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อยา่งง่าย

เนื	อหา
1.การแบ่งส่วนตลาด
2.ตลาดเป้าหมาย
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2.ตลาดเป้าหมาย
3.ส่วนประสมทางการตลาด

การแบ่งกลุ่มคน และเลือกกลุ่มคนที�มี
ความโดดเด่น และพฒันาการทาํการตลาด

1.การแบ่งส่วนตลาด
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ความโดดเด่น และพฒันาการทาํการตลาด
ใหก้บัแต่ละกลุ่มตลาด เพื�อมุ่งเนน้ตวัลูกคา้ที�
เราจะสนองความพึงพอใจไดม้ากที�สุด

เกณฑก์ารแบ่งส่วนตลาด

ภูมิศาสตร์
ประชากร
ศาสตร์

จิตวทิยา
พฤติกรรม
บุคลิกภาพ

• อายุ
• ขนาดครอบครัว

• โอกาสในการซื�อ
• ผลประโยชน์
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• ภูมภิาค
• ขนาดประชากร
• ความหนาแน่น

• ขนาดครอบครัว
• วฏัจักรชีวติครอบครัว
• รายได้  * เพศ
• อาชีพ  * การศึกษา
• ศาสนา * เชื�อชาติ
• ชั�นอายุ * สัญชาติ
• ชั�นทางสังคม

• การดาํเนินชีวติ
• บุคลกิภาพ

• ผลประโยชน์
• สถานะของผู้ใช้
• อตัราการใช้
• ความภักดตีราสินค้า
• ความพร้อมในการซื�อ
• ทศันคติที3มต่ีอผลติภณัฑ์

2.ตลาดเป้าหมาย
คือนาํส่วนแบ่งตลาดมาพจิารณากาํหนดตลาด

เป้าหมายของกิจการ เพื�อใหก้ารผลิตสินคา้/บริการ
ตรงกบัความตอ้งการมากที�สุด
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ตรงกบัความตอ้งการมากที�สุด

3. ส่วนประสมทางการตลาด

1. ผลิตภณัฑ ์

ราคา 

66

2. ราคา 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย
4. การส่งเสริมการตลาด



หมายถงึ สินค้า หรือ บริการ ที3สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดย
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ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดย
การกระตุ้นให้เกดิความต้องการซื�อและการใช้
ผลติภณัฑ์ในที3สุด

1.1 องคป์ระกอบผลิตภณัฑ์

((22))  ส่วนที3จบัต้องส่วนที3จบัต้อง

((33))  ส่วนควบส่วนควบ
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((22))  ส่วนที3จบัต้องส่วนที3จบัต้อง
ได้ได้

((11))

ประโยชน์ประโยชน์
หลกัหลกั

(1111)))) ประโยชน์หลกั

หมายถงึ สิ�งที�ลูกคา้ไดรั้บโดยตรงจาก
สินคา้ คุณสมบติัพื	นฐานที�ตอ้งมี
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(2) ส่วนที�จบัตอ้งได้

(2.1) ตรายี�หอ้ 

หมายถงึ สินคา้ที�ผูใ้ชจ้บัตอ้งไดด้ว้ยประสาทสมัผสั
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(2.1) ตรายี�หอ้ 

(2.2) บรรจุภณัฑ ์

(2.3) คุณภาพผลิตภณัฑ์

(2.4) รูปแบบ

เครื�องหมายแสดงเอกลกัษณ์ที�แตกต่างจาก
ผูผ้ลิตรายอื�น อาจเป็นรูปภาพ ถอ้ยคาํ หรือ
สญัลกัษณ์ประจาํผลิตภณัฑ์

(2.1) ตรายี�หอ้
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สญัลกัษณ์ประจาํผลิตภณัฑ์

ชื�อตรายี�หอ้
1.1.1.1. คุณสมบัต ิบ่งบอกคุณลกัษณะที�เด่นชดัของผลิตภณัฑ ์เช่น 

ปวดหาย

2.2.2.2. คุณประโยชน์ เสนอถึงประโยชน์ของผลิตภณัฑ์

คุณค่า คุณค่าของผลิตภณัฑ์
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3.3.3.3. คุณค่า คุณค่าของผลิตภณัฑ์

4.4.4.4. วฒันธรรม เช่น สบู่หอมนกแกว้ วถีิชนบทริมคลอง

5.5.5.5. บุคลกิภาพ เช่น Hang

6.6.6.6. ผู้ใช้ เช่น Ban for Men



(2.2) การบรรจุภณัฑ์

ประเภทของบรรจุภณัฑ์

วสัดุที�ใชบ้รรจุผลิตภณัฑ ์และเพิ�มมูลค่าผลิตภณัฑ์
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1. บรรจุภณัฑช์ั	นตน้
2. บรรจุภณัฑช์ั	นรอง
3. บรรจุภณัฑเ์พื�อการขนส่ง

ประเภทของบรรจุภณัฑ์
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พลาสตกิ ตน้ทุนการผลิตตํ�า นํ	 าหนกัเบา เหนียว ทนทานสูง ไม่มีสนิม เติมสีได้
ตามตอ้งการ  ใชใ้นอุตสาหกรรมทุกประเภท เช่น โลชั�น 

แก้ว กลุ่มอาหารและยา ไม่ทาํปฏิกิริยาสารเคมี กรด ด่าง นํ	 าหนกัมาก เปราะแตก
ง่าย ตน้ทุนขนยา้ยสูง ปูนซีเมนต ์เคมีภณัฑ ์วดัถุดิบสูง

ไม้ นิยมในอุตสาหกรรมส่งออก กนักระแทกจากการขนส่ง ขนาดใหญ่ เครื�องจกัร 
สุขภณัฑ ์กระจก เครื�องใชไฟฟ้าบางชนิด

วสัดุที�ใชใ้นการทาํบรรจุภณัฑ์
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สุขภณัฑ ์กระจก เครื�องใชไฟฟ้าบางชนิด
สังกะสี กระป๋อง ยารักษาโรค อาหารสาํเร็จรูป ขนมขบเคี	ยว ปัจจุบนัลดลง 

เนื�องจากเกิดสนิม ผุ
ผ้าและกระสอบ นิยมกบัพชืผลทางการเกษตร เช่น ขา้ว ถั�วลิสง ขา้วโพด แป้ง ถั�ว 

งา กาแฟ หาซื	อง่าย ไม่แพง  แต่ไม่สามารถป้องกนัความชื	นได้
อลูมิเนียมฟลอย รักษาสภาพผลิตภณัฑใ์หมี้อายยุาว เช่น อาหารสาํเร็จรูป ขนม

กรุบกรอบ ยารักษาโรค

(2.3) คุณภาพของผลิตภณัฑ์

หมายถึง การแบ่งระดบัความดี-เลว ออกเป็นระดบัต่าง 
ๆ เช่น ขา้วสารขาว 100 % กระเบื	องเซรามิคเกรด A 
ไข่ไก่เบอร์O
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ไข่ไก่เบอร์O

(2.4) รูปแบบ
หมายถึง รูปร่างลกัษณะของสินคา้ที�มีความแตกต่างจาก

ผลิตภณัฑอื์�น 
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(3) ส่วนควบผลิตภณัฑ์

หมายถงึ ผลประโยชน์หรือ บริการเพิ�มเติมที�ผูข้าย มอบ
ใหก้บัผูซื้	อ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ส่งใหฟ้รีถึงบา้น 
เครื�องใชไ้ฟฟ้า รับประกนั ปี รับห่อของขวญั
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ใหก้บัผูซื้	อ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ส่งใหฟ้รีถึงบา้น 
เครื�องใชไ้ฟฟ้า รับประกนั 1 ปี รับห่อของขวญั
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การกาํหนดราคา แบ่ง 6 ประเภท
1. แบบภูมิศาสตร์

2. ส่วนลดหรือส่วนที�ยอมให้

3. กาํหนดราคาเพื�อส่งเสริมการตลาด

4. การกาํหนดราคาเชิงจิตวทิยา
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4. การกาํหนดราคาเชิงจิตวทิยา

5. การกาํหนดราคาสาํหรับผลิตภณัฑใ์หม่

6. การกาํหนดราคาโดยมุ่งที�การแข่งขนั

2.ส่วนลดหรือส่วนที�ยอมให้

2.1 สวนลดปริมาณ

2.2 ส่วนลดเงินสด
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2.2 ส่วนลดเงินสด

2.3 ส่วนลดตามหนา้ที�
2.4 ส่วนลดตามฤดูกาล

2.5 ส่วนยอมใหเ้พื�อส่งเสริมการตลาด

 3. การกาํหนดราคาเพื3อส่งเสริมการตลาด 
3.1 การตั	งราคาเพื�อล่อใจ

3.2 การกาํหนดราคาในโอกาสพิเศษ

3.3 การคืนเงิน
3.4 การใหซื้	อในอตัราดอกเบี	ยตํ�า
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3.3 การคืนเงิน
3.4 การใหซื้	อในอตัราดอกเบี	ยตํ�า

3.5 การใหส้ญัญารับประกนั

          และบริการหลงัการขาย

4. การกาํหนดราคาเชิงจิตวทิยา
4.1 การกาํหนดราคาเป็นเลขคี�และคู่  
4.2 การตั	งราคาตามความเคยชิน

4.3 การกาํหนดราคาผลิตภณัฑที์�มีชื�อเสียง 
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4.3 การกาํหนดราคาผลิตภณัฑที์�มีชื�อเสียง 

มีจาํนวนจาํกดั หรือสั�งจองล่วงหนา้

5. การกาํหนดราคาสาํหรับผลิตภณัฑใ์หม่ 
5.1 การกาํหนดราคาแบบเจาะตลาด 

5.2 การกาํหนดราคาสูง
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5.1 การกาํหนดราคาแบบเจาะตลาด

การตั	งราคาตํ�าเพื�อจูงใจ กรณี
- เมื�อมีการปรับราคาผูบ้ริโภคจะเปลี�ยนไปใชย้ี�หอ้อื�น
- การผลิตสินคา้เป็นจาํนวนมาก ตน้ทุนตํ�า เพิ�มลูกคา้ไดม้ากขึ	น
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การตั�งราคาเหมาะกับ

- สินคา้อุปโภคบริโภค
- ผูผ้ลิตหลายราย 

- แข่งขนัทางดา้นราคา
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5.2 การกาํหนดราคาสูง

- สินคา้มีลกัษณะพิเศษเฉพาะ สินคา้ลํ	าสมยั

- แตกต่างจากคู่แข่งอยา่งชดัเจน  

- ผูผ้ลิตตอ้งการสร้างภาพลกัษณ์ระดบัสูง
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- ผูผ้ลิตตอ้งการสร้างภาพลกัษณ์ระดบัสูง

6. การกาํหนดราคาโดยมุ่งที�การแข่งขนั
6.1 กาํหนดราคาเท่ากบัผูผ้ลิตรายอื�น 

6.2 การกาํหนดราคาสูงกวา่คู่แข่งขนั
6.3 การกาํหนดราคาตํ�ากวา่คู่แข่งขนั 
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6.3 การกาํหนดราคาตํ�ากวา่คู่แข่งขนั 

6.4 การกาํหนดราคาแบบประมูล  

6.1 กาํหนดราคาเท่ากบัผูผ้ลิตรายอื�น 

1. ผลิตภณัฑที์�ผูบ้ริโภคเคยชินกบัราคาที�เป็นมาตรฐานเดียวกนั 
2. ผลิตภณัฑที์�สามารถทดแทนกนัได้
3. ในตลาดที�มีผูข้ายนอ้ยราย มีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจ
4. ตลาดที�มีการแข่งขนัสมบูรณ์
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4. ตลาดที�มีการแข่งขนัสมบูรณ์
5. กรณีราคาขายปลีกที�ผูผ้ลิตกาํหนดไวบ้นฉลากสินคา้ 

6.2 การกาํหนดราคาสูงกวา่คู่แข่งขนั

- ลูกคา้เป้าหมายมีรายไดสู้ง

- สร้างภาพลกัษณ์ที�โดดเด่น เอกลกัษณ์เฉพาะตวั
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- สร้างภาพลกัษณ์ที�โดดเด่น เอกลกัษณ์เฉพาะตวั

- เมื�อราคาสูงขึ	นกไ็ม่ทาํใหลู้กคา้ลดปริมาณซื	อลง จน
ส่งผลกระทบต่อกิจการ

6.3 การกาํหนดราคาตํ�ากวา่คู่แข่งขนั

- ผลิตภณัฑใ์หม่ เจาะตลาดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายที�มี
รายไดต้ํ�า จูงใจใหท้ดลองใช้

- ผลิตสินคา้ครั	 งละมาก เพื�อตน้ทุนต่อหน่วยลดลง
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- ผลิตสินคา้ครั	 งละมาก เพื�อตน้ทุนต่อหน่วยลดลง

- ผลิตภณัฑมี์คุณภาพตํ�า จึงตอ้งตั	งราคาตํ�า



6.4 การกาํหนดราคาแบบประมูล

ตอ้งพิจารณาปัจจยั 2 ประการ 

 1. ตน้ทุนรวมของสินคา้
2. การคาดคะเนการกาํหนดราคาของคู่แข่งขนั 
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2. การคาดคะเนการกาํหนดราคาของคู่แข่งขนั 

การ
จดัจาํหน่าย
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จดัจาํหน่าย
การกระจายผลิตภณัฑไ์ปสู่ลูกคา้

1.ประเภทกิจการคา้ปลีก
1. ร้านสรรพสินคา้

2. ร้านขายสินคา้เฉพาะอยา่ง

3. ร้านสรรพาหาร

4. ร้านสะดวกซื	อ
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4. ร้านสะดวกซื	อ

5. ร้านขายสินคา้ลดราคา

6. ร้านคา้ปลีกแบบลูกโซ่

7. ธุรกิจแฟรนไชส์

การคา้ส่ง
�  พอ่คา้ส่ง หมายถึง คนกลางที�ซื	อ

สินคา้จากผูผ้ลิตหรือผูข้ายปัจจยัการ
ผลิตมาเป็นกรรมสิทธิH ของตนเอง แลว้
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�  ทาํหนา้ที�รวบรวม
สินคา้จากแหล่งผลิต
กระจายสู่ผูบ้ริโภค
โดยผา่นคนกลาง 

ผลิตมาเป็นกรรมสิทธิH ของตนเอง แลว้
จาํหน่ายใหก้บัพอ่คา้ปลีกอีกทอดหนึ�ง

2.การบริหารการกระจายสินคา้

2.1 การขนส่ง

2.2 การคลงัสินคา้
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2.2 การคลงัสินคา้

2.3 การควบคุมสินคา้คงคลงั

2.1 การขนส่ง

1. ทางรถยนต์

2. ทางรถไฟ

3. ทางเรือ
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3.

4. ทางอากาศ

5. ทางท่อ

6. อิเลก็ทรอนิกส์



2222....2 2 2 2 การคลงัสินค้า

1 คลงัสินคา้เอกชน

2 คลงัสินคา้สาธารณะ แยกประเภทสินคา้ที�ตอ้งการเกบ็รักษา

หอ้งเยน็

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
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1) หอ้งเยน็

2) พืชไร่หรือไซโล

3) ของเหลว

   4) สินคา้ทั�วไป

1 เหตุผลของการควบคุมสินคา้คงคลงั
1) ประหยดัค่าใชจ่้าย

2) ก่อใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทาน

3) ป้องกนัความเสี�ยงที�เกิดจากการขาดแคลนวตัถุดิบ 

3838

3) ป้องกนัความเสี�ยงที�เกิดจากการขาดแคลนวตัถุดิบ 

 เพื�อเป็นการบริการลูกคา้อยา่งรวดเร็ว

การส่งเสริม
การตลาด

3939

การตลาด

การส่งเสริมการตลาด

คือ การสื�อสารระหวา่งผูข้ายและผูซื้	อ โดยมี
เจตจาํนงในการกระตุน้ เร้าใหลู้กคา้ตระหนกั
ถึงผลิตภณัฑที์�ตอ้งการจะขายใหแ้ละชกัชวน

4040

ถึงผลิตภณัฑที์�ตอ้งการจะขายใหแ้ละชกัชวน
ใหลู้กคา้ซื	อผลิตภณัฑใ์นที�สุด

1.การโฆษณา

2.การขายโดยบุคคล

4141

2.การขายโดยบุคคล

3.การส่งเสริมการขาย

4.การประชาสมัพนัธ์

11111111........การโฆษณาการโฆษณา

หมายถึง การใหข้อ้มูลข่าวสาร 
เกี�ยวกบัสินคา้/บริการของ

4242

เกี�ยวกบัสินคา้/บริการของ
ผูผ้ลิต เพื�อจูงใจใหเ้กิดความ
สนใจและตดัสินใจซื	อในที�สุด



1. เพื�อใหข้อ้มูลข่าวสาร
2. เพื�อจูงใจใหต้ดัสินใจซื	อ

วตัถุประสงคข์องการโฆษณาเพื�อ

4343

2. เพื�อจูงใจใหต้ดัสินใจซื	อ
3. เพื�อเตือนความจาํ

1. หนงัสือพิมพ์

2. นิตยสาร 

สื�อโฆษณา
5. ป้ายโฆษณา

6. โรงภาพยนตร์

4444

2. นิตยสาร 

3. วทิยุ
4. โทรทศัน์

6. โรงภาพยนตร์
7. Internet

8. ไปรษณีย์

9. โฆษณา ณ จุดขาย

2.การขายโดยบุคคล
1. การใหบ้ริการ
2. การขายผลิตภณัฑ์
3. การหาลูกคา้ใหม่

4545

2. 

3. การหาลูกคา้ใหม่
4. การใหข้อ้มูลข่าวสารกบัลูกคา้
5. การรวบรวมขอ้มูล
6. การจดัสรรปันส่วนสินคา้

3.การส่งเสริมการขาย  

1. เครื�องมือที�ใชใ้นการส่งเสริมการขายสินคา้บริโภค
การส่งเสริมการขายสาํหรับผูจ้ดัจาํหน่าย

4646

1.

2. การส่งเสริมการขายสาํหรับผูจ้ดัจาํหน่าย
3. การส่งเสริมการขายมุ่งสู่พนกังานขาย

เครื3องมอืที3ใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าบริโภค

1.1 ของแถม
1.2 การลดราคาหรอืการให้คูปอง
ส่วนลด

1) คูปองส่วนลด 2) ชิน้ส่วน

4747

1) คูปองส่วนลด 2) ชิน้ส่วน
เป็นส่วนลด
1.3 การแจกสินค้าตวัอยา่ง

1.4 ชงิโชค และให้สลากชงิโชค

1.5 รบัประกนัยนิดคีนืเงนิ

4.การประชาสมัพนัธ์

กลุ่มเป้าหมายในการประชาสมัพนัธ์
1. ลูกคา้

4848

1. ลูกคา้

2. พนกังานของบริษทั

3. ผูน้าํความคิด

4. ชุมชน



รูปแบบของการประชาสัมพนัธ์

1. การเป็นผูส้นบัสนุนเพื�อการตลาด

2. การโฆษณาสถาบนั

4949

2. การโฆษณาสถาบนั

3. การใชเ้หตุการณ์พิเศษ

4. การใหข่้าว

5. วธีิอื�น ๆ

วนัที� 26-28 มิถุนายน 2552 
เริ�มเวลา 09.00 – 16.30 น. 

พิธีเปิดในวนัเสาร์ที� 27 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 

ตลาดตลาดนดันดัชุมชนชุมชน

5050

พิธีเปิดในวนัเสาร์ที� 27 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 
น. ณ บริหารหนา้อาคาร 8 คณะวทิยาการจดัการ 

สร้างความสนุกสนานโดยวงดนตรีพื	นบา้น
ในวนัที� 27-28 มิ.ย.52 ตลอดทั	งวนั

จบัจองพื	นที�จาํหน่ายสินคา้โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย

สอบถามรายละเอียด

คณะวทิยาการจดัการ

5151

คณะวทิยาการจดัการ
โทร. 0 4297 0028 ประประชาชาสมัสมัพนัธ์พนัธ์

5252

ประประชาชาสมัสมัพนัธ์พนัธ์

5353 5454



5555 5656

5757 5858

สนใจสนใจ
กรอกแบบฟอร์มจองพื	นที�

ไดที้�เจา้หนา้ที�

5959

ไดที้�เจา้หนา้ที�

โตะ๊ลงทะเบียน
6060



6161


