
บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 1111    ความหมายและแนวคิดทางการตลาดความหมายและแนวคิดทางการตลาดความหมายและแนวคิดทางการตลาดความหมายและแนวคิดทางการตลาด



การตลาดการตลาดการตลาดการตลาด (Marketing)(Marketing)(Marketing)(Marketing)    คอือะไรคอือะไรคอือะไรคอือะไร????

2222

การตลาดคอืการตลาดคอืการตลาดคอืการตลาดคอื
การโฆษณาการโฆษณาการโฆษณาการโฆษณา
(Advertising)(Advertising)(Advertising)(Advertising)

????

การตลาดคอืการตลาดคอืการตลาดคอืการตลาดคอื
การขายการขายการขายการขาย
(Selling)(Selling)(Selling)(Selling)

????

การตลาดคอืการตลาดคอืการตลาดคอืการตลาดคอื
การตอบสนองการตอบสนองการตอบสนองการตอบสนอง

ความตองการของลูกคาความตองการของลูกคาความตองการของลูกคาความตองการของลูกคา
(Satisfying Customer Needs)(Satisfying Customer Needs)(Satisfying Customer Needs)(Satisfying Customer Needs)



วิวัฒนาการทางการตลาดวิวัฒนาการทางการตลาดวิวัฒนาการทางการตลาดวิวัฒนาการทางการตลาด

� แสวงหาปจจัย 4 ตามธรรมชาติ

� การผลิตแบบงายๆ

� Barter System Barter System 

� Money System: การใชเงินเปนสื่อกลาง

� เกิดตลาด (Market)



แนวคิดทางการตลาด แนวคิดทางการตลาด แนวคิดทางการตลาด แนวคิดทางการตลาด (Marketing Concept) (Marketing Concept) (Marketing Concept) (Marketing Concept) หมายถึง แนวคิดในการดําเนินธุรกิจที่หมายถึง แนวคิดในการดําเนินธุรกิจที่หมายถึง แนวคิดในการดําเนินธุรกิจที่หมายถึง แนวคิดในการดําเนินธุรกิจที่

มุงเนนที่การตอบสนองความตองการของผูบริโภค ควบคูกับการบรรลุวัตถุประสงคมุงเนนที่การตอบสนองความตองการของผูบริโภค ควบคูกับการบรรลุวัตถุประสงคมุงเนนที่การตอบสนองความตองการของผูบริโภค ควบคูกับการบรรลุวัตถุประสงคมุงเนนที่การตอบสนองความตองการของผูบริโภค ควบคูกับการบรรลุวัตถุประสงค

ระยะยาวขององคกรระยะยาวขององคกรระยะยาวขององคกรระยะยาวขององคกร
    

ความหมายของความหมายของความหมายของความหมายของ ““““การตลการตลการตลการตลาดาดาดาด””””
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การตลาด การตลาด การตลาด การตลาด (Marketing) (Marketing) (Marketing) (Marketing) หมายถึง กิจกรรม กลุมของสถาบัน และกระบวนการสําหรับหมายถึง กิจกรรม กลุมของสถาบัน และกระบวนการสําหรับหมายถึง กิจกรรม กลุมของสถาบัน และกระบวนการสําหรับหมายถึง กิจกรรม กลุมของสถาบัน และกระบวนการสําหรับ

การสรางสรรค การสื่อสาร การเสนอ การแลกเปลี่ยนที่มีคุณคาสาํหรับลูกคา ผูซื้อ การสรางสรรค การสื่อสาร การเสนอ การแลกเปลี่ยนที่มีคุณคาสาํหรับลูกคา ผูซื้อ การสรางสรรค การสื่อสาร การเสนอ การแลกเปลี่ยนที่มีคุณคาสาํหรับลูกคา ผูซื้อ การสรางสรรค การสื่อสาร การเสนอ การแลกเปลี่ยนที่มีคุณคาสาํหรับลูกคา ผูซื้อ 

หุนสวนและสังคมขนาดใหญหุนสวนและสังคมขนาดใหญหุนสวนและสังคมขนาดใหญหุนสวนและสังคมขนาดใหญ
* * * * ที่มา ที่มา ที่มา ที่มา American Marketing AssociationAmerican Marketing AssociationAmerican Marketing AssociationAmerican Marketing Association    : AMA: AMA: AMA: AMA                                



ความหมายของความหมายของความหมายของความหมายของ ““““การตลการตลการตลการตลาดาดาดาด””””

ความตองการของผูบรโิภคที่มีความสามารถในความตองการของผูบรโิภคที่มีความสามารถในความตองการของผูบรโิภคที่มีความสามารถในความตองการของผูบรโิภคที่มีความสามารถใน

สถานที่มีผูซื้อและผูขายมาพบกันเพื่อตกลง แลกสถานที่มีผูซื้อและผูขายมาพบกันเพื่อตกลง แลกสถานที่มีผูซื้อและผูขายมาพบกันเพื่อตกลง แลกสถานที่มีผูซื้อและผูขายมาพบกันเพื่อตกลง แลก

เปลี่ยนสนิคาหรอืบรกิารกัน และมีการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนสนิคาหรอืบรกิารกัน และมีการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนสนิคาหรอืบรกิารกัน และมีการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนสนิคาหรอืบรกิารกัน และมีการแลกเปลี่ยน

สทิธคิวามเปนเจาของในสนิคาหรอืบรกิารสทิธคิวามเปนเจาของในสนิคาหรอืบรกิารสทิธคิวามเปนเจาของในสนิคาหรอืบรกิารสทิธคิวามเปนเจาของในสนิคาหรอืบรกิาร
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ตลาดตลาดตลาดตลาด

ความตองการของผูบรโิภคที่มีความสามารถในความตองการของผูบรโิภคที่มีความสามารถในความตองการของผูบรโิภคที่มีความสามารถในความตองการของผูบรโิภคที่มีความสามารถใน

การหาซื้อสนิคาหรอืบรกิารหนึ่งๆ เปนความหมายการหาซื้อสนิคาหรอืบรกิารหนึ่งๆ เปนความหมายการหาซื้อสนิคาหรอืบรกิารหนึ่งๆ เปนความหมายการหาซื้อสนิคาหรอืบรกิารหนึ่งๆ เปนความหมาย
การตลาดของลูกคาหรอืผูบรโิภคการตลาดของลูกคาหรอืผูบรโิภคการตลาดของลูกคาหรอืผูบรโิภคการตลาดของลูกคาหรอืผูบรโิภค

นั่นเอง คอื นั่นเอง คอื นั่นเอง คอื นั่นเอง คอื ““““ผูบรโิภคที่มีความตองการผูบรโิภคที่มีความตองการผูบรโิภคที่มีความตองการผูบรโิภคที่มีความตองการ

มีอํานาจ การซื้อ เพยีงพอสําหรับสนิคาหรอืบรกิาร มีอํานาจ การซื้อ เพยีงพอสําหรับสนิคาหรอืบรกิาร มีอํานาจ การซื้อ เพยีงพอสําหรับสนิคาหรอืบรกิาร มีอํานาจ การซื้อ เพยีงพอสําหรับสนิคาหรอืบรกิาร 

นั้นๆ มีความตั้งใจที่จะซื้อสนิคาหรอืบรกิารนั้นๆ นั้นๆ มีความตั้งใจที่จะซื้อสนิคาหรอืบรกิารนั้นๆ นั้นๆ มีความตั้งใจที่จะซื้อสนิคาหรอืบรกิารนั้นๆ นั้นๆ มีความตั้งใจที่จะซื้อสนิคาหรอืบรกิารนั้นๆ 

และมีสทิธทิี่จะซื้อสนิคาหรอืบรกิารนั้นๆไดและมีสทิธทิี่จะซื้อสนิคาหรอืบรกิารนั้นๆไดและมีสทิธทิี่จะซื้อสนิคาหรอืบรกิารนั้นๆไดและมีสทิธทิี่จะซื้อสนิคาหรอืบรกิารนั้นๆได””””



ตลาดตลาดตลาดตลาด (Market)(Market)(Market)(Market)

�องคประกอบของตลาดองคประกอบของตลาดองคประกอบของตลาดองคประกอบของตลาด

�กลุมบุคคลหรือองคกร

�มีความจําเปน และ/หรือ ตองการในผลิตภัณฑ
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�มีความจําเปน และ/หรือ ตองการในผลิตภัณฑ

�มีความสามารถในการแลกเปลี่ยน(มีกําลังซื้อ)

�มีความเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนดวยทรัพยากรที่ตนมี

�มีอํานาจในการตัดสินใจซื้อ



หนาที่ทางการตลาด หนาที่ทางการตลาด หนาที่ทางการตลาด หนาที่ทางการตลาด ((((Marketing function)Marketing function)Marketing function)Marketing function)

หนาที่ทางการตลาดแบงออกเปน 3 หนาที่หลัก คือ การแลกเปลี่ยน การกระจายตัว

สนิคา และการอํานวยความสะดวกทางการตลาด โดยในแตละหนาที่จะประกอบดวยหนาที่ตางๆดังนี้

การแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยน
การซื้อการซื้อการซื้อการซื้อ

การขายการขายการขายการขาย

การกระจายตัวสนิคาการกระจายตัวสนิคาการกระจายตัวสนิคาการกระจายตัวสนิคา

การอํานวยความสะดวกการอํานวยความสะดวกการอํานวยความสะดวกการอํานวยความสะดวก
ทางการตลาดทางการตลาดทางการตลาดทางการตลาด

การขนสงการขนสงการขนสงการขนสง

การเก็บรักษาสนิคาการเก็บรักษาสนิคาการเก็บรักษาสนิคาการเก็บรักษาสนิคา

การจัดมาตรฐานและคุณภาพสนิคาการจัดมาตรฐานและคุณภาพสนิคาการจัดมาตรฐานและคุณภาพสนิคาการจัดมาตรฐานและคุณภาพสนิคา
การเงนิการเงนิการเงนิการเงนิ

การกรับภาระความเสี่ยงการกรับภาระความเสี่ยงการกรับภาระความเสี่ยงการกรับภาระความเสี่ยง
การวจิัยและสารสนเทศทางการการตลาดการวจิัยและสารสนเทศทางการการตลาดการวจิัยและสารสนเทศทางการการตลาดการวจิัยและสารสนเทศทางการการตลาด



แนวคิดการทําการตลาด แนวคิดการทําการตลาด แนวคิดการทําการตลาด แนวคิดการทําการตลาด ((((MarketingMarketingMarketingMarketing Concept)Concept)Concept)Concept)

คอื คอื คอื คอื ““““การที่องคการใชความพยายามเพือ่สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา เพื่อมุงใหเกดิการที่องคการใชความพยายามเพือ่สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา เพื่อมุงใหเกดิการที่องคการใชความพยายามเพือ่สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา เพื่อมุงใหเกดิการที่องคการใชความพยายามเพือ่สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา เพื่อมุงใหเกดิ

ยอดขายและกําไรในที่สุดยอดขายและกําไรในที่สุดยอดขายและกําไรในที่สุดยอดขายและกําไรในที่สุด” ” ” ” 

แนวความคดิแนวความคดิแนวความคดิแนวความคดิทางการตลาด เปนการกําหนดแนวทางในการปฏบิัตงิานทางการตลาดและทางการตลาด เปนการกําหนดแนวทางในการปฏบิัตงิานทางการตลาดและทางการตลาด เปนการกําหนดแนวทางในการปฏบิัตงิานทางการตลาดและทางการตลาด เปนการกําหนดแนวทางในการปฏบิัตงิานทางการตลาดและ

จัดสรรทรัพยากรของกจิการเพื่อบรรลุจุดมุงหมายตามแนวทางนั้น แนวความคดิทางการตลาดมีการจัดสรรทรัพยากรของกจิการเพื่อบรรลุจุดมุงหมายตามแนวทางนั้น แนวความคดิทางการตลาดมีการจัดสรรทรัพยากรของกจิการเพื่อบรรลุจุดมุงหมายตามแนวทางนั้น แนวความคดิทางการตลาดมีการจัดสรรทรัพยากรของกจิการเพื่อบรรลุจุดมุงหมายตามแนวทางนั้น แนวความคดิทางการตลาดมีการ

เปลี่ยนแปลงไดเสมอ ซึ่งอาจเปนไปตามสภาพแวดลอม กระแสของสังคม และนโยบายของบรษิัทเปลี่ยนแปลงไดเสมอ ซึ่งอาจเปนไปตามสภาพแวดลอม กระแสของสังคม และนโยบายของบรษิัทเปลี่ยนแปลงไดเสมอ ซึ่งอาจเปนไปตามสภาพแวดลอม กระแสของสังคม และนโยบายของบรษิัทเปลี่ยนแปลงไดเสมอ ซึ่งอาจเปนไปตามสภาพแวดลอม กระแสของสังคม และนโยบายของบรษิัท

Production ConceptProduction ConceptProduction ConceptProduction Concept Product ConceptProduct ConceptProduct ConceptProduct Concept Selling ConceptSelling ConceptSelling ConceptSelling Concept Marketing ConceptMarketing ConceptMarketing ConceptMarketing Concept Social & Environment Social & Environment Social & Environment Social & Environment 

Marketing ConceptMarketing ConceptMarketing ConceptMarketing Concept



แนวความคิดดานการผลิต แนวความคิดดานการผลิต แนวความคิดดานการผลิต แนวความคิดดานการผลิต PPPProduction roduction roduction roduction CCCConcept oncept oncept oncept QuantityQuantityQuantityQuantity

� เปนแนวความคดิในยุคแรก ๆ ที่เนนการผลติเพื่อใหมีตนทุนการผลติที่ต่ํา การที่

จะไดของดีในราคาที่ถูกตองมีการผลติที่มีปรมิาณมาก ๆ 

� ใชไดดีเมื่อ Demand > Supply = = = = S.MarketS.MarketS.MarketS.Market

� เนนการปรับปรุงคุณภาพการผลติใหตนทุนต่ําลง เพื่อขายสนิคา

ในราคาต่ํากวาคูแขง เกดิการประหยัดจากขนาดการผลติ                

9

ในราคาต่ํากวาคูแขง เกดิการประหยัดจากขนาดการผลติ                

(Economies of scale) 

� พัฒนาการจัดจําหนายใหมีประสทิธิภาพ

ยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งผลติเยอะ ตนทุนตอหนวยก็จะยิ่งลดลงนั่นเอง และเมื่อผูผลติผลติเยอะ ตนทุนตอหนวยก็จะยิ่งลดลงนั่นเอง และเมื่อผูผลติผลติเยอะ ตนทุนตอหนวยก็จะยิ่งลดลงนั่นเอง และเมื่อผูผลติผลติเยอะ ตนทุนตอหนวยก็จะยิ่งลดลงนั่นเอง และเมื่อผูผลติ

ทุกคนใชแนวคดิเนนการผลติแบบนี้ผลที่เกดิขึ้นตามมาคอืทุกคนใชแนวคดิเนนการผลติแบบนี้ผลที่เกดิขึ้นตามมาคอืทุกคนใชแนวคดิเนนการผลติแบบนี้ผลที่เกดิขึ้นตามมาคอืทุกคนใชแนวคดิเนนการผลติแบบนี้ผลที่เกดิขึ้นตามมาคอื… “… “… “… “สนิคาลนสนิคาลนสนิคาลนสนิคาลน

ตลาดตลาดตลาดตลาด” ” ” ” และเมื่อสนิคาลนตลาดแลว และเมื่อสนิคาลนตลาดแลว และเมื่อสนิคาลนตลาดแลว และเมื่อสนิคาลนตลาดแลว 



แนวความคิดดานผลิตภัณฑ   แนวความคิดดานผลิตภัณฑ   แนวความคิดดานผลิตภัณฑ   แนวความคิดดานผลิตภัณฑ   ((((Product ConceptProduct ConceptProduct ConceptProduct Concept))))

� ผูบรโิภคใหความสําคัญตอคุณภาพ สมรรถนะ นวัตกรรม มากกวาราคา

� Supply > Demand=D.Market

� ผูผลติเนนการปรับปรุงคุณภาพผลติภัณฑใหดีขึ้นเรื่อยๆ  เพื่อดึงดูดและจูงใจผูบรโิภค

� ระวัง “Marketing Myopia” คือ การหมกมุน ยึดมั่นกับตัวสนิคาใดสนิคาหนึ่งมากเกนิไป 

Quality is customer Quality is customer Quality is customer Quality is customer 

satisfaction.satisfaction.satisfaction.satisfaction.

ระวัง “Marketing Myopia” คือ การหมกมุน ยึดมั่นกับตัวสนิคาใดสนิคาหนึ่งมากเกนิไป 

โดยไมไดคํานึงและสนใจตอการเปลี่ยนแปลงความตองการของผูบรโิภค (การมุงพัฒนาแต
ผลติภัณฑจนลืมคํานึงถึงความตองการที่แทจรงิของผูบรโิภค)



แนวความคิดดานการขายแนวความคิดดานการขายแนวความคิดดานการขายแนวความคิดดานการขาย Selling concept   Selling concept   Selling concept   Selling concept   Stimulus satisfactionStimulus satisfactionStimulus satisfactionStimulus satisfaction

� ตองมีการกระตุนการขายใหกับผูบรโิภคดวยวธิีการตาง ๆ 

เชน ลด แลก แจก แถม เพื่อใหซื้อมากขึ้น

� ปจจุบันใชกับสินคาที่ขายยากหรือสนิคาที่ไมอยูในความคิดที่จะซื้อ

(Unsought Goods)

� Supply > Demand=D.Market� Supply > Demand=D.Market

� ตองระวังเรื่องความพอใจหลังการซื้อ

(Post-purchase Satisfaction)

� Sale-man จะเปนบุคคลที่มีบทบาทมาก ในขายสินคา เนื่องจากความตองการของผูบรโิภคเขา

ใกลจุดอิ่มตัวแลว 



แนวความคิดดานการตลาด แนวความคิดดานการตลาด แนวความคิดดานการตลาด แนวความคิดดานการตลาด ((((marketing concept) marketing concept) marketing concept) marketing concept) SatisfactionSatisfactionSatisfactionSatisfaction

�ยึดหลัก 3 ประการ

�มุงเนนลูกคา Customer centeredศึกษาความ
ตองการของผูบริโภคและผลิตสินคาใหตรงกับความ
ตองการของลูกคา

�การตลาดแบบบูรณาการ�การตลาดแบบบูรณาการ
(Integrated Marketing) การมุงเนนไปที่การทํา 4Ps 
และ/หรือ 4Cs 

�แสวงหากําไรจากความพึงพอใจของลูกคา

� Supply > Demand=D.Market



เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ Selling ConceptSelling ConceptSelling ConceptSelling Concept    และ และ และ และ Marketing ConceptMarketing ConceptMarketing ConceptMarketing Concept

จุดเนนจุดเนนจุดเนนจุดเนน วธิีการวธิีการวธิีการวธิีการ ผลลัพธผลลัพธผลลัพธผลลัพธ

Selling ConceptSelling ConceptSelling ConceptSelling Concept

จุดเริ่มตนจุดเริ่มตนจุดเริ่มตนจุดเริ่มตน

โรงงานโรงงานโรงงานโรงงาน

FactoryFactoryFactoryFactory

ผลติภัณฑผลติภัณฑผลติภัณฑผลติภัณฑ

Existing ProductExisting ProductExisting ProductExisting Product

การขายและการการขายและการการขายและการการขายและการ
สงเสรมิการขาย สงเสรมิการขาย สงเสรมิการขาย สงเสรมิการขาย 

Selling & Selling & Selling & Selling & 
PromotionPromotionPromotionPromotion

กําไรจากปรมิาณการกําไรจากปรมิาณการกําไรจากปรมิาณการกําไรจากปรมิาณการ
ขาย ขาย ขาย ขาย Profit through Profit through Profit through Profit through 
Sales volumeSales volumeSales volumeSales volume
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จุดเนนจุดเนนจุดเนนจุดเนน

FocusFocusFocusFocus

วธิีการวธิีการวธิีการวธิีการ

MeansMeansMeansMeans

ผลลัพธผลลัพธผลลัพธผลลัพธ

EndsEndsEndsEnds

Marketing ConceptMarketing ConceptMarketing ConceptMarketing Concept

จุดเริ่มตนจุดเริ่มตนจุดเริ่มตนจุดเริ่มตน

Starting PointStarting PointStarting PointStarting Point

ตลาดเปาหมายตลาดเปาหมายตลาดเปาหมายตลาดเปาหมาย

MarketMarketMarketMarket

ความตองการลกูคาความตองการลกูคาความตองการลกูคาความตองการลกูคา

Customer NeedsCustomer NeedsCustomer NeedsCustomer Needs

ความผสมผสานทางความผสมผสานทางความผสมผสานทางความผสมผสานทาง
การตลาด การตลาด การตลาด การตลาด 
Integrated Integrated Integrated Integrated 
MarketingMarketingMarketingMarketing

กําไรจากความพอใจกําไรจากความพอใจกําไรจากความพอใจกําไรจากความพอใจ
ลูกคา ลูกคา ลูกคา ลูกคา Profit through Profit through Profit through Profit through 

SatisfactionSatisfactionSatisfactionSatisfaction



ความแตกตางระหวางการตลาดและการขายความแตกตางระหวางการตลาดและการขายความแตกตางระหวางการตลาดและการขายความแตกตางระหวางการตลาดและการขาย

การตลาดการตลาดการตลาดการตลาด การขายการขายการขายการขาย

เนนที่ความตองการของผูบริโภคเนนที่ความตองการของผูบริโภคเนนที่ความตองการของผูบริโภคเนนที่ความตองการของผูบริโภค

(Consumer Oriented)(Consumer Oriented)(Consumer Oriented)(Consumer Oriented)

เนนที่ความตองการของผูขายเนนที่ความตองการของผูขายเนนที่ความตองการของผูขายเนนที่ความตองการของผูขาย

(Seller’s Oriented)(Seller’s Oriented)(Seller’s Oriented)(Seller’s Oriented)

เริ่มตนจากการผลิตสินคา จากเริ่มตนจากการผลิตสินคา จากเริ่มตนจากการผลิตสินคา จากเริ่มตนจากการผลิตสินคา จาก

นั้นจึงหาวิธีที่จะจําหนายนั้นจึงหาวิธีที่จะจําหนายนั้นจึงหาวิธีที่จะจําหนายนั้นจึงหาวิธีที่จะจําหนาย

เริ่มตนจากการกาํหนดความตองเริ่มตนจากการกาํหนดความตองเริ่มตนจากการกาํหนดความตองเริ่มตนจากการกาํหนดความตอง

การของผูบริโภคแลวจึงจัดหา การของผูบริโภคแลวจึงจัดหา การของผูบริโภคแลวจึงจัดหา การของผูบริโภคแลวจึงจัดหา 
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นั้นจึงหาวิธีที่จะจําหนายนั้นจึงหาวิธีที่จะจําหนายนั้นจึงหาวิธีที่จะจําหนายนั้นจึงหาวิธีที่จะจําหนาย

สินคานั้นสินคานั้นสินคานั้นสินคานั้น

การของผูบริโภคแลวจึงจัดหา การของผูบริโภคแลวจึงจัดหา การของผูบริโภคแลวจึงจัดหา การของผูบริโภคแลวจึงจัดหา 

หรอืผลิตสินคาเพื่อตอบสนองหรอืผลิตสินคาเพื่อตอบสนองหรอืผลิตสินคาเพื่อตอบสนองหรอืผลิตสินคาเพื่อตอบสนอง

ความตองการนั้นความตองการนั้นความตองการนั้นความตองการนั้น

มุงเนนที่ยอดขายสูงสุดมุงเนนที่ยอดขายสูงสุดมุงเนนที่ยอดขายสูงสุดมุงเนนที่ยอดขายสูงสุดมุงที่กําไรสูงสุดมุงที่กําไรสูงสุดมุงที่กําไรสูงสุดมุงที่กําไรสูงสุด

ใชการวางแผนในระยะสั้นในใชการวางแผนในระยะสั้นในใชการวางแผนในระยะสั้นในใชการวางแผนในระยะสั้นใน

การผลิตสินคาและมุงเพียงการผลิตสินคาและมุงเพียงการผลิตสินคาและมุงเพียงการผลิตสินคาและมุงเพียง

ตลาดที่มีอยูในปจจุบันตลาดที่มีอยูในปจจุบันตลาดที่มีอยูในปจจุบันตลาดที่มีอยูในปจจุบัน

ใชการวางแผนระยะยาวในการผลิตใชการวางแผนระยะยาวในการผลิตใชการวางแผนระยะยาวในการผลิตใชการวางแผนระยะยาวในการผลิต

เติบโตของกิจการในอนาคตเติบโตของกิจการในอนาคตเติบโตของกิจการในอนาคตเติบโตของกิจการในอนาคต

ใชการวางแผนระยะยาวในการผลิตใชการวางแผนระยะยาวในการผลิตใชการวางแผนระยะยาวในการผลิตใชการวางแผนระยะยาวในการผลิต

สินคามีการหาตลาดใหมๆ  เพื่อการสินคามีการหาตลาดใหมๆ  เพื่อการสินคามีการหาตลาดใหมๆ  เพื่อการสินคามีการหาตลาดใหมๆ  เพื่อการ

เติบโตของกิจการในอนาคตเติบโตของกิจการในอนาคตเติบโตของกิจการในอนาคตเติบโตของกิจการในอนาคต



SocietySocietySocietySociety

แนวความคดิดานการตลาดเพื่อสังคม แนวความคดิดานการตลาดเพื่อสังคม แนวความคดิดานการตลาดเพื่อสังคม แนวความคดิดานการตลาดเพื่อสังคม ((((social marketing concept)  social marketing concept)  social marketing concept)  social marketing concept)  Life Quality Life Quality Life Quality Life Quality 

� พจิารณาถึงความตองการและความพอใจของตลาดเปาหมาย

มีการนําเสนอสนิคา/บรกิารที่ลกูคาเปาหมายตองการดวย

ประสทิธภิาพที่เหนือคูแขงขัน ขณะเดียวกันสามารถอนุรักษ

และสงเสรมิความเปนอยูที่ดีของสังคม

� Supply > Demand=D.Market
SocietySocietySocietySociety

(Human Welfare)(Human Welfare)(Human Welfare)(Human Welfare)

ConsumersConsumersConsumersConsumers

(Satisfaction)(Satisfaction)(Satisfaction)(Satisfaction)

CompanyCompanyCompanyCompany

(Profits)(Profits)(Profits)(Profits)

� Supply > Demand=D.Market

� มีขอควรพจิารณา 3 ประการ 



แนวคิดเนนการรักษาความสัมพันธกับลูกคา แนวคิดเนนการรักษาความสัมพันธกับลูกคา แนวคิดเนนการรักษาความสัมพันธกับลูกคา แนวคิดเนนการรักษาความสัมพันธกับลูกคา ((((Customer Relationship Management: CRM)Customer Relationship Management: CRM)Customer Relationship Management: CRM)Customer Relationship Management: CRM)

แนวคดินี้คอนขางเปนแนวคดิแบบใหมในปจจุบัน(2010) โดย

มีพื้นฐานแนวคดิมาจากที่วา ““““การหาลูกคาใหมหนึ่งคน ใชตนทุนการหาลูกคาใหมหนึ่งคน ใชตนทุนการหาลูกคาใหมหนึ่งคน ใชตนทุนการหาลูกคาใหมหนึ่งคน ใชตนทุน

มากกวาการทาํใหลกูคาเกากลับมาซื้อซ้ําอีกครั้งมากกวาการทาํใหลกูคาเกากลับมาซื้อซ้ําอีกครั้งมากกวาการทาํใหลกูคาเกากลับมาซื้อซ้ําอีกครั้งมากกวาการทาํใหลกูคาเกากลับมาซื้อซ้ําอีกครั้ง” ” ” ” เชน  เชน  เชน  เชน  Testco

Lotus มี Club Card สายการบนิ นกแอร มี นกแฟนคลับ สาย

การบนิไทยมีโปรแกรมการสะสมไมลกับ Royal Orchid ซึ่งสิ่ง

เหลานี้จะเปนสิ่งจูงใจใหลูกคาเกาเกดิการใชบรกิาร หรือซื้อสนิคา 

Supply > Demand=Supply > Demand=Supply > Demand=Supply > Demand=D.MarketD.MarketD.MarketD.Market

เหลานี้จะเปนสิ่งจูงใจใหลูกคาเกาเกดิการใชบรกิาร หรือซื้อสนิคา 

ผลติภัณฑซ้ําในครั้งตอๆ ไป ทําใหลูกคาเกดิความรูสึกผูกพันธ

กับผูผลติ เชนในกรณีที่คายมือถือบางคายมีการสงขอความสั้น 

SMS มาอวยพรวันเกดิของลูกคาคนนั้นๆ และใหสทิธใินการโทร

ฟรี 24 ชั่วโมง ซึ่งเปนการลงทุนเพื่อใหลกูคามีความรูสึกกวาเปน

คนสําคัญและจะยังคงเลือกใชบรกิารกับผูใหบรกิารรายนี้ตอไป



คําจํากัดความของคําวาการตลาดคําจํากัดความของคําวาการตลาดคําจํากัดความของคําวาการตลาดคําจํากัดความของคําวาการตลาด

สมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกา (AMA) ไดใหความหมายวาการตลาด 

หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตางๆทางธุรกิจ เพื่อควบคุมกํากับการเคลื่อนยายของสินคา

และบริการ จากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใช

การตลาด (Marketing) หมายถึง กระบวนการทางสังคมและทางการบริหาร การตลาด (Marketing) หมายถึง กระบวนการทางสังคมและทางการบริหาร 

ที่บุคคลและกลุมบุคคลไดรับสิ่งที่ตอบสนองความจําเปน (Needs) และความตองการ 

(Wants) ผานทางการสรางและการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑและคุณคากับบุคคลอื่น



ความจําเปนและความตองการความจําเปนและความตองการความจําเปนและความตองการความจําเปนและความตองการ

�ความจําเปนความจําเปนความจําเปนความจําเปน (Needs):(Needs):(Needs):(Needs): ความตองการขั้นพื้นฐาน เปนตัวผลักดันใหเกิด

พฤติกรรมเพื่อสนองความตองการนั้น

�ความตองการความตองการความตองการความตองการ(Wants):(Wants):(Wants):(Wants): เปนการแสดงออก หรือพฤติกรรมที่ตองการ
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�ความตองการความตองการความตองการความตองการ(Wants):(Wants):(Wants):(Wants): เปนการแสดงออก หรือพฤติกรรมที่ตองการ

สนองความตองการขั้นพื้นฐาน ซึ่งหลอหลอมจากสภาพแวดลอมและ

บุคลิกสวนตัว



แนวความคิดหลักทางการตลาด แนวความคิดหลักทางการตลาด แนวความคิดหลักทางการตลาด แนวความคิดหลักทางการตลาด (Core marketing concepts)(Core marketing concepts)(Core marketing concepts)(Core marketing concepts)

Needs/Wants/DemandsNeeds/Wants/DemandsNeeds/Wants/DemandsNeeds/Wants/Demands

Products and ServiceProducts and ServiceProducts and ServiceProducts and Service

Customer value/Customer Customer value/Customer Customer value/Customer Customer value/Customer Customer value/Customer Customer value/Customer Customer value/Customer Customer value/Customer 
Satisfaction/QualitySatisfaction/QualitySatisfaction/QualitySatisfaction/Quality

Exchange/Transactions,/RelationshipsExchange/Transactions,/RelationshipsExchange/Transactions,/RelationshipsExchange/Transactions,/Relationships

Market/Marketing SystemMarket/Marketing SystemMarket/Marketing SystemMarket/Marketing System



Needs/Wants/DemandsNeeds/Wants/DemandsNeeds/Wants/DemandsNeeds/Wants/Demands

Needs

• อํานาจพื้นฐานที่กระตุน
ใหบุคคลเกดิความ
ตองการในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

Wants

• สิ่งที่สามารถตอบสนอง 
Need ได ซึ่งความ
ตองการของคนแตละคน

Demands

• เปนความตองการในรูป
ของอํานาจในการซื้อ 
เนื่องจากมนุษยมีความตองการในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ไดแก ความตองการทาง
รางกาย Physical 
needs  (ปจจัย 4) 
ความตองการทางสังคม 
Social needs  และ
ความตองการสวนบุคคล
Individual needs 

ตองการของคนแตละคน
จะแตกตางกันออกไป 
ขึ้นอยูกับวัฒนธรรม 
สังคม และบุคลกิภาพ
สวนบุคคล

เนื่องจากมนุษยมีความ
ตองการไมจํากัด แตมีเงนิ
จํากัด เพราะฉะนั้นจึง
ตองเลือกซื้อเฉพาะ
ผลติภัณฑที่มีคุณคาและ
สามารถตอบสนองหรือ
สรางความพึงพอใจสูงสุด

Core marketing conceptsCore marketing conceptsCore marketing conceptsCore marketing concepts



Products and ServicesProducts and ServicesProducts and ServicesProducts and Services

Products (Products (Products (Products (ผลติภัณฑผลติภัณฑผลติภัณฑผลติภัณฑ) ) ) ) 
คือ สิ่งที่ผูผลติหรือนักการตลาด
นําเสนอสนิคาที่จับตองไดแกตลาด
เพื่อใหผูบรโิภคเกดิความสนใจ 

(attention) การซื้อ (acquisition) 
การใช (use) หรือการบรโิภค 

(consumption) โดยผลติภัณฑนั้น
ตองสามารถตอบสนองความจําเปน
และความตองการของผูบรโิภค

Services (Services (Services (Services (บรกิารบรกิารบรกิารบรกิาร) ) ) ) 
คือ กจิกรรมหรือผลประโยชนที่
บุคคลหรือกลุมบุคคลนําเสนอแก

บุคคลอื่น โดยเปนสิ่งที่ไมสามารถจับ
ตองได ตัวอยางเชน บรกิารเสรมิ
สวย ซอมรถ ทําความสะอาด หรือ 
บรกิารรักษาความปลอดภัย เปนตน

Core marketing conceptsCore marketing conceptsCore marketing conceptsCore marketing concepts



Customer value/Customer Satisfaction/QualityCustomer value/Customer Satisfaction/QualityCustomer value/Customer Satisfaction/QualityCustomer value/Customer Satisfaction/Quality

Customer value Customer value Customer value Customer value 
((((คุณคาในสายตาของคุณคาในสายตาของคุณคาในสายตาของคุณคาในสายตาของ
ลูกคาลูกคาลูกคาลูกคา) ) ) ) 

• ผลติภัณฑที่นักการ
ตลาดเสนอขายจะตอง
มีคุณคาในสายตาของ
ลูกคา (Customer 

Customer Customer Customer Customer 
satisfaction (satisfaction (satisfaction (satisfaction (ความพึงความพึงความพึงความพึง
พอใจของลูกคาพอใจของลูกคาพอใจของลูกคาพอใจของลูกคา) ) ) ) 

• ผลติภัณฑที่นักการ
ตลาดเสนอขาย
นอกจากจะตองมี
คุณคาในสายตาของ

Quality (Quality (Quality (Quality (คุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพ))))

• การที่ลูกคาจะ
ประเมนิวาผลติภัณฑ
มีคุณภาพหรือไมนั้น 
จะประเมนิจากการที่ลูกคา (Customer 

value) ซึ่งหมายถึง 
ความแตกตาง
ระหวางคุณคาที่
ลูกคาไดรับจากการ
เปนเจาของหรือใช
ผลติภัณฑ 
เปรียบเทียบกับ
ตนทุนในการไดมาซึ่ง
ผลติภัณฑนั้นๆ

คุณคาในสายตาของ
ลูกคาแลว ยังจะตอง
ทําใหลูกคาเกดิความ
พึงพอใจ (Customer 
satisfaction) ซึ่ง
เกดิจากการที่คุณคา
ที่ลูกคาไดรับจรงิตรง
กับ (หรือสูงกวา) 
คุณคาที่ไดคาดหวังไว

จะประเมนิจากการที่
ผลติภัณฑสามารถ
สรางความพึงพอใจแก
ลูกคาได

Core marketing conceptsCore marketing conceptsCore marketing conceptsCore marketing concepts



Exchange/Transactions,/RelationshipsExchange/Transactions,/RelationshipsExchange/Transactions,/RelationshipsExchange/Transactions,/Relationships

Exchange (Exchange (Exchange (Exchange (การแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยน) ) ) ) 

• คือ การกระทําที่ทําใหไดมาซึ่งสิ่ง
ที่ตองการจากบุคคลอื่น โดยการ
เสนอสิ่งอื่นที่มีคุณคาทดแทนให

Transaction (Transaction (Transaction (Transaction (การทําธุรกรรมการทําธุรกรรมการทําธุรกรรมการทําธุรกรรม) ) ) ) 

• เปนการทําขอตกลงทางการคา 
ระหวางบุคคล 2 ฝาย คือ
ระหวางผูซื้อกับผูขาย โดยตองมี

Relationships marketing (Relationships marketing (Relationships marketing (Relationships marketing (การการการการ
สรางความสัมพันธทางการตลาดสรางความสัมพันธทางการตลาดสรางความสัมพันธทางการตลาดสรางความสัมพันธทางการตลาด) ) ) ) 

• การทําการตลาดในปจจุบัน
จะตองมุงเนนไปที่การสรางเสนอสิ่งอื่นที่มีคุณคาทดแทนให

เปนการตอบแทน (เชน เงนิ 
สิ่งของ หรือคําสัญญา เปนตน) 
เพื่อสรางความพึงพอใจ

ระหวางผูซื้อกับผูขาย โดยตองมี
ลักษณะดังนี้
• ตองมี 2 สิ่งที่มีคุณคา
• มีขอตกลงหรือเงื่อนไข

แลกเปลี่ยนการโอน
กรรมสทิธิ์

• มีระยะเวลาของการตกลง
• มีสถานที่ในการตกลง

จะตองมุงเนนไปที่การสราง
สัมพันธภาพทางการตลาดซึ่ง
หมายถึง กระบวนการสราง 
รักษา และการเพิ่มสัมพันธภาพ
กับลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสีย 
เชน พนักงาน ผูปอนปจจัยการ
ผลติ ผูกระจายสนิคา ผูคาปลีก 
ธนาคาร รัฐบาล ชุมชน เปนตน

Core marketing conceptsCore marketing conceptsCore marketing conceptsCore marketing concepts



หมายถึง กลุมของผูซื้อสนิคาหรือบรกิารที่มีศักยภาพ คือ มีอํานาจในการซื้อ

Market/Marketing SystemMarket/Marketing SystemMarket/Marketing SystemMarket/Marketing System

Market (Market (Market (Market (ตลาดตลาดตลาดตลาด) ) ) ) 

Marketing system (Marketing system (Marketing system (Marketing system (ระบบตลาดระบบตลาดระบบตลาดระบบตลาด) ) ) ) 

สภาพแวดลอมสภาพแวดลอมสภาพแวดลอมสภาพแวดลอม

ผูปอนปจจัยการผูปอนปจจัยการผูปอนปจจัยการผูปอนปจจัยการ

ผลติผลติผลติผลติ

บรษิัทบรษิัทบรษิัทบรษิัท

((((นักการตลาดนักการตลาดนักการตลาดนักการตลาด))))

คูแขงขันคูแขงขันคูแขงขันคูแขงขัน

คนกลางทางการตลาดคนกลางทางการตลาดคนกลางทางการตลาดคนกลางทางการตลาด

ตลาดตลาดตลาดตลาด

ผูบรโิภคคนผูบรโิภคคนผูบรโิภคคนผูบรโิภคคน

สุดทายสุดทายสุดทายสุดทาย

Core marketing conceptsCore marketing conceptsCore marketing conceptsCore marketing concepts



การบริการการตลาด  การบริการการตลาด  การบริการการตลาด  การบริการการตลาด  ((((Marketing Management)Marketing Management)Marketing Management)Marketing Management)

1 การบรกิารการตลาด การบรกิารการตลาด การบรกิารการตลาด การบรกิารการตลาด ((((Marketing Management)Marketing Management)Marketing Management)Marketing Management)

2 การบรหิารเชงิกลยุทธ การบรหิารเชงิกลยุทธ การบรหิารเชงิกลยุทธ การบรหิารเชงิกลยุทธ (Strategic Marketing)(Strategic Marketing)(Strategic Marketing)(Strategic Marketing)2 การบรหิารเชงิกลยุทธ การบรหิารเชงิกลยุทธ การบรหิารเชงิกลยุทธ การบรหิารเชงิกลยุทธ (Strategic Marketing)(Strategic Marketing)(Strategic Marketing)(Strategic Marketing)

3
การวเิคราะหสิ่งแวดลอมทางการตลาดทั้งภายในและภายนอก การวเิคราะหสิ่งแวดลอมทางการตลาดทั้งภายในและภายนอก การวเิคราะหสิ่งแวดลอมทางการตลาดทั้งภายในและภายนอก การวเิคราะหสิ่งแวดลอมทางการตลาดทั้งภายในและภายนอก 

(Internal and External Environment Analysis)(Internal and External Environment Analysis)(Internal and External Environment Analysis)(Internal and External Environment Analysis)



กระบวนการจัดการทางการตลาด  กระบวนการจัดการทางการตลาด  กระบวนการจัดการทางการตลาด  กระบวนการจัดการทางการตลาด  ((((The Marketing Management Process)The Marketing Management Process)The Marketing Management Process)The Marketing Management Process)

การวเิคราะห การวเิคราะห การวเิคราะห การวเิคราะห –––– วจิัยตลาด แสวงหาโอกาสทางธุรกจิวจิัยตลาด แสวงหาโอกาสทางธุรกจิวจิัยตลาด แสวงหาโอกาสทางธุรกจิวจิัยตลาด แสวงหาโอกาสทางธุรกจิ

การวเิคราะหและพัฒนากลยุทธการตลาดการวเิคราะหและพัฒนากลยุทธการตลาดการวเิคราะหและพัฒนากลยุทธการตลาดการวเิคราะหและพัฒนากลยุทธการตลาด

การกําหนดเปายอดขาย และเปาหมายทงการตลาดการกําหนดเปายอดขาย และเปาหมายทงการตลาดการกําหนดเปายอดขาย และเปาหมายทงการตลาดการกําหนดเปายอดขาย และเปาหมายทงการตลาด

การเลอืกตลาดเปาหมายการเลอืกตลาดเปาหมายการเลอืกตลาดเปาหมายการเลอืกตลาดเปาหมาย

พัฒนาสวนประสมทางการตลาดพัฒนาสวนประสมทางการตลาดพัฒนาสวนประสมทางการตลาดพัฒนาสวนประสมทางการตลาด

การสื่อสารทางการตลาดการสื่อสารทางการตลาดการสื่อสารทางการตลาดการสื่อสารทางการตลาด

แผนปฏบิัตแิละงบประมาณการตลาดแผนปฏบิัตแิละงบประมาณการตลาดแผนปฏบิัตแิละงบประมาณการตลาดแผนปฏบิัตแิละงบประมาณการตลาด




