
บทที่ 5 
โอกาสทางการตลาดและ 

ลูกค้าเป้าหมาย  



การเปลีย่นแปลงของสภาวะแวดล้อมการประกอบธรุกิจ  

1. การจดัจ าหนา่ยสนิคา้ที่มียี่ห้อทวคีวามส าคญัเพิม่มากขึน้  

2. คู่แข่งในตลาดลดลงแตส่ินคา้ยี่ห้อกลบัแขง็แกรง่ขึน้  

3. วงจรชวีติของสนิคา้สั้นลง  

4. กระบวนการผลติที่มปีระสทิธภิาพสูงขึน้ท าให้การซือ้
ของใหม่ถกูกวา่ซ่อม  

5. เทคโนโลย ีDigital กระตุ้นให้เกดิการปฏิวตัใินการท า
ธุรกจิ  

6. เครื่องหมายการคา้และการจดลิขสทิธิส์งูขึน้  

7. สินค้าหลากหลายขึน้อย่างรวดเรว็จนนา่ตกใจ  

8. ตลาดเต็มไปดว้ยสว่นยอ่ย ๆ ท าให้ก าไรลดต่ าลง  

9. การโฆษณาถงึจดุอิ่มตัวและสื่อที่ความหลากหลายมี
ลักษณะเฉพาะตวั  

10. ความสามารถในการครองใจลกูคา้ต่ าลง  

 

 



Core 

Product Component 

„Core Product (Product Attribute) 
„Actual Product  :  Product Name 
, Brand Name  , Packaging  , 
Quality  
„Augmented Product  :  
   Service after sales , Delivery    
   service , Guarantee ,  Refund ,   
   Return goods 

Core Core 

Actual Product 

Augmented Product 

















Ranking The Brands top  20 

http://www.rankingthebrands.com/The

-Brand-Rankings.aspx?rankingID=30 

http://www.rankingthebrands.com/The-Brand-Rankings.aspx?rankingID=30
http://www.rankingthebrands.com/The-Brand-Rankings.aspx?rankingID=30
http://www.rankingthebrands.com/The-Brand-Rankings.aspx?rankingID=30
http://www.rankingthebrands.com/The-Brand-Rankings.aspx?rankingID=30
http://www.rankingthebrands.com/The-Brand-Rankings.aspx?rankingID=30


ตราสินค้าและโลโก ้

กลุ่มของตราสินคา้ 
ประกอบดว้ย Brand Name 
และ Brand Mark 

กลุ่มของตราสินคา้ท่ีมีแต่ Brand 

Mark เรียกอีกอยา่งวา่ LOGO 



ตราสินค้า 
ผู้ประกอบการใหม่ควรสร้างภาพพจน์ในตราสินคา้ (Brand Image) ให้เป็นสมบัติของ

กิจการ  ตราสินค้าประกอบด้วย 

– ชื่อตราสินคา้ (Brand Name) : อ่านออกเสียงได้  

– สัญลักษณ์หรือเครือ่งหมายการคา้ (Brand Mark or Trade Mark) 

• มองเห็นได้ แต่อ่านออกเสียงไม่ได้  

รวมกนัเรยีกวา่ : ตราสนิคา้หรอืยีห่อ้สนิคา้ (Brand) 

คุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) คือการที่ตราสินค้าของกิจการมี

ความหมายเชิงบวกในสายตาลูกค้า 

– ลูกค้ารู้จักตราสินคา้ : ท าให้ลูกค้าเรียก อ้างสินค้าได้ง่ายขึ้น 

– ลูกค้ามีความรูเ้ก่ียวกับตราสินคา้นั้น : ลูกค้ามั่นใจในการใชแ้ละบอกต่อได้

ลูกค้ารู้สึกคุน้เคย มีความรู้สึกทีด่ี ต่อตราสินค้าอย่างมั่นคง 

– ลูกค้าจะจดจ าตราสินคา้นัน้ได้ด้วยคณุลักษณะทีไ่ม่ซ้ าแบบใคร 

– ลูกค้าจะเข้าใจในหลักประกันส าหรับสินคา้ เช่นการรับประกันหรอืการรบัรอง

มาตรฐาน 



วงจรชีวิตสินค้าสั้นลง 

Life Cycle of Product has changed 



Life Cycle of Product has changed 



กระบวนการผลิตทีม่ีประสทิธิภาพสูงขึน้

ท าให้การซื้อของใหม่ถูกกว่าซ่อม 



Digital กระตุ้นใหเ้กิดการปฏิวตัิ 
ในการท าธรุกิจ  



เครื่องหมายการค้าและการจดลิขสิทธิ์สูงขึ้น  
Apple กับสทิธบิตัรใหมใ่นเทคโนโลยี

ระบบจดจ าใบหน้า “Face 

Detection” เพื่อใช้ใน iPhone, iPad 

และ MacBook, iMac 

         มีการเปิดเผยว่า  Android  ได้เปิดใช้งานระบบ 

Face Unlock ออกมาก่อน  แต่แท้ท่ีจริงแล้ว กลับเป็น 

Apple ท่ีชิงจดสิทธิบัตรของระบบตัวนี้เอาไว้ก่อนไปแล้ว  

        เมื่อเดือนตุลาคม2011  Google ได้ท าการเปิด

ตัวเครื่อง Samsung Galaxy Nexus พร้อมกับ

ระบบปฏิบัติการตัวใหม่ Android 4.0 ซึ่งหนึ่งใน

ความสามารถของระบบปฏิบัติการตัวใหม่ตัวนี้ก็คือ

ความสามารถในการปลดล็อคเครื่องด้วยใบหน้าของเราได้

นั่นเอง ถือว่าเป็นความสามารถท่ีเพิ่งถูกน ามาใช้ใน 

Smartphone เป็นครั้งแรก หลังจากการเริ่มมีกล้องหน้าบน

เครื่อง Smartphone ยุคใหม ่



“สินค้าหลากหลายขึน้อย่างรวดเรว็จนนา่ตกใจและ
ตลาดเต็มไปดว้ยสว่นยอ่ย ๆ ท าใหก้ าไรลดต่ าลง”  



การโฆษณาถงึจดุอิ่มตัวและสื่อที่
ความหลากหลายมีลกัษณะเฉพาะตวั  





LED Display 
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สร้างกิจกรรมหรือปรากฏการณใ์หม่ๆ แก่ผู้พบเห็น 

“Talk of the Town” 
‘Teaser Advertising’ 



“Roti Boy Effect” การสร้างสถานการณ์ 

ประสบการณ์บาดใจ Teaser Advertising 



http://www.youtube.com/watch?v=gpUr_siiB14 

http://www.youtube.com/watch?v=gpUr_siiB14
http://www.youtube.com/watch?v=gpUr_siiB14


แนวคิดเมืองโบราณ/บ้านเก่า วิถีเดิม 

Ancient / Antique Marketing 
หมู่บ้านมรดกโลก  
ชิราคาว่าในญี่ปุ่น 

แนวคดิบ้านเก่าเมอืงเดมิแบบเชิงอนุรักษ์วฒันธรรม ด าเนินชีวติให้ช้าลง ราบเรียบและกนัเอง 

บ้านเก่าๆ ในจังหวดัก าแพงเพชรทีค่วรค่าต่อการอนุรักษ์ 

“วถิีชีวติเดมิๆ ทีโ่หยหา 
ในแบบหลวงพระบาง 
เชียงคาน เชียงของ” 

ร้านกาแฟเก่าๆ สไตล ์Hipๆท่ีโดนใจทั้งคอ
กาแฟวยัรุ่นและวยัดึก 



ตลาดความงาม/เพศทางเลือก 

การศัลยกรรมและชะลอความแก่ (Anti aging) 



Experienced Marketing 

Kulachatr C. Na Ayudhya 31 

การให้ลูกค้ามีส่วนรว่มกับสนิคา้หรือบรกิาร  มากกว่าเพียงให้ยืนชมแล้วถ่ายภาพความ

ประทับใจกลับไป  แต่สร้างคณุคา่เพิม่ด้วยการให้ประสบการณ์...จะประทบัใจกวา่มิรู้ลมื 



ความเป็นตัวตน (ตัวกู...ของกู) 

(Customized Marketing) 

Kulachatr C. Na Ayudhya 32 
หากวันหนึ่ง  ท่านซื้อเสื้อราคา 2,000 บาท  ไปเดินห้างอย่างภาคภมูิใจแลว้....มีคนใส่เสือ้

ตัวนั้นเดินสวนทางมา...ถามตัวเองเถอะวา่รู้สึกอยา่งไร    สมัยนี้การตลาดเปดิโอกาสให้

เลือกได้  อย่างไม่มีใครเหมือน... 

http://www.bloggang.com/data/redoak/picture/1195235689.jpg


Slow Marketing 

Kulachatr C. Na Ayudhya 33 

ทุกวันนี้  มนุษย์รีบเร่งเกินไป  ก่อเกิดการแก่งแย่ง และเอารัดเอาเปรียบ  ยุ่งเหยิงวุ่นวาย  น ามาซึ่ง

สุขภาพท่ีเสื่อมโทรมและอาชญากรรม  หากหันมามองผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีช้าลงสักนิด ค่อยๆ 

เดินไป   เชื่อสิ...จะมีกลุ่มคนบางกลุ่มท่ีต้องการความช้าเหล่านั้น มาสนองความต้องการของพวกเขา 

Meditation Therapy 

SPA , YOGA , Massage ,  



ECO Design (Green Products) 
  เป็นแนวคดิผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีส่อดคลอ้งกบักระแสความพอเพยีง การ
ประหยดั การใชส้อยทีใ่ชท้รพัยากรต่างๆ น้อยลง หรอืน าวสัดุมาใชใ้หมห่รอืใช้
ซ ้า ลดการเบยีดเบยีนโลก Web ITAP  (http://www3.easywebtime.com/itap_web/ ) 

ดร.สงิห ์อนิทรชโูต 

Created by Kuachatr Chatrakul Na 
Ayudhya 

Copyright 

http://www3.easywebtime.com/itap_web/
http://www3.easywebtime.com/itap_web/
http://www3.easywebtime.com/itap_web/


Innovation contribute world 

 



From Trash to fasion 

 



Reduce , Reuse 



Science contribute world 



Watch "A Day Made of Glass" and take a look at Corning's 

vision for the future with specialty glass at the heart of it. 

Learn more about Corning at corning.com. Search for 

career opportunities at corning.com/careers. 

http://youtu.be/6Cf7IL_eZ38 

 

http://youtu.be/6Cf7IL_eZ38
http://youtu.be/6Cf7IL_eZ38
http://youtu.be/6Cf7IL_eZ38
http://youtu.be/6Cf7IL_eZ38
http://youtu.be/6Cf7IL_eZ38
http://youtu.be/6Cf7IL_eZ38


 

Diversify / Convergence  



โอกาสในการเข้าสู่พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
E-COMMERCE   (Electronic Commercial)  

 การด าเนินธุรกิจ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมี

รูปแบบดังนี้ 

• Business to Business (B-to-B)  

• Business to Customer (B-to-C)  

• Consumer to Consumer (C-to-C)  



โอกาสในการเข้าสู่พาณิชย์อิเลก็ทรอนกิส์ 
M-COMMERCE  

 ประโยชน์ทางธรุกจิ 

• สั่งซื้อสินค้าโดยที่ไม่จ าเป็นต้องไปซื้อเองและสามารถ
เรียกเก็บเงินได้จากการค่าบริการรายเดือนหรือจ่าย
ผ่านบัตรเครดิตของธนาคาร  

• “Any time Any where”  

• Smart Phone รุ่นใหม่ในปัจจุบันรองรับระบบ 3-4G, 
WIFI  , EDGE ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ฟร ี 



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

จ านวน mobile subscriber ในไทย :  71,824,561 

Mobile penetration: 107% 

36% ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตใช้อุปกรณ์ไร้สายในการเข้าเว็บไซต์ 

72% ผู้ใช้อุปกรณ์ไร้สายในไทยอายุน้อยกว่า 24 ปี 





Social media marketing 

 



มีการเข้าใช้สังคมออนไลน์ผ่าน

อุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉลี่ยแล้วถึง 

154 ล้านนาที 

X-Gen (อายุ 35 – 49) ใช้เวลา

ประมาณ 45 นาทีต่อวันในการ

เล่น Facebook หรือสังคม

ออนไลน์อื่นๆ ผ่านทาง Tablet  

Boomers (อายุ 50 – 64) ใช้

เวลาประมาณ 20 นาทีต่อวันบน

สังคมออนไลน์ ผ่าน Tablet 



16th  

© 2012 socialbakers.com 

http://www.socialbakers.com/


Total Facebook Users: 14,235,700 

Position in the list:  No.16 

Penetration of population: 21.44% 

Penetration of online population 81.41% 

Average CPC: $0.13 

Average CPM: $0.06 

Brands 
Facebook 

users 

GTH 741,003 

BlackBerry 

Thailand 
406,073 

ICHITAN 405,347 

THE STAR ค้นฟ้า

คว้าดาว 
382,920 

GMEMBER 325,045 

CPM = $10 นัน้หมายถงึ เมื่อAd ครบ 1000 ครัง้ เขาจะจ่ายเงนิให้คุณ $10  ได้เงิน $0.01 เวลา Ad ที่แสดงออกไป 1 ครัง้ 
(Cost per  Impression , Mile)  

CPC = $0.10 หมายถงึ ทุกๆ 1 คลิก๊ดูโฆษณา จะได้เงนิ $0.10 (ถ้าเป็นมมุมองคนลงโฆษณา ก็เสียเงิน $0.10 ทกุๆ 1 Click) 

http://www.socialbakers.com/pages/detail?id=44495517277&url_key=gth
http://www.socialbakers.com/pages/detail?id=136945152990155&url_key=blackberry-thailand
http://www.socialbakers.com/pages/detail?id=136945152990155&url_key=blackberry-thailand
http://www.socialbakers.com/pages/detail?id=155656757791086&url_key=ichitan
http://www.socialbakers.com/pages/detail?id=158872037330&url_key=the-star
http://www.socialbakers.com/pages/detail?id=158872037330&url_key=the-star
http://www.socialbakers.com/pages/detail?id=158872037330&url_key=the-star
http://www.socialbakers.com/pages/detail?id=237423610318&url_key=gmember


สถิตผิูใ้ช้ Social Network ด้วยมือถือ 



“Customer generated contents” 

“เดก็เสริฟร้านน้ี X 
มากเลยหวะ่” 



ที่มา http://www.veedvil.com/news/internet-2011-in-numbers/ 



ที่มา http://www.veedvil.com/news/internet-2011-in-numbers/ 



การใช้เกมส์กระตุ้นการซือ้สนิค้า 





Facebook/ads 





3  





Mr.,Mrs. Smith 

•The newly married couple. 

•Like very much in…  

– Thailand beach 

– Thai food  

– Thai dance  

– Boutique hotel & resort 

• They have long weekend 

in Thailand 

 

 



John  

and Emma  

• They are very old 

80 & 75 

respectively  

• Happy ,friendly 

• Love travelling  

But  

• Trouble in eating 

• High blood 

pressure  

 

 



Kulachatr C. Na Ayudhya ,2008. Consumer trend. Rotary Club of CM North  

http://lunz-lunz.blogspot.com/2009/04/amway-nutrilite-protein-powder.html 



ความส าคญัของการศึกษาพฤตกิรรมผู้บริโภค  
  ท าการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) 

เน่ืองจากเรามีทรัพยากรท่ีจ ากดั จากนั้นจึงตอ้งท าการ
ก าหนดกลุ่มตลาดเป้าหมาย (Target Market) และท า
ใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดความพึงพอใจเพื่อใหอ้ยูไ่ดใ้น
ธุรกิจต่อไป และตอ้งพยายามอ านวยความสะดวกให้
ผูบ้ริโภคเป้าหมายเกิดการซ้ือซ ้า (Repurchase) โดย
การใชก้ลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 
คลุกเคลา้ใหก้บัผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด  ซ่ึง
ตอ้งศึกษาถึงค่านิยม ความเช่ือ วฒันธรรมต่าง ๆ ของ
ผูบ้ริโภค  



การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภค 

• ผู้ซื้อเป็นใคร  

• ใครเป็นผู้ตัดสินใจซื้อ 

• ผู้ซื้อต้องการอะไร 

• เพราะเหตุใดเขาจึงซื้อ 

• เขาซื้อที่ไหน 

• เขาซื้ออย่างไร 

• ซื้อเมื่อใด 

• ซื้อมากน้อยเพียงใด 

• ใครเป็นผู้ใช้สินค้า 

• พฤติกรรมที่จะซื้อในอนาคต 



Data Mining ; Beer and Diapers 

In this discount store (Aldi), beer and diapers are placed together. Because of Data Mining? 



7Os and Marketing Strategies 

6W1H 7Os Marketing Strategies 

Who? Occupants 4Ps 

What? Objects Products Strategies 

Why? Objectives 

“ซื้อท าไม” 

Products Strategies 

Promotion Strategies 

Who 
Participate 

with?  

Organization Promotion Strategies 

Advertising , Public Relation 

When Occasion Promotion Strategies 

Advertising , Public Relation 

Where Outlets Place –Distribution Strategies 

How Operation Promotion Strategies ; PR 

Source ; Philip Kotler,Marketing Management ,2004 



ปัจจัยทีม่อีทิธิพลทีม่ตี่อพฤติกรรมผู้บริโภค  

1. คุณลักษณะทางกายภาพ  

2. สภาพทางจิตวทิยาของผูบ้รโิภค  

3. ครอบครวั  

4. สังคม  

5. วัฒนธรรม  



การวิเคราะหผ์ู้บริโภค 



Consumer Behavior 



ปัจจยัผู้ประกอบการ 

ปัจจยัภายนอก 



Consumer Black Box 
(คุณลักษณะผู้บริโภค) 

1) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม 

2) ปัจจัยทางสังคม 

– ชนชั้นทางสังคม 

– กลุ่มอ้างอิง 

– ครอบครัว 

– บทบาทและสถานภาพ 

3) ปัจจัยส่วนบุคคล 

– อาชีพและสถานภาพทางเศรษฐกิจ 

– รูปแบบการด าเนินชีวิต 

– ความเป็นปัจเจกชน  

 

 



Consumer Behavior 

before 

marriage 

Early 

marriage   

After 1y 

marriage 

After 10y 

marriage 

Flower 

Gift 

Restaurant 

Gem  

jewelry 

Housing 

Furniture 

Travel 

Shopping 

Car 

Home 

Appliance 

 

Children 

Accessorie

s  

Washing 

Machine 

2nd Car  

 

 



Consumer Black Box 
(คุณลักษณะผู้บริโภค) 

4)ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา  

(Psychological factors)  

• ความต้องการ ความจ าเป็น (NEED)  

• แรงจูงใจ (Motive)   

• การเรียนรู้ (Learning)  

• การรับรู้ (Perception)  

• บุคลิกภาพ (Personality) id , Ego , Super Ego by  Sigmund Freud 

• ทัศนคติและความเชื่อ (Attitude & Belief) 

 

 



ทฤษฎี 2 ปัจจัย 

Herzberg’s Theory 

• By Generic Goal 

• By Specific Goal 



ขั้นตอนในกระบวนการยอมรับผลติภัณฑใ์หม่ 

by Roger 

      1)นวัตกร   2)ล า้สมัย  3)ทันสมัย    4) ตามสมัย   5) ล้าสมัย 



กระบวนการตัดสินใจซือ้ของผู้บรโิภค   

(Stages in Buying Decision Process)  


