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สรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการจ าแนกกลุ่มลูกค้าและหลักการทางการตลาด 
 

รวบรวมและเรียบเรียง โดย คณะกรรมการจัดการความรู้ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
 

ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่องเป็นหน่วยงำนหนึ่งของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชที่มีหน้ำที่ในกำร
ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมที่ส ำนัก
ด ำเนินกำรมีหลำยกิจกรรม  กิจกรรมที่ส ำคัญที่จ ำเป็นต้องน ำวิธีกำรทำงธุรกิจเข้ำมำประยุกต์ใช้กับกำร
ด ำเนินกำรได้แก่  กำรจัดฝึกอบรมและโครงกำรสัมฤทธิบัตรที่ต้องมีกำรแสวงหำผู้รับบริกำร ซึ่งได้แก่ผู้เข้ำอบรม
ในโครงกำรฝึกอบรมและผู้เรียนในโครงกำรสัมฤทธิบัตร  เพ่ือให้มีจ ำนวนรำยได้และจ ำนวนผู้เรียนเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่มหำวิทยำลัยก ำหนดไว้ 

ในช่วงที่ผ่ำนมำ  แม้ส ำนักจะได้น ำวิธีกำรทำงธุรกิจเข้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดฝึกอบรมและกำรจัด
โครงกำรสัมฤทธิบัตร  แต่ก็เป็นไปอย่ำงไม่เข้มข้นนัก เมื่อมหำวิทยำลัยได้มีนโยบำยที่ชัดเจนที่จะพัฒนำ
มหำวิทยำลัยตำมแนวทำงเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQA – Thailand Quality Award)  โดยได้พิจำรณำ
เลือกให้ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่องเป็นหน่วยงำนน ำร่องหน่วยงำนหนึ่งในกำรพัฒนำคุณภำพตำมแนวทำง TQA 
ส ำนักจึงได้วำงแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพด้ำนต่ำงๆ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรให้ควำมส ำคัญต่อลูกค้ำ/
ผู้รับบริกำร (หมวด 3)  ซึ่งในขั้นเริ่มต้นได้ด ำเนินกำรในเรื่องกำรจ ำแนกลูกค้ำหรือผู้รับบริกำร  เพรำะจะเป็น
จุดเริ่มต้นในกำรขำยหรือน ำเสนอผลิตภัณฑ์กำรให้บริกำรของส ำนักให้เหมำะสมตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ
หรือผู้รับบริกำร  นอกจำกนี้ยังจะพิจำรณำน ำหลักกำรทำงกำรตลำดอ่ืน ๆ อันได้แก่ หลัก STP 4P และ 4C 
เข้ำมำใช้ในกำรด ำเนินกำรให้เหมำะสมกับลักษณะและบริบทต่ำงๆ ของส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่องต่อไป 

ในกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ดังกล่ำว คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่องได้เชิญ
วิทยำกร (รองศำสตรำจำรย์สุวีณำ  ตั่งโพธิสุวรรณ) มำให้ควำมรู้เรื่อง กำรจ ำแนกกลุ่มลูกค้ำ รวมทั้งได้ค้นคว้ำ
ข้อมูลควำมรู้เรื่องดังกล่ำวจำกแหล่งควำมรู้อ่ืน ๆ เช่น จำก “กำรแบ่งส่วนตลำด กำรเลือกตลำดเป้ำหมำย และ
กำรก ำหนดต ำ แหน่ ง ผลิ ตภัณฑ์  ( STP Marketing) ”จ ำก  http//:wpc.mod.go.th/Fundamentals/ 
Fundamentals/Pdffile/MM.aspx และจำกบทควำม “กำรตลำดแบบ 4C”ของบุริม  โอทกำนนท์ และได้
ประมวลสังเครำะห์ให้เหมำะสมกับลักษณะงำนของส ำนัก ดังต่อไปนี้ 
 
ก. การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (STP Marketing) 

กำรตัดสินใจขำยสินค้ำในตลำด จะต้องระลึกอยู่เสมอว่ำ โดยทั่วไปแล้วองค์กรไม่สำมำรถผลิตสินค้ำ
หรือบริกำรให้แก่ลูกค้ำในทุกๆตลำดได้ เนื่องจำกลูกค้ำมีจ ำนวนมำกที่อยู่กระจัดกระจำย และมีควำมต้องกำรที่
แตกต่ำงกัน องค์กรจึงต้องท ำกำรแข่งขันเฉพำะตลำดที่องค์กรมีควำมช ำนำญมำกที่สุด  

STP Marketing หมำยถึงกำรจัดผลิตภัณฑ์และส่วนประสมทำงกำรตลำดที่แตกต่ำงกันเพ่ือสนอง
ควำมต้องกำรของตลำดที่มีลักษณะและควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ กำรแบ่ง
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ส่วนตลำด (Market Segmentation - S) กำรเลือกตลำดเป้ำหมำย (Market Targeting - T) และกำรก ำหนด
ต ำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Market Positioning - P) ล ำดับขั้นตอนของ SPT Marketing ดังแสดงในภำพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) หมำยถึงกำรแบ่งลูกค้ำออกเป็นกลุ่มย่อยที่แตกต่ำงกัน 
โดยใช้เกณฑ์ควำมต้องกำร บุคลิกลักษณะ หรือพฤติกรรม ซึ่งผู้บริโภคที่อยู่ในแต่ละกลุ่มเดียวกัน จะมีควำม
ต้องกำรในสินค้ำหรือบริกำรที่คล้ำยคลึงกัน  

1.1 ระดับของการแบ่งส่วนตลาด แบ่งออกเป็น 4 ระดับด้วยกันคือ  
1.1.1 กำรตลำดรวม (Mass marketing) ใช้กลยุทธ์กำรผลิต ผลิตภัณฑ์แบบไม่แตกต่ำงคือ 

เน้นกำรผลิตจ ำนวนมำก และขำยให้กับลูกค้ำทุกคนเหมือนกัน ถือได้ว่ำไม่มีกำรแบ่งส่วนตลำดเลย ตัวอย่ำง 
เช่น รองเท้ำยี่ห้อนันยำงผลิตรองเท้ำแบบเดียวส ำหรับลูกค้ำทุกกลุ่ม เป็นต้น 

1.1.2 กำรตลำดแบบแบ่งส่วน (Segment marketing) เป็นกำรแบ่งตลำดออกเป็นส่วนๆ 
ตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่แตกต่ำงกัน เพ่ือผลิตสินค้ำหรือบริกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค
แต่ละกลุ่ม ตัวอย่ำง เช่น รองเท้ำยี่ห้อไนกี้ท ำกำรผลิตรองเท้ำส ำหรับกีฬำประเภทต่ำงๆ  ไม่ว่ำจะเป็นวิ่ง 
บำสเกตบอล เทนนิส ฟุตบอล เป็นต้น  

1.1.3 กำรตลำดส่วนย่อย (Niche marketing) เป็นกำรแบ่งตลำดออกเป็นส่วนย่อยๆ เพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคเฉพำะกลุ่ม ตัวอย่ำง เช่น กำรผลิตรองเท้ำส ำหรับผู้ที่ชอบ ปีนเขำ         ตี
กอล์ฟ เป็นต้น  

1.1.4 กำรตลำดเฉพำะบุคคล (Micro marketing) เป็นกำรแบ่งส่วนตลำดที่มีควำมสมบูรณ์
มำกที่สุด คือเป็นกำรแบ่งตลำดออกเป็นส่วนย่อยๆ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคเฉพำะบุคคล 
ตัวอย่ำง เช่น ร้ำนที่รับตัดรองเท้ำส ำหรับลูกค้ำแต่ละคน เป็นต้น  

1.2 ลักษณะของการแบ่งส่วนตลาดที่ดี  
1.2.1 สำมำรถวัดได้ (Measurable) ในแต่ละส่วนตลำดต้องสำมำรถวัดออกมำในรูปเชิง

ปริมำณได ้ 

การแบ่งส่วนตลาด 

1. ก ำหนดเกณฑ์ในกำร

แบ่งส่วนตลำด 

2. พัฒนำโครงร่ำงส่วน

ของตลำด 

การก าหนดตลาด

เป้าหมาย 

3.พัฒนำกำรวัดส่วน

ตลำดที่น่ำสนใจ 

4.เลือกส่วนตลำด

เป้ำหมำย 

การก าหนดต าแหน่ง

ผลิตภัณฑ์ 

5.กำรพัฒนำต ำแหน่ง

ผลิตภัณฑ์ของส่วน

เป้ำหมำย 

6.กำรพัฒนำส่วนประสม

ทำงกำรตลำดส ำหรับแต่

ละส่วนตลำด 
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1.2.2 สำมำรถเขำ้ถึงได ้(Accessible) สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดนั้นได้ 
1.2.3 มีขนำดของส่วนตลำดที่ใหญ่เพียงพอ (Substantial) ในแต่ละส่วนตลำดนั้นจะต้องมี

ควำมต้องกำรซื้อท่ีมำกพอ  
1.2.4 สำมำรถด ำเนินกำรได ้(Actionable) สำมำรถใช้โปรแกรมกำรตลำดเพ่ือจูงใจได้  
1.2.5 มีลักษณะแตกต่ำง (Differentiable) เป็นส่วนตลำดที่ลูกค้ำมองเห็นควำมแตกต่ำงของ

ผลิตภัณฑ์ และส่วนประสมกำรตลำดที่แตกต่ำงจำกคู่แข่งขัน  
1.3 ประโยชน์ของการแบ่งส่วนตลาด  

1.3.1 ท ำให้ทรำบถึงควำมต้องกำรและขอบเขตควำมพอใจของแต่ละส่วนตลำด  
1.3.2 ท ำให้ทรำบถึงโอกำสทำงกำรตลำดหรือต ำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสมกับตลำด

เป้ำหมำย  
1.3.3 ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรเลือกตลำดเป้ำหมำยที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถขององค์กร  
1.3.4 ท ำให้สำมำรถปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองควำมพอใจของผู้บริโภคได้ดีขึ้น  
1.3.5 ท ำให้สำมำรถปรับปรุงแผนกำรตลำดและงบประมำณกำรตลำดได้เหมำะสม  

1.4 ตัวแปรสาคัญท่ีใช้ในการแบ่งส่วนตลาด  
1.4.1 ภูมิศำสตร์ (Geographic)  

1) ภูมิภำค เช่น ภำคใต้ ภำคกลำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ ฯลฯ  
2) ในเมือง/ชนบท เช่น ในเมือง ชำนเมือง ชนบท ฯลฯ  
3) สภำพอำกำศ เช่น ร้อน หนำว ฝนตกชุก ฯลฯ  

1.4.2 ประชำกรศำสตร์ (Demographic)  
1)  อำยุ เช่น ต่ ำกว่ำ 15 ปี 15-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 50 ปีขึ้นไป ฯลฯ  
2)  เพศ เช่น ชำย หญิง ฯลฯ  
3)  อำชีพ เช่น นักเรียน นักศึกษำ ข้ำรำชกำร พนักงำนเอกชน ค้ำขำย ฯลฯ  
4)  ศำสนำ เช่น พุทธ คริสต์ อิสลำม ฯลฯ  
5)  กำรศึกษำ เช่น ต่ ำกว่ำปริญญำตรี สูงกว่ำปริญญำตรี ฯลฯ  
6)  เชื้อชำติ เช่น ไทย จีน ญี่ปุ่น อเมริกำ อังกฤษ ฯลฯ  
7)  รำยได ้เช่น ต่ ำกว่ำ 5,000 บำท 5,000-10,000 บำท 10,001-20,000 บำท สูงกว่ำ 

20,001 บำท ฯลฯ  
8)  วัฏจักรชีวิตครอบครัว เช่น โสด สมรส หม้ำย หย่ำร้ำง ฯลฯ  

1.4.3 จิตวิทยำ (Psychographic)  
1)  ชั้นทำงสังคม เช่น สูง กลำง ล่ำง ฯลฯ  
2)  บุคลิกภำพ เช่น มั่นใจในตัวเอง ชอบเข้ำสังคม ก้ำวร้ำว ฯลฯ  
3)  รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต เช่น รักอิสระ ชอบท่องเที่ยว ใส่ใจสุขภำพ ฯลฯ  
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1.4.4 พฤติกรรม (Behavioral)  
1) โอกำสในกำรซื้อ เช่น ซื้อประจ ำ ซื้อเป็นครั้งครำว ซื้อในโอกำสพิเศษฯลฯ  
2)  กำรแสวงหำผลประโยชน์ เช่น ประหยัด คุณภำพดี หำซื้อง่ำย ฯลฯ  
3)  สถำนะของผู้ซื้อ เช่น ไม่เคยใช้ เคยใช้ เลิกใช้ ฯลฯ  
4)  อัตรำกำรใช้   เช่น ใช้ประจ ำ   นำนๆครั้ง ฯลฯ  
5)  ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ เช่น พอใจ ไม่พอใจ เฉยๆ ฯลฯ  
 

2. การเลือกตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) หมำยถึงกระบวนกำรในกำรประเมินควำมน่ำสนใจของ
แต่ละส่วนตลำด และเลือกเข้ำสู่ตลำดเพียงหนึ่งหรือหลำยส่วนตลำด  

ส่วนตลำดเป้ำหมำย (Target Market หรือ Target Group) หมำยถึงกลุ่มผู้บริโภคหรือส่วนตลำดที่
นักกำรตลำดสนใจ และเลือกที่จะเข้ำไปด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำด  เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคกลุ่มนั้นๆ กำรประเมินส่วนตลำด เป็นกำรประเมินควำมแตกต่ำงของส่วนตลำด โดยพิจำรณำถึงปัจจัย
ต่ำงๆ 3 ปัจจัยคือ ขนำดและกำรเจริญเติบโตของส่วนตลำด ควำมน่ำสนใจของส่วนตลำด และวัตถุประสงค์
และทรัพยำกรของบริษัท ในกำรเลือกส่วนกำรตลำดมี 3 แบบ ดังนี้  

2.1 การตลาดรวมหรือตลาดไม่แตกต่าง (Undifferentiated Marketing) เป็นกำรเลือกตลำด
รวมเป็นตลำดเป้ำหมำยเพียงตลำดเดียว โดยถือว่ำตลำดมีควำมต้องกำรที่คล้ำยกันหรือไม่แตกต่ำงกัน ใช้ส่วน
ประสมทำงกำรตลำดเพียง 1 ชุดในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำจ ำนวนมำก มุ่งควำมส ำคัญที่กำร
ผลิต ท ำให้เกิดกำรประหยัดจำกขนำดของกำรผลิต นิยมใช้ในกำรแบ่งส่วนตลำดส ำหรับสินค้ำหรือบริกำรขั้น
พ้ืนฐำนส ำหรับกำรครองชีพของผู้บริโภค เช่น ข้ำวสำร เกลือ น้ ำตำล เป็นต้น 

2.2 การตลาดมุ่งเฉพาะส่วน (Concentrated Marketing) เป็นกำรเลือกตลำดเป้ำหมำยเพียง
ส่วนเดียวจำกตลำดรวม ใช้ส่วนประสมทำงกำรตลำด 1 ชุดที่สำมำรถสนองควำมต้องกำรในส่วนตลำดที่เลือก 

2.3 การตลาดแตกต่าง (Differentiated Marketing) เป็นกำรเลือกกลุ่มลูกค้ำที่มีควำมต้องกำร
ที่แตกต่ำงกันสองกลุ่มขึ้นไป พัฒนำส่วนประสมทำงกำรตลำดที่แตกต่ำงกัน เพ่ือสนองควำมต้องกำรในแต่ละ
ส่วนตลำดที่เลือกเป็นเป้ำหมำย 
     

 
 

 
 
 
 
 

ส่วนประสมกำรตลำดชุดที่ 1 สว่นตลาด A 

ส่วนประสมกำรตลำดชุดที่ 2 สว่นตลาด B 

ส่วนประสมกำรตลำดชุดที่ 3 สว่นตลาด C 
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3. การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Market Positioning) เป็นกำรจัดผลิตภัณฑ์ให้มีควำมแตกต่ำงชัดเจน 
และตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค โดยกำรเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ขององค์กรกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน ให้
อยู่ในจิตใจของผู้บริโภคโดยจะต้องมีกำรระบุควำมได้เปรียบหรือควำมแตกต่ำงทำงกำรแข่งขัน  (Competitive 
Advantages) ในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้  

3.1 ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) เป็นกำรพิจำรณำคุณลักษณะเด่น
ของตัวผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่ำคู่แข่งขัน ซึ่งสำมำรถพิจำรณำได้จำกคุณลักษณะต่ำงๆ ได้แก่ รูปแบบ คุณสมบัติ 
ควำมคงทน คุณสมบัติ รำคำ ควำมน่ำเชื่อถือ และคุณภำพ  

3.2 ความแตกต่างด้านบริการ (Service Differentiation) เป็นกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงกำร
ตลำดให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยเน้นไปที่กำรให้บริกำรที่เหนือกว่ำคู่แข่งขัน ซึ่งสำมำรถพิจำรณำได้จำกคุณลักษณะ
ต่ำงๆ ได้แก่ ควำมรวดเร็ว กำรรับประกัน กำรบริกำรติดตั้ง กำรบริกำรจัดส่งสินค้ำ กำรฝึกอบรมหรือให้
ค ำปรึกษำแก่ลูกค้ำ และกำรบริกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  

3.3 ความแตกต่างด้านบุคคล (Personnel Differentiation) เป็นกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงกำร
ตลำดโดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถของบุคลำกรในองค์กร โดยทั่วไปนิยมใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภทบริกำร ซึ่ง
สำมำรถพิจำรณำได้จำกคุณลักษณะต่ำงๆ ได้แก่ ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร ประสบกำรณ์และควำม
ช ำนำญ ควำมน่ำเชื่อถือ ควำมซื่อสัตย์สำมำรถไว้วำงใจได้ กำรดูแลเอำใจใส่ลูกค้ำ และกำรติดต่อสื่อสำรกับ
ลูกค้ำ 

3.4 ความแตกต่างด้านภาพลักษณ์ (Image Differentiation) เป็นกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงกำร

ตลำด โดยน ำเอำภำพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือองค์กรมำเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงทำงกำร

แข่งขัน ซึ่งสำมำรถพิจำรณำได้จำกคุณลักษณะต่ำงๆ ได้แก่ สัญลักษณ์ สื่อ บรรยำกำศ กำรจัดเหตุกำรณ์พิเศษ 

และท่ีมำของผลิตภัณฑ์ 

ข. ส่วนประสมทางการตลาด 4P ( Marketing mix: 4 P)  

หมำยถึงกลุ่มของเครื่องมือทำงกำรตลำดที่สำมำรถควบคุมได้ โดยต้องตอบสนองควำมต้องกำรของ
ตลำดเป้ำหมำย ประกอบด้วย ส่วนผสม 4 ตัว หรือ 4 P  คือ ผลิตภัณฑ์ (Product)  รำคำ (Price)  กำรจัด
จ ำหน่ำย (Place) และกำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion)  

 
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมำยถึงสินค้ำหรือบริกำรที่องค์กรน ำเสนอแก่ตลำดเป้ำหมำย เพ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรของกลุ่มผู้บริโภคเป้ำหมำย เพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจ โดยอำจจะเป็นสิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ 
ประกอบด้วย สินค้ำ (Goods) บริกำร (Services) บุคคล (Persons) สถำนที ่(Place) องค์กร (Organizations) 
และแนวควำมคิด (Ideas)  

1.1 ระดับหรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์  (Levels of product/product component) 

ผลิตภัณฑ์สำมำรถแบ่งออกเป็น 5 ระดับ หรือ 5 องค์ประกอบด้วยกันคือ 
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1.1.1 ผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product) คือ ประโยชน์พ้ืนฐำนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคจะ

ได้รับจำกกำรซื้อสินค้ำนั้นโดยตรง  

1.1.2 รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Tangible or Formal Product) คือ ลักษณะทำงกำยภำพที่ผู้บริโภคสำมำรถ

สัมผัสหรือรับรู้ได้ ประกอบด้วย ระดับของคุณภำพ (Quality level) รูปร่ำงลักษณะ (Features) กำรออกแบบ 

(Design) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) และชื่อตรำสินค้ำ (Brand name)  

1.1.3 ผลิตภัณฑ์ที่คำดหวัง (Expected Product) คือ คุณสมบัติหรือเงื่อนไขที่ผู้ซื้อคำดหวัง

ว่ำจะได้รับจำกกำรซื้อสินค้ำ หรือเป็นข้อตกลงในกำรซื้อสินค้ำ  

1.1.4 ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented Product) คือ ผลประโยชน์เพ่ิมเติมที่ผู้ซื้อจะได้รับควบคู่

ไปกับกำรซื้อสินค้ำนั้นๆ ตัวอย่ำง เช่น กำรให้บริกำรติดตั้ง (Installation) กำรขนส่ง (Transportation) กำร

รับประกัน (Insurance) และกำรให้สินเชื่อ (Credit) เป็นต้น  

1.1.5 ศักยภำพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Potential Product) คือ ส่วนของผลิตภัณฑ์ควบที่มีกำร

เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนำไป เพ่ือสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในอนำคต  

1.2 ประเภทของผลิตภัณฑ์  (Product classification) ผลิตภัณฑ์สำมำรถแบ่งออกเป็น  2 
ประเภทใหญ่ๆ คือ ผลิตภัณฑ์บริโภคและผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ดังนี้  

1.2.1 ผลิตภัณฑ์บริโภค (Consumer Product) หมำยถึงผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยผู้บริโภคคน
สุดท้ำย เพ่ือใช้ในกำรบริโภคส่วนบุคคล แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ  

1) ผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อ (Convenience Product) มีลักษณะที่สำคัญคือ มีกำรซื้อ
บ่อย กำรตัดสินใจซื้อเป็นแบบทันทีทันใด ใช้เวลำในกำรวำงแผนในกำรซื้อน้อย มีกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ต่ำงๆของผลิตภัณฑ์ในแต่ละยี่ห้อน้อย เป็นสินค้ำที่รำคำไม่สูง และมีกำรกระจำยสินค้ำอย่ำงทั่วถึง ได้แก่ สินค้ำ
ที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน เช่น ข้ำวสำร น้ ำตำล น้ ำปลำ เกลือ ผงซักฟอก สบู่ ยำสีฟัน เป็นต้น  

2) ผลิตภัณฑ์เลือกซื้อ (Shopping Product) มีลักษณะที่ส ำคัญคือ มีกำรซื้อไม่บ่อย 
ต้องมีกำรวำงแผนในกำรซื้อ มีกำรเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์แต่ละตรำสินค้ำในด้ำนต่ำงๆ เช่น รำคำ คุณภำพ 
รูปแบบ เป็นสินค้ำที่มีรำคำค่อนข้ำงสูง และมีกำรกระจำยสินค้ำแบบเลือกสรร ตัวอย่ำง เช่น เสื้อผ้ำ กระเป๋ำ 
รองเท้ำ รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น  

3) ผลิตภัณฑ์เจำะจงซื้อ (Specialty Product) มีลักษณะที่ส ำคัญคือ เป็นตรำสินค้ำที่
มีชื่อเสียง และผู้บริโภคมีควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำนั้น มีกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติต่ำงๆของผลิตภัณฑ์ใน
แต่ละยี่ห้อน้อย ผู้บริโภคมีควำมอ่อนไหวต่อรำคำน้อย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรำคำสูง (High price) และมีกำร
กระจำยสินค้ำแบบเฉพำะเจำะจง คือมีจ ำหน่ำยเพียง 1-2 แห่งในแต่ละตลำด ตัวอย่ำงเช่น รถเบนซ์ นำฬิกำโร
เล็กซ ์กำงเกงยีนส์ลีวำยส์ เครื่องแต่งกำยจำกต่ำงประเทศ เครื่องประดับรำคำแพง เป็นต้น 

4) ผลิตภัณฑ์ไม่แสวงซื้อ (Unsought Product) มีลักษณะที่ส ำคัญคือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่
ผู้บริโภคมีควำมรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้อย หรือไม่รู้จักมำก่อน ตลอดจนมีรำคำและกำรกระจำยสินค้ำที่แตกต่ำง
กันออกไป ตัวอย่ำง เช่น ประกันชีวิต สำรำนุกรม เป็นต้น  
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1.2.2 ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (Industrial Product) หมำยถึงผลิตภัณฑ์ที่บุคคลหรือองค์กร
ซื้อไป เพ่ือใช้ในกระบวนกำรผลิตหรือในกำรท ำธุรกิจ แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ  

1) วัสดุและชิ้นส่วนประกอบ (Materials and parts) แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  
(1) วัตถุดิบ (Raw materials) เป็นสินค้ำที่เกิดจำกธรรมชำติ  หรือ สินค้ำทำง

กำรเกษตรซึ่งยังไม่ผ่ำนกำรแปรรูป  
(2) วัสดุและชิ้นส่วนประกอบกำรผลิต (Manufactured materials and parts) 

เป็นส่วนประกอบส ำหรับกำรผลิตสินค้ำส ำเร็จรูปซึ่งผ่ำนกำรแปรรูปมำแล้ว  
2) สินค้ำประเภททุน (Capital items) แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  

(1) สิ่งติดตั้ง (Installations) ได้แก่ อำคำรโรงงำน เครื่องจักรขนำดใหญ่ 
(2) อุปกรณ์ประกอบ (Accessory equipment) ได้แก่ เครื่องมือและอุปกรณ์ใน

โรงงำนที่สำมำรถเคลื่อนย้ำยหรือพกพำ อุปกรณ์ส ำนักงำนต่ำงๆ เช่น เครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องคอมพิวเตอร์ 
โต๊ะ เก้ำอ้ี เป็นต้น  

3) วัสดุสิ้นเปลืองและบริกำร (Supplies and services) แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  
(1) วัสดุสิ้นเปลือง (Supplies) เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกำรด ำเนินงำน หรือ

ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรอ่ืนๆ ซึ่งมีอำยุกำรใช้งำนสั้น ใช้แล้วหมดไป เช่น 
ปำกกำ ดินสอ กระดำษ กำว ลวดเย็บกระดำษ ตะปู ไม้กวำด น้ ำยำท ำควำมสะอำด เป็นต้น  

(2) บริกำร (Services) ได้แก่ บริกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ  หรือบริกำรให้
ค ำปรึกษำทำงธุรกิจ เช่น บริกำรรักษำควำมปลอดภัย บริกำรท ำควำมสะอำด บริกำรรับท ำโฆษณำ บริกำรให้
ค ำปรึกษำทำงกฎหมำย เป็นต้น  

 
2. ราคา (Price) หมำยถึง จ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยไปเพ่ือให้ได้มำซึ่งสินค้ำหรือบริกำร หรือ หมำยถึงผลรวมของ
มูลคำ่ที่ผู้บริโภคใช้แลกเปลี่ยน เพ่ือผลประโยชน์ในกำรมีหรือกำรใช้สินค้ำหรือบริกำร  

ปจัจัยที่ควรพิจำรณำในกำรตั้งรำคำสินค้ำ  
2.1 ปัจจัยภายใน (Internal Factors)  

2.1.1 วัตถุประสงค์ทำงกำรตลำด (Marketing Objectives) กำรที่องค์กรมีวัตถุประสงค์ใน

กำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน จะช่วยให้กำรตั้งรำคำนั้นง่ำยขึ้น ตัวอย่ำงของวัตถุประสงค์ เช่น 

1) เพ่ือควำมอยู่รอด (Survival) เป็นวัตถุประสงค์ในระยะสั้น เป็นกำรตั้งรำคำสินค้ำ
หรือบริกำรให้ต่ ำ โดยหวังว่ำจะเป็นกำรช่วยเพ่ิมควำมต้องกำรซื้อ (Demand) ของผู้บริโภค อีกทั้งเห็นว่ำผล
ก ำไรนั้น มีควำมส ำคัญน้อยกว่ำควำมอยู่รอดขององค์กร  รำคำที่ตั้งนั้นจะต้องครอบคลุมต้นทุนผันแปรและ
ต้นทุนคงท่ี  

2) เพ่ือผลก ำไรสูงสุด (Current Profit Maximization) ถือเป็นเป้ำหมำยของกำรตั้ง
รำคำ ซึ่งจะต้องมีกำรประมำณกำรควำมต้องกำรซื้อและต้นทุน (Demand and Costs) ในระดับรำคำต่ำงๆที่
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แตกต่ำงกัน แล้วเลือกรำคำที่ให้ก ำไร (Profit) กระแสเงินสด (Cash Flow) และผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 
(Return on Investment) สูงสุด  

3) เพ่ือเป็นผู้น ำในส่วนแบ่งตลำด (Market Share Leadership) เป็นกำรตั้งรำคำให้ต่ ำที่สุด
เท่ำที่จะเป็นไปได้ โดยเชื่อว่ำองค์กรที่มีส่วนแบ่งตลำดสูงสุด จะมีต้นทุนต่ ำสุดและมีผลก ำไรในระยะ
ยำวสูงสุด  

4) เพ่ือเป็นผู้น ำในคุณภำพของผลิตภัณฑ์ (Product Quality Leadership) เป็นกำร
ตั้งรำคำสูง เพ่ือให้ครอบคลุมต้นทุนในกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพในกำรท ำงำนสูงสุด  

2.1.2 กลยุทธ์ส่วนประสมทำงกำรตลำด (Marketing Mix Strategy) กำรตัดสินใจในเรื่อง
รำคำนั้น จะต้องมีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจในเรื่องกำรออกแบบผลิตภัณฑ์  กำรกระจำยสินค้ำ และกำร
ส่งเสริมกำรตลำด นอกจำกนี้กำรตัดสินใจในตัวแปรส่วนประสมทำงกำรตลำดอ่ืนๆ  ก็จะมีผลกระทบต่อกำร
ตัดสินใจในเรื่องรำคำเช่นกัน  

2.1.3 ต้นทุน (Costs) ต้นทุนจะเป็นตัวก ำหนดระดับรำคำต่ ำสุดที่บริษัทสำมำรถขำย
ผลิตภัณฑ์นั้นได้ โดยองค์กร ต้องกำรที่จะตั้งรำคำที่ครอบคลุมต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง  ไม่ว่ำจะเป็นต้นทุนใน
กำรผลิต กำรกระจำยสินค้ำ กำรส่งเสริมกำรตลำด ประเภทของต้นทุน แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้  

1) ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) คือ ต้นทุนที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมระดับกำรผลิต
หรือกำรขำย  

2) ต้นทุนผันแปร (Variable Costs) คือ ต้นทุนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงโดยตรงตำมระดับ
กำรผลิต  

3) ต้นทุนรวม (Total Costs) คือ ผลรวมของต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร ณ ระดับ
กำรผลิตที่ก ำหนด  

2.1.4 กำรพิจำรณำภำยในองค์กร (Organizational Considerations) ผู้บริหำรต้องมีกำร

ตัดสินใจว่ำในองค์กรใครจะเป็นผู้ก ำหนดรำคำของผลิตภัณฑ์  โดยทั่วไปถ้ำเป็นองค์กรขนำดเล็ก รำคำจะถูก

ก ำหนดโดยผู้บริหำรระดับสูงมำกกว่ำที่จะเป็นผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำดหรือฝ่ำยขำย  แต่ถ้ำเป็นบริษัทขนำดใหญ่ 

รำคำจะถูกก ำหนดโดยผู้จัดกำรสำยผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปแล้วบุคคลที่มีอิทธิพลในกำรตั้งรำคำ ได้แก่ ผู้จัดกำร

ฝ่ำยขำย ฝ่ำยผลิต ฝ่ำยกำรเงิน และฝ่ำยบัญชี 

2.2 ปัจจัยภายนอก (External Factors)  
2.2.1 ตลำดและอุปสงค์ (The Market and Demand) ลักษณะของตลำดและอุปสงค์หรือ

ควำมต้องกำรซื้อเป็นตัวก ำหนดระดับรำคำสูงสุดที่ผู้บริโภคจะสำมำรถซื้อได้  โดยในเรื่องอุปสงค์นั้นผู้บริโภค
และผู้ซื้อในอุตสำหกรรมจะพิจำรณำรำคำของผลิตภัณฑ์จำกผลประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเป็นเจ้ำของ  ดังนั้น
ก่อนที่จะตั้งรำคำนักกำรตลำดต้องเข้ำใจถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำคำและอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์  

2.2.2 ข้อเสนอ รำคำ และต้นทุนของคู่แข่ง (Competitors' Costs Prices and Offers) จะมี
ผลกระทบต่อกำรตั้งรำคำขององค์กร โดยผู้บริโภคจะมีกำรเปรียบเทียบรำคำและคุณภำพ (คุณค่ำที่ได้รับ) ของ
สินค้ำในแต่ละยี่ห้อก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ  
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2.2.3 ปัจจัยภำยนอกอื่นๆ (Other External factors) ในกำรตั้งรำคำองค์กรจะต้องพิจำรณำ
ถึงปัจจัยของสิ่งแวดล้อมภำยนอกอ่ืนๆ ได้แก่ สภำพเศรษฐกิจ (Economy) คนกลำง (Resellers) รัฐบำล 
(Government) และสังคม (Social Concerns)  

 
3. การจัดจ าหน่าย (Place) หมำยถึงกิจกรรมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรเคลื่อนย้ำยผลิตภัณฑ์จำกแหล่ง
ผลิตไปยังตลำด ผ่ำนทำงสถำบันหรือคนกลำงทำงกำรตลำด เพ่ือให้ลูกค้ำเป้ำหมำยสำมำรถหำซื้อผลิตภัณฑ์
ขององค์กรได้ กำรจัดจ ำหน่ำยนั้น ได้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (Distribution Channel or 
Marketing Channel) และกำรกระจำยตัวสินค้ำ (Physical Distribution or Logistic Management)  

3.1 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Distribution Channel or Marketing Channel) ช่องทำงกำร
จัดจ ำหน่ำยหรือช่องทำงกำรตลำด หมำยถึงกลุ่มของบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรในกำร
เคลื่อนย้ำยกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้ำหรือบริกำร จำกผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคคนสุดท้ำย หรือผู้ใช้ทำงอุตสำหกรรม  

3.1.1 หน้ำที่ของช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (Distribution Channel Functions)  
1) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลทำงกำรตลำด (Information)  
2) ช่วยผู้ผลิตในกำรส่งเสริมกำรตลำดไปยังผู้บริโภคเป้ำหมำย (Promotion)  
3) ติดต่อสื่อสำรกับผู้ผลิตและผู้บริโภคเป้ำหมำย (Contact)  
4) จับคู่ระหว่ำงสินค้ำหรือบริกำรกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค (Matching)  
5) เจรจำต่อรองในเรื่องรำคำสินค้ำและข้อเสนอต่ำงๆ (Negotiation)  
6) กำรจัดหำและใช้เงินทุน (Financing)  
7) รับภำระควำมเสี่ยง เช่น สินค้ำเสื่อมสภำพ เสียหำย หรือล้ ำสมัย (Risk taking)  

3.1.2 ประเภทของช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (Types of Marketing Channel) 

1) ช่องทำงกำรตลำดทำงตรง  (Direct Marketing Channel) หมำยถึง  กำรจัด
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทำงอุตสำหกรรมโดยไม่ผ่ำนคนกลำง  

2) ช่องทำงกำรตลำดทำงอ้อม  (Indirect Marketing Channel) หมำยถึง กำรจัด
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทำงอุตสำหกรรมที่ต้องผ่ำนคนกลำงหนึ่งรำยหรือมำกกว่ำ
หนึ่งรำย  

3.1.3 จ ำนวนของระดับช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (Number of Channel Levels) หมำยถึง
จ ำนวนระดับของคนกลำงที่ท ำหน้ำที่บำงอย่ำงในกำรน ำผลิตภัณฑ์และกรรมสิทธิ์ในกำรเป็นเจ้ำของไปยัง
ผู้บริโภคคนสุดท้ำยหรือผู้ใช้ทำงอุตสำหกรรม  
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  ตัวอย่ำงช่องทำงกำรตลำดของผลิตภัณฑ์บริโภค (Marketing Channels of Consumer 
Product) ดังแสดงในภำพ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
3.2 การกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution or Logistic Management) กำรกระจำย

ตัวสินค้ำ หมำยถึง งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผน กำรน ำไปปฏิบัติ และกำรควบคุมเส้นทำงกำรเคลื่อนย้ำย
ของวัสดุ สินค้ำ และสำรสนเทศที่เก่ียวข้อง จำกจุดเริ่มต้นไปยังจุดของกำรบริโภค เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำเพ่ือมุ่งหวังก ำไร ซึ่งหน้ำที่หลักของกำรกระจำยตัวสินค้ำ (Major Logistics Functions) มีดังนี ้ 

3.2.1 กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรสั่งซื้อ (Ordering Processing) กำรสั่งซื้อสินค้ำสำมำรถ
สั่งซื้อผ่ำนทำงสื่อต่ำงๆได้หลำยทำง เช่น กำรสั่งซื้อทำงไปรษณีย์ โทรศัพท์ พนักงำนขำย หรือผ่ำนทำง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

3.2.2 กำรคลังสินค้ำ (Warehousing) จะต้องมีกำรตัดสินใจในประเด็นต่ำงๆ คือ จ ำนวนและ

ชนิดของคลังสินค้ำที่ต้องกำร และสถำนที่ตั้งของคลังสินค้ำ 

3.2.3 กำรบริหำรสินค้ำคงคลัง (Inventory) กำรบริหำรจ ำนวนสินค้ำคงคลังนั้นมีผลกระทบ
ต่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำ ระบบที่นิยมน ำมำใช้ในกำรบริหำรจ ำนวนสินค้ำคงคลัง คือระบบทันเวลำพอดี 
(Just-in-time system หรือ JIT) ซ่ึงเป็นระบบที่ถูกพัฒนำและออกแบบให้ท ำกำรผลิตส่งมอบสินค้ำในปริมำณ
ที่ถูกต้องและทันตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ  

3.2.4 กำรขนส่ง (Transportation) กำรขนส่งจะส่งผลกระทบต่อกำรตั้งรำคำของผลิตภัณฑ์ 
กำรท ำหน้ำที่ในกำรจัดส่ง และสภำพของสินค้ำเมื่อถึงมือลูกค้ำ กำรขนส่งมีอยู่หลำยทำงด้วยกัน เช่น กำรขนส่ง
ทำงเรือ รถไฟ เครื่องบิน รถบรรทุก และทำงท่อ 

  
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมำยถึงกระบวนกำรทำงด้ำนกำรติดต่อสื่อสำรทำงกำรตลำด

ระหว่ำงผู้ซื้อ ผู้ขำย และผู้เกี่ยวข้องในกระบวนกำรซื้อ เพ่ือเป็นกำรให้ข้อมูลชักจูงใจ หรือตอกย้ ำเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์และตรำยี่ห้อ รวมทั้งเพ่ือให้เกิดอิทธิพลต่อกำรเปลี่ยนแปลงควำมเชื่อ  ทัศนคติ ควำมรู้สึก และ

ช่องทาง 0 ระดับ 

ผู้ผลิต 

(Manufacturer) 

ผู้บริโภค 

(Consumer) 

ผู้ผลิต 

(Manufacturer) 
ผู้ค้าปลีก  

(Retailer) 
ผู้บริโภค

(Consumer) 

ผู้ผลิต 

(Manufacturer) 
ผู้ค้าส่ง 

(Wholesaler) 

ผู้ค้าปลีก  

(Retailer) 

ผู้บริโภค 

(Consumer) 

 

ช่องทาง 1 ระดับ 

ช่องทาง 2 ระดับ 



 
11 

 

พฤติกรรมของกลุ่มเป้ำหมำย เป็นกำรประสำนงำนของผู้ขำยในกำรพยำยำมใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพ่ือแจ้ง

ข้อมูลและจูงใจ เพ่ือขำยสินค้ำและบริกำรหรือส่งเสริมควำมคิด กำรส่งเสริมกำรตลำดถือเป็นหน้ำที่หนึ่งของ

กำรตลำด เพ่ือกำรติดต่อสื่อสำรกับกลุ่มเป้ำหมำย โดยข่ำวสำรอำจจะเป็นข่ำวสำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รำคำ 

หรือคนกลำงในช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยก็ได้   เครื่องมือพ้ืนฐำนที่ใช้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำร

ติดต่อสื่อสำรทำงกำรตลำดขององค์กร ประกอบด้วย  

4.1. การโฆษณา (Advertising) เป็นรูปแบบในกำรติดต่อสื่อสำรเกี่ยวกับองค์กร ผลิตภัณฑ์ 
บริกำร หรือควำมคิด โดยไม่ใช้บุคคล เป็นกำรติดต่อสื่อสำรโดยใช้สื่อ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสำร โรงภำพยนตร์ สื่อโฆษณำกลำงแจ้ง สื่อโฆษณำเคลื่อนที่ ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยและมีกำรระบุผู้อุปถัมภ์      สื่อ
โฆษณำแต่ละประเภทมีคุณสมบัติข้อดีและข้อเสียที่แตกต่ำงกัน  ต้องพิจำรณำเลือกสื่อในกำร โฆษณำให้
เหมำะสม  

4.2. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกำรจูงใจที่เสนอคุณค่ำพิเศษ หรือกำรจูงใจ
ผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค คนกลำง (ผู้จัดจ ำหน่ำย) หรือหน่วยงำนขำย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรสร้ำงยอดขำย
ในทันที โดยเป็นกำรดึงลูกค้ำใหม่ (Attract new users) กำรรักษำลูกค้ำเก่ำไว้ (Hold current customer) 
กำรส่งเสริมลูกค้ำในปัจจุบันให้ซื้อสินค้ำในปริมำณมำก (Load present user) กำรเพ่ิมอัตรำกำรใช้ผลิตภัณฑ์ 
(Increase product usage) กำรส่งเสริมกำรขำยท ำให้ผู้บริโภคเกิดกำรยกระดับ  (Trade up) และกำร
เสริมแรงกำรโฆษณำในตรำสินค้ำ (Reinforce brand advertising) กำรส่งเสริมกำรขำยเป็นกำรให้สิ่งจูงใจ
พิเศษเพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรซื้อ (Extra Incentive to Buy) เช่น คูปอง ของแถม กำรชิงโชค กำรแลกซื้อ เป็น
ต้น และเป็นเครื่องมือกระตุ้น (Acceleration Tool) กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรขำยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้
เกิดกำรซื้อจ ำนวนมำกขึ้น และสำมำรถตัดสินใจซื้อได้ในเวลำทันทีทันใด ตลอดจนใช้ในกำรจูงใจกลุ่มต่ำงๆ 3 
กลุ่ม ดังนี้  

4.2.1 กำรส่งเสริมกำรขำยที่มุ่งสู่ผู้บริโภค (Consumer Promotion) เป็นกำรส่งเสริมกำรขำย
ที่มุ่งสู่ผู้บริโภคคนสุดท้ำย (Ultimate Consumer) เพ่ือจูงใจให้เกิดกำรซื้อจ ำนวนมำกขึ้น ตัดสินใจซื้อได้
รวดเร็วขึ้น เกิดกำรทดลองใช้ ได้แก่ กำรแจกของตัวอย่ำง กำรแจกคูปอง กำรแจกของแถม กำรแข่งขัน กำรชิง
โชค กำรรับประกันให้เงินคืน หีบห่อส่วนเพิ่ม กำรลดรำคำ กำรจัดเหตุกำรณ์พิเศษ กำรน ำชิ้นส่วนสินค้ำมำแลก
ซื้อ กำรให้ทดลองใช้ฟรี กำรรับประกันสินค้ำ กำรให้รำงวัล กำรจัดแสดงสินค้ำ ณ จุดซื้อ แสตมป์กำรค้ำ กำร
บริจำคเพ่ือกำรกุศล และของขวัญของช ำร่วย  

4.2.2 กำรส่งเสริมกำรขำยที่มุ่งสู่คนกลำง (Trade Promotion) เป็นกำรส่งเสริมกำรขำยที่มุ่ง
สู่พ่อค้ำคนกลำง (Middleman) ผู้จัดจ ำหน่ำย (Distributor) หรือผู้ขำย (Dealer) ได้แก่ ส่วนลด ส่วนยอมให้
กำรแข่งขัน กำรฝึกอบรมกำรขำย กำรจัดเครื่องมือช่วยขำย กำรจัดโชว์และวัสดุเพ่ือส่งเสริมกำรขำย ณ จุดซื้อ 
กำรแถมตัวสินค้ำ กำรประชุมผู้จ ำหน่ำย กำรเผยแพร่ชื่อผู้จ ำหน่ำย กำรจัดแสดงสินค้ำและนิทรรศกำร กำร
แข่งขันสร้ำงยอดขำย และเอกสำรเพื่อขำย  

4.2.3 กำรส่งเสริมกำรขำยที่มุ่งสู่พนักงำนขำย (Sales-force Promotion) เป็นกำรส่งเสริม
กำรขำยที่มุ่งสู่พนักงำนขำย (Salesman) หรือหน่วยงำนขำย (Sales-force) เพ่ือให้ใช้ควำมพยำยำมในกำร
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ขำยมำกขึ้น ได้แก่ กำรแข่งขันกำรขำย กำรฝึกอบรมกำรขำย กำรประชุมกำรขำย กำรให้อุปกรณ์ช่วยขำย กำร
ให้รำงวัลกำรขำย กำรก ำหนดโควตำขำย และสิ่งจูงใจจำกกำรหำลูกค้ำใหม่  

4.3. การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) เป็นผู้แทนขององค์กรที่ไปพบผู้ที่คำดหวัง 
โดยมีวัตถุประสงค์ว่ำจะเปลี่ยนแปลงสถำนภำพของผู้ที่คำดหวังให้เป็นลูกค้ำ โดยใช้กระบวนกำรขำย (Selling 
Process) ซึ่งแบ่งเป็น 7 ขั้นตอนต่อเนื่องกัน ดังนี้  

4.3.1 กำรเสำะแสวงหำผู้ที่คำดว่ำจะเป็นลูกค้ำ  (The Prospecting) หมำยถึงวิธีกำร
ด ำเนินกำรเพื่อให้ได้มำ ซึ่งบัญชีรำยชื่อของบุคคลหรือสถำบันที่มีโอกำสจะเป็นผู้ที่คำดว่ำจะเป็นลูกค้ำ  

4.3.2 กำรเตรียมกำรก่อนเข้ำพบลูกค้ำ (The Preapproach) หมำยถึงขั้นตอนในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองแล้ว  

4.3.3 กำรเข้ำพบลูกค้ำ (The Approach) หมำยถึงกำรใช้ควำมพยำยำมเพ่ือให้มีโอกำส
พบปะสนทนำกับลูกค้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเรียกควำมเอำใจใส่จำกลูกค้ำ ท ำให้ลูกค้ำสนใจ และน ำไปสู่กำร
เสนอขำยอย่ำงแนบเนียน  

4.3.4 กำรเสนอขำยและสำธิตกำรขำย  (The Presentation and Demonstration) กำร
เสนอขำยคือ กำรที่พนักงำนท ำกำรเสนอสินค้ำหรือบริกำรให้แก่ลูกค้ำ โดยมีจุดมุ่งหมำยที่จะโน้มน้ำวจิตใจของ
ลูกค้ำให้มำใช้สินค้ำ หรือใช้สินค้ำที่เคยใช้อยู่แล้วต่อไปและตลอดไป แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ กำรเสนอและ
สำธิต คือกำรแจ้งให้ลูกค้ำทรำบถึงคุณลักษณะต่ำงๆของสินค้ำหรือบริกำร  และกำรขำยคือกำรแจ้งให้ลูกค้ำ
ทรำบถึงผลประโยชน์และข้อได้เปรียบต่ำงๆที่ลูกค้ำจะได้รับจำกสินค้ำหรือบริกำรนั้นๆ  
 
ค. การตลาดแบบ 4C 

แนวคิดเรื่องกำรตลำดแบบ 4C  ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Advertising Age เขียนโดย บ๊อบ          

ลูเทอบอร์น นักโฆษณำประชำสัมพันธ์  บ๊อบได้ตีพิมพ์ข้อเขียนของเขำไว้ในหัวข้อเรื่อง “New Marketing 

Litany; Four P’s passe; C-words takeover”  ในบทควำมดังกล่ำวบ๊อบได้ให้ข้อคิดว่ำ  ทุกวันนี้นักกำร

ตลำดก ำลังใช้กลยุทธ์กำรตลำดเก่ำๆ ในโลกที่ไม่มีอยู่อีกแล้ว บ๊อบบอกนักกำรตลำดในยุคนั้นว่ำ  ตลำดที่ตอบ

รับกับกลยุทธ์ 4P นั้น ในมุมมองของเขำไม่มีอยู่จริงอีกต่อไปในโลกนี้ ตลำดในรูปแบบ 4P นั้นได้กลำยเป็นอดีต

ไปแล้ว และกำรที่บริษัทต่ำงๆ จะอยู่รอดได้หรือไม่นั้น บริษัทควรจะต้องหันมำมองตัวเองใหม่ โดยต้องลืมค ำว่ำ 

4P ให้ได้ และแทนที่จะมองในมุมมองของผู้ผลิตและผู้จัดจ ำหน่ำย นักกำรตลำดสมัยใหม่ต้องหันมำมองในอีก

มุมคือ มุมมองของผู้ซื้อ โดยที่บ๊อบได้เสนอแนวคิดในกำรทำงกำรตลำดในรูปแบบ 4C ของเขำเอำไว้ดังนี้ 

Consumer Needs and Wants ความต้องการของผู้บริโภค  

แทนที่จะผลิตอะไรก็ได้ที่ขำยได้ เรำคงต้องผลิตอะไรที่ผู้บริโภคต้องกำรมำกกว่ำ เพรำะปลำที่เรำเคยคิดว่ำ

หย่อนเหยื่ออะไรไปก็จะฮุบเสียหมดนั้นได้เรียนรู้แล้วว่ำพวกเขำควรจะฮุบเหยื่ออะไร และแบบไหน สินค้ำที่

ผลิตออกมำนั้นควรจะเป็นสินค้ำที่ผู้บริโภคจะซื้อใช้เพ่ือแก้ปัญหำกำรอยู่รอดของพวกเขำ (Consumer 

Solution) แทนที่จะเป็นกำรอยู่รอดของผู้ผลิตและผู้จัดจ ำหน่ำย 
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Consumer’s Cost to Satisfy ต้นทุนของผู้บริโภค  

แนวคิดกำรตั้งรำคำเพ่ือให้ผู้ผลิตและผู้จัดจ ำหน่ำยอยู่รอดนั้นต้องเปลี่ยนไปเป็นกำรตั้งรำคำโดยกำรพิจำรณำถึง

ต้นทุนของผู้บริโภคที่ต้องจ่ำยเพ่ือที่จะให้ได้สินค้ำมำใช้   ซึ่งกำรตั้งรำคำนั้นต้องค ำนวณถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่

ผู้บริโภคต้องจ่ำยออกไปก่อนที่จะจ่ำยเงินซื้อสินค้ำ ไม่ว่ำจะเป็นค่ำใช้จ่ำยในเรื่องกำรเดินทำง ค่ำจอดรถ ค่ำ

เสียเวลำ เป็นต้น 

Convenience to Buy ความสะดวกในการซื้อ  

กำรกระจำยสินค้ำในทุกๆ จุดขำยที่เป็นไปได้ โดยคิดว่ำหำกจุดขำยสินค้ำมีมำกผู้บริโภคจะซื้อนั้นเป็นเรื่องที่

หมดสมัยไปแล้ว ช่องทำงกำรจัดหน่ำยสมัยใหม่นั้นต้องคิดว่ำจะเพ่ิมควำมสะดวกในกำรซื้อสินค้ำและบริกำร

ของผู้บริโภคได้อย่ำงไร เพรำะในตอนนี้ผู้บริโภคจะเป็นผู้ตัดสินใจว่ำจะซื้อที่ไหน ซื้อมำกเท่ำไร และซื้อเวลำใด 

มำกกว่ำกำรซื้อตำมช่องทำงทีถู่กก ำหนดขึ้นจำกผู้ผลิตและผู้จัดจ ำหน่ำย 

Communication   การสื่อสาร  

วิธีกำรสื่อสำรนั้นแทนที่จะใช้สื่อเพ่ือกระตุ้นกำรตัดสินใจซื้อแบบในอดีตที่เคยประสบควำมส ำเร็จ แต่วันนี้กำร

สื่อสำรต้องมองว่ำทั้งสื่อและสำรใดที่ผู้บริโภคจะรับฟัง กำรตลำดวันนี้ไม่ใช่ว่ำผู้บริโภคจะยอมฟังในสิ่งที่เรำ

ต้องกำรจะพูดดังเดิม  แต่วันนี้ผู้บริโภคเลือกที่จะฟังและไม่ฟัง เลือกที่จะเชื่อและไม่เชื่อ  ดังนั้นกำรส่งเสริม

กำรตลำดจึงควรหันมำให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรสื่อสำรมำกกว่ำกำรลดแลกแจกแถม แต่ให้ควำมส ำคัญในกำร

สร้ำงเรื่องรำวสร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจผ่ำนสื่อที่ผู้บริโภครับฟังมำกกว่ำ 

แนวคิดใหม่เรื่อง 4 C นั้นได้รับกำรตอบรับจำกนักกำรตลำดทั้งรุ่นเก่ำและรุ่นใหม่เป็นอย่ำงดี โดยที่

ต ำรำกำรตลำดที่สอนกันในมหำวิทยำลัยได้มีกำรปรับเพ่ิมจำกแนวคิดกำรสอนเรื่องกำรตลำดแบบ 4P มำสู่กำร

เพ่ิมเติมมุมมองในกำรสอนตำมรูปแบบแนวคิด 4C  กันแทบทุกแห่งรวมถึงในมหำวิทยำลัยของประเทศไทย 

นอกจำกนี้กำรคิดผลิตสินค้ำจำกทำงโรงงำน กำรวำงแผนกำรขำย กำรกระจำยสินค้ำของผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำย 

รวมถึงกำรวำงแผนกำรสื่อสำรของนักโฆษณำประชำสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันก็ปรับเปลี่ยนไปสู่แนวคิด 4C กันมำก

ขึ้นเรื่อยๆ โดยทิ้งให้แนวคิดที่เคยได้รับควำมนิยมมำยำวนำนอย่ำง 4P นั้นถดถอย เริ่มหดหำยกลำยเป็นควำม

ทรงจ ำทำงกำรตลำดในโลกอดีตไปเสียแล้ว 
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สรุปแนวคิดด้านการตลาด  4P  กับ  4C 

ผู้ผลิต จุดร่วมระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิต 
 

ผู้บริโภค 
 

Product ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้ตรงใจ
ที่สุด 
 

Customer Need & 
Want 

Price รำคำที่ผู้บริโภคชื่นชอบหรือยอมรับได้ 
 

Customer Cost to 
Satisfy 

Place ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่สะดวกแก่ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย 
 

Convenience to 
Buy 

Promotion กำรสื่อสำรให้ลูกค้ำทรำบถึงรำยละเอียดคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน  
 

Communication 
 

 

 


