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1.1 ความหมายของการตลาด (Meanings of Marketing)

การตลาดหมายถงึกระบวนการบรหิารจดัการผานทางสนิคาและบรกิารโดยเคลื่อนยาย

จากแนวคิดไปยังลูกคาซึ่งรวมถึงการประสานงานขององคประกอบทั้ง 4 ดังตอไปนี้

1. ลักษณะที่ก�าหนด การเลือกและการพัฒนาผลิตภัณฑ

2. การก�าหนดราคาผลิตภัณฑ

3. การเลือกของชองทางการจัดจ�าหน่ายที่จะไปถึงสถานที่ของลูกคาและ

4. การพัฒนาและการด�าเนินงานของกลยุทธการสงเสริมการขาย

บทที่ 1
ควำมรู้พื้นฐำนกำรตลำด

(Fundamentals of Marketing)
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การตลาดตามความหมายของสมาคมการตลาดของประเทศสหรฐัอเมรกิา (American 

Marketing Association หรือ AMA) หมายถึงกิจกรรม หน่วยงานตาง ๆ  และกระบวนการ

ตาง ๆ  ส�าหรบัการสรางสรรค การส่ือสาร การสงมอบและการแลกเปลีย่นขอเสนอซึง่มคีณุคา

ส�าหรับผูบริโภค ผู ใชบริการ หุนสวนและสังคมที่มีขนาดใหญ

การตลาดหมายถึงการสรางเครื่องหมายการคาของผลิตภัณฑหรือการบริการหรือ

สถานประกอบการใหเปนที่น่าเชื่อถือ คือส่ิงที่ดีที่สุดและปกป้องความสัมพันธที่ไดสราง

เครื่องหมายการคากบัลูกคา (Marjorie Clayman – ผูอ�านวยการฝ่ายพฒันาลกูคา Clayman 

Advertising Inc.)

การตลาดคือการท�ากิจกรรมที่ชวยใหบุคคลซื้อสินคาหรือบริการของผูผลิตหรือผู ให

บริการ

การตลาดคือกระบวนการสรางความสัมพันธกับผูที่คาดวาจะเปนลูกคาหรือลูกคา

เพื่อใหสถานประกอบการสามารถพัฒนาผลก�าไรและสงเสริมผลิตภัณฑและบริการ (Chris 

Garrett Chrisg.com)

การตลาดคอืทกุ ๆ  สิง่ทีผู่ประกอบการสรางหรือแบงปันบอกกลาวเร่ืองราวตาง ๆ  ของ

สนิคาหรอืบรกิารแกผูบรโิภคหรอืผู ใชบรกิาร (Ann Handley ผูเช่ียวชาญในวชิาชีพทางการ

ตลาด)

การตลาดคือการตอบสนองความจ�าเปนหรือความตองการของลูกคา (Andrew 

Cohen)

การตลาดหมายถงึศาสตรและศลิป์ของการสื่อสารโนมนาวใจ (Dave Kerpen ประธาน

เจาหนาที่บริหาร Likeable Media)

รูปที่ 1.1 การตลาด
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1.2 ประวัติความเป็นมาของการตลาด (History of Marketing)
นักนิรุกติศาสตรได ใหความหมายของการตลาดซึ่งปรากฏครั้งแรกในพจนานุกรม

ประมาณศตวรรษที่ 16 หมายถึงกระบวนการของการซื้อและการขายที่ตลาดและความ

หมายในยุคเดียวกัน ค�าวาการตลาดหมายถึงกระบวนการเคลื่อนยายสินคาจากผูผลิตไปยัง 

ผูบริโภคโดยเนนย�้าเกี่ยวกับการขายและการโฆษณาซึ่งปรากฏเปนครั้งแรกในพจนานุกรม 

พ.ศ. 2440 ค�าวาการตลาดมาจากภาษาละตินคือ mercatus ซึ่งแปลวา การตลาด ดังรูป

ที่ 1.1

ประวตัคิวามเปนมาของการตลาดเมื่อพจิารณาการพฒันาแนวความคดิของการตลาด

ท่ีปรากฏในยคุตลาดทีเ่นนปรมิาณ การวางแผนการตลาดเปนรากฐานของการบริหารจดัการ

การตลาด อยางไรกต็ามบทสรปุของการบรหิารจดัการการตลาดไดรบัการพฒันาอยางมากใน

สถานศกึษาของประเทศสหรฐัอเมรกิาและเปนพืน้ฐานของวธิกีารวเิคราะหท่ีมแีนวโนม รวม

ถึงการวิเคราะห วัตถุประสงค กลยุทธและการควบคุม

1.2.1 การตลาดในยุคโบราณ
มีการศึกษาเก่ียวกับการตลาดโดยหลาย ๆ  ผลของการศึกษาพบหลักฐานการสราง

ยี่หอหรือตราของสินคา การหุมหอผลิตภัณฑหรือการติดฉลากสินคาหรือผลิตภัณฑ ในยุค

โบราณ แต เดวิด เว็นโกร (David Wengrow) ผูเชี่ยวชาญดานโบราณคดีเปรียบเทียบได

โตแยงวา การสรางตราสินคากลายเปนสิ่งจ�าเปน การปฏิวัติในยุคเมโสโปเตเมียประมาณ

ศตวรรษที ่4 กอนครสิตกาล เมื่อเศรษฐกจิขนาดใหญไดเริม่ตนท�าการผลติสนิคาจ�านวนมาก 

เชน เครื่องดื่มแอลกอฮอล เครื่องส�าอางและสิ่งทอ สังคมโบราณก�าหนดรูปแบบที่เขมงวด

ในการควบคมุคณุภาพมากกวาผลติภณัฑหรอืสนิคาท่ีซือ้ขายกนัและถายทอดความคุมคาไป

ยงัผูบรโิภคผานตราหรอืยีห่อของสนิคาหรอืผลติภณัฑ ผูผลิตเร่ิมท�าการตดิตราหรือย่ีหอของ

สนิคาดวยหนิ และตอมาไดพฒันายีห่อหรอืตราของสนิคาทีท่�าดวยดนิเหนียวเพื่อท�าการตดิ

หรือแปะที่สินคา และ ไดอาน่า เวเด (Diana Twede) ผูเชี่ยวชาญดานบรรจุภัณฑแสดงให

เห็นวาภาชนะในสมยัโบราณหรอืเหยอืกที่ใชบรรจไุวนหรอืน�า้มนัมะกอกมลีกัษณะดงัรปูที ่1.2 

ซึง่ใช ในการคาขายสมยัเมดเิตอรเรเนยีนประมาณ 1,500 และ 500 ปี กอนคริสตกาล แสดง

ถึงความหลากหลายของรปูทรงและเครื่องหมาย ซึง่ใหขอมลูส�าหรบัการท�าธรุกรรมทางการ

คาขาย การประทบัวนัทีบ่นฉลากอยางเปนระบบเริม่ตนประมาณศตวรรษที ่4 กอนครสิตกาล 



12    หลักการตลาด 

รูปที่ 1.2 ภาชนะที่บรรจุไวนหรือน�้ามันมะกอกสมัยโบราณ

1.2.2 การตลาดในยุคกลาง
ในประเทศอังกฤษและยุโรปในระหวางยุคกลางนั้น ตลาดประจ�าเมืองเกิดขึ้นและ 

นักวิเคราะหบางคนไดชี้แนะวา ค�าวาการตลาดอาจถูกใชเปนครั้งแรกในบริบทของ

ตลาดประจ�าเมือง ซึ่งผูผลิตใชค�านี้เพื่อบรรยายกระบวนการลากจูงและขายสินคาและ

เครื่องปั้นดินเผาในตลาดประจ�าเมืองบลินทิฟฟ์ (Blintiff) ไดท�าการตรวจสอบหาความจริง

ในชวงตนของสมัยกลางเครือขายของตลาดประจ�าเมืองและน�าเสนอในชวงศตวรรษที่ 12 

ตลาดประจ�าเมืองเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว บรูเดล (Braudel) และ เรยโนลด (Reynold) ได

ศึกษาตลาดประจ�าเมืองในแถบยุโรประหวางศตวรรษที่ 13 และ 15 อยางเปนระบบ การ

ตรวจสอบหาความจริงของพวกเขาแสดงใหเห็นวา ตลาดในเขตภูมิภาคมีการจัดขึ้นสัปดาห

ละหนึง่ถงึสองครัง้ ขณะทีต่ลาดในเมอืงใหญ ๆ  จดัขึน้ทุกวนั บรูเดลรายงานวาใน พ.ศ. 2143 

สนิคามกีารสงหรอืเคลื่อนยายไปเพื่อจ�าหน่ายเปนระยะทางสัน้ ๆ  เชน มกีารเคล่ือนยายเมล็ด

พนัธุพชืเพื่อจ�าหน่ายในระยะทาง 5 – 10 ไมล มกีารเคลื่อนยายปศสุตัวเพื่อจ�าหน่ายในระยะ

ทาง 40 – 70 ไมล มกีารเคล่ือนยายขนสัตวและเส้ือผาทีท่�าจากขนสตัวเพื่อจ�าหน่ายในระยะ

ทาง 20 – 40 ไมล อยางไรก็ตาม คนพบวามีการน�าเขาสินคาจากแดนไกล สูยุโรป เชน ผา

ฝ้ายแบบหนามักมีสีขาวไมมีลายจากประเทศอินเดีย เครื่องถวยชาม ผาไหมและชาจาก

ประเทศจีน เครื่องเทศจากประเทศอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต และยาสูบ น�า้ตาล 

เหลารัม และกาแฟจากโลกใหม
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1.2.3 การตลาดในศตวรรษที่ 17 – 18 (ยุโรป)
นกัวชิาการวนิจิฉยักรณตีวัอยางเฉพาะของการปฏบิตัทิางการตลาดในประเทศองักฤษ

และยุโรปในชวงศตวรรษที่ 17 – 18 โดยระหวาง พ.ศ. 2243 ประเทศอังกฤษไดมีโอกาส

เอาเปรียบทางการคากับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต ณ เวลานี้นักการคาชาวอังกฤษ

และนักเขียนช่ือ แดเนียล เดโฟ จัดท�าสิ่งพิมพเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับสถานะทางการคา 

ของประเทศอังกฤษ สก็อตแลนด และอินเดียโดยขอมูลถูกใช ในการตัดสินใจทางธุรกิจ 

แมก็เคนดรกิ บรวิเวอร (McKendrick Brewer) และ พลมับ (Plumb) พบวาในศตวรรษที ่18 

ผูประกอบการใชเทคนิคการตลาดสมัยใหม ความแตกตางของผลิตภัณฑ การสงเสริมการ

ขาย สวนนักอุตสาหกรรมชาวอังกฤษ โจเซียห เวดจวูด (Josiah Wedgewood) และ แมต

ทวิ บลูตนั (Matthew Boulton) เปนผูบกุเบกิวธีิทางการตลาดสมยัใหมท่ีเนนจ�านวนมากโดย

เปนท่ีรูจักกันในการใชเทคนิคการตลาด เชน การสงสินคาทางไปรษณีย พนักงานขายสง

รายการสนิคาและเดนิทางไปพบลกูคา ในชวงศตวรรษท่ี 18 เขาไดอนุมานวาการขายท่ีราคา

ต�า่จะน�าไปสูการขยายความตองการในสนิคาทีส่งูข้ึนโดยการตดัคาใชจายและตัง้ราคาขายท่ี

ต�า่ลงโดย โจเซียห เวดจวูด สามารถสรางผลก�าไรใหบริษัทสูงขึ้น 

1.2.4 ตลาดนอกยุโรป
มีการศึกษาอยางกวางขวางเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นทางวัฒนธรรมของผูบริโภคและการ

ตลาดในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกาและยุโรป แตยังมีนอยคนที่รูจักเกี่ยวกับการพัฒนา

ดานอื่น ๆ  โดยงานวจิยัลาสดุแสดงใหเหน็วา ประเทศจนีมปีระวตัศิาสตรอนัยาวนานของการ

ปฏิบัติทางดานตลาดในชวงตน รวมทั้งการสรางตราสินคา บรรจุภัณฑ การโฆษณา ผลการ

วิเคราะหของเอ็กการด (Eckhardt) และ เบงทสัน (Bengtsson) ไดน�าเสนอตราหรือยี่หอ

สินคาในประเทศจีนน้ันเปนผลมาจากความตองการทางสังคมและวัฒนธรรมของผูบริโภค 

ซึง่แตกตางกนักบัประเทศทางตะวนัตก ที่บริษทัผูผลติการสรางตราหรือยี่หอของสินคาเพื่อ

ใหเกิดความแตกตางโดยสามารถเพิ่มสวนแบงทางการตลาดเพื่อผลก�าไรในที่สุด

1.2.5 การตลาดในศตวรรษ 19 และ 20
จนกระทัง่ศตวรรษที ่19 เศรษฐกจิของประเทศทางตะวนัตกมลีกัษณะของผูจ�าหน่าย

สินคาซึ่งขายสินคาในพื้นที่ทองถิ่นโดยระบบการขนสงสินคาไดมีการพัฒนาจากศตวรรษท่ี 

19 เศรษฐกจิมลีกัษณะครบวงจรและบรษิทัตาง ๆ  มกีารจ�าหน่ายสนิคาท่ีมย่ีีหอและมาตรฐาน

ในระดับชาติ การเพิ่มขึ้นอยางมากเปนไปอยางกวางขวางตอความเชื่อที่มีผลตอพฤติกรรม 

การบริโภคของผูบริโภค บริษัทผูผลิตตั้งใจในการผลิตสินคาที่มีมาตรฐานเพื่อใหบรรล ุ
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ผลส�าเรจ็ของเศรษฐกจิระดบัใหญดวยมมุมองทีค่งรกัษาราคาของสนิคาใหต�า่ลง และเพื่อให

บรรลุผลส�าเร็จในการไดสวนแบงทางการตลาดในชวงตนของวงจรชีวิตของสินคา

ในชวงตน ๆ  ของศตวรรษที ่20 ขนาดของการตลาดเพิม่มากข้ึนโดยกลายเปนสถานท่ี

ธรรมดาท่ัว ๆ  ไปส�าหรบับรษิทัผูผลติท�าการผลติสินคาหลากหลายรปูแบบและมคีวามแตกตาง 

กันดานคุณภาพ โดยออกแบบมาเพ่ือตอบสนองความตองการของประชากรที่หลากหลาย

และสวนแบงทางการตลาด ซึง่สงผลใหมกีารเพิม่ขึน้ในการปฏบิตัขิองสวนแบงทางการตลาด

และความแตกตางของผลิตภณัฑอยางกวางขวาง ขณะทีอ่ตุสาหกรรมเจรญิเตบิโตขึน้ ความ

ตองการในวงการอาชพีของนักธรุกจิทีม่คีวามช�านาญกเ็ริม่เตบิโตขึน้เชนกนั เพื่อตอบสนอง

ความตองการนีม้หาวทิยาลยัตาง ๆ ไดเริม่เปิดหลกัสตูรดานพาณชิยกรรม เศรษฐศาสตรและ

การตลาด โดยเฉพาะดานการตลาด ไดเริม่เปิดสอนคร้ังแรกในมหาวิทยาลัยชวงตนศตวรรษ

ที่ 20 อยางไรก็ตามนักวิจัยไดเริ่มสนใจคนหาความจริงในประวัติความเปนมาของการตลาด

ชวงกลางศตวรรษที่ 20 จากการเริ่มตนนั้นนักวิจัยไดระบุเปน 2 ดานคือการวิจัยเกี่ยวกับ

ประวัติความเปนมาของการตลาด คือดานประวัติความเปนมาของการปฏิบัติทางการตลาด 

และประวัติความเปนมาของความคิดทางการตลาดซึ่งอยูบนพื้นฐานที่เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้น

ของการศึกษาทางการตลาด และตรวจสอบวิธีทางการตลาดท่ีถูกคิดและศึกษา โดยการ

ศึกษาทางประวัติความเปนมา สรุปไดดังนี้

1. ประวัติความเป็นมาของการปฏิบัติทางการตลาด

การปฏิบัติทางการตลาดมีการด�าเนินการมานับพันปีแลว แตแนวความคิดสมัยใหม

ของการตลาด เชน การปฏิบัติในวิชาชีพไดปรากฏกอนยุคอุตสาหกรรม นักวิจัยหลายคนยัง

คงไมเห็นดวยกับชวงเวลาที่แน่นอนเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการตลาด เนื่องจากการปฏิบัติ

ทางการตลาดมีการพัฒนาตลอดเวลา 

(1) ปฐมบทหรือปรัชญาต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการตลาด

ในสิ่งตีพิมพที่เกี่ยวของกับการตลาด มีการโตแยงเกี่ยวกับปฐมบทหรือปรัชญาซึ่ง 

เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการตลาดในชวงเวลาที่แตกตางกัน ปฐมบทอาจก�าหนดชนิดของ

กิจกรรมหรือวิชาที่องคการดูเหมือนสนใจมากที่สุดและใหความส�าคัญที่สุดในความสัมพันธ

กับปฐมบทของการตลาดโดยใชค�าจ�ากัดความ เชน ปรัชญาของการบริหารธุรกิจ หรือ

วัฒนธรรมองคการ ในชวงศตวรรษที่ 19 มีการกลาวอางถึงงานของ โรเบิรต คีท (Robert 

Keith) (2503) และ โรนัลด ฟุลเลอรทัน (Ronald Fullerton) (2531)

ใน พ.ศ. 2503 โรเบิรต คีท รองประธานบริษัทพิลเบอรี ตีพิมพเผยแพรบทความ

เรื่อง “การปฏิวัติการตลาด” โดยก�าหนดวิธีการที่เปลี่ยนจากการมุงเนนเกี่ยวกับการผลิตใน 
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พ.ศ. 2403 โดยมุงเนนผูบริโภคใน พ.ศ. 2493 คีทไดแยกยุคที่แตกตางกันของวิวัฒนาการ

ของพิลเบอรีดังนี้

ยุคก�าหนดทิศทางการผลิต พ.ศ. 2412 – 2473 โดยมีลักษณะของการมุ งเนน

กระบวนการตาง ๆ  ที่ใช ในการผลิต

ยุคก�าหนดทิศทางการขาย พ.ศ. 2473 – 2493 โดยมีลักษณะของการลงทุนในการ

วิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ  และการโฆษณาเพื่อโนมนาวตลาดของผลิตภัณฑ โดยใน

ยุคก�าหนดทิศทางการตลาดเริ่มตน พ.ศ. 2493 มีลักษณะมุงเนนที่ความตองการที่แฝงอยู

และความตองการที่มีอยูของลูกคา นอกจากนี้แลว โรเบิรต คีท ตั้งสมมติฐานถึงยุคควบคุม

การตลาดก�าลังจะเกิดข้ึน ถึงแมวา บทความของเขาไดระบุถึงวิวัฒนาการของพิลเบอรีไว

อยางชัดเจน แตบทความนี้ไดเสนอแนะขั้นตอนตาง ๆ  ของพิลเบอรี ประกอบดวยเสนทาง

วิวัฒนาการมาตรฐานหรือปกติ (การผลิต → ขาย → การตลาด) ส�าหรับสวนใหญของ

องคการขนาดใหญ

มีการวิพากษวิจารณความคิดและชวงเวลาของของโรเบิรต คีท กันอยางกวางขวาง 

โดยการวิพากษวิจารณแบงเปนสามสวนดังนี้

1. ขาดความจริงในประวัติความเปนมาเกี่ยวกับเงื่อนไขทางธุรกิจ

2. ค�ากลาวอางที่ผิดเกี่ยวกับอุปสงคและอุปทาน

3. การมองขามการเติบโตทางสถาบันการตลาด

บทความซึง่มพีืน้ฐานมาจากความทรงจ�าสวนตวัของคที ไมได ใชเพื่ออางองิ ซึง่อธบิาย

ไดดีท่ีสุดเก่ียวกับประวัติความเปนมา การศึกษาอยางเปนระบบไดด�าเนินการเมื่องานของ

โรเบิรต คีท ลมเหลว ซึ่งไมมีการศึกษาซ�้าในยุคของเขาแทนที่ดวยการศึกษาดานอื่น ๆ  ที่ 

เสนอแนะวาบริษัทหลาย ๆ  แหง สามารถอธิบายถึงการก�าหนดทิศทางการตลาดในศตวรรษ

ที่ 19 และการเรียนการสอนดานธุรกิจในสถานศึกษาไดมีการสอนการตลาดกอนยุคทิศทาง

การตลาด

โจนส (Jones) และ ริชารดสัน (Richardson)ไดตรวจสอบหาความจริงเกี่ยวกับ

ประวตัคิวามเปนมาของการปฏิบัตทิางการตลาด และพบวาทัง้ยคุของการขายและการตลาด

ในชวงของยคุการผลติโดยสรปุไมพบวามกีารปฏวิตัทิางการตลาด รายละเอยีดของการศกึษา

จากบรษิทัผูผลติชอ็กโกแลต Rowntree ซึง่พบวาบรษิทันีม้กีารเปลีย่นผานจากยคุการก�าหนด

ทิศทางการผลิตไปยังการก�าหนดทิศทางการตลาดใน พ.ศ. 2473 โดยปราศจากการเปลี่ยน

ผานการก�าหนดทิศทางการขาย
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(2) การก�าหนดทิศทางการผลิต ดังรูปที่ 1.3 

รูปที่ 1.3 การก�าหนดเป้าหมายการผลิต

คีทก�าหนดยุคของการผลิตเริ่มตนจาก พ.ศ. 2403 – 2473 แตนักทฤษฏีอื่น ๆ  โตแยง

วาการก�าหนดทิศทางการผลิตพบได ในบางบริษัทหรือบางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ความคดิของคอตเลอร (Kotler) และอารมสตรอง (Armstrong) ปรัชญาการผลติคือหน่ึงใน

ปรชัญาท่ีเกาแกท่ีสดุซึง่เปนแนวทางของผูขายและยงัคงใชประโยชนได ในบางสถานการณ

การก�าหนดทิศทางการผลิตมีลักษณะดังนี้

1. มุงเนนการผลิต กระบวนการผลิตและประสิทธิภาพ

2. ขอสันนิษฐานอุปสงคสูงกวาอุปทาน

(3) การก�าหนดทิศทางการขาย

การก�าหนดทศิทางการขายเปนวธิกีารทางธรุกจิหรอืปรชัญาซึง่มุงเนนการสงเสรมิการ

ขายสินคาที่บริษัทผลิตหรือจ�าหน่ายผานทางการตลาดหรือฝ่ายขาย

การก�าหนดทิศทางการขายมีลักษณะดังนี้

1. ขายเชิงรุกเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ

2. ยอมรับทุก ๆ  การสั่งจองหรือการขายโดยไมค�านึงถึงความเหมาะสมของธุรกิจ

3. มีการมุงเนนการท�าธุรกรรมทางการเงินอยางแข็งขัน (ไมสนใจความสัมพันธท่ีม ี

อยูเดิม)

(4) การก�าหนดทิศทางการตลาด

การก�าหนดเป้าหมายการตลาดหรือแนวความคิดการตลาดปรากฏขึ้นใน พ.ศ. 2493 

เปนวิธีการทางธุรกิจหรือปรัชญาที่มุงเนนในการระบุและการตอบสนองความตองการที่ระบุ

ไวหรือความตองการหรือความจ�าเปนของลูกคาที่แฝงอยู
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การก�าหนดทิศทางการตลาดมีลักษณะดังนี้

1. ความเขาใจในความตองการ ความจ�าเปน พฤตกิรรมของลูกคาควรมุงเนนไปท่ีการ

ตัดสินใจทางการตลาดทั้งหมด

2.  ความพยายามทางการตลาด (การขาย การโฆษณา การจัดการสินคา ราคา) ควร

บูรณาการและใหสอดคลองกับลูกคา

3. แนวความคิดผลิตภัณฑใหมควรมาจากการวิเคราะหตลาดอยางกวางขวางและ

การทดสอบผลิตภัณฑ

(5) การก�าหนดทิศทางความสัมพันธ์

การก�าหนดทิศทางความสัมพันธเริ่มตนใน พ.ศ. 2533 เวทีใหมของการตลาดได

ปรากฏขึน้เรยีกวาการตลาดเชงิสมัพนัธ ซึง่มุงเนนไปยงัความสมัพนัธของการตลาดในความ

สัมพันธระยะยาวซึ่งผลประโยชนทั้งบริษัทและผูบริโภค ความสัมพันธอยูบนพื้นฐานของ

ความจรงิใจและพนัธะสญัญาโดยทัง้สองดานนีบ้ริษทัตาง ๆ  มแีนวโนมเปลีย่นกจิกรรมตาง ๆ  

ในการท�างานไปเปนความสามารถในการท�างานไดอยางมปีระสทิธภิาพมากขึน้ หนึง่ในเหตผุล

ส�าหรับการตลาดเชิงสัมพันธมาจากแนวความคิดของคอตเลอร

ลักษณะของการตลาดเชิงสัมพันธมีดังนี้

1. มุงเนนความสัมพันธระหวางผูขายกับผูซื้อ

2. ลงทุนสรางความสมัพนัธตลอดชวีติกบัลกูคามากกวาการท�าธรุกรรมเพยีงครัง้เดยีว

3. ก�าหนดเป้าหมายในประโยชนของผลิตภัณฑและหรือคุณคาของลูกคา

4. ติดตอ บริการลูกคาไดดีขึ้น

5. ทุกกิจกรรมตองประสานกับลูกคารวมทั้งการมีสวนรวมของลูกคาในกระบวนการ

ผลิตของบริษัท

2. ประวัติความเป็นมาของความคิดทางการตลาด

อรีกิ ชอว (Eric Shaw) นักประวัตศิาสตรไดเสนอวา ชวงของความคดิทางการตลาด

สามารถระบุไดวาอยูกอน พ.ศ. 2443 โดยนักประวัติศาสตรคนอื่น ๆ  มีความคิดเห็นในทาง

ตรงกันขามวา ทฤษฎีการตลาดปรากฏขึ้นในศตวรรษที่ 20 นอกจากนี้แลว การเกิดของการ

ตลาดทีเ่ปนระบบโดยปกตถิกูก�าหนดในปีการศกึษาท่ี 2547 – 2548 เมื่อมหีลักสตูรการตลาด

สอนในมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา นักวิชาการหลายคนไดพยายาม

อธบิายล�าดบัววิฒันาการของความคดิทางการตลาดและเพื่อเชื่อมตอกบัแนวโนมทางปัญญา

และนกัวชิาการชื่อ โรเบิรต บารเทลส (Robert Bartels) นกัทฤษฎคีนแรกท่ีพจิารณาถงึการ
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พฒันาทางความคดิของการตลาดโดยใชวธิกีารแบงประเภทของการพฒันาทฤษฎกีารตลาด

เปนทศวรรษตอทศวรรษจากการเริ่มตนที่ศตวรรษที่ 20 ดังนี้

ค.ศ. 1900 : การคนพบแนวคิดพื้นฐานและการส�ารวจของพวกเขา

ค.ศ. 1910 : ลัทธิกรอบแนวความคิดการจ�าแนกและความหมายของค�าศัพท

ค.ศ. 1920 : บูรณาการบนพื้นฐานของหลักการ

ค.ศ. 1930 : การพัฒนาของความเชี่ยวชาญและการเปลี่ยนแปลงในทางทฤษฎี

ค.ศ. 1940 : การประเมินในแงของความตองการใหมและวิธีการทางวิทยาศาสตร 

  มากขึ้น

ค.ศ. 1950 : น�าลัทธิกรอบแนวความคิดมาใชอีกในแงของการจัดการเกี่ยวกับการ 

  พัฒนาสังคมและวิธีการเชิงปริมาณ

ค.ศ. 1960 : ความแตกตางบนฐาน เชน การจดัการนยิมความเปนองครวมสิง่แวดลอม 

  นิยมและสากลนิยม

ค.ศ. 1970 : การขัดเกลาทางสงัคม; การปรบัตวัของตลาดเพื่อการเปลีย่นแปลงทาง 

  สังคม

1.3 ความส�าคัญของการตลาด (Importance of the Marketing)
การตลาดเปนหนาที่ที่ส�าคัญในทุก ๆ  ธุรกิจโดยเกี่ยวของกับสิ่งตอไปนี้

1. ผลิตภัณฑที่เหมาะสม

2. ราคาเหมาะสม 

3. มีการสงเสริมการใชขอมูลสื่ออยางเหมาะสม

4. ขายในสถานที่ที่เหมาะสม

หวัใจของการตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพคอืความตองการในการตอบสนองความพงึพอใจ

ของลูกคาไดอยางแมนย�า ความใกลชิดกับสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ ราคา 

สถานทีแ่ละสงเสรมิการขายเพื่อความตองการของลกูคาเปนสิง่ทีท่�าใหธรุกจิประสบผลส�าเรจ็

ความส�าคัญของการตลาดสามารถศึกษาไดจากสิ่งตอไปนี้

1. การตลาดชวยในการถายโอน แลกเปลี่ยนและเคลื่อนยายสินคา

การตลาดเปนประโยชน ในการถายโอนแลกเปลี่ยนและเคลื่อนยายสินคา โดย

สินคาและการบริการตองมีความพรอมเพ่ือลูกคาผานทางผูคาสงและผูคาปลีก การตลาด

มีประโยชนตอผูผลิตและผูบริโภค ศาสตราจารยเฮนีย แฮนเซ็น (Haney Hansen) ให
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ค�าจ�ากัดความของการตลาดหมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑหรือสินคาใหเปนที่ยอมรับ

ตอลูกคาและมีการด�าเนินกิจกรรมตาง ๆ  ซึ่งอ�านวยความสะดวกในการถายโอนกรรมสิทธิ์

ระหวางผูขายและผูซื้อ

2. การตลาดเป็นประโยชน์ ในการยกระดับและธ�ารงรักษามาตรฐานการ
ครองชีพของชุมชน

การตลาดท�าใหทุกคนอยูเหนือมาตรฐานการครองชีพเพื่อชุมชน พอล เมซูร (Paul 

Mazur) กลาววา “การตลาดการสงมอบมาตรฐานการครองชีพ” ศาสตราจารยมัลคอม 

แม็กแนร (Malcolm McNair) กลาวเพิ่มเติมตอไปอีกวา “การตลาดคือการสรางและการ

จัดสงมาตรฐานการครองชีพใหกับสังคม” โดยการท�าใหเกิดความพรอมในอุปทานของ

สนิคาและการบรกิารแกลูกคาทีร่าคาทีส่มเหตสุมผล การตลาดมบีทบาทส�าคญัในการยกระดบั 

และธ�ารงรักษามาตรฐานการครองชีพของชุมชนและชุมชนประกอบดวยประชากรที่มี 

3 ระดับคือ 1. ระดับฐานะรวย 2. ระดับฐานะปานกลาง 3. ระดับฐานะยากจน 

3. การตลาดสรางการจางงาน

การตลาดเปนกลไกซบัซอนทีเ่กีย่วกบัประชาชนจ�านวนมากในหนึง่รปูแบบหรอืหลาย ๆ   

รูปแบบ หนาท่ีทางการตลาดหลกั ๆ  คือการซือ้ การขาย การขนสง การจดัเกบ็สนิคาและการ

จัดท�ามาตรฐานของสินคา เปนตน ในแตละหนาทีม่กีจิกรรมตาง ๆ  ท่ีแตกตางกนั ดงันัน้ การ

ตลาดสรางการจางงานใหกบัประชาชนจ�านวนมากโดยประมาณ 40 เปอรเซน็ตของประชากร

โดยรวมไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมขึ้นอยูกับการตลาด ในยุคการตลาดสมัยใหมการ

ผลิตสินคาจ�านวนมากและอุตสาหกรรมมีบทบาทตอการตลาดอยางกวางขวาง

บทบาทอยางกวางขวางของการตลาดสรางโอกาสในการจางงานส�าหรับประชาชน 

ในทางตรงกันขาม ฮิวกี (Huegy) และ มิตเชลล (Mitchell) ชี้ใหเห็นวา “เพื่อใหมีการผลิต

อยางตอเนื่องจะตองมีการตลาดอยางตอเนื่องแลวท�าใหเกิดการจางงานอยางยั่งยืนและ

กิจกรรมทางธุรกิจในระดับสูงยังคงมีอยางตอเนื่อง”

4. การตลาดเป็นแหลงของรายไดและภาษีอากร

ประสิทธิภาพของหนาที่ทางการตลาดเปนสิ่งส�าคัญ เพราะสรางรายไดเปนผลก�าไร

ขององคการ น�าไปสูการเสียภาษีอากรอยางถูกตองตามกฎหมาย การตลาดให โอกาสใน

หลาย ๆ  ดานเพื่อเก็บเกี่ยวผลก�าไรในกระบวนซื้อและขายสินคาโดยการสรางสรรคเวลา 

สถานที่และการใชสอยตาง ๆ  รายไดและผลก�าไรนี้คือการลงทุนซ�า้ในการเก็บเกี่ยวผลก�าไร

ทีม่ากกวาในอนาคต การตลาดควรใหความส�าคญัอยางมากตัง้แตการฟ้ืนฟบูรษิทัโดยขึน้อยู

กับประสิทธิผลของหนาที่ทางการตลาด
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5. การตลาดเป็นพื้นฐานส�าหรับการตัดสินใจ

ธุรกิจที่เผชิญกับหลาย ๆ  ปัญหาในรูปแบบของอะไร อยางไร เมื่อไหร เทาไหรและ

ส�าหรบัใคร ผูซึง่ท�าการผลติ ปัญหาในอดตีมนีอยแตมกีารเชื่อมโยงระหวางผูผลติกบัผูบรโิภค 

ในยุคสมัยใหม การตลาดกลายเปนเรื่องที่ซับซอนมากและเปนงานที่เสี่ยง โดยการตลาดที่

ปรากฏใหเห็นเปนกิจกรรมพเิศษตามรปูแบบของการผลติ ขณะทีผ่ลลพัธผูผลติจะขึน้อยูกบั

กลไกการตลาดเพื่อท�าการตดัสนิใจวาอะไรทีต่องผลติและขาย ดวยการชวยเหลอืของเทคนคิ

ทางการตลาด ผูผลิตสามารถควบคุมการผลิต

6. การตลาดเป็นแหลงก�าเนิดของความคิดใหม ๆ

แนวความคิดของการตลาดเปนความคิดท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดย

เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแตละครั้งมีผลกระทบตอการผลิตและ

การจดัจ�าหน่าย เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ในรสนิยมและความชอบของประชาชน 

การตลาดตองเปนเครื่องมอืในการวดั ใหขอบเขตเพื่อความเขาใจในความตองการใหม ๆ  และ

การผลิตที่ท�าใหเกิดความพรอมในสินคา

7. การตลาดเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ

อดัม สมิท (Adam Smith) ตั้งขอสังเกตวา “ไมมีอะไรเกิดขึ้นในประเทศของเรา

จนกวาจะมีใครบางคนขายบางอยาง” การตลาดเปนสิ่งส�าคัญที่ก�าหนดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

การจัดองคการทางการตลาดท�าใหเปนวิทยาศาสตรมากขึ้นและท�าใหเศรษฐกิจที่แข็งแกรง

และมีเสถียรภาพ ความกดดันในหนาที่ทางการตลาดนอยลง

1.4 แนวความคิดทางการตลาด (Concepts of Marketing)
ในทุก ๆ  องคการ มีแนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาดที่แตกตางกัน โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง องคการที่ท�าการผลิตสินคาหรือบริการที่มีขนาดใหญ เชน บริษัทประกอบรถยนต 

บริษัทผลิตวัสดุกอสรางตองการผลิตสินคาที่ตนทุนต�่าและสินคาตองขายไดอยางอัตโนมัติ

แนวความคิดทางการตลาดคือปรัชญาซึ่งทางบริษัทควรวิเคราะหความตองการของ

ลูกคาและตัดสินใจใหเกิดความพึงพอใจตอความตองการเหลานั้น

แนวความคดิทางการตลาดหมายถงึปรชัญาการบรหิารจดัการตามเป้าหมายของบรษิทั 

สามารถท�าใหบรรลุผลส�าเร็จอยางดีที่สุดผานการวินิจฉัยแยกแยะและความพึงพอใจของ

ความจ�าเปนและความตองการที่ระบุและไมไดระบุของลูกคา
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แนวความคิดทางการตลาดมีความแตกตาง 5 ประการดวยกันดังรูปที่ 1.4

แนวความคิด
การตลาด
เพื่อสังคม

แนวความคิด
ดาน

การตลาด

แนวความคิด
ดาน

ผลิตภัณฑ

แนวความคิด
ดาน

การขาย

แนวความคิด
ดาน

การผลิต

รูปที่ 1.4 แนวความคิดทางการตลาด

1.4.1 แนวความคิดด้านการผลิต (Production Concept) ดังรูปที่ 1.5

ผูบรโิภคชอบผลิตภณัฑซึง่พรอมในการใชงานและราคาไมแพง แนวความคดิทางการ

ผลิตตองก�าหนดทศิทางการปฏบิตังิานมากกวาแนวความคิดอื่น ๆ  เมื่อแนวความคิดทางการ

ผลติถกูคนพบเพ่ือก�าหนดแนวทางการผลิต ธรุกจิมอี�านาจเหนอืตลาดจากการเริม่ตนใน พ.ศ. 

2493 ในชวงของแนวความคดิทางการผลติ ธรุกิจเก่ียวของกับพืน้ฐานการผลิต บริษัทผูผลิต

และประสทิธภิาพ เซย ลอว (Says Law) กลาววา อปุทานสรางอปุสงค ถามกีารผลติกม็กีาร

ซือ้ เหตผุลส�าหรบัการครอบง�าของการก�าหนดแนวทางการผลติซึง่เกดิความขาดแคลนของ

บริษัทที่ผลิตสินคาที่มีความสัมพันธกับอุปสงคในชวงเวลาที่สินคาขายไดอยางงาย

รูปที่ 1.5 การผลิตรถยนต
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พื้นฐานแนวความคิดของการผลิตคือเพื่อใหผูบริโภคเลือกผลิตภัณฑและการบริการ

ที่มีความพรอมและตนทุนต�่า ดังนั้นธุรกิจโดยสวนมากเกี่ยวของกับการผลิตจ�านวนมากเทา

ที่จะท�าไดและมุงเนนปริมาณที่ท�าการผลิต โดยผูจัดการตองท�าการใชกลยุทธทางการจัด

จ�าหน่ายสนิคาใหไดจ�านวนมากดวยการขยายตลาดคอืกลยทุธทีส่รางความอยูรอดใหกบัธรุกจิ 

ในธุรกิจที่ก�าหนดเป้าหมายทางการผลิต ความจ�าเปนของผูบริโภคเปนรองเมื่อเปรียบเทียบ

กับความจ�าเปนในการเพิ่มผลผลิต

1.4.2 แนวความคิดด้านผลิตภัณฑ์ (Product Concept) ดังรูปที่ 1.6

แนวความคิดดานผลิตภัณฑซึ่งผูบริโภคชอบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมากที่สุดหรือม ี

นวัตกรรมท่ีทันสมยั แนวความคิดดานผลิตภณัฑเชื่อวา ผูบรโิภคชอบสนิคาทีม่ทีางเลอืกมาก

หรือไดประโยชนจากสินคามากกวาสินคาชนิดอื่นจากผลิตภัณฑหรือบริษัทผูผลิต ตัวอยาง

เชน บรษิทัแอปเปิลทีมุ่งเนนการพัฒนาและผลิตเทคโนโลยซีึง่น�าเสนอผลติภณัฑหรอืสนิคา

ที่มีทางเลือกมากมายกวาบริษัทอื่นซึ่งท�าใหผูบริโภครูจักบริษัทมากกวา

รูปที่ 1.6 แนวคิดทางการตลาดมุงเนนพัฒนาและผลิตเทคโนโลยี

แนวความคิดดานผลิตภัณฑคือความเขาใจการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑเพื่อที่จะ

แสดงคุณภาพและคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ นักการตลาดตองใชเวลาในการวิจัย

การตลาดเพื่อคนหาแนวความคิดทางการตลาดกอนท�าการตลาดไปยงัลกูคาหรอืผูบรโิภค ใน

ขณะที่แนวคิด “ผลิตภัณฑ” จะขึ้นอยูกับความคิดที่วาลูกคาตองการผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ

ประสทิธภิาพและคณุสมบตัทิีด่ทีีส่ดุ แตลกูคาบางคนชอบสนิคาท่ีงายตอการใช ปัญหาอยาง

หนึง่ซึง่เก่ียวของกบัแนวความคิดดานผลิตภณัฑซึง่น�าไปสูการมองตลาดไดอยางไมกวางไกล
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ซึ่งบริษัทตาง ๆ  ตองน�านวัตกรรมไปสูผูบริโภค เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค

โดยควรค�านึงถึงเปนอันดับแรก ในอดีตนั้นบริษัทไมโครซอฟทท�าใหผูบริโภคเกิดความรูสึก

ไมพอใจในระบบการท�างานเพราะวาขาดนวตักรรมและลักษณะเดน ๆ  แตในทางตรงกนัขาม 

หากนวัตกรรมที่ไมไดผานการทดลองวิจัยอาจกลายเปนปัญหาส�าหรับผูบริโภค ดังนั้นบริษัท

ผูผลิตสินคาตองมุงเนนดานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค

1.4.3 แนวความคิดด้านการขาย (Selling Concept) ดังรูปที่ 1.7

แนวความคิดดานการขาย ผูบริโภคจะซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑเพียงถาบริษัทไดมี

การสงเสริมการขายหรือขายผลิตภัณฑเหลานั้น และเปนที่แน่นอนในยุคของการตลาดซึ่ง

การขายไมใชเพียงแตเปนกลยุทธหรือวิธีการขายผลิตภัณฑเทานั้น แตยังคงมุงเนนการ

ตลาดเปนอยางดี โดยในระหวางชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เคร่ืองจักรไดถูกเตรียมความ

พรอมในการเรงเพ่ือผลิตในยามสงคราม เมื่อสงครามสิ้นสุดลง เครื่องจักรถูกเปลี่ยนมา

ท�าการผลติสนิคาเพ่ือผูบรโิภค โดยในชวง พ.ศ. 2493 ไดเริม่ตนผลติตามความตองการของ 

ผูบรโิภค โดยธรุกจิมุงเนนวธิกีารขายผลติภณัฑ มกีารน�าเทคนิคการขายท่ีหลากหลายใชเพื่อ

เสนอขายสินคาใหกับผูบริโภค

แนวความคิดดานการขายน�าเสนอวา ผูบริโภคแตละคนหรือแตละองคการจะไมซื้อ

ผลติภณัฑขององคการใหเพยีงพอนอกจากจะมกีารโนมนาวผานการขาย ดงัน้ันองคการควร

ด�าเนนิการขายและสงเสรมิการขายสินคาเพ่ือใหประสบผลส�าเรจ็ในการตลาด ผูบรโิภคโดย

ปกติแลวเฉื่อยชา และตองไดรับการกระตุนเพื่อใหท�าการซื้อสินคา โดยการจัดกิจกรรมการ

ขายหลาย ๆ  รูปแบบ

รูปที่ 1.7 กิจกรรมการขายกระตุนการซื้อ
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1.4.4 แนวความคิดด้านการตลาด (Marketing Concept)
ภายหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง มกีารผลติสนิคาหลากหลายชนิดและเกิดการแขงขัน

ในการดานการขาย ท�าใหผูผลิตตองคิดคนวิธีการโฆษณาประชาสัมพันธในหลายรูปแบบ

ดวยกัน หรือแมกระทั่งตองใชพนักงานขายเพ่ือออกแนะน�าชักจูงใหผูบริโภคไดซื้อสินคา

ของบริษัท โดยท�าการสรางแบรนดหรือยี่หอใหเปนที่รูจักในวงการตลาด ซึ่งแนวความคิด

ดานการตลาดน�าเสนอความส�าเร็จของบริษัทโดยข้ึนอยูกับความพยายามทางการตลาด

ของบริษัทในการสงมอบคุณคาที่ดีกวา เปนการเปรียบเทียบกับคูแขงขันในกลุมเป้าหมาย

ทางการตลาด ตัวอยางของแนวความคิดทางการตลาด เชน บริษัทน�า้ดื่มเป๊ปซี่กับโคกซึ่ง

ทั้งสองบริษัทมีผลิตภัณฑคลาย ๆ  กัน แตมีการน�าเสนอในการขายที่แตกตางกัน โดยบริษัท

เป๊ปซีมุ่งเนนกลุมเป้าหมายไปยังคนหนุมสาว ส�าหรบับรษิทัโคกมุงเนนกลุมเป้าหมายท่ีมอีายุ

มากกวา วิธีการน�าแนวความคิดดานการตลาดไปใช ในทางปฏิบัติโดยถามค�าถาม 3 ค�าถาม

กับตัวเองและองคการคือ

อะไรคอืตลาดเป้าหมายขัน้ตอนแรกโดยท�าการวิจยัทางการตลาดและท�าการตดัสนิใจ 

ตลาดเป้าหมายซึ่งจะใหผลตอบแทนดีที่สุด

อะไรคือความจ�าเปน ความตองการ และปริมาณของการซื้อของตลาดเป้าหมาย 

ขั้นตอนตอไปในการวิจัยการตลาดคือการศึกษาความตองการของผูบริโภค การศึกษาครั้งนี้

จะชวยใหบริษัทตรวจสอบความจ�าเปน ความตองการและปริมาณของตลาดเป้าหมาย ซึ่ง

จะชวยใหบริษัทท�าการตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธของบริษัท

ท�าอยางไรใหสงมอบขอเสนอทีม่คีณุคามากท่ีสดุ ในข้ันตอนน้ีบริษัทท�าการตดัสนิใจวา

อะไรคือยุทธศาสตรที่จ�าเปนเพื่อท�ากิจกรรมตาง ๆ  อะไรคือคุณคาที่บริษัทไดสรางสรรคและ

สงมอบสินคา อะไรคือการใชแนวความคิดทางการตลาดภายในเพื่อสงมอบประสบการณที่

ดีกวาแกผูบริโภค

โดยสรุปแลวแนวความคิดดานการตลาดข้ึนอยูกับการวิจัยทางการตลาดและการ

พิจารณาความจ�าเปนของผูบริโภคซึ่งกลยุทธทางการตลาดที่ดีกวาสามารถสรางความพึง

พอใจใหกับลูกคา 

1.4.5 แนวความคิดการตลาดเพื่อสังคม (Societal Marketing Concept)
แนวความคิดการตลาดเพื่อสังคมถูกน�าเสนอเปนครั้งแรกใน พ.ศ. 2513 โดย ฟิลิป 

คอตเลอร ซ่ึงมีการตีพิมพในบทความทางธุรกิจของมหาวิทยาลัยฮารวารด แนวความคิด

การตลาดเพื่อสังคมซ่ึงนักการตลาดมีความรับผิดชอบตอสังคมสูงกวาความพึงพอใจของ
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ผูบริโภค กิจกรรมทางการตลาดควรเปนประโยชนตอความเปนอยูท่ีดีของสังคม และตอง

ท�าใหเกิดความมั่นใจวากิจกรรมตาง ๆ  ของการตลาดไมท�าลายสภาพแวดลอม และไมเปน

อนัตรายในวงกวางตอสังคม การตลาดเพื่อสังคมไดรบัการพฒันาไปสูการตลาดอยางยัง่ยนื

1. ลักษณะของการตลาดเพื่อสังคมมีดังนี้

 (1) บริษัทตองมีการพิจารณาทางสังคมและจริยธรรมในการปฏิบัติทางการตลาด

ของตน

 (2) พิจารณาถึงสภาพแวดลอมรวมถึงปัญหา เชน อากาศ น�า้ และมลพิษทางดิน

 (3) พิจารณาถึงสิทธิของผูบริโภคในราคาที่เปนธรรมและจริยธรรมในการโฆษณา

การตลาดเพื่อสังคมเปนแนวคิดทางการตลาดทีถ่อืไดวาบรษิทัควรท�าใหการตดัสนิใจ

ทางการตลาด โดยพิจารณาความตองการของผูบริโภค ความตองการหรือขอก�าหนดของ

บริษัท และผลประโยชนระยะยาวของสังคม

แนวคดิการตลาดเพื่อสงัคมถอืไดวางานขององคการคอืการก�าหนดความจ�าเปน ความ

ตองการ ความสนใจของตลาดเป้าหมาย และการสงมอบความพงึพอใจทีต่องการไดอยางมี

ประสทิธภิาพมากข้ึน และมปีระสิทธภิาพกวาคูแขงในการธ�ารงรกัษาหรอืชวยเพิม่ความเปน

อยูที่ดีของผูบริโภคและสังคม

เพราะฉะนัน้นกัการตลาดตองพยายามทีจ่ะตอบสนองความจ�าเปนและความตองการ

ของตลาดเป้าหมายของพวกเขาในรูปแบบธ�ารงรักษาและเสริมสรางความเปนอยูของ 

ผูบรโิภคและสงัคมโดยรวมโดยมกีารเชื่อมโยงอยางใกลชิดกบัหลกัการของความรับผิดชอบ

ตอสังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน

2. ประวัติความเป็นมาของการตลาดเพื่อสังคม

แนวความคิดการตลาดเพื่อสังคมเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2513 สงเสริมการตอบสนองทาง

สังคมไดมากขึ้น รูปแบบของคุณธรรมและจริยธรรมของการตลาด ในทางกลับกันความคิด 

ของการคุมครองผูบริโภคไดถูกสงเสริมใหปรากฏขึ้นดวยการเขียนในบทความของฟิลิป 

คอตเลอร ซึ่งการคุมครองผูบริโภคมีความหมายตอนักการตลาด และเขาไดแนะน�าชวง

เวลาทัง้แนวความคดิทางการตลาดเพื่อสงัคม (การขยายเทคโนโลยีทางการตลาดไปยังพืน้ท่ี 

ท่ีไมใชธรุกจิ) และการตลาดทางสงัคมไดมกีารโตแยงแนวคิดการตลาดและเทคโนโลย ีตอง

มีความเขมแข็งขึ้น และทายที่สุดมีการแกไขใหมโดยการน�าแนวทางสังคมที่ชัดเจนมากขึ้น 

ความแปลกใหมของคอตเลอรกบัแนวคดิทางการตลาดท่ีเปนความคิดของ “ความเปนอยูทีด่ี

ของผูบริโภคในระยะยาว” โดยเนนทีค่วามตองการในระยะสัน้อาจไมสนบัสนนุผลประโยชน

ระยะยาวของผูบริโภคหรือเปนผลดีตอสังคมโดยรวม
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