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บทที่ 7
ระบบสารสนเทศทางการตลาด

ระบบสารสนเทศทางการตลาด หมายถึง ระบบท่ี
ใชส้นบัสนุนกิจกรรมของหนา้ท่ีงานดา้นการขายและ
การตลาด



หลกัการตลาด

ตลาด ถือเป็นหนา้ท่ีงานทางธุรกิจท่ีส่งมอบความ
พอใจใหก้บัลูกคา้ ณ ระดบัก าไรจ านวนหน่ึงและมุ่งสู่
การก าหนดเป้าหมายใน 2 ประเดน็ คือ ความพยายาม
ดึงดูดลูกคา้รายใหม่ดว้ยคุณค่าของผลิตภณัฑท่ี์ดีกวา่
และการรักษาลูกคา้ท่ีมีอยูเ่ดิม โดยส่งมอบความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ลูกคา้



หลกัการตลาด

การตลาด หมายถึง กระบวนการดา้นการวางแผน 
การน าแนวคิด การก าหนดราคา การก าหนดการ
ส่งสเริมการตลาดและการก าหนดช่องทางการจ าหน่าย
ของความคิด สินคา้ และบริการมาใช ้



ปรัชญาด้านการตลาดและปรัชญาด้านการตลาดเพือ่สังคม

1. จะตอ้งมีการตอบสนองและสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้
2. จะตอ้งมีการบูรณาการและความร่วมมือของทุกฝ่ายในองคก์ร
3. จะตอ้งมีการมุ่งเนน้ไปท่ีผลส าเร็จในระยะยาวและการใหค้วาม
จงรักภกัดีของลกูคา้ท่ีมีต่อองคก์ร



องค์ประกอบทางการตลาด

1. การแลกเปล่ียนทางการตลาด คือการโยกยา้ย หรือ โอน
ส่ิงท่ีจบัตอ้งไดห้รือจบัตอ้งไม่ได้

2. กลยทุธ์ทางการตลาด คือ การก าหนดตลาดเป้าหมายและ
การพฒันาส่วนประกอบทางการตลาด

3. กิจกรรมทางการตลาด คือ กิจกรรมท่ีธุรกิจจ าเป็นตอ้ง
กระท าเพื่อการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปสู่ลูกคา้คนสุดทา้ย



องค์ประกอบทางการตลาด

4. ต าแหน่งทางการตลาด คือ การก าหนดต าแหน่งงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตลาดโดยบางต าแหน่งอาจตอ้งการความเช่ียวชาญ
เป็นพิเศษ

5. สถาบนัทางการตลาด คือ องคก์ารท่ีมีความเช่ียวชาญ
พิเศษในกิจกรรมการตลาดเฉพาะทาง



การส่งมอบคุณค่าเพือ่ลูกค้า
เป็นวถีิทางหน่ึงของกระบวนการทางการตลาดซ่ึงมุ่งเนน้

ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้เป็นหลกั อีกทั้งเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับ
สภาพแวดลอ้มซ่ึงมีการแข่งขนัสูง โดยแบ่งกระบวนการออกแบบและ
ส่งมอบขอ้เสนอเป็น 3 ส่วน คือ

1. การเลือกคุณค่า
2. การจดัหาคุณค่า
3. การส่ือสารคุณค่า



การส่งมอบคุณค่าเพือ่ลูกค้า

1. การเลือกคุณค่า หมายถึง องคก์ารจะตอ้งท าการ
วิเคราะห์ เพื่อท าความเขา้ใจถึงความจ าเป็นและความตอ้งการของ
ลุกคา้ จะท าการแบ่งส่วนการตลาด เพ่ือก าหนดถึงตลาด
เป้าหมาย และวางต าแหน่งทางการตลาดเพ่ือสร้างผลิตภณัฑข์อง
องคก์ารใหแ้ตกต่าง และอยูใ่นต าแหน่งท่ีโดดเด่นจากผลิตภณัฑ์
ของคู่แข่งขนัอยา่งชดัเจน



การส่งมอบคุณค่าเพือ่ลูกค้า
2. การจดัหาคุณค่า หมายถึง องคก์ารจะตอ้งอาศยั

กระบวนการพฒันาส่วนระสมทางการตลาดในส่วนของ
ผลิตภณัฑ์ ราคา และช่องทางการจดัจ าหน่ายดว้ย

3. การส่ือสารคุณค่า หมายถึง องคก์ารตอ้งอาศยั
กระบวนการพฒันาส่วนประสมทางการตลาดในส่วนการส่ือสาร
การตลาดเขา้ช่วยเพื่อส่ือสารถึงขอ้ดีของผลิตภณัฑ์ ตลอดจนท าการ
ชกัชวนใหก้ลุ่มลกูคา้ในตลาดเป้าหมายซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยสร้าง
รูปแบบของการส่ือสารท่ีมีผูส่้งข่าวสาร



บทบาททางการตลาด

1. ช่วยแกไ้ขปัญหาดา้นผลการด าเนินงานขององคก์ารท่ี
ประสบภาวะขาดทุนโดยด าเนินโปรแกรมการตลาดเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์ใหม่ของผลิตภณัฑแ์ละบริการ

2. ช่วยแกปั้ญหาดา้นการครอบครองส่วนแบ่งตลาดท่ี
เพิ่มข้ึน โดยมีแนวโนม้ของการควบรวมบริษทัต่างๆเขา้ดว้ยกนั

3. ช่วยใหพ้นกังานท่ีมีพื้นฐานและประสบการณ์ทางการ
ตลาดประสบผลส าเร็จและมีความกา้วหนา้ในอาชีพในฐานะ
ผูบ้ริหารระดบัสูงของกิจการ



สารสนเทศทางการตลาด

สารสนเทศทางการตลาด �หมายถึง สารสนเทศท่ีไดจ้าก
การประมวลผลของระบบสารสนเทศทางการตลาด ซ่ึงตอ้งอาศยั
ขอ้มูลและสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกองคก์าร โดยใช้
สนบัสนุนกิจกรรมทางการตลาดทั้งในส่วนการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ การตดัสินใจทางการตลาด การส่ือสารทางการตลาด
และการพยากรณ์ยอดขาย



สารสนเทศทางการตลาด 

1. สารสนเทศเชิงปฏิบติัการ คือ สารสนเทศท่ีไดรั้บจาก
การปฏิบติังานดา้นการตลาดเพ่ือสร้างยอดขายสินคา้ใหก้บัธุรกิจ

2. สารสนเทศเชิงบริหาร คือ สารสนเทศท่ีใชส้นบัสนุน
งานการบริหารการตลาด และการพฒันาส่วนประสมทาง
การตลาด

3. สารสนเทศภายนอกองคก์าร คือ สารสนเทศท่ีไดม้าจาก
กระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากสภาพแวดลอ้มภายนอก
องคก์าร



กระบวนการทางธุรกจิของระบบสารสนเทศ 

1. ระบบระเบียนขอ้มูลในกิจการ

2. ระบบอจัฉริยะทางการตลาด
3. ระบบวิจยัการตลาด
4. ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจทางการตลาด



กระบวนการทางธุรกจิของระบบสารสนเทศ 

1. ระบบระเบียนขอ้มลูในกิจการ คือ ระบบการบนัทึกขอ้มูล
พน้ฐานในองคก์ารซ่ึงน ามาใชก้บัการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุด จ าแนกไดเ้ป็น 2 ระบบยอ่ย ดงัน้ี

1.1 ระบบสารสนเทศทางการขาย คือ ระบบท่ีพฒันาข้ึนดว้ย
ความมุ่งหวงัท่ีจะทราบยอดขายของธุรกิจในช่วงเวลาหน่ึง

1.2 ระบบจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ คือ ระบบท่ีถูกพฒันาข้ึนใชง้าน
ดา้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ทั้งในส่วนการขาย
สินคา้ การบริการหลงัการขาย ตลอดจนประวติัการติดต่อกบัลูกคา้



กระบวนการทางธุรกจิของระบบสารสนเทศ 

2. ระบบอจัฉริยะทางการตลาด คือ ระบบท่ีพฒันาข้ึนเพื่อ
เกบ็รวบรวมข่าวกรองทางการตลาด ซ่ึงกคื็อ สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัคู่แข่งขนัและสภาพแวดลอ้มทางการตลาดดา้นการแข่งขนั
เทคโนโลยี ลูกคา้ เศรษฐกิจและสงัคม



กระบวนการทางธุรกจิของระบบสารสนเทศ 
3. สาเหตุท่ีธุรกิจตอ้งมีการวจิยัตลาด

3.1 ธุรกิจขาดสารสนเทศท่ีใชป้ระเมินทางเลือกในการตดัสินใจ
3.2 ธุรกิจเกิดขอ้ขดัแยง้ระหวา่งนโยบาย วตัถุประสงค ์และกลยทุธ์
3.3 ธุรกิจตอ้งการทราบผลลพัธ์ของแผนการตลาดท่ีก าลงัน ามาใช้
3.4 ธุรกิจก าลงัพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ปรับราคาใหม่หรือเจาะตลาดใหม่
ระบบวิจยัการตลาด คือ ระบบท่ีพฒันาข้ึนเพ่ือใชส้นบัสนุนงานดา้น

การวิจยัการตลาด โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูท่ีตอ้งการศึกษาอยา่งเป็น
ทางการในสถานการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจง



กระบวนการทางธุรกจิของระบบสารสนเทศ 

4. ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจทางการตลาด หมายถึง
การน าเอาซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์มาใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลวาง
ระบบโดยการประสานกนัของเคร่ืองมือทางสถิติ ตวัแบบและ
เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพ่ือช่วยใหอ้งคก์ารสามารถเกบ็
รวบรวม แปลความหมายสารสนเทศทางการตลาด



เทคโนโลยทีางการตลาด

1. โปรแกรมส าเร็จรูปทางการตลาด
2. นวตักรรมดา้นร้านคา้ปลีก
3. หน่วยงานอตัโนมติั
4. การใชง้านอินทราเน็ต
5. การใชง้านอินเตอร์เน็ต
6. การท าเหมืองขอ้มูลทางการตลาด



เทคโนโลยทีางการตลาด

1. โปรแกรมส าเร็จรูปทางการตลาด คือ ซอฟตแ์วร์เชิง
พาณิชยป์ระเภทหน่ึงท่ีวางขายอยูใ่นตลาดซอฟตแ์วร์ ท่ีถูก
พฒันาข้ึนใชเ้ฉพาะกบังานดา้นการตลาด และจ าเป็นตอ้งใชร่้วมกบั
ระบบการจดัการฐานขอ้มูล



เทคโนโลยทีางการตลาด

2. นวตักรรมดา้นร้านคา้ปลีก ตวัอยา่งนวตักรรมดา้นร้านคา้ปลีก 
มีดงัน้ี

2.1 มีการจดัหาเคร่ืองกราดตรวจรหสัแท่งแบบมือถือไร้สายไว้
ภายในร้าน

2.2 ร้านคา้แบบคิออส
2.3 มีการติดตั้งระบบวดีิทศัน์ภายในร้านคา้
2.4 ร้านคา้ท่ีมีระบบการรับช าระเงินโดยเช็ค กอ็าจติดตั้งระบบ

บนัทึกการรับเช็ค
2.5 มีร้านคา้ปลีกจ านวนหน่ึง ไดติ้ดตั้งเคร่ืองรับช าระค่าสินคา้

อตัโนมติัภายในร้านคา้ใหลู้กคา้ท าการช าระค่าสินคา้ดว้ยตนอง



เทคโนโลยทีางการตลาด

3. หน่วยงานอตัโนมติั การใชโ้ปรแกรมหน่วยขายอตัโนมติั
มีประโยชนส์ าหรับธุรกิจขนาดเลก็เพื่อช่วยใหย้อดขายของบริษทั
เติบโตอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะซอฟตแ์วร์บนเวบ็ ท่ีช่วยจดักระแส
ข่าวสารดา้นการออกสญัญาซ้ือขาย



เทคโนโลยทีางการตลาด

4. การใชง้านอินทราเน็ต ปัจจุบนัมีการน าเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตมาประยกุตใ์ชภ้ายในองคก์าร ส าหรับหนา้ท่ีงานดา้น
การบริหารการขายและการตลาด โดยใชใ้นการควบคุมและ
ติดต่อประสานงานในส่วนกิจกรรมการขาย



เทคโนโลยทีางการตลาด

5. การใชง้านอินเตอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตและเวบ็ถือเป็น
เคร่ืองมือท่ีทรงพลงัอ ำนำจมำกส ำหรับชอ่งทำงกำรขำยและ
กำรตลำดรูปแบบใหม่ ลกูค้ำก็คือ ผู้บริโภค ผู้ ค้ำปลีกและธรุกิจ
อ่ืนๆ



เทคโนโลยทีางการตลาด

6. การท าเหมืองขอ้มลูทางการตลาด ผูจ้ดัการการตลาดมกัจะ
ตอ้งเผชิญหนา้กบัการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ เช่น การวางต าแหน่ง
ผลิตภณัฑ์ การโฆษณา

ระบบประยกุตด์า้นโกดงัขอ้มลู มกัจะถูกน ามาใชร่้วมกบัระบบ
ประยกุตด์า้นการปฏิบติัการหรือการวเิคราะห์ทางธุรกิจ ระบบประยกุต์
ดา้นการปฏิบติัการทางธุรกิจจะมุ่งเนน้ในดา้นการใหส้ารสนเทศเพื่อการ
ตดัสินใจ ส าหรับงานดา้นการติดตามดูแล และการควบคุมในองคก์าร
ระบบประยกุตด์า้นการวเิคราะห์ทางธุรกิจ


