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➢ พฤติกรรมผู้บริโภคมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ ดังนั้น
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจะท าให้สามารถสร้างกลยุทธ์
ทางการตลาดที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคและ
ความสามารถในการค้นหาทางแก้ไข พฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริ โภคในสังคมได้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมาก
ยิ่งขึ้น 

➢ ที่ส าคัญจะช่วยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ผู้บริ โภคที่ฉลาด นอกจากจะต้องมี
หลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อสินค้าบริการแล้ว จะต้องรอบรู้เท่า
ทันกลวิธี เทคนิค และกลฉ้อฉลต่าง ๆ ที่ใช้ในการขายสินค้า
และบริการ รวมถึงสามารถปกป้องสิทธิที่ตนเองพึงได้รับด้วย 
การเรียนรู้การเป็น ผู้บริโภคที่ฉลาด จะท าให้ทราบและ
สามารถล าดับความส าคัญของทางเลือกต่าง ๆ ในการใช้เงิน 
ตลอดจนรู้จักหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อและใช้สินค้าและ
บรกิาร

ความหมายเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค

พฤติก รรมผู้ บ ริ โ ภค  (Consumer Behavior) 
หมายถึง กระบวนการ หรือพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อ ใช้ และประเมินผลการใช้สินค้าหรือ
บริการของผู้ซื้อ ทั้งที่เป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่ม
บุคคล อันจะมีความส าคัญต่อการซื้อสินค้าและ
บริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต



➢ เป็นการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การ และ
กระบวนการที่พวกเขาเหล่านั้นใช้เลือกสรร รักษา และ
ก าจัด สิ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ประสบการณ์ หรือ
แนวคิด  เพื่ อสนองความต้องการและผลกระทบที่
กระบวนการเหล่านี้มีต่อผู้บริโภคและสังคมพฤติกรรม
ผู้ บ ริ โ ภค เป็ นการสมผสานจิ ต วิ ทยา  สั ง คมวิ ทย า 
มานุษยวิทยาสังคม และเศรษฐศาสตร์ เพื่อพยายามท า
ความเข้าใจกระบวนการการตัดสินของผู้ซื้อ 

➢ ทั้งปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล พฤติกรรมผู้บริโภคศึกษา
ลักษณะเฉพาะของผู้บริโภคปัจเจกชน อาทิ ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์และตัวแปรเชิงพฤติกรรม เพ่ือพยายามท า
ความเข้าใจความต้องการของประชาชน พฤติกรรม
ผู้บริโภคโดยทั่วไปก็ยังพยายามประเมินสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ
ผู้บริโภคโดยกลุ่มบุคคลเช่นครอบครัว มิตรสหาย กลุ่ม
อ้างองิ และสังคม

ความหมายเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค

คือ การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งซึ่ ง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการ
ใช้ซึ่ งสินค้ าและบริการ ทั้ งนี้หมายรวมถึ ง 
กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยู่ก่อนแล้ว และซึ่ง
มสี่วนในการก าหนดให้มกีารกระท าดังกล่าว



➢ เป็นพฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการ
เสาะหา ซื้อ ใช้ ประเมินผล หรือ การบริโภคผลิตภัณฑ์
บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะ
สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ 

➢ เป็นการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งเงิน เวลา และก าลัง เพื่อบริโภค
สินค้าและบริการต่างๆ อัน ประกอบด้วย ซื้ออะไร 
ท าไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร อย่างไร ที่ไหน และบ่อยแค่ไหน 

➢ การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง
กับการจัดหาให้ได้มาซึ่งการใช้สินค้าและบริการ 
รวมถึงกระบวนการตัดสินใจ และการกระท าของ
บุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า

ความหมายเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค

สรุปได้ว่า พฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer 
Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละ
บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและ
บริการทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงกระบวนการใน
การตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออกของแต่ละ
บุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป 



การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภค มีประโยชน์ทางการตลาด 5 ประการ

1. ช่วยให้นักการตลาดเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสนิค้าของผู้บรโิภค 4. เพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด เพื่อการ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ให้ตรงกับ
ชนิดของสนิค้าที่ต้องการ

2. ช่วยให้ผู้ เกี่ยวข้องสามารถหา
หนทางแก็ ไขพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคใน
สังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับ
ความสามารถในการตอบสนองของ
ธุรกิจมากยิ่งข้ึน

3. ช่วยให้การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถท าได้ดีข้ึน

5 .  ช่ วย ในการปรับปรุ งกลยุทธ์
การตลาดของธุรกิจต่าง ๆ เพื่อความ
ได้เปรียบคู่แข่งขัน



การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์



ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค

1. พฤตกิรรมการบรโิภคเกิดขึ้นได้ 
ต้องมีสาเหตุที่ท าให้เกิด
กระบวนการดังกล่าว

2. สิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้น มีอิธทิพล
ต่อพฤติกรรมมนุษย์

3. พฤตกิรรมที่เกิดขึ้น ย่อมมุ่งไปสู่
การท าให้เกิดเป้าหมาย

ท าไมปัจจัยที่มผีลต่อพฤติกรรม
การซื้อ จึงส าคัญ? 

ปัจจัยต่าง ๆ 
ดังนี้

ปัจจัยด้านวัฒนธรรม

ปัจจัยทางสังคม

ปัจจัยส่วนบุคคล

ปัจจัยด้านด้านจติวิทยา



ปัจจัยด้านวัฒนธรรม

➢ นับเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อกระบวนการการซื้อ 
หรือพฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้บริการ โดยปัจจัยด้าน
วัฒนธรรม ยังรวมถงึ ความเชื่อ ความรู้ การศกึษา เป็นต้น 

➢ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม หมายถึงขอบเขตที่ใช้เพื่อวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อให้รู้ถึงค่านิยม ความคิด ทัศนคติ และ
สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ได้แสดงพฤติกรรมนั้นออกมา เป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ไม่ใช่ทางสัญชาตญาณ ซึ่งมีอยู่ 2 
ลักษณะ คือ รูปธรรมและนามธรรม ลักษณะรูปกระท านั้น
สามารถมองเห็นได้ชัดเช่น การแต่งกาย ลักษณะของสินค้าที่
ใช้ เป็นต้น ส่วนลักษณะนามธรรมไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น 
ความคดิ ทัศนคติ 



ปัจจัยทางสังคม

➢ ปัจจัยทางสังคมประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิงอย่าง ครอบครัว 
บทบาท และสถานะของผู้ซื้อ ปัจจุบันโลกยุค 4.0 ท าให้เรา
เห็นผลกระทบจากปัจจัยด้านสังคมอย่างชัดเจนในการ
ตัดสินใจซื้อ หรือบริโภค เนื่องจากข่าวสาร รวมถึงการแสดง
บทบาทและสถานะทางสังคม ถูกตอกย้ า และรับรู้ได้ง่ายผ่าน
โลกออนไลน์ 

➢ การบริโภคสินค้าและบริการกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
สถานะทางสังคมให้กับผู้บริ โภคต่อสังคมภายนอกได้ 
ยกตัวอย่างเช่น การบริโภคสินค้าราคาแพง สามารถสร้าง
ความรับรู้ถึงสถานะทางสังคมระดับสูงให้แก่ผู้บริโภคได้ เป็น
ต้น 



ปัจจัยทางสังคม

➢ กลุ่มอ้างอิง หมายถึงกลุ่มใด ๆ ที่มีการเกี่ยวข้องกัน ระหว่างคนใน
กลุ่ม แบ่งเป็น 2 ระดับ
• กลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ครอบครัว เพื่อนสนิท มักมีข้อจ ากัดใน

เรื่องอาชีพ ระดับชั้นทางสังคม และช่วงอายุ
• กลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มทางสังคมที่มีความสัมพันธ์แบบตัวต่อ

ตัว แต่ไม่บ่อย มีความเหนียวแน่นน้อยกว่ากลุ่มปฐมภูมิ
➢ ครอบครัว เป็นสถาบันที่ท าการซื้อเพื่อการบริโภคที่ส าคัญที่สุด 

นักการตลาดจะพิจารณา ครอบครัวมากกว่าพิจารณาเป็น
รายบุคคล

➢ บทบาททางสถานะ บุคคลที่จะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น 
ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ท าให้บุคคลมีบทบาทและสถานภาพที่
แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม



ปัจจัยทางสังคม ตัวอย่างกลุ่มอ้างอิงท่ีมีอิทธิพลในปัจจุบัน 



ปัจจัยทางสังคม ตัวอย่างกลุ่มอ้างอิงท่ีมีอิทธิพลในปัจจุบัน 



ปัจจัยด้านสังคม

➢ ชั้นทางสังคม (Social Class)คือ การจัดล าดับของบุคคลต่างๆ
ในสังคมออกเป็นกลุ่มต่างๆ โดยอาศัยเกณฑ์ ได้แก่ อาชีพ 
ฐานะ รายได้ ชาติก าเนิด ต าแหน่งหน้าที่ และการศึกษา เป็น
ต้น โดยเรียงล าดับจากสูงไปต่ า ซึ่งบุคคลที่ถูกจัดอยู่ในชั้น
ต่างๆในสังคมมากมีพฤติกรรมการบริโภคที่คล้ายคลึงกันจะมี
การเปลี่ยนแปลงชั้นสังคมขึ้นหรือลงได้ตลอดเวลา  แต่ละชั้น
ของสังคมจะมีความแตกต่างกันในด้านของการแต่งกาย 
รูปแบบการพูดคุยและการแสดงออกด้านความชอบ ด้าน
สันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น สามารถ
แบ่งกลุ่มใหญ่ เป็น 3 ระดับ และกลุ่มย่อยได้ 6 กลุ่ม



ชั้นทางสังคม (Social Class) 
➢ ระดับสูง ( Upper Class)  แบ่งเป็น

• ระดับสูงอย่างสูง (Upper Upper Class) ได้แก่ ผู้ดีเก่าและได้รับมรดกจ านวนมาก สินค้าที่ต้องการ ได้แก่ สินค้า
ฟุ่มเฟอืยต่างๆ

• ระดับสูงอย่างต่ า (Lower Upper Class) ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการขนาดใหญ่ เศรษฐีต่างๆ สินค้าที่
ต้องการ ได้แก่ สนิค้าฟุ่มเฟือยต่างๆ

➢ ระดับกลาง (Middle Class)  แบ่งเป็น
• ระดับกลางอย่างสูง (Upper Middle Class) ได้แก่ ผู้ที่ได้รับความส าเร็จทางอาชีพพอสมควร สินค้าที่ต้องการ ได้แก่ 

บ้าน เสื้อผ้า รถยนต์ที่ประหยัดน้ ามัน เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ในครัวเรอืน
• ระดับกลางอย่างต่ า (Lower Middle Class) ได้แก่ พนักงานบริษัท ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน สินค้าที่ต้องการ 

ได้แก่ สินค้าท่ีต้องใช้ในชวีิตประจ าวันมรีาคาปานกลาง
➢ ระดับล่าง (Lower Class)  แบ่งเป็น

• ระดับล่างอย่างสูง (Upper Lower Class) ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มีทักษะสูง สินค้าที่ต้องการคือสินค้าที่มีความ
จ าเป็นต่อการครองชพีและราคาประหยัด

• ระดับล่างอย่างต่ า (Lower Lower Class) ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้แรงงานและกรรมกรที่มีรายได้ต่ า ต้องการสินค้าที่จ าเป็น
ต่อการครองชพี เน้นท่ีราคาถูก 



ตัวอย่างชั้นทางสังคม Upper Upper Class



ตัวอย่างชั้นทางสังคม Lower Upper Class



ปัจจัยส่วนบุคคล

➢ หมายถึง ผลของการตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการ  มาจากเหตุผล  หรือ
คุณสมบัติส่วนบุคคล ยกตัวอย่างเช่น 
อายุ อาชีพ ความชอบ สภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจ ไลฟ์สไตล์ เป็นต้น 



ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ
➢ อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการสินค้าและบริการแตกต่างกัน 

เช่น 
➢ ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี จะต้องการสินค้าประเภท

อาหารส าหรับเด็ก ของเล่น เสื้อผ้าส าหรับเด็ก 
➢ ช่วงอายุ 6-19 ปี จะต้องการสินค้าประเภท เสื้อผ้า อุปกรณ์

กีฬา อุปกรณ์การเรียน เครื่องส าอาง เคร่ืองเล่นเกม 
➢ ช่วงอายุ 20 ถึง 34 ปี จะต้องการสินค้าประเภท รถยนต์ ของ

แต่งบ้าน 
➢ ช่วงอายุ  35-49 ปี จะต้องการสินค้าประเภท ที่อยู่อาศัย 

รถยนต์ยี่ห้อดีกว่าเดิม หรือรถยนต์คันที่ 2  
➢ ช่วงอายุมากกว่า 60 ป ีจะต้องการสินค้าประเภทบ ารุงร่างกาย 

บริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยวอย่างสะดวกสบาย เป็น
ต้น



ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านวงจรชีวิตครอบครัว  Family Life Cycle

เป็นล าดับขั้นตอนการด าเนินชีวิตของบุคคล ซึ่งทัศนคติและพฤติกรรมมีแนวโน้มค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นผลจากการพัฒนา
ทางด้านวุฒิภาวะ ประสบการณ์ รายได้ และฐานะของบุคคลนั้น ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค สามารถแบ่งได้ 
9 ขั้นตอน
➢ ขั้นเป็นโสด  คือ คนหนุ่มสาวที่ยังเป็นโสดและแยกตัวออกมาอยู่ตามล าพัง เป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มจะท างาน มีรายได้น้อย 

แต่ภาระรับผิดชอบที่ต้องจ่ายก็มีน้อย รายได้ส่วนใหญ่น าไปใช้ส่วนตัวโดยเน้นหนักไปทางด้านความต้องการเป็น
ผู้น าทางด้านแฟช่ันและเพื่อความบันเทิงสันทนาการเป็นส่วนใหญ่

➢ ขั้นคู่สมรสเพิ่งแต่งงาน คือ คู่แต่งงานใหม่ยังไม่มีบุตร ฐานะการเงินดีกว่าเมื่อยังเป็นโสดเพราะทั้งคู่ต่างมีรายได้ มี
อัตราการซื้อสูงจะเป็นสินค้าประเภทคงทนถาวรหลักการพักผ่อน

➢ ขั้นครอบครัวมีลูกเป็นเด็กเล็ก การซื้อเครื่องใช้ในครอบครัวอยู่ในระดับสูงสุด จึงท าให้ฐานะการเงินไม่ดี มีเงินออม
น้อย สนใจสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ ชอบสนิค้าที่โฆษณา

➢ ขั้นครอบครัวมีลูกเป็นเด็กโต ฐานะการเงินดีขึ้น ได้รับอิทธิพลจากโฆษณาน้อยลงเพราะมีประสบการณ์จากการซื้อ
เพิ่มข้ึน นยิมซื้อสินค้าครั้งละมากๆ เน้นความคุ้มค่า



ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านวงจรชีวิตครอบครัว  Family Life Cycle

➢ ขั้นครอบครัวมลีูกเป็นวัยรุ่น ยังจ าเป็นต้องเลี้ยงดูบุตร ฐานะการเงินค่อนข้างดี ไม่ค่อยเชื่อโฆษณาสินค้าเน้นการซื้อ
สินค้าประเภทคงทน ซื้อสินค้าใหม่เพื่อทดแทนสินค้าเก่า เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ส าหรับการ
เดินทางเป็นครอบครัว 

➢ ท่านครอบครัวเปล่าเปลี่ยว ระยะที่ 1 คือคู่แต่งงานที่มีอายุมากขึ้นและไม่มีบุตรอาศัยอยู่ด้วย เพราะทุกคนแยกตัว
ออกไปหารายได้เลี้ยงตนเอง ฐานะการเงินอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด จะมีเงินออมเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เพื่อ
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่จ าเป็น ไม่สนใจผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่สนใจการท่องเที่ยวสันทนาการ

➢ ครอบครัวเปล่าเปลี่ยว ระยะที่ 2  ผู้แต่งงานเริ่มเข้าสู่วัยชรา ไม่มีบุตรอาศัยอยู่ด้วย หัวหน้าครอบครัวเกษียณอายุ 
ออกจากงานมาเพื่อพักผ่อนที่บ้าน รายได้จึงลดลง ใช้ชีวิตพักผ่อนที่บ้านมากขึ้น รายจ่ายส่วนใหญ่ใช้เพื่อการ
รักษาพยาบาลและซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเสรมิสร้างสุขภาพอนามัย



ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านวงจรชีวิตครอบครัว  (Family Life Cycle)

➢ ขั้นครอบครัวเดียวดาย ระยะที่ 1  คือคนชราอยู่โดดเดี่ยวเนื่องจากคู่แต่งงานฝ่ายหนึ่งได้จากไป
แล้ว แต่ยังพอจะท างานได้อยู่ รายได้จึงยังคงอยู่ในระดับดี ใช้จ่ายเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การ
สันทนาการ และการเสรมิสร้างสุขภาพอนามัย

➢ ท่านครอบครัวเดียวดาย ระยะที่ 2  คือคนชราอยู่โดดเดี่ยวและออกจากงาน รายได้ลดลงอย่าง
มาก สินค้าที่ต้องการคือผลิตภัณฑ์ประเภทยารักษาโรค อยู่ในขั้นมีความต้องการเป็นพิเศษ
ทางด้านได้รับความสนใจ  ความรัก และความปลอดภัย



ปัจจัยด้านจิตวิทยา

➢ คือ อิทธิพลจากปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ที่มีผลต่อตัว
ผู้บริโภคอันเป็นเหตุให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซื้อและใช้สินค้าและบริการ ยกตัวอย่างเช่น Promotion 
ทางการตลาด การจูงใจด้วยค าพูดที่ดึงดูด การสร้าง
ความรับรู้ ขอ งผู้ ข าย  ความเชื่ อ  บุ คลิกภาพและ
แนวความคิด ของผู้บริโภค เป็นต้น

➢ การเลือกซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง
จิตวิทยา ซึ่ งจัดปัจจัยในตัวผู้บริ โภคที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อและใช้สินค้า ซึ่งประกอบด้วยการจูงใจ 
การรั บรู้  ค วาม เชื่ อและ เจตคติ  บุ คลิ กภาพและ
แนวความคดิของตนเอง



➢ การสร้างความเข้าใจใน พฤติกรรมผู้บริโภค ถือเป็นสิ่งที่
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะคนที่ต้องท าการตลาดเองด้วย 
ควรท าความเข้าใจและศึกษา เพื่อประสิทธิภาพในการ
วางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจ 

➢ ยิ่งปัจจุบันในโลกออนไลน์ มีการเก็บข้อมูลและสร้างสถิติ
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคให้ เรียกว่า
สะดวกขึ้นมากเลยทีเดียว การตีโจทย์ความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง แม่นย า นอกจากจะช่วยเพิ่ม
ยอดขายให้กับกิจการได้แล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาดไปได้อย่างมาก เพราะสามารถสื่อสารไปถึง
ลูกค้าได้อย่างตรงจุด



1. การบรโิภคสินค้า
ไม่คงทน (nondurable 
goods consumption) 

คือการบริโภคสิ่งของ
ชนิดที่สิ้นเปลืองหรือใช้
ห ม ด ไ ป  เ รี ย ก ว่ า 
destruction เช่น การ
บริโภคน้ า อาหาร ยา
รั ก ษ า โ ร ค  น้ า มั น
เชื้อเพลงิ   ฯลฯ

ประเภทของ
การบริโภค 

สามารถแบ่งได้ตามลักษณะของ
สินค้าเป็น 2 ประเภท คอื

2. การบรโิภคสินค้า
คงทน (durable goods 
consumption) 

คือการบริโภคสิ่งของที่
ยังคงใช้ได้อีก ลักษณะนี้
เรียกว่า diminution เช่น 
การอาศัยบ้านเรือน การ
ใช้รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เ ค รื่ อ ง นุ่ ง ห่ ม  ฯ ล ฯ 
อย่ า ง ไ รก็ ตาม  สินค้ า
ประเภทนี้ก็จะค่อย ๆ สึก
หรอไป จนในที่สุดจะไม่
สามารถน ามาใช้ได้อีก



โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค S-R Theory 

สิ่งกระตุ้น (Stimulus) ทั้งภายใน
และภายนอก นักการตลาดจะ
สนใจ เน้นการสร้างสิ่ งกระตุ้น
ทางการตลาดซึ่งควบคุมได้ และ 
สิ่งกระตุ้นอ่ืนที่ควบคุมไม่ได้

Stimulus

เป็นระบบที่เกิดขึ้นจากสิ่งเร้า หรือสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ให้เกิดความต้องการ  (Need) ในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ มีอิทธิพลอิทธิพลท าให้เกิด
การตอบสนอง (Buyer’s  response) หรือ การตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s purchase decision) ประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ ได้แก่

Buyer’s 
black box

Buyer’s 
Response

ก า ร ต อ บ ส น อ ง ( Buyer’s 
Response) การตอบสนองหรอืการ
ตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อหรือ ผู้บริโภค
จะมกีารตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ

ความรู้สกึนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s 
black box) เปรียบเสมือนกล่องด า 
(Black box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่
สามารถทราบได้  ต้องพยายาม
ค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ที่
ได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้ซื้อ 
และกระบวนการตัดสนิใจของผู้ซื้อ

ที่มา : Kotler, Philip. (1997). Marketing Management Analysis, Planning, Implementation and Control. P.172. 9th ed. New Jersey : A Simon & Schuster Company.







กระบวนการพฤติกรรมผู้บริโภค (Process of Behavior)

พฤติกรรมเกิดขึ้นได้ต้องมี
สาเหตุท าให้เกิด

1. 2. 3.

พฤติกรรมที่เกิดขึ้นย่อมมุ่ง
ไปสู่เป้าหมาย

พฤติกรรมเกิดขึ้นได้จะต้อง
มีสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้น

ที่มา : Kotler, Philip. (1997). Marketing Management Analysis, Planning, Implementation and Control. P.172. 9th ed. New Jersey : A Simon & Schuster Company.



กระบวนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ

เป็นขั้นสุดท้ายหลังจากการซื้อ ผู้บริโภคจะน า
ผลติภัณฑ์ที่ซื้อนั้นมาใช้ และในขณะเดียวกันก็จะท า
การประเมินผลิตภัณฑ์นั้นไปด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
ก ร ะบวนการ ตัดสิ น ใ จซื้ อ ของ ผู้บริ โ ภค เป็ น
กระบวนการต่อเนื่อง ไม่ได้หยุดตรงที่การซื้อ

ขั้นที่ 5 การประเมนิภายหลังการซื้อ 

กระบวนการซื่อจะเกิดขึ้นเมื่อผู้
ซื้อตระหนักถึงปัญหาหรือความ
ต้องการของตนเอง

ขั้นที่ 1 การรับรู้ถึงปัญหา ผู้บริโภคจะน าข้อมูลท่ีได้รวบรวมไว้มา
จัดเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย 
ท้ังในลักษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือก
และความคุ้มค่ามากท่ีสุด

ขั้นที่ 3 การประเมนิผลทางเลอืก 

ผู้บริโภคจะแสวงหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจ ในขั้น
แรกจะค้นหาข้อมูลจากแหล่งภายในก่อน 
เพื่อน ามาใช้ในการประเมินทางเลือก หากยัง
ได้ข้อมูลไม่เพียงพอก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มจาก
แหล่งภายนอก

ขั้นที่ 2 การค้นหาข้อมูล 
หลังการประเมิน ผู้ประเมินจะทราบข้อดี ข้อเสีย หลังจาก
นั้นบุคคลจะต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแก็
ปัญหามั ก ใ ช้ ปร ะสบการณ์ ในอดี ต เป็ น เ กณฑ์  ท้ั ง
ประสบการณ์ของตนเองและผู้อื่น

ขั้นที่ 4 การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สดุ 



พฤติกรรมผู้บริโภคมีส่วนส าคัญอย่างมาก 
เพราะ เป็นข้อมูล เบื้ อ งต้น  ในการน ามา
วิเคราะห์ตลาดเป้าหมายและการวางแผนเพื่อ
ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ต ล า ด  ต ล อ ด จน ก า ร
ติดต่อสื่อสารและการวางกลยุทธ์ ยุทธวิธีที่
เหมาะสมที่สุด เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรม
การตลาดและการสื่อสารการตลาดโดยองค์
รวมที่มีเอกภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่เป้าหมายทาง
ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการเลือก การ
ตัดสินใจซื้อ  ซื้อซ้ า ระยะเวลาซื้อ และแบรนด์
ที่แข็งแรง

ตัวช้ีวัดและการประยุกต์ใช้ 





➢ เมื่ อ โลกเปลี่ ยนไปไว  พฤติกรรม
ผู้บรโิภค ก็เปลี่ยนตาม ยิ่งในปนีี้ หลาย
ธุรกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
COVID-19 และต่างก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
วิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ธุรกิจต่าง
ได้เรียนรู้ที่จะต้องเจอกับความท้าทาย
ใหม่ ๆ ว่าจะอยู่อย่างไร ให้ธุรกิจของ
ตัวเองอยู่รอดในสถานการณ์น้ี 

➢ ในปี 2021 ที่ก าลังจะถึงนี้  เป็นปีที่
ธุรกิจต้องวางแผนการตลาดใหม่อีก
ค รั้ ง  เ พื่ อ ฟื้ น ตั ว แ ล ะ รั บ มื อ กั บ
สถานการณ์ที่ไม่รู้จะกระทบกับธุรกิจ
อีกมากหรือน้อยแค่ไหน ธุรกิจที่ก าลัง
อยู่ตัวก็ควรอยู่กับปัจจุบันก่อน แต่ก็ไม่
ลืมที่จะต้องกระตือรือร้นตลอดเวลา 
เพื่อให้ธุรกิจสามารถเตรียมรับมือกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค หลังสถานการณ์ 
COVID-19 ที่พึ่งเกดิไปนี้



Baby Boomer 
(ปี 1947-1965)



Gen X 
(ปี 1965-1980)



Gen Y / Millennial  
(ปี 1981-1996)



Gen Z 
(ปี1997-2012)



Gen Alpha 
(ปี2010-ปัจจุบัน)





7 เทรนด์ พฤติกรรมผู้บริโภค
หลัง Covid-19

• จากการแพร่ระบาดของCovidส่งผล
ต่อการ เป ล่ียนแปลงหลายด้ านทั้ ง
เศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ ตลอดจน
พฤติกรรมผู้บริโภคซ่ึงนักการตลาด
คาดการณ์ว่า Covidจะเป็นตัวแปรให้
เกิดส่ิงปกติใหม่หรือ New Normal ใน
อนาคต โดย 7 เทรนด์ที่บ่งชี้พฤติกรรม
ผู้บริโภคหลังโควิดดิสรัปชั่น



1.การหมุนกลับของโลกาภิวัฒน์ 
(Reverse Globalization) 

โรคโควิดที่ระบาดในประเทศจีนส่งผลให้การผลิต
ชะงักงัน กระทบเป็นโดมิโน่ การน าเข้าและส่งออก
ไม่ได้ วิกฤติดังกล่าวท าให้แบรนด์และผู้บริโภค
ตระหนักถึงการพึ่งพาฐานการผลิตในประเทศ
ตนเองมากขึ้น จะเห็นการย้ายฐานการผลิตสินค้า
กลับประเทศตนเอง และลดการมีฐานผลิตเพียง
แห่งเดียว ส่วนการดีไซน์สินค้ายังมาจากระดับโลก 
หรือโกลบอลเหมือนเดิม ขณะที่ประชาชนทั่วไป
ตื่นตัวหันพึ่งพาตนเองมากขึ้น ปรับตัวเพิ่มทักษะ
ความรู้ หลายด้ านพร้อมกัน  เพื่ อรับมือการ
เปลี่ยนแปลงเช่น ท างานประจ า แต่หารายได้เสริม
ด้วย



2.ดิจิทัล กลายเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
ในชีวิต (Digital Takeover)

ไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือที่ผ่านมา ประเด็นนี้
แบ่งเป็น 2 ส่วน ในมุมการค้าทั้งผู้ขายและผู้ซื้อถูกโควิด
บีบให้ปรับตัวใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ ท าให้ยอดขาย
บนมาร์เก็ตเพลสเติบโตอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน จังหวะ
นี้เป็นโอกาสดีในการท าตลาดเพราะผู้ขายจะได้ข้อมูล
(Data)ของผู้บริโภค น าไปต่อยอดรักษาและขยายฐาน
ลูกค้าได้ รวมถึงใช้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
นอกจากนี้ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่บูม การหยิบจับสินค้า
และบริการเพราะกลัวเชื้อไวรัส ยังท าให้บริการดิลิเวอรี่ 
การช าระสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังเติบโตตาม 
ท าให้สังคมไร้ เงินสดจะมีบทบาทมากขึ้น ขณะที่
นโยบายการอยู่บ้าน ท างานที่บ้านท าให้ธุรกิจอีเวนท์ซึ่ง
สร้างประสบการณ์แก่ลูกค้าโดยตรง ต้องปรับสู่การ
สร้างประสบการณ์เสมือนจริงมากขึ้น เช่น กูเกิลพา
ทัวร์พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ รถพุ่มพวงมีเครือข่ายทั่วกทม.
และใช้แผนท่ีกูเกิลช่วยท างาน



3. Big Data พลิกชะตาแบรนด์ 
ผู้บริโภค (Emergence of Big 
Data)

การใช้ Big Data จะมีประสิทธิภาพและทรงพลัง
ต่อการท าตลาดมากขึ้น รวมทั้งเป็นตัวแปรในการ
น าไปจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว 
ดังนั้นผู้ประกอบการต้องเร่งเก็บฐานข้อมูลที่
จ าเป็น มีประโยชน์ไปใช้งาน เช่น แบรนด์เก็บ
ข้อมูลการท าธุรกิจซื้อขายของลูกค้า เพื่อน าไป
พัฒนาโปรโมช่ัน กระตุ้นการซื้อซ้ า



4.การยกระดับเร่ืองสุขภาพทั้ง
ภายในและภายนอก (Elevated 
Health and Wellness)

แม้โควิดคลี่คลาย แต่พฤติกรรมการล้างมือ 
ใส่หน้ากาก เพื่อป้องกันโรค และการรักษา
สุขภาพจะตระหนักทั้งการบริโภคอาหาร
และการออกก าลั งกาย ขณะที่ ระบบ
สาธารณสุขและการแพทย์คาดว่าจะ
พัฒนาให้ประชาชนเข้าถึงง่ายขึ้นด้วย



5. Covid คล่ีคลาย แต่ไม่คลาย
ล็อคการรักษาระยะห่าง(Physical 
Distancing Continues )

แม้ผู้บริโภคจะโหยหาการใช้ชีวิตเหมือน
ก่อนเกิดโรคโควิดทั้งรับประทานอาหาร
นอกบ้าน พบปะเพื่อนฝู งแต่จะรักษา
ร ะยะห่ า งด้ ว ย  เ ห็ น ไ ด้ จ ากกา ร เปิ ด
ร้านอาหารต่างๆ ที่มีการกั้นฉาก จัดที่นั่งให้
ห่างกัน เป็นต้น



6.นิยามความสุขใหม่จากส่ิง
เล็กน้อยรอบตัว (Happiness is 
Redefined)

เมื่ อต้องอยู่บ้ าน ท างานที่บ้ าน  ท า ให้
ผู้บริโภคสร้างสุขได้ด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆ
รอบตัว เช่น การดื่มกาแฟธรรมดาที่บ้าน
แต่ตีฟองนมเติมไปให้ดูหรูหรา การปลูก
ต้นไม้ราคาแพง ใช้หม้อทอดไร้น้ ามันฯ เพิ่ม
ความท้าทายการท าตลาดให้กับแบรนด์
สินค้า ในการเข้ า ไปเป็นส่ วนหนึ่ งของ
ความสุขผู้บริโภค



7.เตรียมตัวรับ คล่ืนดิสรัปชั่นลูก
ถัดไป (Prepare for the Next 
Disruption)

วิกฤติครั้งนี้ได้ส่งผลให้แบรนด์และผู้บริโภค
ต่างตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมหาก
เกิดวิกฤติครั้ ง ใหม่ ในอนาคต ทั้ งการ
พยายามพึ่งพาตนเองและเสริมทักษะ
พื้นฐานต่างๆ ที่จ าเป็นในชีวิต หรือการ
ท างานจากบ้านที่เกิดขึ้นได้จริงๆ ในช่วง
รักษาระยะห่างทางสังคม ทั้งนี้ ในอนาคต
แบรนด์จึงควรมีบทบาทส าคัญที่จะส่งเสริม
หรือช่วยเหลือให้ผู้บริโภคสามารถพึ่งพา
ตนเองได้มีประสิทธภิาพมากกว่าเดิม





➢ The Glocalist

• ความสนใจของผู้คนในปี 2020 จะหันมา
ใ ห้ ค ว ามส า คัญกั บ เ รื่ อ ง ขอ ง  สั ง คม 
การเมือง และเศรษฐกิจท้องถิ่น มากยิ่งขึ้น 
อีกทั้งเรื่องราวเหล่านั้นก็จะเริ่มมีบทบาท
ส า คั ญ ต่ อ ผู้ ค น ม า ก ขึ้ น ด้ ว ย เ ช่ น กั น 
เนื่องจากผู้คนเริ่มรู้สึกว่าหน่วยงานรัฐนั้นมี
ความน่าเชื่อถือ หรือมีอ านาจที่เหมาะสม
แล้วหรือไม่



➢ The Hybrid Humanist

• มีงานวิจัยที่เชื่อได้ว่าในปี ค.ศ. 2020 จะ
เข้ าสู่ ยุคที่ เ รียกว่ า  Hybrid Intelligence 
หรือยุคของการผสมผสานระหว่าง Human 
Intelligence แล ะ  Artificial Intelligence 
เช่น การเชื่อมสมองเข้ากับอินเทอร์เน็ตให้
กลายเป็น IoT แบบเรียลไทม์ ซึ่งจะสร้าง
แรงขับเคลื่อนให้กับอุตสาหกรรม และเป็น
ประสบการณ์ใหม่ที่ผู้บรโิภคยินดีเปิดใจรับ



➢ The New Skecptical

• ในปี 2021 ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะลดความ
วางใจ และความเชื่อใจจากโฆษณาลง
อย่างมาก เนื่องจากมีประสบการณ์และ
ช่องทางในการรับข้อมูลมากขึ้น ท าให้เลิก
สนใจค าโฆษณาชวนเชื่อ และหันมาใส่ใจ
ค าแนะน าจากเพื่อน การรีวิวออนไลน์ 
บล็อกเกอร์ และอินฟลูเอนเซอร์มากกว่า



➢ The Boundaryless

• ผู้บริโภคจะไม่ยึดติดกับกรอบความคิด
หรือธรรมเนียมปฏิบัติแบบเดิม ไม่ว่าจะ
เป็นในแง่อายุ  เพศ หรือเขตแดนทาง
ภูมิศาสตร์ ดังนั้น ค าหรือแนวคิดที่ใช้ใน
แคมเปญจึงต้องเปิดกว้าง ครอบคลุม และ
ไม่เจาะจงมากเกินไป







เทรนด์พฤติกรรมผู้บรโิภค ธุรกิจ
ควรปรบัไปทิศทางไหนในปี 2021





เทรนด์พฤติกรรมผู้บรโิภค ธุรกิจ
ควรปรบัไปทิศทางไหนในปี 2021

➢ 1. การเปลีย่นแปลงที่จะเกดิในอกี 5 ปี ถูกเร่งใหเ้กดิขึน้ภายในปีเดยีว
➢ 2. การเขา้สู่ระบบออนไลนไ์มใ่ชท่างเลอืก แต่เป็นทางรอด
➢ 3. ค้าปลีกออนไลน์ในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตโ้ตไวแซงหนา้อินเดยี 

จีน และสหรัฐอเมรกิา
➢ 4. ยอดขายสนิคา้ออนไลนโ์ต 1.4 เท่าทกุหมวดหมู่
➢ 5. ผู้บริโภคค้นพบแบรนด์/รา้นคา้ใหม่ๆ  จากโซเชยีลมเีดยีมากทีส่ดุ
➢ 6. ผู้บริโภคจงรกัภกัดีนอ้ยลง หากพบแบรนดท์ี่ใชก่วา่
➢ 7. ความนา่เชือ่ถือและคุน้คา่ ท้าใหล้กูค้ากลบัมาซือ้ซ้า้มากที่สดุ
➢ 8. ลูกค้าเมอืงรองมศีกัยภาพมากขึน้
➢ 9. รีวิวเชงิบวกเพิม่ยอดขายใหส้นิคา้/บรกิารมากกวา่ 2 เท่า
➢ 10. เทคโนโลยกีารเงนิที่ดกีลายเป็นปัจจยัสา้คญัที่จะไมท่ิง้ตะกรา้

สินค้า





➢ ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ (New Segments)
ถือว่าปัจจัยเป็นตัวเร่งท้าให้เกิดการบริโภคสินค้าในกลุ่มใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เช่น  กลุ่มรักสบายจ่ายหนัก (Lazy 
Consumer)โดยกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้  คือกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่ยอมจ่ายเงิน เพื่อซื้อความสะดวกสบายและ
ประหยัดเวลาในชีวิตประจ้าวันให้ได้มากที่สุด

➢ กลุ่มโลกส่วนตัวสูง ชอบท้าอะไรด้วยตนเอง (Introvert)
ผู้บริโภคกลุ่มน้ีต้องการความเป็นส่วนตัวสูงและนิยมท้าอะไรด้วยตนเอง จึงต้องการสินค้าหรือบริการที่เหมาะส้าหรับ
การใช้คนเดียว โดยสินค้าต้องใช้งานง่าย สะดวก และเบ็ดเสร็จ ขณะเดียวกันช่องทางบริการควรเป็นระบบที่สามารถ
ด้าเนินการด้วยตัวเอง หรือมีระบบ AI ในการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค

➢ กลุ่มไม่แบ่งแยกเพศ (Genderless)  
ผู้บริโภคยุคใหม่เปิดกว้างและให้ความส้าคัญกับความเท่าเทียมระหว่างเพศมากขึ้น ส่งผลให้ปัจจุบันมีเพศทางเลือก
หลากหลาย

➢ กลุ่มคนรวยรุ่นใหม่ (New Wealth)
เศรษฐกิจของตลาดใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น จีน อินเดีย ส่งผลให้เกิดผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มีก้าลังซื้อสูง โดยมีไลฟ์
สไตล์และพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยที่หรูหรา และให้ความส้าคัญกับคุณค่าที่จะได้รับจากแบรนด์มากกว่าประโยชน์
ใช้สอย เช่น กระแสการสะสมกระเป๋า รองเท้าแบรนด์เนม และนาฬิกาหรู ซึ่งนอกจากตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แล้ว การ
สะสมสินค้าแบรนด์เนมยังเป็นการเพิ่มความมั่งค่ัง

➢ กลุ่มรักสุขภาพ รักษ์โลก (Vegan)
กระแสการดูแลและบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ รวมถึงการหันมาให้ความส้าคัญกับการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างจริงจัง ท้าให้เกิดกลุ่ม Vegan ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิด รวมถึงไม่ใส่เครื่องแต่งกายที่ท้าจากสัตว์ 
ดังนั้นสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มนี้ ต้องเป็นสินค้าที่ท้าจากพืชและดีต่อสุขภาพ รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนกระบวนการผลิตต้องไม่ท้าลายหรือรบกวนธรรมชาติ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โลกเกิดความเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
จากปัจจัยทั้ งด้านสิ่ งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนา
นวัตกรรมสมัยใหม่ ตลอดทั้งพลวัตทางสังคมที่มีความ
หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
โดยเทรนด์ 5 กลุ่มผู้บริโภคมาแรงแห่งปี 2021 มีดังนี้





1. เทคโนโลย ี5G

ผู้บริโภคได้ยินเรื่องประโยชน์ของ 5G มานานหลายปี แต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงสักที 
จนกระทั่งในปี 2020 การท้างานแบบ Remote working และการประชุมระยะไกล 
กลายเป็นเรื่องปกติในชีวิต ท้าให้คนต้องการการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ ซึ่งคนส่วน
ใหญ่ยังคงต้องการท้างานหรือเรียนจากที่บ้านอยู่ เทคโนโลยี 5G ที่สามารถตอบ
โจทย์พฤติกรรมนี้ได้ จึงยิ่งได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในปี 2021



2. Customer Data Platform

Customer Data Platform หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า CDP ได้รับความนิยมเป็น
อย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา data ที่กระจัดกระจายเป็นเรื่องยากที่จะ
บริหารจัดการ ท้าให้หลายบริษัทไม่สามารถตอบสนองได้ทันท่วงที CDPs เข้า
มาช่วยแก้ปัญหานี้ โดยการรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มา จัด
ระเบียบ แยกหมวดหมู่ ท้าให้ทุกคนที่ต้องการเข้าถึงสามารถใช้งานได้อย่าง
ง่ายดาย และช่วยให้บริหารข้อมูลลูกค้าได้แบบ 360 องศา



3. Hybrid Cloud

ภาคธุรกิจหลายแห่งที่ก้าลังมุ่งหน้าไปยังการวางโครงสร้างของ Hybrid Cloud (การ
ผสมผสานกันอย่างลงตัวของการท้า Public และ Private cloud) ซึ่งได้ขยายขอบเขตจาก IT 
แบบดั้งเดิม เป็นการตอบโจทย์การใช้งานในวงการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย Hybrid Cloud 
จะช่วยให้สามารถท้างานอย่างไร้รอยต่อได้มากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายในการที่จะสามารถ
เข้าถึงลูกค้าได้ ’ทุกที่ทุกเวลา’ จากการเกิดการระบาดของ Covid-19 ช่วยเน้นย้้าเรื่องการ
ท้าระบบโครงสร้าง cloud ให้มีความรวดเร็วและยืดหยุ่นมากที่สุด เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยน
แปaลงได้อย่างรวดเร็ว



4. Cybersecurity

ความมั่นคงปลอดทางภัยไซเบอร์เริ่มถูกพูดถึงน้อยลงในช่วงปีที่
ผ่านมา แต่เนื่องจากเหตุการณ์ COVID-19ท้าให้เหล่า Hackers 
ใชโ้อกาสนี้ในการโจมตีธุรกิจต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจากฐานข้อมูล
ทั่วโลก การที่คนเริ่มท้างานที่ออฟฟิศน้อยลง และท้างานที่บ้าน
มากขึ้น ท้าให้องค์กรต่าง ๆ ต้องกลับมายกระดับกลยุทธ์ด้าน 
Cybersecurity เพื่อรองรับอุปกรณ์และเครือข่ายในการ Work 
from home





5. Confidential Computing

หัวใจหลักของ Confidential Computing คือ การเข้ารหัส
กระบวนการคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ไม่ใช่แค่ Data โดยการสร้าง
ความมั่นคงอีกชั้นให้กับข้อมูลที่มีความส้าคัญ



6. Headless Tech

“Headless Tech” คือการทีธุ่รกจิสามารถแยก
การท้างานของ Front-End (โปรแกรมหน้าบ้าน
เช่น เว็ปไซต์ แอปพลิแคชัน่) กับ Back-End
(โปรแกรมหลงับ้าน เช่น ฐานข้อมูล โครงสร้าง
พื้นฐาน) ท้าให้สามารถสร้างประสบการณ์ลกูค้าได้
ดียิ่งข้ึน ผู้ประกอบการจึงหันมาท้าการค้าขายใน
รูปแบบน้ีมากยิ่งข้ึน ไปสูก่ารเชื่อมต่อทุกอย่างต้ังแต่
โกดงั ไปถึง หน้าร้าน ไปจนถึงการใหบ้ริการทาง
ออนไลน์



7. Smart Work from Home

ถึงแม้ว่าในช่วงหลัง พนักงานสามารถเริ่มกลับไปท้างานได้แล้ว แต่หลาย ๆ บริษัทยังคงมีนโยบาย Work 
from home ให้กับพนักงานอยู่ ท้าให้เกิดการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Smart work from 
home เช่น Zoom, Webex หรือ Microsoft Teams ซึ่งส่งผลท้าให้ยอดขายคอมพิวเตอร์หรือ
เครื่องมือการเชื่อมต่อต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ เราอาจจะได้เห็นการอพยพของ
ประชากร เนื่องจากคนสามารถท้างานจากที่ไหนก็ได้ จึงมีแนวโน้มที่คนจะย้ายจากเมืองหลวง ไปสู่พื้นที่
ที่ค่าครองชีพถูกกว่า ซึ่งส่งผลให้เกิดการลงทุนด้านเครือข่ายและการเชื่อมต่อในพื้นที่ชนบทมากยิ่งขึ้น 
จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท้างานมากขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายด้านการด้าเนินการที่ถูกลง หลาย ๆ บริษัท
จึงอาจจะยังไม่กลับไปใช้วิธีการเดิม ๆ ในเร็ว ๆ นี้ 



8. เทคโนโลยี AI

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท้าให้ภายในชั่วข้ามคืนทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ต้องมาท้างานร่วมกันในการหาทางออกเพื่อลดการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส ท้าให้ Data, AI, Machine Learning เป็นเครื่องมือ
ที่ถูกน้ามาใช้มากยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ในขณะที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่า 
AI คือเทรนด์แห่งอนาคต ในความจริงแล้ว AI นั้นอยู่ในชีวิตประจ้าวันอยู่
แล้ว สังเกตจากสิ่งที่ เราเห็นบน Social media หรือการที่  Netflix 
สามารถแนะน้าภาพยนตร์ที่เหมาะกับเรา ล้วนเกิดจาก AI ทั้งสิ้น ใน
อนาคต AI จะมีผลต่อการซื้อ การบริโภค การจ้างงาน และความบันเทิง 
โดยได้รับอิทธิพลจากข้อมูลจ้านวนมหาศาล และความสามารถของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้



9. Device Form Factors

ผู้บริโภคต้องการอุปกรณ์ที่มีน้้าหนักเบาลง 
ขนาดเล็กลง และสามารถเชื่อมต่อได้ดีกว่าเดิม 
แต่ก็ยังต้องใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย แทนที่จะ
ถืออุปกรณ์หลาย ๆ เครื่อง ผู้ใช้งานต้องการ
อุ ป ก ร ณ์ แ บ บ ไ ฮ บ ริ ด ม า ก ขึ้ น  ที่ ส า ม า ร ถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามวัตุประสงค์ในการใช้งาน จะ
ได้เห็นการกลับมาของโทรศัพท์พับได้อีกครั้ง 
หากสามารถให้คุณภาพและการเชื่อมต่อได้ดี
เท่า ๆ กับโทรศัพท์รูปแบบปัจจุบัน ไอเดียหลัก
ของโทรศัพท์พับได้คือ สามารถขยายเป็นแท็บ
แล็ตได้เมื่อต้องการจอที่ใหญ่ขึ้น และสามารถ
พับกลับเป็นโทรศัพท์ได้เมื่อต้องการใช้งานแบบ
ปกติ เช่น Microsoft Surface Duo หรือ 
Samsung Galaxy Fold 2 ในปี 2021 จะมี
อุปกรณ์ลักษณะนี้ออกมาให้เราได้เห็นมากข้ึน
อีกแน่นอน



10. Quantum Computing

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ที่อาศัยปรากฏการณ์เชิงควอนตัมในการช่วย
ประมวลผลข้อมูล (Quantum Computing) อาจจะยังไม่เป็นที่พูดถึงเท่าไหร่นัก 
แต่เทคโนโลยีน้ีก้าลังเติบโตข้ึนเรื่อย ๆ ด้วยการที่ Quantum computing สามารถ
ประมวลผลที่เร็วกว่าคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปอย่างมหาศาล ลองนึกภาพตามง่าย 
ๆ ว่าคอมพิวเตอร์แบบคลาสสิคจะแทนค่าข้อมูลด้วย Bit ที่ประกอบด้วยค่า 1 หรือ 
0 ทีละตัวแต่คอมพิวเตอร์เชิงควอนตัมจะใช้คุณสมบัติของคิวบิตที่สามารถ
ประมวลผลค่า 1 และ 0 ได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งคิวบิตที่ว่านี้สามารถมีค่าได้ทั้งสอง
สถานะพร้อม ๆ กัน เทคโนโลยีนี้ถูกน้ามาใช้ในการจัดการการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 เช่นเดียวกับการพัฒนาวัคซีน ในอนาคตคาดการณ์ว่าเราจะได้เห็น
กรณีศึกษาในหลากหลายอุตสาหกรรมในอนาคต เนื่องจากผู้คนเริ่มตระหนักถึง
ความสามารถอันทรงพลังของ Quantum Computing มากข้ึน





กลุ่มลูกค้าของธุรกิจ
การจ าหน่ายสินค้าของกจิการสู่ “ลูกค้า” 
ลูกค้าของกจิการมีได้หลายลักษณะ เช่น 
➢ ลูกค้าท่ีเป็น “กิจการ” (Business)
➢ ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (Customer)
➢ ผู้บริโภครายบุคคล (Individual) 

การจัดจ าหน่ายสนิค้าระหว่าง 

“ธุรกจิสู่ธุรกจิ” 

(Business to Business  หรือ B2B) 

การจ าหน่ายสินค้าระหว่าง 

“ธุรกจิกับรัฐบาล”  

(Business to  Government หรือ B2G) 

การจัดจ าหน่ายสนิค้าให้กับรัฐบาลใน
ต่างประเทศโดยจ าหน่ายผ่านรฐับาลของ
ประเทศหนึ่งไปสูอ่กีประเทศหนึง่เพือ่ให ้

“รัฐบาลกับรัฐบาล” 

(Government  to Government หรือ  G2G) 

กจิกรรมทางการตลาดทั่วไปทีจ่ าหน่ายสินค้าและบริการ
ให้แก่ผู้บริโภคที่เป็นประชาชน เป็นการขายปลีก 

“ธุรกจิสู่ผู้บรโิภค” (Business to customer  หรือ  B2C)

การจ าหน่ายสินค้าทีผ่ลติตามค าสั่งเฉพาะ เช่น การสร้างบ้านตามแบบเฉพาะของลกูค้า
แต่ละราย หรือการผลิตรถยนต์ที่มคีุณสมบัติตามความต้องการเฉพาะของลกูค้า มักเป็น

สินค้าที่ราคาแพง “ธุรกจิสู่บุคคล” (Business  to individual  หรือ  B2I)



ธุรกิจแบบ B2B หรือ Business-to-Business เป็น
ธุรกิจที่ด าเนินกิจการค้าขายระหว่างหน่วยงาน
ภาคธุรกิจกับธุรกิจ ส่วนมากแล้วการท าธุรกิจ 
B2B มักจะเป็นผู้ผลิตสินค้าซะมากกว่า โดยผู้ซื้อ
และผู้ขายเป็นหน่วยงานธุรกิจทั้งคู่  ซึ่งการที่ลูกค้า
ของธุรกิจแบบ B2Bซื้อสินค้าและบริการเพื่อน าไป
ผลิตต่อ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มคุณค่าให้
เป็นสินค้าและบริการแต่ไม่ใช่น าไปอุปโภคหรือ
บริโภคเอง โดยส่วนใหญ่ปริมาณการซื้อขายจะมี
ปริมาณที่สูง



ช่องทางการจัดจ าหน่ายของธุรกจิแบบ B2B Marketing สามารถท าได้ดังนี้
➢ 1.เข้าหาลูกค้าโดยตรง เนื่องจากการขายสินค้าและบริการแบบ B2B Marketing เป็นการขายให้กับภาค

ธุรกิจ การจัดหารายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หรือที่อยู่ของกลุ่มเป้าหมายสามารถท าได้ง่ายกว่าข้อมูล
ของผู้บรโิภครายย่อย 

➢ 2.Outdoor Advertising การท าการตลาดผ่านสื่อโฆษณากลางแจ้ง รวมถึงช่องทาง Offline ต่าง ๆ เช่น 
สื่อสิ่งพิมพ์ ใบปลิว เป็นต้น ซึ่งสื่อโฆษณาเหล่านี้จะสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อ
สามารถเข้าถึงธุรกิจกลุ่มเป้าหมายได้

➢ 3.สื่อออนไลน์ เป็นการท าการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ หรือ Online marketing ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มว่า
หลายๆ ธุรกิจก าลังหันมาท าตลาดในสื่อออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเครื่องมือในการท าการตลาด
ออนไลน์ช่วยอ านวยความสะดวกให้บริษัทสามารถวิเคราะห์ธุรกิจ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และคู่แข่งทาง
ธุรกิจได้ ช่วยให้ง่ายต่อการวางแผนแคมเปญโฆษณา สามารถวัดผล และประเมินประสิทธภิาพได้ 



ลักษณะของกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
o มีปริมาณการสั่งซื้อเป็นจ านวนมาก หรือ สั่งผลติด้วยวงเงินสูง ลูกค้าธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต้องการสินค้าเพื่อน าไป

ผลิตต่อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบท่ีต้องการซื้อปริมาณมากต่อครั้ง ท าให้มีอ านาจการต่อรองสูง ต่างจาก
ผู้บริโภคท่ัวไปท่ีเป็นการซื้อปลกี

o มีระบบการแสวงหาผู้ขายหรือประกอบด้วยผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ การสั่งซื้อครั้งละจ านวนมากย่อมมีผลต่อ
กิจการของผู้ซื้อ ท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีสั่งซื้อเป็นจ านวนมาก มีระบบการแสวงหา “ผู้ขาย” (Vendor) ท่ี
น่าเชื่อถือในด้านการผลิตท่ีมีคุณภาพตามต้องการ มีความรับผิดชอบในการส่งมอบสินค้าท่ีตรงเวลา มีการ
เปรียบเทยีบราคาจากผู้ขายในราคาถูกท่ีสุด

o มีระบบการคัดเลือกผู้ขาย การท่ีกิจการผู้ซื้อรายใหญ่สั่งซื้อสินค้าเป็นจ านวนมากท าให้มีผู้เสนอขายจ านวนหลายราย
จึงต้องมีระบบการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละกิจการ ในหน่วยงานภาครัฐมีระเบียบการคัดเลือกท่ีแน่
ชัด ท าให้ผู้ขายต้องพิจารณาขั้นตอนตามระเบียบเหล่านั้น ในแต่ละขั้นตอนมีการตัดสินใจจากผู้มีอ านาจในหน่วยงาน 
ท าให้บางกิจการผู้ซื้อและผู้ขายต้องให้สนิบนแก่กันซึ่งส่งผลต่อการด าเนินการทางด้านการตลาดในระยะยาว

o มีระบบการตรวจสอบรับสินค้าและความรับผิดชอบจากผู้ขาย การสั่งซื้อสินค้าเป็นจ านวนมากท าให้กิจการผู้ขาย
ต้องมรีะบบการตรวจรับให้เป็นไปตามคุณภาพและข้อก าหนดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต

o เป็นลูกค้าท่ีมีบทบาทส าคัญ การสั่งซื้อเป็นจ านวนมากของลูกค้ามีบทบาทส าคัญต่อผู้ขาย หากลูกค้าแต่ละลายยุติ
การซื้อ จะส่งผลกระทบต่อยอดขายเป็นจ านวนมาก ท าให้การบริการทางการตลาดต้องมุ่งสร้างความสัมพันธ์ท่ี
ใกล้ชิดเพื่อรักษาลูกค้าไว้ 



การท าธุรกิจ B2G (Business to Government) ธุรกิจที่ประกอบ
กิจการระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ วัตถุประสงค์ของการซื้อ
ขายของภาครัฐกับเอกชนก็เพื่อ พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น 
การก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อย่าง ถนนหนทาง  
หรอืการจ้างงานจากภาคเอกชนอย่างบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เพื่อ
สร้างสิ่งก่อสร้างที่จะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ เป็นหนึ่งอีกการท าธุรกิจ
หลาย ๆ ประเภท ที่มีความส าคัญต่อประเทศชาติ บ้านเมือง 
เพราะเป็นหนึ่งในพื้นฐานโครงสร้างด้านเศรษฐกิจภายในที่ถ้าขาด
กิจกรรมการซื้อขายแบบ B2Gไปอย่างหนึ่ง ก็อาจท าให้ประเทศ
บกพร่องเรื่องความก้าวหน้าพัฒนา และยังอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ ตามมาได้อกีด้วย



ลักษณะของธุรกิจ B2G 
การขายสินค้าหรือบริการให้กับภาครัฐ มักผ่านรูปแบบการประมูล โดยเป็นการจัดซื้อจัด
จ้างของรัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เท่าเทียม และด้วยลักษณะของการประมูลท าให้มีการ
แข่งขันเกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการโดยธรรมชาติ ป้องกันไม่ให้ภาคเอกชนรับงานภาครัฐ
ด้วยผลก าไรที่สูงเกินความเป็นจริง และเพื่อประโยชน์ต่อส่วนร่วมของคนทั้งประเทศ  
ปัจจุบันรัฐจะท าการซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่เพื่อประหยัด

ค่าใช้จ่ายเรียกว่า   e-Government Procurement โดยสามารถตรวจสอบและ

ติดตามการประกาศจัดจ้างของภาครัฐในเว็บไซต์ (www.mahadthai.com) 



แนวคดิของการท าธุรกิจแบบ B2G
➢ 1.หลักการด้านความคุ้มค่า

• การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการโดยภาครัฐจะต้องมีคุณภาพ และสินค้าหรือ
บริการต้องมีคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงาน มี
ราคาท่ีเหมาะสม และมีแผนการบรหิารจัดการที่เหมาะสมและชัดเจน 

➢ 2.ต้องมีความโปร่งใส 
• เนื่องด้วยงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐมาจากภาษีของประชาชน ท า

ให้ทุกการซื้อขายต้องมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส และต้องกระท าโดย
เปิดเผย เปิดโอกาสให้ทุกบริษัทภาคเอกชนได้มีการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม เพื่อให้
ประชาชนมั่นใจได้ว่า ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบหรือเสียเปรียบ และต้องเป็น
การกระท าการโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนโดยทั่วไปเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด 

➢ 3.สามารถตรวจสอบได้ 
• มีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ เพื่อ

ประโยชน์ในการตรวจสอบ



ตัวอย่าง การตลาดภาครัฐ
“รัฐบาลกับรัฐบาล” 

โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง “รถไฟไทย-จีน”



โครงการเพื่อประชาชน
โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง หรือที่เราเรียกกันอย่างง่ายว่า 
“รถไฟไทย-จีน” มีการด าเนินการมาแล้วถึง 3 รัฐบาล แต่พอถึง
รัฐบาล คสช. ก็มีการก าหนดให้เป็นความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐ 
(G2G) ท าให้การก่อสร้างมีความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ทั้งสองประเทศคอืไทยและจีน

เป้าหมายหลัก ๆ ของรถไฟไทย-จีน ก็ เพื่อ เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวและขนส่งสินค้า 3 ประเทศ คือ จีน ลาว และไทย ซึ่ง
โครงการรถไฟขนาดมาตรฐานสายแรกของประเทศไทยจะ
ประกอบด้วย 2 เส้นทางคือ

เส้นทางสายหนองคาย-โคราช-แก่งคอย-ท่าเรือมาบตาพุด
แก่งคอย-กรุงเทพฯ
โดยผ่านการเห็นชอบว่าจะให้ความส าคัญกับช่วง กรุงเทพฯ-
โคราช และเริ่มสร้างทางรถไฟสายน้ีก่อนเป็นอันดับแรก



โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงหรือ “รถไฟไทย-จีน” ใช้มาตรการ
ความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐ (G2G)เป็นการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่าง
ไทยกับจีนในการก่อสร้าง ส่วนทางการค้าคือจีนจะรับซื้อข้าวจากไทย
เป็นการแลกเปลี่ยน
o ครม.ให้ความส าคัญกับรางรถไฟช่วง กรุงเทพฯ-โคราช โดยจะเริ่ม

สร้างทางรถไฟสายน้ีก่อนเป็นอันดับแรก
o รถไฟไทยจีนเน้นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้า 3 ประเทศ

คอื จีน ลาว และไทย
o ครม.ใช้วัสดุในไทยในการก่อสร้างทั้งหมด ในส่วนงานก่อสร้าง 

เฉพาะโครงสร้างราง ระบบสัญญาณ และขบวนรถจะใช้ผู้รับเหมา
จากจีน

o มีหลักสูตรให้ความรู้เบื้องต้นกับวิศวกรชาวจีน เช่น กฎหมายและ
ภูมิศาสตร์พื้นฐานของประเทศไทย

o ล่าสุดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยข้อสรุปเรื่องกรอบวงเงินค่าจ้าง
โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ-โคราชไว้ที่ 3,500 ล้าน
บาท ซึ่งต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบปรับวงเงินอีก
ครั้ง



โครงการซ้ือเรือด าน้ า “รัฐบาลไทย-จีน”ตัวอย่าง G2G
ไทย-จีน การที่ประเทศไทยมีกองทัพเรือ ที่เข้มแข็งน าไปสู่อ านาจการต่อรองที่เข้มแข็ง น าไปสู่ความมั่งคั่งของประเทศ 

และจะน าไปสู่ความผาสุขของประชาชนในที่สุด เพราะฉะนั้นเรือด าน้ าจะเข้ามาเสริมอ านาจการต่อรองกับ
ตา่งประเทศ น ามาซึ่งความได้เปรยีบ และ ความมั่นคงทางการทหาร



“ธุรกจิสู่บุคคล” 
(Business  to individual  

หรือ  B2I)
การจ าหน่ายสินค้าที่ผลิตตามค าสั่งเฉพาะ หรือ Custom made



B2C มาจากค าว่า Business-to-Consumer หมายถึงธุรกิจ
ที่ขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคทั่วไป 
วัตถุประสงค์ในการซื้อ-ขาย คือ เพื่อใช้ในการอุปโภค 
บริโภค จ านวนหน่วยชิ้นในการซื้อหรือปริมาณของการ
ให้บริการมีจ านวนน้อย และมักมีราคาต่อหน่วยที่สูงกว่า
ธุรกิจขายให้ธุรกิจ

โดยปกติเราจะคุ้นเคยกับบรษิัท B2C กันดี เพราะเป็นอะไรที่
เข้าถึงผู้บรโิภค ยกตัวอย่างธุรกิจ B2C ประเภทสินค้าอุปโภค
บริโภค เสื้อผ้าแฟชั่น ร้านอาหาร เป็นต้น ประเภทบริการ 
เช่น อพาร์ทเมนต์ สปา ฟิตเนส สถาบันกวดวิชา บริษัททัวร์ 
เป็นต้น



o การท าธุรกิจแบบ B2C ส่วนมากจะมีรูปแบบการตลาดที่มุ่งเน้นไปที่
ผู้บริโภค หรอื End Users การประชาสัมพันธ์ การโฆษณาสินค้าและ
บริการ มักเน้นหนักไปท่ีประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ 

o แต่ เนื่ องจากผู้บริ โภคมีความแตกต่ างกัน  มีต้ องการความ
หลากหลาย ธุรกิจรูปแบบ B2C จึงต้องหากลุ่มเป้าหมาย โดยใช้
ปัจจัยด้านต่าง ๆ ในการวเิคราะห์ เช่น ภูมศิาสตร์ ประชาการศาสตร์ 
จิตวิทยา พฤติกรรม ฯลฯ เพื่อที่จะหากลุ่มผู้บริโภคที่ตรงกับ
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เพื่อให้มโีอกาสมากที่สุดที่จะขายได้ 

o หลังจากสามารถหากลุ่มเป้าหมายของตนเองเจอแล้ว ขั้นต่อมาคือ
การวาง Position ของสินค้าและบริการ หรือการก าหนดจุดแข็งและ
ข้อความท่ีจะสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อท าให้กลุ่มเป้าหมาย

การตลาดผู้บริโภค
ส าหรับธุรกิจ B2C



การตลาดผู้บริโภคส าหรับ
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AIDA คือ กลยุทธ์การตลาดที่ใช้อธิบายกระบวนการต่างๆ ของการท าการตลาดใน

แคมเปญต่างๆ ราวกับการผ่าตัดให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภค ตั้งแต่ขั้นตอนการท า
ให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าจนถึงการตัดสินใจซื้อ ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยทั้ง 4 ตามตัวอักษร 
AIDA ดังนี้

(1) Awareness (ท าให้รู้จัก) เป็นขั้นตอนแรกของการท าให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าหรือแบ

รนด์ของเราด้วยการสื่อสารด้วยวิธีต่างๆ เช่น โฆษณาโทรทัศน์, การบอกต่อ, Event, 
โฆษณาออนไลน์, คอนเทนต์ออนไลน์ เป็นต้น การท าให้ผู้บริโภคมองเห็นสินค้า หรือ
การโฆษณาเพื่อสร้าง Awareness โดยยังไม่ต้องให้เกิดการซื้อขายก็ได้เพียงแค่ต้องท า
ให้แบรนด์ของเราผ่านตาหรือไปอยู่ในการรับรู้ของเขาก่อน

(2) Interest (ท าให้สนใจ) เป็นขั้นตอนที่ท าให้ผู้บริโภคที่รับรู้ถึงตัวตนของแบรนด์แล้วเกิดความสนใจในสินค้าหรือการบริกสาร เชื่อมโยงไป

ถึงการท าให้เกิดการพจิารณาสนิค้าหรือบริการว่าสามารถสร้างประโยชน์อะไรให้กับพวกเขาได้บ้าง และการบอกข้อมูลต่างๆ ที่ผู้บริโภคควรจะรู้
เกี่ยวกับสินค้าเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจ

(3) Desire (ท าให้เกิดความต้องการ) ขั้นตอนนี้คือการท าให้ผู้บริโภคมีความต้องการต่อแบรนด์มากขึ้น หรือจะเรียกว่าท าให้เกิดความชื่น
ชอบต่อแบรนด์ ไม่ใช่เพียงชื่นชอบในตัวสินค้าหรือการบริการ ต้องสื่อสารสิ่งที่มากกว่าการที่สินค้าหรือการบริการที่จะให้แก่พวกเขาได้  ต้อง
เข้าใจในความต้องการเชิงลกึหรือที่เรยีกว่า Pain Point

(4) Action (ท าให้เกิดการตัดสินใจ) ขั้นตอนสุดท้ายก็คอืการที่แบรนด์ท าให้ผู้บริโภคพร้อมที่จะซื้อสนิค้าหรือบริการ จะส่งผลไปยัง ‘การปิด
การขาย’





ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งพรรคการเมืองต่างๆนั้น พยายามหากลยุทธ์ในการหาเสียงมากมาย เพื่อที่จะดึงความ
สนใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ให้คล้อยตามเห็นด้วย กับแนวคิดและจุดยืนของพรรค ท าให้นโบายต่างๆ ที่ใช้ในการ
หาเสียงนั้น จะต้องสื่อสารออกมาให้ดูน่าสนใจ ดึงดูด และที่ส าคัญ คือ ต้องจดจ าพรรคได้ กากเบอร์ถูก การ
สื่อสาร จึงถูกสร้างออกมาอย่างสร้างสรรค์ หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ป้ายหาเสียง ภาพลักษณ์ของพรรค(แบ
รนด์) หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่งก็ต้องบอกว่า เกี่ยวข้องกับหลักการตลาดทั้งนั้น ผ่านกลยุทธ์การตลาดที่ชื่อว่า 
AIDA Model

➢ 1. Awareness : ขั้นการดึงดูดให้เกิดความสนใจ การสร้างการรับรู้  โดยพรรคการเมอืง นยิมสร้างการรับรู้
เบื้องต้น ผ่านสื่อที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายก่อน ท าให้ต้องมี ป้ายหาเสียงตามท้องถนน หรือรถกระจายเสียง 
เพื่อสร้างการรับรู้และความน่าสนใจเบื้องต้นก่อน ให้เราทราบแค่ชื่อพรรค เบอร์พรรค และหัวข้อนโยบาย
คราวๆ เท่านั้น

AIDA Model กลยุทธ์การตลาดท่ีใช้ในการหาเสียง



➢ 2. Interest : ขั้นการสร้างความสนใจ และน่าติดตาม หลังจากนั้น เมื่อเราเกิดความสนใจ และต้องการหา
นโยบายเชงิลึกต่อมา แล้วจะหาข้อมูลจากสื่อต่างๆเพิ่มเติม ซึ่งพรรคการเมือง ก็ได้สร้างสื่อไว้รอให้ข้อมูลอยู่
แล้ว เช่น การเปิดปราศรัยใหญ่ การท าโบชัวร์ที่แสดงถึงรายละเอียดเชิงลึก หรือการออกให้สัมภาษณ์ การ
ร่วมดีเบต ตามสื่อทางโทรทัศน์ การจัดท าสื่อออนไลน์ต่างๆ นี้คือ หนึ่งในกระบวนการเพื่อสร้างให้เกิดความ
น่าใจกับผู้บริโภค

➢ 3. Desire : ขั้นท าให้เกิดความต้องการ  หลังจากที่เรา ผ่านความสนใจและได้รับข้อมูลของพรรคแล้ว เรา

จะมีทัศนคติเชิงบวกกับพรรคที่เราสนใจ แต่ขั้นน้ีก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ของพรรคการเมือง เพราะเป็นช่วง
ที่เราก าลังจะตัดสินใจเลือกแล้ว , ท าให้กลยุทธ์ของพรรคการเมืองที่ชอบท า คือ การชูโนบายที่น่าตื่นเต้น ที่
พเิศษ ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้ง เพื่อจับกลุ่มคน 2 พวก คือ 1.ผู้ที่ยังไม่มีพรรคใดอยู่ในใจ  2.เพื่อ
ท าให้คนเปลี่ยนใจมาเลือกพรรคเราได้  (เปรียบเหมือนในทางการตลาด ช่วงนี้ คือ ช่วงปิดการขาย , เช่น ถ้า
ลูกค้ายังลังเล ยังไม่อยากซื้อสินค้า เราจะต้องเสนอโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าทันที เพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้า
ตัดสินใจง่ายขึ้น น้ันเอง )

➢ 4. Action : ขั้นการลงมือท า  คือ ขั้นสุดท้าย ที่พรรคการเมืองต้องการให้เรากากเบอร์ของพรรคเขา หรือ

ในทางการตลาด เป็นการตัดสินใจซื้อสินค้า 

AIDA Model กลยุทธ์การตลาดท่ีใช้ในการหาเสียง



Thank You


