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ภาพรวมการตลาด 

และความส าคัญของการตลาด 
 

โดย 

อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา  

 



ส่วนที่ 1  
ภาพรวมการตลาด 
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 “Mini Market” 

เตรยีมสนิคา้และกลยทุธก์ารขาย 
พรอ้มสมมตริาคาขึน้เอง 

เป็นสนิคา้ของตนเอง 
หรอืเตรยีมขึน้ใหม ่

ใชเ้งนิจรงิในการซือ้-ขาย 
(เสร็จกจิกรรมคนืของ / คนืเงนิ) 

ตลาดเปิด / ท าการซือ้-ขาย 

ผูซ้ือ้ม ี3 คน  
มเีงนิรวมกนั 100บาท 

3 นาท ี

5 นาท ี
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ประมวลผลกจิกรรม 

• แลกเปลีย่นเรยีนรู ้(Sharing Process) 

– รูส้กึอยา่งไรบา้งกบักจิกรรมนี้ 

– ใครขายไดบ้า้ง ใครขายไมไ่ด ้

• วเิคราะห ์(Analyzing) 

– เพราะอะไรจงึขายได/้ไมไ่ด ้

– เพราะอะไรจงึซือ้/ไมซ่ือ้ 

• สรปุประเด็นทีไ่ดจ้ากกจิกรรม (Generalizing) 

– ทา่นคดิวา่ทา่นไดอ้ะไรจากกจิกรรมนี้  
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ความต้องการ 

ความจ าเปน็ 

ความพงึพอใจ 

ลูกค้า / 

กลุ่มเป้าหมาย 

ตอ้งแสวงหาความจ าเป็นของและ 

ความตอ้งการของตลาด 

ผลิตภณัฑ+์บรกิาร 

การตัง้ราคา 

การสง่เสรมิการตลาด 

การกระจายสนิคา้ 

ลูกค้าต้องการ 

ลูกค้าซ้ือได้ 

ลูกค้าหาซ้ือง่าย 

ลูกค้าทราบข่าวสาร 

•   การโฆษณา 

•   การใช้พนักงานขาย 

•   ลดแลกแจกแถม 

•   การประชาสัมพันธ์ 

•  การจัดกิจกรรมทางการตลาด 

ขายตรง 

ขายส่ง 

ขายปลีก 

ภาพรวมการตลาด 

ผูป้ระกอบการ 

ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ + 

สิ่งบ่งชีท้างภมูศิาสตร์ 

“Marketing Channel” 
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ลูกค้า 
เป้าหมาย 

Product 

Promotion 

P
ri

ce
 P

lace 

พ่อค้าคนกลาง 

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ 
และประชากรศาสตร์ 

สภาพแวดล้อมทาง
เทคโนโลย ี

 

สภาพแวดล้อมทาง 
การเมอืงและกฎหมาย 

สภาพแวดล้อมทาง 
สังคมและวฒันธรรม 

คู่แข่งขัน 

ซัพ
พล

าย
เออ

ร์ 

ชุมชน 

4 P’s 

Product 

Price 

Place 

Promotion 
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แนวความคดิการตลาดปัจจบุนั 

• ความส าเร็จของธรุกจิขึน้อยูก่บั 
– ท าความ รูจ้กัลกูคา้ (Know) 

– การ วเิคราะหค์วามตอ้งการ ของลกูคา้ (Analyze) 

– สามารถ ตอบสนองความตอ้งการ ของลกูคา้ได ้(Response) 

– จนลกูคา้เกดิ ความพงึพอใจ   (Satisfy) 

• ความพงึพอใจของลกูคา้เป็นปัจจัยแหง่ความส าเร็จของ
ธรุกจิ 

– กอ่ใหเ้กดิการ ซือ้ซ า้ (Repeat Purchasing) 

– กอ่ใหเ้กดิความ ภกัดใีนตรายีห่อ้ (Brand Loyalty) 

– เกดิการ บอกตอ่ (Viral Marketing) “พชิยัสงคราม” 
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สดุยอดการตลาด ดว้ยปรัชญา “กระบีอ่ยูท่ีใ่จ” 

ในต าราพิชัยสงครามของซุนวูไดร้ะบุไวว้่ายุทธศาสตร์
การสงครามหรือศิลปะการรบท่ีดีท่ีสุด คือ  

“รบโดยไม่รบ หรือท าการศึกโดยไม่ใช้กระบี่”  

“การตลาดที่ดีที่สุดคือไม่ต้องท าการตลาด” 

การบอกต่อจึงเป็นสุดยอดของการตลาด  

(Word of Mouth Viral Marketing) 

เป็นการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีประสิทธิผลสูงสุด  
ธุรกิจจะไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด 

Sun Tzu ; Sūn Zǐ; 
(c. 6th century BC) 
Chinese General 
military strategist 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sun_Tzu
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese
http://en.wikipedia.org/wiki/General
http://en.wikipedia.org/wiki/Military_strategy
http://en.wikipedia.org/wiki/Military_strategy
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สัจธรรม(ชาติ) ของมนุษย์ 
พอใจ  ซ้ือซ ้ า...ภกัดี...บอกต่อ (เฉพาะคนท่ีรัก) 

แต่ถา้............ 

“ไมพ่อใจ”  
“เลกิซือ้”   และ  ”บอกตอ่”  (10บา้น) 
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หรือวา่ 

เราหาลูกคา้ไม่พบ ? ลูกคา้หาเราไม่พบ ? 

ความเป็นจรงิของ 

ธรุกจิเกีย่วกบัการตลาด 

“Hide & Seek”  



ตัวอย่างการแสวงหาลูกค้า 

ด้วยวิธีการเชิงวัฒนธรรม  

ศาสนาและความเชื่อ 
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ประเทศหนึง่ในแถบรัสเซยีตอนใต ้ เชน่ 
อาเซอรไ์บจัน  อซุเบกสิถาน ทาจกิสิถาน 
เตริก์เมนสิถาน ฯลฯ  มปัีญหาเรือ่งยงุ 
เหลอืบ ริน้ ไร และคน้พบตอ่ไปอกีวา่
ประเทศหนึง่ในกลุม่นัน้เครง่ศาสนาไมท่ า
บาปดว้ยการฆา่สัตวเ์หลา่นัน้ใหต้าย  

ภมูปัิญญาดา้นสมนุไพรไทย  

มกีารใชส้มนุไพรท ายาไลแ่มลง
เหลา่นัน้โดยไมไ่ดท้ าใหต้าย 

สนิคา้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

ผลติสนิคา้ 

Marketing Information 

ชอ่งทางจ าหนา่ย 

ลูกคา้ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  เก่ียวกบัความชอบ ไม่ชอบ เพ่ือการ
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑต่์อไป วิธีหาลูกคา้ใหพ้บ 



ตัวอย่างการแก้ปัญหา  

Hide & Seek  

ด้วยวิธีการเชิงพฤติกรรม 

และไลฟ์สไตล ์
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สนิคา้ตกแตง่บา้น/ไลฟ์สไตล ์

Search and apply   Fair 
Trade or suitable exhibition  

วิธีท าใหลู้กคา้พบเรา Inside out / Outside in   
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ศึกษาแนวโน้มแฟชั่น  สีสัน รูปแบบ (Style)  

ความนิยมในสินค้า ณ ประเทศเป้าหมาย 

www.marketresearch.com  

เซรามกิอตุสาหกรรม 
Oriented Style ;  Angkor , Chinese , Japan 

Size : Big Product  

Attribute :  for in home decoration  
Colour : Warm  

ไดข้อ้มลูผูบ้รโิภคและความตอ้งการ
แลว้พยายามท าใหล้กูคา้พบเรา 
โดยการใช ้e-Marketing เป็น
เครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาด 

Design and Production 

Presentation 

วิธีท าใหลู้กคา้พบเรา 


