
ส่วนที่ 4  

กลยุทธก์ารตลาดแนวคดิใหม่ 

กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา 



การสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ 

การตลาดที่ยัง่ยนื “เป็นมรดกถึงลูก หลาน” 

  ส่งเสริมสังคม หรือ สอดคล้องกับนโยบายรัฐ 

• การตลาดเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม 

• การตลาดที่สัมพันธ์กับการท่องเที่ยว 

• แปลกแหวกแนว สร้างแนวคิดใหม่ มีนวัตกรรม 

การตลาดที่ไมย่ั่งยืน  “แต่ท าเงนิ” 

• การตลาดแฟชั่นหรือการตลาดตามสมัยนิยม 

• หรูหรา  ตอบสนองคนรุ่นใหม่ 

 



การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

การผลิตสินค้าที่ห่วงใยสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



การผลิตสินค้าหรือกิจกรรมที่ช่วยรณรงค์ลดสภาวะโลกร้อน 

การขจัดสิ่งไม่ดีออกไป (Eliminate) 



การปลูกพืชพลังงานท่ีช่วยลดการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ 



รถใช้น้ า (Fuel Cell Car) 



การผลิตสินค้าหรือช่วยสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมการลดการใช้

พลังงานและลดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 



Geothermal energy 

Wind  energy Hydrogen Car 

H2O Car 

Solar cell-phone 

Wave  energy 

http://www.alternate-energy-sources.com/index.html 

http://www.entrepreneur.com/trends/index.html 

http://www.alternate-energy-sources.com/index.html
http://www.alternate-energy-sources.com/index.html
http://www.alternate-energy-sources.com/index.html
http://www.alternate-energy-sources.com/index.html
http://www.alternate-energy-sources.com/index.html
http://www.entrepreneur.com/trends/index.html


การผลิตสินค้าที่ห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ซื้อ 



การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแปรรูป 

การทอ่งเทีย่วเชงิไมไ้ผ่ การทอ่งเทีย่วเชงิชา-ทุง่นา 

การทอ่งเทีย่ว 

เชิงกาแฟ 



การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเกษตรแปรรูป 

การทอ่งเทีย่วเชงิกลว้ยไข่ การทอ่งเทีย่วเชงิอ้อย 

การทอ่งเทีย่วเชงิโรงงานน้ าตาล – โรงไฟฟา้แกลบและชานออ้ย 

โครงการผลิตไฟฟ้าชีวมวล จากแกลบและชานออ้ย อ.บึงสามคัคี อ.ทรายทอง จ. ก าแพงเพชร 



การท่องเที่ยวเชิงประวตัศิาสตร์/พุทธศาสนา 
ประยุกต์ส่ิงที่มีในท้องถิ่นมาท าการท่องเที่ยวเชิงความรู้และท านุบ ารุงศาสนา 



การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์/ทรัพยากรธรรมชาติ 
ประยุกต์ส่ิงที่มีในท้องถิ่นอยู่มาท าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 

Signature point 



Kulachatr C. Na Ayudhya 
14 

ตลาดเก่าเล่าต านาน 

 

ตลาดน า้อมัพวา 



ตลาดเก่าวิถีเดิม (Nostalgia) 

Retro or Vintage Style 



Experienced Marketing 

16 

การให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับสินค้าหรือบริการและ

งานเทศกาลต่างของจังหวัด  ให้มากไปกว่าเพียง

ให้ยืนชมแล้วถ่ายภาพความประทับใจกลับไป  

แต่ควรสร้างคุณค่าเพ่ิมด้วยการให้ประสบการณ์

และการมีส่วนร่วม...จะประทับใจกว่ามิรู้ลืม 



Do-It-Yourself (DIY) 

17 



Slow Marketing 

Kulachatr C. Na Ayudhya 18 

ทุกวันนี้  มนุษย์รีบเร่งเกินไป  ก่อเกิดการแก่งแย่ง และเอารัดเอาเปรียบ  ยุ่งเหยิงวุ่นวาย  น ามาซ่ึง

สุขภาพท่ีเสื่อมโทรมและอาชญากรรม  หากหันมามองผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีช้าลงสักนิด ค่อยๆ 

เดินไป   เชื่อสิ...จะมีกลุ่มคนบางกลุ่มท่ีต้องการความช้าเหล่านั้น มาสนองความต้องการของพวกเขา 

Meditation Therapy 

SPA , YOGA , Massage ,  



ECO Design (Green Products) 
  เป็นแนวคดิผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีส่อดคลอ้งกบักระแสความพอเพยีง การประหยดั การใช้
สอยทีใ่ชท้รพัยากรต่างๆ น้อยลง หรอืน าวสัดมุาใชใ้หมห่รอืใชซ้ ้า ลดการเบยีดเบยีนโลก 





สร้างสรรค์ผลติภัณฑ์จากการสังเกตตอนเข้าห้องน า้ของโรงแรม 
แนวโน้มตลาด :  
มีใชทุ้กโรงแรม ใชทุ้กบา้น  ใชทุ้กคน ผูห้ญิงใชเ้ดือนละ7-8 คร้ัง ใชทุ้กคนทั้งในบา้นและท่ี
ท างานหรือโรงแรมต่างๆ  พกไปไดต้ลอด แต่พลาสติคเป็นภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม   ถา้ใชพ้ลาสติคท่ี
ยอ่ยสลายไดใ้นธรรมชาติ จะดีกวา่ในการก าจดั (Disposal)  

กลุ่มเป้าหมาย  ลกูคา้ผูห้ญิงอายรุะหวา่ง 12-50 ปี มีฐานะปานกลางถึงสูง  อาชีพสมยัใหม่  
มีทศันคติท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้มและรักความสะอาด กลุ่มโรงแรม รีสอร์ท 
การตลาด :ก าหนดเป้าหมายใน 3 ปี ทัว่ประเทศ  
                              5 ปี  มาเลเซีย สิงคโ์ปร์ อินโดฯ ฟิลลิปปินส์  
การประชาสัมพนัธ์  : นิตยสารผูห้ญิง  หนงัสือพิมพท์ัว่ไป 
Campaign “รณรงค์ให้เลิกใช้หนังสือพมิพ์เพราะไม่ปลอดภัยและมีสารตะกั่ว 
การจัดจ าหน่าย : หา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป   ใชพ้นกังานขายออกเดินตลาดบริษทัรับจา้งท าความ
สะอาดในหอ้งน ้า โรงแรม รีสอร์ททัว่ประเทศไทย  
การเงิน : กูเ้งินเพ่ือลงทุนผลิตและเพ่ือใหเ้ครดิตลกูคา้รายใหญ่ 



การตลาดอเิล็กทรอนิกส์ 

(e-Marketing) 

  หมายถึงการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้เครื่องมือ
อีเล็กทรอนิกส์  เช่น คอมพิวเตอร์ ในการท ากิจกรรมกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยเป็นกิจกรรมที่มีการสื่อสาร 2 ทาง และ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารได้ทั่วโลกตลอดเวลา  

   (Any Time Any Where) 

“Half of all goods  sold online in 2018” 
(Source ; The GW Forecast of George Washington University) 



“7,000 ล้านคนทั่วโลก” 



สถิติผู้ใชอ้นิเทอรเ์นตในประเทศไทย 

18.1 M 

ท่ีมา http://mashingup.wordpress.com/about/ 

18-20 ลา้นคน 

YEAR Users Population % Pen. GDP p.c.* 
Usage 

Source 

2000 2,300,000 61,528,000 3,7% US$ N/A ITU 

2007 8,465,800 67,249,456 12.6% US$ 3,759 ITU 

2009 16,100,000 65,998,436 24.4% US$ 3,940 ITU 

2010 17,486,400 66,404,688 26.3% US$ 4,403 ITU 

ท่ีมา http://www.internetworldstats.com/asia/th.htm 

http://mashingup.wordpress.com/about/
http://mashingup.wordpress.com/about/
http://www.itu.int/
http://www.itu.int/
http://www.itu.int/
http://www.itu.int/
http://mashingup.wordpress.com/about/
http://www.internetworldstats.com/asia/th.htm


สถิติเป็นส่ิงส าคัญ 

• ประชากรทั้งโลกนี้ 7,000 ล้านคน 

• ประชากรอาเซียน 600 ล้านคน 

• ประชากรจีนมากที่สุดในโลก 1,430 ล้านคน อินเดีย 

1,200 ล้านคน 

• ประชากรไทย 70 ล้านคน 

• ใช้ Internet ได้ 20 ล้านคน 

• คนไทยใช้มือถือ 40 ล้านคน 

• ติดต่อกันด้วย Facebook จ านวน 14 ล้านบัญช ี

• ติดต่อกันด้วย Twitter จ านวน 3-4 แสนราย 



สถิติผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ในประเทศไทย 
http://www.socialbakers.com  

 

http://www.socialbakers.com/


Mark Zuckerberg ก่อต้ัง Facebook กับเพื่อนๆ ที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาชูเส็ต เม่ือปี 2004 โดย

ในปีนี้มีสมาชิกเว็บสังคมออนไลน์น้ีทั่วโลกมากกว่า 500 ล้านยูสเซอร์ ขณะทีภาพยนตร์เร่ือง Social Network ที่

เน้ือหาอิงเร่ืองราวการก่อต้ัง Facebook ของเขา ก็เป็นที่จับตามองที่สุดของปีน้ี จนท าให้ Zuckerberg ได้รับการ

ยกย่องให้เป็นบุคคลแห่งปี 2010 แซงหน้า Julian Assange แห่ง WikiLeaks  ที่สื่อทั่วโลกคาดหมายในตอน

แรกว่าจะได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร Time 



แนวทางในการจัดท าเว็บไซต์ 

1.ใช ้Tools ส าเร็จรูปของผู้ให้บริการเว็บไซต์ส าเร็จรูป 

www.ecombot.com , www.tarad.com , www.dbdmart.com  

2. Outsourcing จ้างบริษัทภายนอกผลิตตามต้องการ 

3. ผลิตเองด้วยโปรแกรมช่วยสร้างเว็บเพจ หรือ เขียน 

Code HTML เอง เช่น MS-Frontpage , Macromedia 

Dreamweaver , Namo , ASP.net , PHP , Java Code  

 - ผลิตโดยเจ้าของ / ผู้บริหาร 

 - จ้างโปรแกรมเมอร์ไว้ในองค์กร 

4. จัดท าเองด้วยการสร้าง Fan Page ใน Facebook หรือ

ใช้ Twitter ในการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือการ

ใช้ Youtube เป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดเพื่อท า 

VDO Viral Marketing 

http://www.ecombot.com/
http://www.tarad.com/
http://www.dbdmart.com/


การใช้ Facebook เป็นเคร่ืองมือทางการตลาด 

1) Facebook Fanpage 

http://www.facebook.com/pages/creat.php  

2) Facebook Marketplace 

http://apps.facebook.com/marketplace  

3) Facebook  Event 

http://www.facebook.com/events 

4) Facebook Advertising 

http://www.facebook.com/advertising 

 

http://www.facebook.com/pages/creat.php
http://apps.facebook.com/marketplace
http://www.facebook.com/events
http://www.facebook.com/advertising


Facebook Fanpage 



Facebook Marketplace 

ตลาดนดัออนไลนท่ี์รวบรวมสินคา้ไวอ้ยา่งเป็นหมวดหมู่ สามารถก าหนดไดว้า่จะให้
เพื่อนในกลุ่มเห็นหรือจะประกาศใหเ้ห็นโดยทัว่ไปกไ็ด ้ 



Facebook Event 



การสร้าง Event 

 



Facebook Advertising 



Fact : Suspicious customer  
Only 37% เท่านั้นท่ีผู้บริโภคเชื่อโฆษณาจากบริษัท 

คนเชื่อถือบริษัทยาลดงเหลือเพียงแค่ 28% 

18% เท่านั้นท่ีคนเชื่อถือ salesman ขายรถยนต์ 

16% เท่านั้นที่เชื่อถือนายหน้าหรือตัวแทนประกันภัย 

Social network  is now the new tools for exchange of information   

“ Which car and brand should I buy ?” 

“ Should I get more i-Phone 4S?” 

“ How much i-Pad should be paid?” 

“Personal relation are more important” 

Source:  Economic Business Forum CMU,4-5 Feb12 by ARIP 



“Customer generated contents” 

“เดก็เสริฟร้านน้ี X 
มากเลยหวะ่” 



VDO Viral marketing 

ทันทีที่กลุ่ม Y-Z ได้รับการ Buzz หรือ Viral เข้ามา  ก็จะสามารถเข้าถงึส่ือได้ทันทีเดี๋ยว

นั้น (Sense and Response) ถ้าพอใจจะตอบสนองหรือแบ่งปัน (Sharing)ทันท ี 



LBS– Location based services 

“Favorite location-based marketing promotion of 2010” 

Foursquare and Starbucks  26% 



Game Marketing 
• ผลการส ารวจของเอแบคโพลล ์เรือ่ง “การเลน่เกมคอมพวิเตอรแ์ละเกม

ออนไลนผ์า่นอนิเทอรเ์น็ตในกลุม่เยาวชน พบวา่รอ้ยละ 93.5 ระบเุคย
เลน่เกมและรอ้ยละ 6.5 ไมเ่คยเลน่เกม 

การเลน่เกมคอมพวิเตอรเ์ป็นกจิกรรมทีเ่ด็กและวยัรุน่นยิมมากขึน้ทั่วโลก  

• ในสหราชอาณาจักร Phillips และคณะ พบวา่ในปี ค.ศ.1995 รอ้ยละ 
77.2 ของวยัรุน่อาย ุ11-16 ปีเลน่เกมคอมพวิเตอร ์ Colwell และคณะ 
พบวา่ในปี ค.ศ. 2000 รอ้ยละ 92 ของวยัรุน่อาย ุ12-14 ปีเลน่เกม
คอมพวิเตอร ์เป็นการเลน่เกมเฉลีย่ 3 ครัง้ตอ่สปัดาห ์และ 2.6 ชัว่โมง
ตอ่ครัง้ 

• ในออสเตรเลยี Durkin และคณะ พบวา่ในปี ค.ศ.1999 รอ้ยละ 94 ของ
วยัรุน่อาย ุ12-17 ปีทั่วประเทศเลน่เกมคอมพวิเตอร ์

• ในสหรัฐอเมรกิา Funk ส ารวจพฤตกิรรมการเลน่เกมในนักเรยีน
มัธยมศกึษา 1-2 ในปี ค.ศ. 1993 พบวา่รอ้ยละ 87.7 ของวยัรุน่ชาย
และรอ้ยละ 64.4 ของวยัรุน่หญงิเลน่วดิโีอเกมทีบ่า้น 



การประยกุตโ์ฆษณาเขา้ไปไว้ในเกมสอ์อนไลน์ 



การใชเ้กมสก์ระตุ้นการซือ้สนิคา้ 



Email-Marketing 

 

 

 

 

 

 
 
 

• อีเมลสร้างคอนเท็นท์ได้ตรงกลุ่ม 
• อีเมลยังคงเป็นช่องทางการท าการตลาดไปอีกนานถึงปี 2015 
• B2B คอืกลุ่มท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการใช้ E-Mail Marketing 

 

Source : Daydev.com  
http://www.daydev.com/social-media-marketing/marketing-ideas/691-digital-marketing-email-marketing.html  

 http://www.mailchimp.com  
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จงเขยีนรายละเอยีดของลกูคา้ของทา่นทีพ่อจ าไดภ้ายใน 3 นาทนีี ้

 

No.  ชือ่  นามสกุล ชือ่เลน่ เพศ ทีอ่ยู ่ BD มอืถอื email 

ชือ่คนในครอบครัวลกูคา้ 
ทีพ่อจ าได ้

1 2 3 



“ลองทายสคิะ๊วา่เดีย๊นอายเุทา่ไหร่” 



สถิติที่น่าสนใจส าหรับการตลาด 

• ตน้ทนุการหาลกูคา้ใหมส่งูกวา่การรกัษาลกูคา้เก่าถงึ 6 เทา่ 
• จากการวจิยัพบวา่ ลกูคา้ทีม่ปีระสบการณ์ไมด่กีบัองคก์ารจะบอกเลา่ถงึ

ประสบการณ์เลวรา้ยนัน้ใหก้บัคนทีอ่ยูร่อบๆ ตวัโดยเฉลีย่ 8-10 คน   ในขณะที่
คนทีพ่งึพอใจจะบอกเลา่ประสบการณ์โดยเฉลีย่เพยีง 2-3 คนเทา่นัน้   

• 91% ของลกูคา้ทีไ่มไ่ดร้บัการดแูลเอาใจใสต่่อขอ้รอ้งเรยีนของเขา จะจากไปโดย
ไมก่ลบัมาอกี 

• ลกูคา้ทีไ่มพ่อใจในสนิคา้และบรกิารของเราจะเปลีย่นไปใชบ้รกิารอื่น 65-85% 
• มเีพยีง 4% เทา่นัน้ ทีร่อ้งเรยีนกลบัมา 
• ถา้ลกูคา้รอ้งเรยีนแลว้ไดร้บัการแกไ้ขปญัหาทนัท ีมกักลบัมาเสมอถงึ 70% 
• > 65% ของลกูคา้ตอ้งการการเอาใจใสด่แูลมากกวา่ความไมพ่อใจในตวัสนิคา้  
• กจิการจะสามารถเพิม่ก าไรได ้85% จากลกูคา้ปจัจบุนั 5% 
• โอกาสปิดการขายกบัลกูคา้เดมิมถีงึ 50% แต่ลกูคา้ใหมม่เีพยีง 15%  ควรเน้น

รกัษาลกูคา้เดมิไวห้รอืจะวิง่แต่หาลกูคา้ใหม่) 
(Harvard Business School) 



Thank You 
ขอให้ทุกท่านร ่ารวยและ 
ประสบความส าเร็จ 

Information System Department 

Business Administration Faculty 

 

Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya 

kulachatrakul@gmail.com  

http://kulachatrakul.blogspot.com 
Tel.053 – 241255 ext.411 

Cell Phone : 081-7164882 
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