
การตลาดและกลยุทธ์การตลาด  

โดย 

 

รศ.ดร.นฤมล มาแทน 



ความหมายของการตลาด 

• การตลาดประกอบด้วยการท างานของธุรกจิทีท่ าให้เกดิการ
เคลือ่นย้ายสินค้าและบริการจากผู้ผลติไปยงัผู้บริโภค 

• การตลาดเป็นกระบวนการทางสังคมและการบริหารซ่ึง
บุคคลและกลุ่มบุคคลได้รับส่ิงทีส่นองความจ าเป็นและความ
ต้องการของเขาจากการสร้าง, การเสนอและการแลกเปลีย่น
ผลติภณัฑ์ทีม่ีมูลค่ากบับุคคลอืน่ 



4 P 

1 Product 

2 Place 

3 Promotion 

4 Price 



รูปแบบการตดัสินใจในตรายีห้่อ 

ผลติภัณฑ์ควรมตีราหรือไม่ 

*ควร 
*ไม่ควร 

ควรใช้ช่ือตราของใคร 

*ใช้ตราผู้ผลติ 
*ใช้ตราคนกลาง 
*ใช้ตราผู้ให้สิทธ์ิ 

แต่ละสินค้าควรใช้ตราประเภทใด 

*ตราเฉพาะ 
*ตรารวม 
*ตรารวมแยกกนัส าหรับผลติภัณฑ์ 
แต่ละกลุ่ม 
*ช่ือบริษทัร่วมกบัช้ือเฉพาะ 

กลยุทธ์ตราสินค้าทีค่วรใช้ 

*ขยายสายผลติภัณฑ์ 
*ขยายตราสินค้า 
*หลายตรา 
*ตราใหม่ 
*ตราควบคู่ 

ควรเปลีย่นต าแหน่งตราหรือไม่ 

*ควร 
*ไม่ควร 



กลยุทธ์ตราสินค้า 

1 การขยายสายผลติภัณฑ์ เป็นการน าเสนอรายการ
ผลติภัณฑ์เพิม่เตมิเข้าไปในผลติภัณฑ์ชนิดเดมิ โดยใช้ช่ือ
ตราสินค้าเดมิ 

รสหมูตม้ย  ำ 



บริษัท มาลสีามพราน จ ากดั (มหาชน) 

กวำ้ง 6 

ลึก 11 

ลึก 10 

ลึก 3 

ลึก 3 

ลึก 6 

ลึก 1 
รวม =66+60+18+18+36+1 

= 199 



2 การขยายตราสินค้า เป็นการเพิม่ผลติภัณฑ์ชนิดใหม่โดยใช้ช่ือตรา
สินค้าเดิม 

 2.1 การขยายสายผลติภัณฑ์ของตราทีแ่ขง็แกร่งจะประสบ
ความส าเร็จมากกว่าการขยายตราที่ไม่เป็นทีนิ่ยม 

 2.2 การขยายตราสายผลติภัณฑ์ในตราสินค้าทีเ่ป็นสัญลกัษณ์จะ
ประสบความส าเร็จมากกว่าตราสินค้าที่ไม่มีสัญลกัษณ์ 

 



3 กลยทุธ์หลำยตรำหรือตรำสินคำ้เพ่ือกำรแข่งขนั เป็นวธีิกำรตั้ง
ตรำสินคำ้ใหม่ หลำยตรำสินคำ้ส ำหรับสินคำ้ชนิดเดิมซ่ึงมี
ลกัษณะอยำ่งเดียวกนัหรือคลำ้ยคลึงกนั 

นิชชิน 

บริษทั สหพฒันพบูิล จ ากดั(มหาชน) 
 



ผลิตภณัฑใ์หม่  
ส้มสำยน ้ำผึ้ง ส้มโอเช่ียน 

น า้แอปเป้ิลเขียวแกรนน่ีสมิธ พร้อมเนือ้แอปเป้ิล  

น า้องุ่นแดง ผสมสารสกดัจากเมลด็องุ่น  

น ้ำส้มผสมน ้ำมะนำว, น ้ำองุ่นผสมน ้ำล้ินจ่ี  
และน ้ำส้มผสมน ้ำกลว้ย  



4 ตราสินค้าใหม่ 



การตดัสินใจในการบรรจุภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์หมายถึง กจิกรรมในการออกแบบและผลติภาชนะบรรจุ
หรือส่ิงห่อหุ้มสินค้า 

บรรจุภัณฑ์ขั้นแรก บรรจุภัณฑ์ขั้นสอง บรรจุภัณฑ์เพือ่ขนส่ง 



กลยุทธ์ของการบรรจุภัณฑ์ 

1 การเปลีย่นแปลงบรรจุภัณฑ์ เป็นการพฒันาหรือปรับบรรจุภัณฑ์ให้ดี
ขึน้หรือทันสมัยขึน้ นิยมใช้ในกรณทีี่ยอดขายลดลงหรือผลติภัณฑ์
เข้าสู่ขั้นเจริญเติบโตเต็มทีห่รือต้องการขยายตลาดสูงส่วนใหม่ 

บะหมีถ้่วยนิสชินหมพีู  



2 การบรรจุภัณฑ์เพือ่การน ากลบัมาใช้ เป็นบรรจุภัณฑ์ทีส่ามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ภายหลงัจากที่สินค้าภายในหมดแล้ว 

http://www.verybestcoffee.com/Products/NewProducts.aspx


3 การบรรจุภณัฑ์รวม เป็นกลยุทธ์การส่งเสริมการขายโดยน า
สินค้าหลายช้ินหรือหลายชนิดมาบรรจุภณัฑ์รวมกนัเพือ่
กระตุ้นให้ซ้ือสินค้าหลายช้ินหลายชนิด เพือ่เพิม่ยอดขาย มัก
ใช้ร่วมกบัการลดราคา 

http://www.tasterschoice.com/p/sample/


4 กำรบรรจุภัณฑ์ส ำหรับสำยผลิตภัณฑ์เป็นกำรพิจำรณำว่ำกำร
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดในสำยผลิตภัณฑ์เดียวว่ำควรจะ
เหมือนกนัหรือให้เป็นเอกลกัษณ์ซ่ึงข้ึนอยูก่บัว่ำสินคำ้นั้นมีลกัษณะ
กำรใชเ้หมือนกนัหรือคุณภำพเหมือนกนัจะใชบ้รรจุภณัฑค์ลำ้ยกนั 

http://quikorder.pizzahut.com/phorders/login.php


5 กำรบรรจุภณัฑเ์พื่อแกปั้ญหำส่ิงแวดลอ้ม  
 5.1 หมุนเวียนแปรสภำพใหม่ 
 5.2 บรรจุภณัฑช์นิดเติม 
 5.3 บรรจุภณัฑเ์พื่อใชซ้ ้ ำ 
   5.4 บรรจุภณัฑท่ี์ลดขนำดลง 
 5.5 กำรไม่ใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เกิดสภำวะ 
   5.6 บรรจุภณัฑท่ี์ยงัสำมำรถซ่อมแซมได ้
   5.7 ผลิตภณัฑท่ี์ไดป้ระโยชน์กลบัคืน 

BioFilm 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9G_RtoIoXNFFFEBWQqJzbkF;_ylu=X3oDMTBjb3ZrYjNkBHBvcwM0BHNlYwNzcg--/SIG=1hueolsgf/EXP=1165292168/**http%3a//images.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Denvironmental%252Bfriendly%252Bpackaging%252Band%252Bfood%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dslv8-msgr%2526x%253Dwrt%26w=1081%26h=1097%26imgurl=www.r-dprint.com%252FCoejlSC_GreenSeal_sm%252520%25282%2529.gif%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.r-dprint.com%252F%26size=332.3kB%26name=CoejlSC_GreenSeal_sm%2b%25282%2529.gif%26p=environmental%2bfriendly%2bpackaging%2band%2bfood%26type=gif%26no=4%26tt=5%26oid=3d26b72baa9b50a8%26ei=UTF-8


2 Place (ช่องทางการจ าหน่าย) 

*ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยหมำยถึง เสน้ทำงท่ีผลิตภณัฑแ์ละ(หรือ)
กรรมสิทธ์ิของผลิตภณัฑเ์คล่ือนยำ้ยไปยงัตลำด หรือ กลุ่มบุคคล/
องคก์ำรซ่ึงอ ำนวยกำรเคล่ือนยำ้ยผลิตภณัฑไ์ปยงัลูกคำ้ 



ค าศัพท์ 
1 นายหน้า (broker) เป็นคนกลางท่ีน าผู้ซ้ือและผู้ขายมาพบกนัและเจรจาให้เกดิการซ้ือ

สินค้าโดยไม่ต้องมีสินค้า ไม่ต้องรับภาระด้านการเงินหรือความเส่ียงใดๆ 
2 ตัวแทนของผู้ผลติ (manufacturer’s representative) เป็นตัวแทนซ่ึงเสนอขายสินค้า

ของผู้ผลติหลายรายต้องมีหน่วยงานขายภายในบริษัท 
3 ตัวแทนขาย (sales agent) เป็นคนกลางซ่ึงจัดหาลูกค้าและเจรจาให้เกดิการซ้ือขาย

สินค้าของผู้ผลติโดยไม่มีกรรมสิทธ์ิในสินค้า 
4 พ่อค้า (merchant) เป็นคนกลางซ่ึงซ้ือสินค้ามาเพือ่ขายต่อโดยมีกรรมสิทธ์ิในตัว

สินค้า 
5 พ่อค้าปลกี (retailer) เป็นองค์การธุรกจิซ่ึงซ้ือสินค้ามาเพือ่ขายให้ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย 
6 หน่วยงานขาย (sales force) กลุ่มพนักงานของบริษัทซ่ึงขายผลติภัณฑ์ให้กบัลูกค้า

บริษัท 
7 พ่อค้าส่ง (wholesaler) หรือผู้จัดจ าหน่าย (distributor) เป็นองค์การธุรกจิซ่ึงขาย

สินค้าหรือบริการให้กบัผู้ซ้ือสินค้าไปเพือ่การขายต่อหรือใช้ในองค์การธุรกจิ 



จ านวนระดับของช่องทางการจัดจ าหน่าย 

1 ช่องทางตรง (Direct channel) หรือช่องทางศูนย์ระดับ (Zero level 
channel) เป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายทีผู้่ผลติขายสินค้าโดยตรง
ให้แก่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมหรือลูกค้าทางอุตสาหกรรม 

ผู้ผลติ ผู้บริโภค 



2 ช่องทางอ้อม: เส้นทางทีสิ่นค้าเคลือ่นย้ายจากผู้ผลติผ่านคนกลางไป
ยงัลูกค้า  

 2.1 ช่องทางหน่ึงระดับ 

ผู้ผลติ ผู้บริโภค 

พอ่คำ้ปลีก (retailer)/ตวัแทนผูค้ำ้ส่ง (agent) 



2.2 ช่องทำงสองระดบั 

ผูผ้ลิต 

ผูบ้ริโภค 

ผูค้ำ้ส่ง 

ผูค้ำ้ปลีก 

http://www.siammakro.co.th/index.php


2.3 ช่องทำงสำมระดบั 
 
 
 
 

ผูผ้ลิต ผูค้ำ้ส่ง ผูค้ำ้ส่งอิสระ ผูค้ำ้ปลีก ผูบ้ริโภค 



3.Promotion (การส่งเสริมการตลาด) 

• กำรใชค้วำมพยำยำมในเร่ืองของกำรใชก้ำรโฆษณำ กำรขำยโดยใช้
พนกังำน กำรส่งเสริมกำรตลำดโดยตรงและกำรใหข่้ำว
,ประชำสัมพนัธ์  



3.1.การขายโดยใช้พนักงาน 

1 เผชิญหน้าระหว่างบุคคล 

2 การสร้างความสัมพนัธ์อนัดี 

3 การตอบสนอง 



3.2.การส่งเสริมการขาย 

1 การกระตุ้นผู้บริโภค 

2 การกระตุ้นคนกลาง 

3 การกระตุ้นพนักงานขายหรือหน่วยงานขาย 



3.3 การให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ 

1 สร้างความเช่ือถือสูง 

2 เป็นข้อมูลทีป่ลอดภัย 

3 การแสดง 

4 การตลาดทางตรง 



3.4.การโฆษณา (Advertising) 
1 เป็นการเสนอต่อชุมชน 
2 การเผยแพร่ข่าวสาร 

3 การแสดงความคดิเห็นอย่างกว้างขวาง 

4 ไม่เกีย่วกบัคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะ 



การออกแบบข่าวสาร 

1 ใจควำมข่ำวสำร 
 1.1 กำรจูงใจดำ้นเหตุผล (คุณภำพ, ควำมทนทำนต่อสินคำ้, ควำม

ประหยดั, รำคำ, กำรมีสุขภำพดี, ควำมตอ้งกำรขั้นพื้นฐำน) 



1.2 กำรจูงใจดำ้นอำรมณ์ (ควำมปลอดภยั, ควำมมัน่คง, ควำมรัก, 
ควำมตอ้งกำรควำมส ำเร็จ, ควำมรู้สึกชอบ, ควำมสุข, ควำมสนุก, 
ควำมพึงพอใจ ฯลฯ) 

 
 
1.3 กำรจูงใจดำ้นศีลธรรม สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 
 



2 โครงสร้ำงข่ำวสำร 
 2.1 ล ำดบักำรเสนอข่ำวสำร 
 2.2 กำรใหเ้หตุผลดำ้นเดียวหรือสองดำ้น 
 2.3 กำรเขียนขอ้สรุป 
3 รูปแบบของข่ำวสำร  
4 แหล่งข่ำวสำร 
    4.1 ผูเ้ช่ียวชำญ 

http://www.gogi-foods.com/
http://www.deksomboon.com/


4.2 ผูน่้ำเช่ือถือ 
 
 
4.3 บุคคลซ่ึงก ำลงัเป็นท่ีช่ืนชอบ 



2 กำรเลือกส่ือประเภทต่ำงๆ 
 2.1 หนงัสือพิมพ ์
  ขอ้ดี ยดืหยุน่ดำ้นเวลำ สถำนท่ี มีควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึง

ตลำดในทอ้งท่ีไดส้ะดวก มีกำรรับรู้ และควำมเช่ือถือสูง 
  ขอ้เสีย อำยกุำรใชง้ำนสั้น คุณภำพในกำรปรับปรุงข่ำวสำร

ต ่ำ, ผูอ่้ำนเพียงอ่ำนผำ่นแต่ไม่สนใจเท่ำท่ีควร 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9G_RtqF0HNFuwEA.hmJzbkF;_ylu=X3oDMTBjcXBoZjEwBHBvcwMzBHNlYwNzcg--/SIG=1rusa586n/EXP=1165304325/**http%3a//images.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253D%2525E0%2525B8%2525AB%2525E0%2525B8%252599%2525E0%2525B8%2525B1%2525E0%2525B8%252587%2525E0%2525B8%2525AA%2525E0%2525B8%2525B7%2525E0%2525B8%2525AD%2525E0%2525B8%25259E%2525E0%2525B8%2525B4%2525E0%2525B8%2525A1%2525E0%2525B8%25259E%2525E0%2525B9%25258C%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dslv8-msgr%2526x%253Dwrt%26w=960%26h=1280%26imgurl=www.khonthai.com%252FNewsPaper%252Fimages%252Fmtc_2549013001.JPG%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.khonthai.com%252FNewsPaper%26size=264.4kB%26name=mtc_2549013001.JPG%26p=%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259E%25E0%25B9%258C%26type=jpeg%26no=3%26tt=1,672%26oid=9bd62c17c5986be4%26ei=UTF-8


2.2 นิตยสาร 

 ข้อดี สามารถเลอืกผู้อ่านโดยแบ่งตามอาณาเขตทาง
ภูมิศาสตร์, ตามประชากรศาสตร์ สร้างความเช่ือถือและ
ความภาคภูมิใจสูง มีคุณภาพในการผลติสูง อายุการใช้
งานของส่ือนาน 

 ข้อเสีย ข่าวสารไม่ทนัเหตุการณ์ ช่วงเวลาในการส่ือแต่
ละคร้ังนาน จ านวนการจ าหน่ายต ่า ไม่มีต าแหน่ง
วางขายทีแ่น่นอน 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9G_Rtlm0XNFzEMATUeJzbkF;_ylu=X3oDMTBjMHZkMjZyBHBvcwMxBHNlYwNzcg--/SIG=1mnlt5ifd/EXP=1165304550/**http%3a//images.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253D%2525E0%2525B8%252599%2525E0%2525B8%2525B4%2525E0%2525B8%252595%2525E0%2525B8%2525A2%2525E0%2525B8%2525AA%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525A3%252Bfood%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dslv8-msgr%2526x%253Dwrt%26w=170%26h=229%26imgurl=www.ufmfc.com%252Fnew%252Fimages%252Fuploaded%252F269.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.ufmfc.com%252Fnew%252FThai%252Fpublications.php%26size=44.1kB%26name=269.jpg%26p=%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%2bfood%26type=jpeg%26no=1%26tt=3%26oid=a432c093445db528%26ei=UTF-8
http://www.yingsakfood.com/foodnews_detail.php?id=79


2.3 วทิยุ 

 ข้อดี มีอาณาเขตทางภูมิศาสตร์กว้าง สามารถเลอืกผู้ฟังตามอาณา
เขตทางภูมิศาสตร์และประชากรศาสตร์ได้ง่าย ใช้ต้นทุนต ่า 

 ข้อเสีย เป็นการเสนอในรูปการฟังอย่างเดียว ความตั้งใจของผู้ฟัง
ต ่ากว่าโทรทศัน์ โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการโฆษณาไม่มีมาตรฐาน
และการเสนอข่าวสารผ่านไปอย่างรวดเร็ว  

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9G_Rq5b0nNFWuwAqLSJzbkF;_ylu=X3oDMTBkM3VyNWF1BHBvcwMxNQRzZWMDc3I-/SIG=1jvnd2aea/EXP=1165304795/**http%3a//images.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253D%2525E0%2525B8%252594%2525E0%2525B8%2525B5%252B%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%252588%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dslv8-msgr%2526x%253Dwrt%26w=189%26h=142%26imgurl=www.khunhan.com%252FOnWeb%252FSpcial%252FSellSound%252FAAW-01%252F010.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.khunhan.com%252FOnWeb%252FSpcial%252FSellSound%252FAAW-01%26size=11.2kB%26name=010.jpg%26p=%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%2b%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2588%26type=jpeg%26no=15%26tt=93%26oid=fd8587b867e32b06%26ei=UTF-8
http://rds.yahoo.com/_ylt=A9G_RtqC0nNFRAIAS0GJzbkF;_ylu=X3oDMTBjMHZkMjZyBHBvcwMxBHNlYwNzcg--/SIG=1g2dfs66e/EXP=1165304834/**http%3a//images.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dradio%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dslv8-msgr%2526x%253Dwrt%26w=360%26h=360%26imgurl=www.alibaba.com%252Fphoto%252F50028263%252FAM_FM_SW_Radio_Recorder.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.raleigh-northcarolina.biz%252Fsearch%252FRadio.html%26size=29.3kB%26name=AM_FM_SW_Radio_Recorder.jpg%26p=radio%26type=jpeg%26no=1%26tt=8,229,692%26oid=a916867393d9371e%26ei=UTF-8


2.4 โทรทศัน์ 

  ข้อดี เป็นการวมภาพ เสียง และการเคลือ่นไหว สามารถดึงดูด
ความสนใจได้ดีและมีการเข้าถึงได้สูง  

  ข้อเสีย ใช้ต้นทุนสูง ความสลบัซับซ้อนมากและเสนอข่าวสารผ่าน
ไปอย่างรวดเร็วและเลอืกผู้ฟังได้น้อย 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9G_RqsD03NFT0EB_FOJzbkF;_ylu=X3oDMTBkaWRnNHZyBHBvcwMxMQRzZWMDc3I-/SIG=1kdk11bor/EXP=1165304963/**http%3a//images.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253DTV%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dslv8-msgr%2526x%253Dwrt%26w=1024%26h=741%26imgurl=file.chosun.com%252Fcp%252Fpress%252Fpictures%252F200505%252F%2525BB%2525EF%2525BC%2525BA%2525C0%2525FC%2525C0%2525DA%252520PDP%252520TV.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.chosun.com%252Fcp%252Fpress%252F200505%252F26%252F0000356050526140333.html%26size=259.5kB%26name=%25EC%2582%25BC%25EC%2584%25B1%25EC%25A0%2584%25EC%259E%2590%2bPDP%2bTV.jpg%26p=TV%26type=jpeg%26no=11%26tt=11,793,160%26oid=e99bd65b3b39f8cc%26ei=UTF-8
http://rds.yahoo.com/_ylt=A9G_RqsD03NFT0EB9lOJzbkF;_ylu=X3oDMTBjZGM1ZGE1BHBvcwM1BHNlYwNzcg--/SIG=1k70k07m7/EXP=1165304963/**http%3a//images.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253DTV%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dslv8-msgr%2526x%253Dwrt%26w=360%26h=360%26imgurl=www.made-in-china.com%252Fshowimages%252F111%252F102030208%252F0%252FLCD_TV_%2528MY2030%2529.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.made-in-china.com%252Fproducts%252Fshow%252Fpremium%252FDAwMjA5MzY4N%252FTAyMDMwNjg1M%252F3%252FComputer_Consumer_Electronics_TV_Parts_LCD_TV_%2528MY2030%2529.html%26size=28.0kB%26name=LCD_TV_%2528MY2030%2529.jpg%26p=TV%26type=jpeg%26no=5%26tt=11,793,160%26oid=5ca738cc8b9c945e%26ei=UTF-8


2.5 การส่งทางไปรษณย์ี 

 ข้อดี เป็นการรวมภาพ เสียง และการเคลือ่นไหว สามารถดึงดูด
ความสนใจได้ดีและมีการเข้าถึงได้สูง 

 ข้อเสีย ใช้ต้นทุนสูง ความสลบัซับซ้อนมาก การเสนอข่าวสารผ่าน
ไปอย่างรวดเร็วและเลอืกผู้ฟังได้น้อย 

http://www.carrefour.co.th/brochure-118.php


2.6 ป้ายโฆษณา 

  ข้อดี มีความยดืหยุ่น การเปิดรับส่ือซ ้าสูง ต้นทุนต ่า และมีคู่แข่ง
ขันน้อย 

  ข้อเสีย ไม่มีโอกาสเลอืกรับข่าวสารและมีข้อจ ากดัด้านความคดิ
สร้างสรรค์ในการโฆษณา 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyGXYdXZFPzIAD06JzbkF;_ylu=X3oDMTBjb3ZrYjNkBHBvcwM0BHNlYwNzcg--/SIG=1rg25euuh/EXP=1165477720/**http%3a//images.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253F_adv_prop%253Dimages%2526imgsz%253Dall%2526imgc%253D%2526vf%253Dphoto%2526va%253D%2525E0%2525B8%25259B%2525E0%2525B9%252589%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525A2%2525E0%2525B9%252582%2525E0%2525B8%252586%2525E0%2525B8%2525A9%2525E0%2525B8%252593%2525E0%2525B8%2525B2%2526fr%253Dslv8-msgr%2526ei%253DUTF-8%26w=147%26h=285%26imgurl=www.gmwebsite.com%252FSystem_images%252FPicturePath_WebContent%252FPicture-051111150403047.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.outputdigitaldz2.com%252F%26size=11.4kB%26name=Picture-051111150403047.jpg%26p=%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2586%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B2%26type=jpeg%26no=4%26tt=10%26oid=9ddd9e5adef56ea8%26ei=UTF-8
http://rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyGXYdXZFPzIADk6JzbkF;_ylu=X3oDMTBjcXBoZjEwBHBvcwMzBHNlYwNzcg--/SIG=1rgecndo2/EXP=1165477720/**http%3a//images.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253F_adv_prop%253Dimages%2526imgsz%253Dall%2526imgc%253D%2526vf%253Dphoto%2526va%253D%2525E0%2525B8%25259B%2525E0%2525B9%252589%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525A2%2525E0%2525B9%252582%2525E0%2525B8%252586%2525E0%2525B8%2525A9%2525E0%2525B8%252593%2525E0%2525B8%2525B2%2526fr%253Dslv8-msgr%2526ei%253DUTF-8%26w=171%26h=285%26imgurl=www.gmwebsite.com%252FSystem_images%252FPicturePath_WebContent%252FPicture-051111150303044.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.outputdigitaldz2.com%252F%26size=13.0kB%26name=Picture-051111150303044.jpg%26p=%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2586%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B2%26type=jpeg%26no=3%26tt=10%26oid=d1b6e07ebe338432%26ei=UTF-8


4 ราคา (Price) 

รำคำเป็นส่ิงท่ีก ำหนดมูลค่ำของผลิตภณัฑใ์นรูปของเงินตรำ รำคำเป็น
เคร่ืองมือหน่ึงในส่วนประสมทำงกำรตลำด รำคำสินคำ้ชนิดหน่ึง
เม่ือคูณกบัปริมำณขำยของสินคำ้ชนิดนั้น จะท ำใหเ้กิดรำยไดจ้ำก
กำรขำย รำคำจึงเป็นตวัสร้ำงใหเ้กิดรำยไดจ้ำกกำรขำยและน ำไปสู่
กำรสร้ำงก ำไรในท่ีสุด 



ขั้นตอนในการตั้งราคาผลติภัณฑ์ 

6 
การตดัสินใจ 
เลอืกราคาขั้น 

สุดท้าย 

2 
เลอืกวตัถุประสงค์ 

3 
คาดคะแน 

ปริมาณความ 
ต้องการสินค้า 

4 
วเิคราะห์ต้นทุน 

5 
เลอืกวธีิการตั้งราคา 

1 
วเิคราะห์ปัจจยั 

7 
การก าหนด 
นโยบายและ 

กลยุทธ์ด้านราคา 

ตั้งราคามุ่งต้นทุน 

ตั้งราคามุ่งดมีานด์ 



1 การวเิคราะห์ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการตั้งราคาผลติภัณฑ์ 

ความยดืหยุ่นของดมีานด์ 

ประเภท 
ลูกค้า 

ผู้ขาย 
วตัถุดบิ 
ปัจจยั 
การ 
ผลติ 

ภาวะการแข่งขนั ภาวะเศรษฐกจิ 

จรรยา 
บรรณ 
ของ 
นัก 
ธุรกจิ 

กฎ 
หมาย 

ปัจจัยภายในองค์การ 

โปรแกรมการตลาด 
อืน่ๆทีม่ผีลต่อราคา 

เป้าหมาย& 
วตัถุประสงค์ 

การตัดสินใจ 
ตั้งราคา 

วงจรชีวติ 
ผลติภัณฑ์ 

ต้นทุน 

ลกัษณะของ 
ผลติภัณฑ์ที ่
เสนอให้ 



ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งรำคำ, รำยได,้ ยอดขำยและก ำไร 

1 รำคำกบัรำยไดจ้ำกกำรขำย 

 รำยไดจ้ำกกำรขำย =  รำคำ x ปริมำณควำมตอ้งกำรซ้ือสินคำ้ 
2 รำคำกบัปริมำณขำย 
 หำกรำคำมำกข้ึนจะท ำใหป้ริมำณควำมตอ้งกำรซ้ือของลูกคำ้ลดลง

และถำ้รำคำลดลงจะท ำใหป้ริมำณควำมตอ้งกำรซ้ือของลูกคำ้
สูงข้ึน 

3 รำคำกบัก ำไร 

 ก ำไร = รำยไดจ้ำกกำรขำย-ตน้ทุนทั้งหมด 



2 การเลอืกวตัถุประสงค์ในการตั้งราคา 
มุ่งรายได้จากการขาย 

เพิม่รายได้จากการขาย 

เพิม่เงนิสดหมุนเวยีน 

มุ่งก าไร เพือ่ให้ได้ก าไรสูงสุด 

ตั้งราคา/ปรับราคา 
กระตุ้นให้ซ้ือมาก 
/ช าระเงนิเร็ว 
ควบคุมเงนิทุน/ 

ปรับราคา 

เพือ่ให้ธุรกจิอยู่รอด ปรับราคา 
เพือ่ให้ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมาย 

มุ่งยอดขาย 
เพือ่เพิม่ยอดขาย ปรับราคา/ 

เพิม่ส่วนลด 
เพือ่รักษาส่วนครองตลาด ตั้งราคาตามตลาด 

เพือ่เพิม่ส่วนครองตลาด 
ตั้งราคาต ่า 

เพือ่ความอยู่รอด 



มุ่งการแข่งขัน 

มุ่งด้านสังคม 

มุ่งด้านภาพลกัษณ์ 

เพือ่เผชิญกบัการแข่งขนั 

เพือ่หลกีเลีย่งการแข่งขนั 

เพือ่ตัดราคาของคู่แข่ง 

เพือ่จรรยาบรรณที่ด ี

เพือ่รักษาสภาวะการจ้างงาน 

ภาพลกัษณ์บริษทั 

ภาพลกัษณ์ผลติภัณฑ์ 

ตั้งราคาต ่า 
ลดราคา 

ตั้งราคาต ่า 

ตั้งราคาต ่า 

ราคาทีเ่กดิการจ้างงาน 

ตั้งราคาต ่า, สูง 

ตั้งราคาต ่า 


