินเตอร์เน็ต และ

จดหมายตรง ใบปลิว แคตาล็อก ผู้บริโภคสามารถติดต่อหรือรับข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้าได้ในร้านค้าและที่

จุดขาย (Point of Sales) ผ่านข้อความต่าง ๆ ที่ได้อ่านหรือพบเห็น ได้ยิน อ่านผ่านสื่อต่าง ๆ หรือ ติดต่อกับ

พนักงานขายของ บริษัท เป็นต้น  

นักการตลาดต่างตระหนักดีว่าในโลกของการตลาดยุคใหม่ มีวิธีการและโอกาสต่าง ๆ ในการติดต่อ 

กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าคาดหวัง (Prospect) โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและ/หรือตราสินค้า ความท้าทาย 

อยู่ที่การทำความเข้าใจวิธกีารใช้เครื่องมือ IMC ต่าง ๆ เพื่อทำการติดต่อสื่อสารและส่งข้อความเกี่ยวกับตรา 

สินค้าอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ โปรแกรมการสื่อสารการตลาดที่ประสบความสำเร็จต้องการนักการ

ตลาด ที่สามารถหาส่วนผสมของเครื่องมือสื่อสารและเทคนิคในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ระบุบทบาท

และส่วน เพิ่มเติมของเครื่องมือต่าง ๆ ตลอดจนการใช้เครื่องมือต่าง ๆ นี้ร่วมกัน โดยผู้ที่รับผิดชอบในการ

สื่อสารของ บริษัทต้องมีความเข้าใจถึงเครื่องมือสื่อสารการตลาดต่าง ๆ ที่ให้ประสทิธภิาพสูงสุด  

 

ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด : เครื่องมือสำหรับการสื่อการการตลาดแบบบูรณาการ  

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การผสมผสานของความพยายามในการเริ่มต้นการ 

ขายทั้งหมด เพื่อสร้างช่องทางการส่งผ่านข้อมูลและการชักชวน เพื่อให้สามารถขายสินค้าหรือบริการ หรือ 

ประชาสัมพันธ์แนวคิด ขณะที่การสื่อสารเกิดขึ้นผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ ของส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) การสื่อสารส่วนใหญ่ขององค์กรกับตลาดเกิดขึ้นตามโปรแกรมการส่งเสริมการตลาดที่ได้รับ 

การวางแผนอย่างรอบคอบและอยู่ภายใต้การควบคุม เครื่องมือพื้นฐานที่มีการใช้งานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ใน การสื่อสารขององค์กรมักจะได้รับการอ้างอิงว่าเป็นส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix)  

องค์ประกอบของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด  ได้แก่ กา รโฆษณา (Advertising) กา ร 

ประชาสัมพันธ์ (Public Relation) การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) และ การส่งเสริมการขาย 

(Sales Promotion) นอกจากนั ้นในปัจจุบันนักการตลาดสมัยใหม่ยังได้เพิ ่ม  การตลาดทางตรง (Direct 
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Marketing) และ การตลาดแบบโต้ตอบอินเตอร์เน็ต (Internet Interactive Marketing) เป็นองค์ประกอบ หลัก

ของการส่งเสริมการตลาดเพื่อใช้สื่อสารกับตลาดเป้าหมายอีกด้วย โดยองค์ประกอบแต่ละส่วนถูกมองเป็น 

เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละโปรแกรมการสื่อสาร  

การตลาด โดยอาจมีรูปแบบท่ีหลากหลายและจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป 

 

ภาพที ่10.1 เครื่องมือสำหรับติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายของ IMC 

 
 

บริษัทต่าง ๆ ยังต้องตัดสินใจวิธีการจัดสรรงบประมาณการสื่อสารการตลาดโดยรวมให้กับแต่ละ

กิจกรรมในส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดอย่างเหมาะสมว่าควรจะให้น้ำหนักกับกิจกรรมใดมากน้อยกว่า

กัน เช่น การโฆษณา 40 เปอร์เซ็นต์ อินเตอร์เน็ต 20 เปอร์เซ็นต์ การเป็นผู้สนับสนุนทางการตลาด 10 

เปอร์เซ็นต์ และพนักงานขาย 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น  

การวางแผนนับว่ามีบทบาทและความสำคัญต่อการพัฒนาและการใช้โปรแกรมการสื ่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการอย่างได้ผล ซึ่งกระบวนการนี้จะเป็นไปตามแนวทางของแผนการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication Plan) ที่กำหนดขอบเขตสำหรับการพัฒนา การใช้งาน 

และการควบคุมโปรแกรมการสื่อสารการตลาดขององค์กร ซึ่งโปรแกรมนี้จะได้รับการกำหนดโดยบทบาท

และหน้าที่ขององค์ประกอบนั้น ๆ ของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด พัฒนากลยุทธ์ต่าง ๆ ให้กับแต่ละ
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องค์ประกอบ วิธีการนำไปใช้งานร่วมกัน แผนการนำไปใช้งานและวิธีการประเมินผลที่ได้รับแล้วทำการ

ปรับแก้ตามความเหมาะสม การสื่อสารการตลาดเป็นส่วนหนึ่งของแผนและโปรแกรมการตลาดโดยรวม  

แบบจำลอง (Model) ของกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดังแสดงในภาพ

ที่ 1.2 แบบจำลองการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ซ่ึงจะได้อธบิายในตอนท้ายของบทนี้  

บริษัทต่าง ๆ ยังต้องตัดสินใจวิธีการจัดสรรงบประมาณการสื่อสารการตลาดโดยรวมให้กับแต่ละกิจกรรมใน

ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดอย่างเหมาะสมว่าควรจะให้น้ำหนักกับกิจกรรมใดมากน้อยกว่ากัน  เช่น 

การโฆษณา 40 เปอร์เซ็นต์ อินเตอร์เน็ต 20 เปอร์เซ็นต์ การเป็นผูส้นับสนุนทางการตลาด 10 เปอร์เซ็นต์ และ

พนักงานขาย 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น  

การวางแผนนับว่ามีบทบาทและความสำคัญต่อการพัฒนาและการใช้โปรแกรมการสื ่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการอย่างได้ผล ซึ่งกระบวนการนี้จะเป็นไปตามแนวทางของแผนการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication Plan) ที่กำหนดขอบเขตสำหรับการพัฒนา การใช้งาน 

และการควบคุมโปรแกรมการสื่อสารการตลาดขององค์กร ซึ่งโปรแกรมนี้จะได้รับการกำหนดโดยบทบาท

และหน้าที่ขององค์ประกอบนั้น ๆ ของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด พัฒนากลยุทธ์ต่าง ๆ ให้กับแต่ละ

องค์ประกอบวิธกีารนำไปใช้งานร่วมกัน แผนการนำไปใช้งานและวิธกีารประเมินผลที่ได้รับแล้วทำการปรับแก้

ตามความ เหมาะสม การสื่อสารการตลาดเป็นส่วนหนึ่งของแผนและโปรแกรมการตลาดโดยรวม  

แบบจำลอง (Model) ของกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดังแสดงในภาพ 

ที่ 10.2 แบบจำลองการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ซ่ึงจะได้อธบิายในตอนท้ายของบทนี้ 
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ภาพที ่10.2 แบบจำลองการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

 

การตรวจสอบแผนการตลาด  

เป็นขั ้นตอนแรกของกระบวนการในการวางแผน  IMC คือการตรวจดูแผนการตลาดและ

วัตถุประสงค์ ก่อนที่จะพัฒนาแผนการส่งเสริมการตลาด นักการตลาดต้องมีความเข้าใจว่าบริษัทหรือ

ตราสินค้าได้รับการจัด วางตำแหน่งอยู่ที่ใดของตลาดในปัจจุบัน เป้าหมายที่วางไว้อยู่ที่ใดและต้องใช้

วิธีการใดบ้างที่จะไปถึงเป้าหมาย นั้น ข้อมูลส่วนใหญ่จะอยู่ในแผนการตลาด (Marketing Plan) ซึ่งเป็น

เอกสารที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออธิบายกลยุทธ์ แผนการตลาดโดยรวมและโปรแกรมต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนา

เพื่อองค์กรเฉพาะสินค้าหรือเฉพาะตราสินค้า แผนการตลาดอาจมีได้หลายรูปแบบ แต่โดยทั่วไปจะมี

องค์ประกอบพืน้ฐานดังต่อไปนี้  

1. การวิเคราะห์สถานการณ์โดยละเอียด ประกอบด้วยการตรวจสอบสถานการการตลาด

ภายในและ การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันและปัจจัยสิ่งแวดล้อมของตลาด  

2. การกำหนดเป้าหมายเฉพาะทางการตลาด เพื ่อกำหนดทิศทาง กรอบเวลาสำหรับ

กิจกรรมทาง การตลาดต่าง ๆ และวธิีการในการวัดประสิทธิภาพ 
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3. การกำหนดกลยุทธ์และโปรแกรมทางการตลาด โดยการกำหนดตลาดเป้าหมาย ตัดสินใจ

และวางแผนสำหรับองค์ประกอบทัง้ 4 ส่วนของส่วนประสมทางการตลาด  

4. การกำหนดโปรแกรมการใช้งานกลยุทธ์ทางการตลาด เป็นการระบุถึงงานต่าง ๆ ที่ต้องทำใน

แต่ละองค์ประกอบของกิจกรรมทางการตลาด  

5. การตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพ โดยรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้สามารถทำการ

ควบคุมหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมของการตลาดโดยรวมได้  

สำหรับองค์กรส่วนใหญ่ แผนการส่งเสริมการตลาด เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนั้นในการวาง

แผนการส่งเสริมการตลาดจึงต้องทราบบทบาทของการโฆษณาและองค์ประกอบอื่น ๆ ของส่วนประสมการ

ส่งเสริมการตลาดที่จะมีบทบาทต่อโปรแกรมการตลาดโดยรวม แผนการส่งเสริมการตลาดได้รับการพัฒนา

คล้ายกับแผนการตลาดและมักจะมีการใช้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ นักวางแผนการส่งเสริมการตลาดควร

สนใจข้อมูลในแผนการตลาดที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด  

 

การวิเคราะห์สถานการณ์โปรแกรมการส่งเสริมการตลาด  

เมื่อได้ทำการตรวจสอบแผนการตลาดโดยรวมแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการวิเคราะห์สถานการณ์

โปรแกรม IMC การวิเคราะห์จะมุ่งไปที่ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลหรือเกี่ยวข้องกับการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริม

การตลาด เช่นเดียวกับการวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดโดยรวม การวิเคราะห์โปรแกรมการส่งเสริม

การตลาดจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

การวิเคราะห์ภายใน (Internal Analysis) เป็นการวิเคราะห์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ

ขององค์กร ความสามารถขององค์กรในการพัฒนาและการใช้โปรแกรมการส่งเสริมการตลาดที่ประสบ

ความสำเร็จ การจัดโครงสร้างแผนกส่งเสริมการตลาดและการตรวจสอบความสำเร็จและความล้มเหลวของ

โปรแกรมการส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ เพื่อพิจารณาว่าควรมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรหรือไม่  

นอกจากนั้นการวิเคราะห์ภายในยังต้องมีการประเมินจุดเด่นและจุดด้อยขององค์กรหรือตราสินค้า

ในแง่ของภาพลักษณ์ เนื่องจากภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีต่อสาธารณะจะส่งผลอย่างมากต่อวิธีการที่องค์กร

สามารถใช้โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ไปสู่ตลาด องค์กรใดที่มีภาพลักษณ์เป็นลบต้องให้ความสำคัญเป็น

พิเศษ องค์กรที่ภาพลักษณ์ที่ดี แข็งแกร่ง ย่อมมีความได้เปรียบในการทำการตลาดให้กับสินค้าและบริการ

ของตน เช่น กาแฟ Starbucks มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นในแง่ของคุณภาพกาแฟและสินค้าอื่น ๆ ในตรายี่ห้อ 

Starbucks รวมทั้งมีชื่อเสียงในแง่ของความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งองค์ประกอบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ

การเจริญเตบิโตและความสำเร็จของบริษัท  
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การวิเคราะห์ภายนอก (External Analysis) จะมุ ่งเน้นไปที่ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นสิ ่งแวดล้อม

ภายนอก เช่น ลักษณะของลูกค้า การแบ่งส่วนตลาดของคู่แข่ง ดังแสดงในรูป 1.3 ส่วนต่าง ๆ ของการ

วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก คือ การพจิารณารายละเอียดของลักษณะของกลุ่มลูกค้าและรูปแบบของการ

ซือ้ กระบวนการตัดสินใจซ้ือ และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มลูกค้า ซ่ึงจะมุ่งให้ความสำคัญ

ต่อการรับรู้และทัศนคติของลูกค้าเป็นหลัก ไปจนถึงวิถีชีวิตและปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งอาจต้องใช้การ

วิจัยตลาดเพื่อตอบคำถามเหล่านีด้้วย  

องค์ประกอบหลักของการวิเคราะห์ภายนอก ได้แก่ การประเมินตลาด ความน่าสนใจของตลาดส่วน

อื่น ๆ และต้องระบุตลาดเป้าหมายที่ต้องการให้ได้ หลังจากนั้นจึงมุ่งเน้นไปที่วิธีการกำหนดตำแหน่งของ

สินค้า ภาพลักษณ์ที่ต้องการสื่อสารไปยังทัศนคติของลูกค้า 

 

การวิเคราะห์กระบวนการการสื่อสาร  

เป็นการตรวจสอบว่าบริษัทจะสื่อสารกับกลุ ่มผู ้บริโภคในตลาดเป้าหมายที ่ต ้องการอย่างมี

ประสิทธิภาพได้อย่างไร นักวางแผนการส่งเสริมการตลาดต้องพิจารณาเกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ที่กลุ่ม

ผู้บริโภคจะตอบสนองต่อการสื่อสารการตลาด กระบวนการตอบสนองสำหรับสินค้าหรือบริการซึ่งนำไปสู่

การตัดสนิใจได้รับการแยกประเภทโดยระดับความสนใจมากน้อยหรือการตัดสินใจซ้ือตามปกติ สิ่งเหล่านี้

จะส่งผล ให้มีกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกันออกไป โดยต้องให้ความสำคัญกับการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการ สื่อสารไม่ว่าจะใช้ที่มาจากแหล่งใด ข้อความ และปัจจัยเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารด้วย โดยที่

นักส่งเสริม การตลาดควรเข้าใจประเภทต่าง ๆ ของข้อความโฆษณาจะมีผลอย่างไรต่อกลุ่มผู้บริโภคและมี

ความเหมาะสม สำหรับสินค้าหรือบริการหรือไม่ ควรใช้ดาราท่ีมีชื่อเสียงเพื่อเป็นพรีเซ็นเตอร์หรือไม่ และควร

กำ หนด งบประมาณการส่งเสริมการตลาดมากน้อยอย่างไร ระดมความคิดเรื่องตัวเลอืกส่วนประสมของสื่อ

โฆษณา เช่น หนังสือพมิพ์ โทรทัศน ์วิทยุ นิตยสาร การตลาดทางตรง อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่องค์กรต้องการได้รับจากโปรแกรมการสื่อสาร มัก

ปรากฏ ในรูปของข้อความต่าง ๆ ที่จะใช้เพื่อสื่อสารหรือผลที่ต้องการได้รับจากความพยายามในการสื่อสาร

ใด ๆ วัตถุประสงค์ของการสื่อสารอาจรวมถึงการสร้างการตระหนักรู้ (Awareness) การมีความรู้เกี่ยวกับ

สินค้าและ ประโยชน์ต่าง ๆ การสร้างภาพลักษณ์หรือการสร้างความชื่นชอบ โดยวัตถุประสงค์ของการ

สื่อสารควรเป็น แนวทางสำหรับการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดโดยรวมและวัตถุประสงค์

สำหรับส่วนประสมของ สื่อโฆษณาแต่ละชนิด  

การกำหนดงบประมาณ  

เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดงบประมาณสำหรับการส 

ส่งเสริมการตลาด (Promotion Budget) โดยวิเคราะห์ว่าโปรแกรมการส่งเสริมการตลาดเป็นอย่างไร  และ 

จัดสรรงบประมาณอย่างไร ซึ่งตามความเป็นจริงค่าใช้จ่ายที่บริษัทจะจ่ายเพื่อการส่งเสริมการตลาดควรคิด
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จาก สิ่งท่ีตอ้งทำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร แต่บางครั้งงบประมาณการส่งเสริมการตลาดอาจ

กำหนด โดยวิธทีี่ง่าย ๆ เช่น ตามเงินที่มีอยู่ หรือกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์จากงบประมาณทัง้หมดของบริษัท  

การพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  

เป็นกระบวนการในการวางแผนการส่งเสริมการตลาด แต่ละองค์ประกอบของส่วนประสมการ 

ส่งเสริมการตลาดมีจุดเด่นและข้อจำ กัดที่แตกต่างกันออกไป ในขั้นตอนนี้ของกระบวนการวางแผนต้อง 

ตัดสินใจว่าจะให้ความสำคัญกับองค์ประกอบใดอย่างไรบ้าง และกำหนดการทำงานร่วมกับองค์ประกอบ อื่น 

ๆ อย่างไร องค์ประกอบแต่ละส่วนมีวัตถุประสงค์และงบประมาณ รวมทั้งกลยุทธ์ขององค์ประกอบที่แตกต่าง

กัน ออกไป เพื ่อดำเนินตามโปรแกรมการส่งเสริมการตลาด  ต้องพัฒนาขั ้นตอนต่าง ๆ เพื ่อประเมิน

ประสิทธิภาพ และการแก้ไขต่าง ๆ ที่จำเป็น  

โปรแกรมการโฆษณา (Advertising Program) จะมีวัตถุประสงค์ของตัวเอง ซึ่งปกติจะเกี่ยวกับการ สื่อสาร

ของข้อความบางประการไปยังกลุ่มเป้าหมาย ต้องมีการกำหนดงบประมาณ มอบแนวคิดให้ผู้จัดการ โฆษณา

และเอเจนซี่ แจ้งงบประมาณที่มีสำหรับพัฒนาแคมเปญโฆษณาและซื้อสื่อเพื่อโฆษณา ส่วนสำคัญสอง ส่วน

ของโปรแกรมการโฆษณา ได้แก่ การพัฒนาข้อความ แลกลยุทธ์การใช้สื่อ สำหรับการพัฒนาข้อความ มักจะ

เรียกว่า กลยุทธ์การสร้างสรรค์ (Creative Strategy) ซึ่งเกี ่ยวกับการสร้างข้อความพื้นฐานที่ผู ้โฆษณา 

ต้องการสื่อสารไปยังกลุ่มเปา้หมาย ซ่ึงเป็นส่วนที่มเีสน่ห์อย่างยิ่งของการส่งเสริมการตลาด ส่วน กลยุทธ์การ 

ใช้สื่อจะเกี่ยวกับการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสาร เพื่อส่งข้อความโฆษณาที่ต้องการไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่ง

จะตอ้ง ตัดสินใจว่าจะเลอืกใช้สื่อใดบา้ง เช่น หนังสือพมิพ์ นิตยสาร โทรทัศน ์วิทยุ อินเตอร์เน็ต สื่อกลางแจ้ง 

รวมถึง การระบุสื่อแต่ละประเภท เช่น หนังสือพิมพ์อะไร นิตยสารอะไร โทรทัศน์ช่องใดรายการใด เป็นต้น 

ขั้นตอนนี้ ต้องการการแยกประเมินอย่างรอบคอบถึงจุดเด่นและข้อจำ กัดของสื่อแต่ละประเภท ค่าใช้จ่าย

และ ความสามารถในการส่งข้อความไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

หลังจากกำหนดข้อความและกลยุทธ์การใช้สื่อแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการนำแผนไปปฏิบัติ บริษัทขนาด

ใหญ่จะจ้างเอเจนซี่โฆษณาให้วางแผนและสร้างข้อความที่ต้องการ รวมถึงประเมินและเลอืกซือ้สื่อที่จะใช้งาน 

อย่างไรก็ตามเอเจนซี่โฆษณาจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าในการพัฒนางานโฆษณาและเลอืกสือ่ เนื่องจาก

ทา้ยสุดแล้วผูโ้ฆษณาคือผูท้ี่จะอนุมัติงานโฆษณา และจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับงานครีเอทฟีและการวางแผนการ

ใช้สื่อ โดยมีกระบวนการในลักษณะเดียวกันสำหรับองค์ประกอบอื่น ๆ ของโปรแกรมการสื่อสารการตลาด  

การตรวจสอบ ประเมินผลและการควบคุม  

ขั้นสุดท้ายของกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) คือ การตรวจสอบ 

ประเมินผล และการควบคุมโปรแกรมการส่งเสริมการตลาด นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งท่ีต้องตรวจสอบว่า

โปรแกรมการสื่อสารการตลาดที่ใช้มีผลลัพธ์อย่างไรเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์การสื่อสาร เพื่อช่วยให้บริษัท

บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางการตลาด นักวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการต้องการ

ทราบว่าโปรแกรมการส่งเสริมการตลาดทำงานได้ดีหรือไม่และมีสาเหตุจากอะไร  เช่น ปัญหาของโปรแกรม
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การโฆษณาอาจเกิดจากข้อความหรือการวางแผนการใช้สื่อที่ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างได้ผล  

ผูจั้ดการโปรแกรมต้องทราบสาเหตุสำหรับผลลัพธ์เพื่อให้สามารถแก้ไขได้อย่างเหมาะสม ข้ันตอนสุดทา้ยของ

กระบวนการนี้ ได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้จัดการได้รับผลตอบกลับอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ

โปรแกรมการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ซ่ึงจะสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนได้ต่อไป 
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คำถามท้ายบท 

1. จงอธบิายการตลาดที่มุ่งเนน้ความสัมพันธ์และมูลค่า  

2. ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)มีความสัมพันธ์กับการตลาดแบบบูรณาการอย่างไร  

3. สาเหตุที่การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีการเตมิโตขึน้อย่างมนีัยสำคัญพราะเหตุใด  

4. บทบาทของ IMC ในการสร้างสรรค์ตราสินค้า เป็นอย่างไรบ้าง  

5. เครื่องมือสำหรับติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายของ IMC มีอะไรบ้างและเครื่องมอืใดสำคัญท่ีสุดเพราะเหตุใด  

 


