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 การขาย ถือเปนหัวใจสําคัญอยางหนึ�งของทุกกิจการ เพราะเปนที่มาของรายไดหลัก

ที่กิจการหรือองคกรธุรกิจตางมุงหวัง แตการจะทําใหผูบริโภคซื้อสินคาและบริการไดนั้น ลวนตอง

ผานกระบวนการตาง ๆ  ในการชักจูงโนมนาวผูบริโภคใหตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะกระบวนการที่ตอง

ใชพนักงานขาย (Sales Person) ในการนําเสนอสินคา พบปะพูดคุยกับผูบริโภค ซึ�งการดําเนินการ

เชนน�้ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จอยางยั�งยืนไดนั้น จําเปนตองมีพนักงานขาย

ที่มีความรู ความสามารถสูง เน��องจากเปนงานที่ผูปฏิบัตินอกจากจะตองมีความมานะ อดทน 

เปนคุณธรรมขั้นพื้นฐานแลว ยังตองมีใจรักในอาชีพ งานเกี่ยวกับการขายเปนงานที่ตองอาศัย

ทั้ง “ศาสตร” ท่ีเปนองคความรู และ “ศิลป” ที่เปนการประยุกตเอาความรูนําไปใชกับผูบริโภคที่มี

ความแตกตางกันอยางหลากหลาย

 สําหรับสาระความรูที่นักเรียนจะไดศึกษาในรายวิชาน�้ ซึ�งจัดเปนการขายเบื้องตน อันเปน

การวางพืน้ฐานใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนาํเอาความรูที่ไดจากศึกษานาํไปประยกุตใชได 

โดยจะตองศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับ ความสําคัญของการขาย แนวความคิดทางการตลาด

ประเภทและลักษณะของการขาย ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ กิจการ ลูกคา คูแขงขัน รวมท้ัง

เทคนิคการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย โอกาส ความกาวหนาของ

พนักงานขาย และความรูทางเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวของกับงานขาย

 การศึกษารายวิชาน�้ สิ�งแรกท่ีนักเรียนควรศึกษาเรียนรู คือ ความรูพ้ืนฐานที่แตละหนวย

ไดเรียบเรียงไวอันเปนสาระความรูตามที่หลักสูตรกําหนด รวมถึงควรไดลงมือทํากิจกรรมพัฒนา

การเรียนรูและคําถามประจําหนวยที่ออกแบบไว เพื่อเปนการประเมินผลการเรียนรูหลังจาก

ไดศึกษาผานมาแลว  อยางไรก็ตาม นักเรียนพึงระลึกอยูเสมอวา ความรูเกี่ยวกับการขายเปน

สาระท่ีกวาง ในบางเรื่องอาจไมมีกรอบที่แนนอนตายตัว รวมถึงพัฒนาการของสภาพเศรษฐกิจ 

สังคม และเทคโนโลยีท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว สงผลทําใหความรูทางดานการขายเปล่ียนแปลง

ไปเร็วและไมหยุดนิ�ง จําเปนท่ีนักเรียนจะตองศึกษาเพิ�มเติมจากแหลงเรียนรูตาง ๆ  ตลอดจนถึง

ไดมีโอกาสไดรับแบงปนประสบการณตรงจากพนักงานขายมืออาชีพ ก็จะชวยทําใหไดมีความรู

พื้นฐานที่แนนขึ้น 

ทั้งหมดน�้ ดวยความคาดหวังวา เมื่อนักเรียนไดศึกษารายวิชาเพิ�มเติมน�้จบแลว จะเกิด

ผลสัมฤทธ์ิตามผลการเรียนรูที่กําหนดไว พรอมทั้งเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการเปน

พนักงานขายที่ดีตามหลักการขาย และเปนชองทางหนึ�งที่นักเรียนจะไดนําไปใชประกอบอาชีพ

ในอนาคตได
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 1 ความหมายของการขาย

  การขายมคีวามเกีย่วของกบัชวีติประจาํวนั

ของทุกคน เพราะการขายเปนกิจกรรมที่ตอบ

สนองความตองการของผูบรโิภคหรอืผูซือ้ และ

การขายยังเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอการ

ดาํเนินธุรกจิทกุประเภท เพราะการขายสามารถ

สรางรายไดใหกบัองคกรและยงัทาํใหเกดิผลกาํไร

ซึง่เปนเปาหมายในการประกอบธรุกจิ การขาย 

(Selling) ไดมผีูใหคําจาํกดัความไวตาง ๆ  กนั 

  คณะกรรมการสมาคมการตลาดของ

สหรัฐอเมริกา : AMA) ไดใหความหมายไววา

“การขายเปนกระบวนการในการชกัจงูใจผูมุงหวงั 

ทั้งแบบใชบุคคลและไมใชบุคคล ใหซื้อสินคา

หรือบริการ หรือนิยมชมชอบความคิดของ

ผูขาย โดยผูขายจะไดรบัผลประโยชนทางการคา”

  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 453 บัญญัติวา “อันการซื้อขายนั้น คือ 

สัญญาซึ่งบุคคลฝายหนึ่งเรียกวา ผูขายโอน

กรรมสทิธิแ์หงทรพัยสนิใหแกบคุคลอกีฝายหนึง่

เรียกวา ผูซื้อ และผูซื้อตกลงวาจะใชราคาแหง

ทรัพยสินนั้นใหแกผูขาย”

  กลาวโดยสรปุ การขาย หมายถงึ กระบวน

การในการชักจูงใจหรือกระตุน และประสานให

บุคคลที่คาดวาจะเปนลูกคาเกิดความตองการ

หรือยอมรับในสินคาหรือบริการ และตกลงใจ

จนตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการดวยความ

พึงพอใจ

 ก า ร ข า ย ถื อ เ ป ็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ชั ก จู ง

และการกระตุ ้นให ้ผู ้ที่คาดว ่าจะเป ็นลูกค ้า 

ยอมรับ นิยมชมชอบ ต้องการและตัดสินใจ

ซื้อสินค ้าหรือบริการจากพนักงานขาย ซึ่ง

มีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ ดังน้ัน

การศึกษาความรู ้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการขาย

จะช่วยทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

การขายรวมถึงช่วยให้มีการเตรียมตัวเป็น

พนักงานขายที่ดีต่อไป
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2 ความสําคัญของการขาย

 การขายถือเปนอาชีพท่ีตองใชท้ังศาสตรและศิลป ซ่ึงจะตองผสมผสานท้ังความรูและ

ความสามารถท่ีไดจากการศึกษา ฝกฝน อบรม และประสบการณเฉพาะตัวของพนักงานขาย 

หรืออาจกลาวไดวา การขายเปนอาชีพที่มีความสําคัญหลายประการ ดังนี้

  1) การดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย มนุษยทุกคนเปนท้ังผู ซ้ือและผู ขายใน

ขณะเดยีวกนั กลาวคือ มนุษยเราทุกคนไมวาจะประกอบอาชพีอะไรกต็าม ต้ังแตเกดิจนส้ินลมหายใจ

อาจถือวาเปนพนักงานขายทั้งสิ้น เชน บุคคลเมื่อสําเร็จการศึกษาก็ตองนําความรู ความสามารถ

ทีเ่ปรยีบเสมอืนเปนสนิคาอยางหนึง่ไปนาํเสนอใหเเกนายจางหรอืผูซือ้ ซึง่ผลตอบแทนทีไ่ดรบั คอื 

คาจางเงินเดือน สวนผูซ้ือไดรับผลตอบแทน คือ ผลงานของผูขาย ขณะเดียวกันคาจางหรือ

เงินเดือนก็ถูกนํามาซื้อสินคาหรือบริการจากหนวยงานหรือธุรกิจตาง ๆ  เปนตน

  2) กิจกรรมทางธุรกิจและการคา การขายเปนกิจกรรมสําคัญของกิจการ เพราะมีผล

โดยตรงตอความมั่นคงของกิจการ ทั้งนี้ ถาการขายมีประสิทธิภาพก็จะสงผลทําใหสินคาจําหนาย

ไดมาก กจิการกจ็ะตองขยายเพือ่ผลติสนิคาเพิม่ขึน้ใหทนักบัความตองการของตลาด  ขณะเดียวกนั

ความตองการของตลาดที่มีมากก็จะชวยทําใหการคาขยายตัว

 3) เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การขายชวยใหเศรษฐกิจทั้งของประชาชนและ

เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น เพราะการขายชวยทําใหการผลิตเพิ่มขึ้น และขยายไปถึงกิจกรรม

ดานอื่น ๆ  ตามมา เชน การขนสง การเก็บรักษาสินคา การประกันภัย การโฆษณา เปนตน ทําให

คนมีงานทํา มีรายไดเพิ่มมากขึ้น และถามีการสงสินคาไปขายยังตางประเทศมาก จะทําใหไดเงิน

เขามาชวยพัฒนาประเทศเพื่อสรางความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นดวย

 สินคาที่ขายไดมาก ยอมสรางความมั่นคงใหแกกิจการ 
 และสงผลใหมีการผลิตสินคาเพิ่มมากขึ้นตามมา

  4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคมของประเทศ เมื่อการขายเปนอาชีพที่

มั่นคงมีรายไดดี ยอมทําใหผูที่ประกอบอาชีพนี้

มีความเปนอยูที่ดีขึ้น ถาการขายเจริญกาวหนา 

กจิการจะเรงการผลิตสินคาและบรกิาร เพือ่ตอบ

สนองความตองการของตลาดมากขึ้น ทําให

ประชาชนมีงานทํา มีรายได มีความมั่นคง

ในชีวิต และแกไขปญหาสังคมบางดาน เชน 

ปญหาความยากจน ปญหาการขโมยทรัพยสิน

ก็จะลดนอยลงไป เปนตน
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ขาวสาร ขาวสาร

3 วิวัฒนาการของการขาย

3.1 วิวัฒนาการทั่วไป

    การขายสินคาในปจจุบันมีพัฒนาการมาจากระบบการแลกเปลี่ยนสินคาหรือระบบ

แลกของตอของ (Barter System) ซึ่งแมจะมีความคลองตัวแตก็มีอุปสรรคหลายประการไมวา

จะเปนความตองการที่ไมตรงกัน เชน ความตองการสินคาของแตละบุคคลไมตรงกัน สินคาแตละ

ชนิดไมสามารถกําหนดปริมาณไดอยางยุติธรรม หรือความไมสะดวกในการนําสินคาไปแลกกับ

บุคคลอื่น เปนตน

เปนการนําเอาสิ่งของที่ผลิตได หรือตนเองมีมากเกิน
ความตองการไปแลกเปล่ียนกับบุคคลอื่นท่ีมีสิ่งท่ีตนเอง
ตองการ หรือไมสามารถผลิตเองได

เปนการแลกเปลี่ยนโดยใชเงินตราเปนสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยน ซึ่งเงินเปนสิ่งที่มีมูลคาตามกําหนด เพื่อ
ใชในการชําระหนี้ ซื้อสินคาหรือบริการ

ระบบการแลกเปลี่ยนของตอของ (Barter System)

ระบบการแลกเปลี่ยนโดยใชเครดิต (Credit System)

ระบบการแลกเปลี่ยนโดยใชเงิน (Money System)

วิวัฒนาการของการแลกเปลี่ยน

เปนความเชื่อที่บุคคลหรือธุรกิจมอบความไววางใจใหแกบุคคลหรือธุรกิจใหรับสินคาหรือบริการไปกอน โดยยังไมตอง
ชําระเงินในขณะนั้น แตมีสัญญาวาจะชําระเงินในภายหลังตามเวลาที่กําหนด
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สมัย

สุโขทัย 

  3.2 วิวัฒนาการการคาของไทยในแตละสมัย

   พัฒนาการทางการคาในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร 

สรุปได ดังนี้

พัฒนาการการคาในสมัยตาง ๆ

• สมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช มีการคาขายกันอยางเสรี มี
ตลาดที่เรียกวา “ปสาน” เปนแหลงซ้ือขายและแลกเปลี่ยน
สินคาทั้งของชาวเมืองสุโขทัยและชาวเมืองใกลเคียง

• ผลิตเครื่องปนดินเผาหรือเครื่องสังคโลก
• มีการคากับชาวตางชาติ คือ มอญ จีน 
 ลังกา เขมร และลานนา
• สินคาสงออกสวนใหญเปนผลผลิตที่มาจาก
 ธรรมชาติ เชน ไมฝาง ไมกฤษณา กระวาน กานพลู เปนตน

• เปนสมยัทีม่รีะยะส้ันเพยีง 15 ป บานเมอืง
 อยู ในชวงฟ นฟูประเทศหลังสงคราม 

การคาในประเทศและตางประเทศจึงมี
ไมมากนัก  

• พอคาตางชาติที่เขามาคาขาย เชน จีน 
อินเดีย เปอรเซีย อังกฤษ เปนตน

• กรุงศรีอยุธยามีพระคลังสินคาทํา
หนาที่ผูกขาดการคา ซึ่งไดกําหนด
ใหสินคาบางประเภทเปนสินคา
ตองหาม เชน นอแรด ไมกฤษณา 
ไมจันทน งาชาง ขาว เปนตน สวน
อาวุธปนพอคาตางประเทศตอง
ขายใหกบัราชสาํนกัโดยตรงเทานัน้

• ในสมัยของสมเด็จพระนารายณ
มหาราช การค ามีความเจริญ
รุงเรอืงมากท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ มีพอคาตางชาติเขามาทํา
การคาขาย เชน โปรตุเกส สเปน 
ฮอลันดา อังกฤษ จีน ญี่ปุน อินเดีย 
เปอรเซีย 

 อาหรับ

สมัยรัตนโกสินทรตอนตน
• มีการผลิตสินคาเพื่อใชอุปโภคบริโภคในครัวเรือน  หากเหลือก็ให
 นําไปแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน
• การคากับตางประเทศเปนการคาสําเภา โดยเฉพาะกับจีนซึ่ง
 เจริญรุงเรืองมาก
• สมัยรัชกาลที่ 3 ชาติตะวันตกเริ่มเขามาทําสนธิสัญญาทางการคา
 กับไทย
สมัยรัตนโกสินทรยุคปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ
• ไทยเริ่มเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ สูระบบการคาเสรี 
 โดยสินคาออกที่สําคัญ เชน ขาว เครื่องเทศ ไมสัก เปนตน
สมัยรัตนโกสินทรยุคประชาธิปไตย
• ไทยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

สมัย

อยุธยา
สมัย

รัตนโกสินทร - ปจจุบัน

• มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น 
ซ่ึงในปจจุบันระบบการคาของไทยเปน
แบบผสม คือ ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม 
หรือทุนนิยมผสมกับสังคมนิยม โดยภาค
เอกชนไดเขามามีบทบาทในการลงทุน
ดานธุรกิจแทนภาครัฐมากขึ้น

สมัย

ธนบุรี
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4 ทฤษฎีการขาย AIDAS

  เปนทฤษฎแีหงการกระตุนและการตอบสนอง โดยแนวคดินีมี้ความเชือ่วา การกระทําทีเ่กดิข้ึน

เปนผลสืบเน่ืองมาจากการตอบรับตอการกระตุน ซึ่งทฤษฎีที่เกี่ยวกับการขายมีอยูหลายทฤษฎี

ดวยกัน แตในหนวยการเรียนนี้จะนําเสนอเฉพาะบางทฤษฎี ดังนี้

ทฤษฎีการขาย AIDAS     อาเธอร เชลดอน (Arthur Sheldon) ไดพัฒนาทฤษฎีการขาย 

AIDAS ตอยอดจากทฤษฎี AIDA ของเซนต เอลโม เลวิส (St. Elmo Lewis) โดยเชลดอนได

กลาวไววา AIDAS เปนทฤษฎีที่เนนทางดานผูขายที่ตองปฏิบัติการตาง ๆ  ใหถูกกาลเทศะเพื่อให

ประสบความสําเร็จในการเสนอขายสินคา

พนกังานขายจะตองทาํใหลกูคาอยูในสภาพทีพ่รอมจะรบัฟงการเสนอขาย เมือ่ลกูคา
เริ่มรูสึกมีความตองการหรืออยากไดสินคาหรือบริการ

Attention ความตั้งใจ

พนักงานขายเริ่มเล็งเห็นวาลูกคาอยูในสภาพที่พรอมจะรับฟงการเสนอขายแลว 
พนักงานขายจําเปนตองสรางความสนใจ โดยอาจจะชี้แจงรายละเอียดของสินคา

Interest ความสนใจ

พนักงานขายตองพยายามชักจูงใหลูกคาเกิดความรูสึกตองการและปรารถนาอยาก
เปนเจาของสินคา ซึ่งในขั้นน้ีพนักงานขายมักจะตองพบกับขอโตแยงทางการขาย 
และอุปสรรคในการขายอยางมาก

Desire ความปรารถนา

พนกังานขายตองเขาใจวาความตกลงใจทีจ่ะซือ้นัน้ไมใชเกดิขึน้โดยทนัททีนัใด แตจาํเปน
ตองอาศยัการจงูใจของพนกังานขายเขามาชวย พนกังานขายทีม่ปีระสบการณจะปด
การขายของตนเอง เมือ่เหน็วาโอกาสในการซือ้ของลูกคาปรากฏใหเห็นแลว

Action ความตกลงใจที่จะซื้อ

A

I

D

A

S พนักงานขายควรแสดงความขอบคุณอยางจริงใจตอลูกคาที่ไดซื้อสินคาหรือ
บริการนั้น ๆ  และแสดงใหลูกคาไดรูสึกวาไดตัดสินใจถูกตองแลว ซึ่งทําใหลูกคาเกิด
ความประทบัใจ พงึพอใจจากการไดรบัการบรกิารจากพนกังานขาย ซึง่เปนขัน้ทีค่วร
ปฏิบัติอยางรวดเร็วที่สุด

Satisfaction ความพอใจ
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C

เปนการแสดงถงึความมัน่ใจของเจาของสนิคาที่
มตีอตวัสนิคาของตนเอง เชน การรบัประกันการ
คืนเงินถาลูกคาไมพอใจในสินคา เปนตน

เปนการใชเครื่องหมายรับรอง คํารับรองจาก
หนวยงาน สถาบัน องคกรที่ไดรับการยอมรับ 
หรือบุคคลที่เคยไดใชสินคานั้นมาแลว เชน 
เครื่องหมาย ISO เปนตน

เปนการเปดโอกาสโดยพนักงานขายอาจจะ
เปนผูนําในการทดลองและเปดโอกาสใหลูกคา
ทดสอบดวยตนเอง

เปนการสรางความเชื่อถือในเรื่องตาง ๆ  วาถูกตองเหมาะสมตามหลักการหรือไม เชน 
แหลงผลิต กระบวนการผลิต วัตถุดิบที่ใชผลิต เปนตน

พนกังานขายจะตองมจีรรยาบรรณในอาชีพการขาย เชน ไมอวดอางสรรพคณุเกนิจรงิ 
หรือกลาวติเตียนนายจาง คูแขงขัน ตลอดจนเพื่อนรวมงาน เปนตน

การรับประกันคุณภาพ

1

การใชเอกสารรับรอง

2

การทดสอบ

3

บุคลิกภาพ
ของพนักงานขาย

5

การพาเยี่ยมชมกิจการ

4

สําหรับความเชื่อมั่นนั้น พนักงานขายจะตองสรางความเช่ือม่ันหรือความนาเช่ือถือ
ใหเกิดขึ้นกับตัวลูกคา ไมวาจะเปนเชื่อมั่นตอตัวพนักงานขาย ตอกิจการ และตอตัว
สินคา ซึ่งสิ่งที่จะชวยสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นกับลูกคา จะประกอบดวย

Conviction ความเชื่อมั่น

    นอกจากทฤษฎีการขาย AIDAS แลว ในปจจุบันจะนิยมใชเปน AIDCA ซึ่งจะมีเรื่องของ

ความเชื่อมั่น (Conviction) เพิ่มเขามา
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5 แนวความคิดดานการขายและการตลาด

  5.1 แนวความคิดดานการขาย

    แนวความคิดดานการขายจะมุงเนน

ที่การครอบครองตลาดหรือการมีลูกคาใหได

มาก ๆ  เพือ่จะไดขายสนิคาหรอืบรกิารใหไดตาม

ที่กิจการตองการ จึงกอใหเกิดการแขงขันใน

รูปแบบตาง ๆ  เชน การโฆษณา การวางแผน

ดานการสงเสรมิการขายและการประชาสมัพนัธ 

หรอืการใหพนกังานขายตดิตอกบัลกูคาโดยตรง 

เปนตน ซึ่งถือไดวาในปจจุบันมีการแขงขันเพิ่ม

มากขึ้น มีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยตาง ๆ  มาชวยกิจการทางดานการขาย เชน การนําเอา

คอมพิวเตอรมาใชในรูปของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)  ทั้งนี้ การศึกษาเกี่ยวกับ

แนวคิดทางการขาย สามารถสรุปได ดังนี้

1) แนวความคิดมุงการผลิตเปนหลัก (Production Oriented) เปนการตลาดสมัยเกา

หรือแนวความคิดยึดสินคาเปนหลัก ในชวงระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ผูผลิตมักจะคํานึงถึง

สนิคาเปนอนัดบัแรก โดยจะผลติตามทรพัยากรธรรมชาติทีมี่อยู โดยไมคํานงึถงึความพงึพอใจของ

ผูบริโภค โดยท่ีผูผลิตจะพยายามผลิตสินคาใหไดในปริมาณมาก มีการนําเครื่องจักรมาใชใน

การผลิต ยุคนั้นเรียกวา “ตลาดของผูผลิต”

2) แนวความคิดมุงการขายหรือการตลาดสมัยใหม (Marketing Concept) เปนแนว

ความคดิท่ียึดลกูคาเปนหลกั ในชวงหลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ผูผลติสามารถผลติสนิคาไดในปริมาณ

มากขึ้น มีการแขงขันสูง สินคามีคุณภาพดีและ

มีใหเลือกหลากหลาย ผูผลิตจะผลิตสินคาตาม

ความตองการของผูซ้ือ มีการวจิยัตลาดเกีย่วกบั

ความตองการของผูบริโภคในเรื่องของรูปแบบ 

ลักษณะของสนิคา ส ีราคา หลงัจากนัน้จึงนาํเอา

ผลการวิจัยมาผลิตเปนสินคา ในยุคนั้นเรียกได

วา “ตลาดเปนของผูซื้อ” ผูผลิตใหความสนใจ

ลกูคามากจนมคีาํกลาววา “ลกูคาเปรยีบเสมอืน

เปนพระราชา”

การผลิตในอดีตใหความสําคัญกับการมุงผลิตสินคาใหได
 ปริมาณมาก ๆ  เปนหลัก

ผูซื้อมีความตองการท่ีแตกตางกัน สงผลใหผูผลิตตอง
 ผลิตสินคาที่มีความหลากหลายมากยิง่ขึน้ เพือ่ตอบสนอง
 ตอความตองการของผูซ้ือ 9



Knowledge for
Selling
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เปนการตลาดยุคที่เนนตัวสินคา
เปนสิ่งสําคัญ ลดตนทุน ผลิต
สนิคาใหตรงกบัความตองการของ
ตลาด เพื่อสงเสริมใหผูบริโภค
เขาถึงตวัสนิคาไดงายข้ึนเนนการทําการตลาดแบบแบงกลุ ม

เปาหมาย และหาจดุเดนของตวัเอง เพือ่
เขาถงึกลุมเปาหมายแบบเฉพาะเจาะจง 
เพือ่รักษาตาํแหนงในใจของลกูคา และ
สรางความเชื่อม่ันรวมไปถึงการภักดี
ตอตราสนิคา (Brand Loyalty)

การตลาดท่ีมุงเนนการใชชองทางตาง ๆ  ผานโซเชียลมีเดีย
ไมวาจะเปนการวิจัย การโฆษณาประชาสัมพันธ การขาย
สนิคา การตอบขอซักถาม และอืน่ ๆ  เนือ่งจากมคีวามสะดวก
รวดเร็ว ทําไดทุกเวลา และประหยัดคาใชจาย มีการติดตอ
ซื้อขายสินคาและบริการอยางกวางขวางแบบไรพรมแดน

เนนเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม
มากข้ึน รวมไปถึงการเปดกวางให
ผูบรโิภคมสีวนในการออกความคดิเหน็
ตอสินคาหรือบริการมากยิ่งขึ้น

¡ÒÃµÅÒ´ÂØ¤

products
price
place
promotion

4P

LINE

Customer
Relationship
Marketing

CRM

Corporate
Social
Responsibility

CSR

Social
Media MarketingMedia Marketing

  นักการตลาดในยุคปจจุบันตอง “MARKETING 4.0” 
การเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจสูไทยเเลนด 4.0 หรือเศรษฐกิจ
ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Value-Based Economy)
เพ่ือสรางมลูคาเพิม่ใหกบัสนิคาและบรกิาร ซึง่การเปลีย่นแปลง
การตลาดที่ผานมาในแตละยุคมีลักษณะ ดังนี้

Social Media Marketing 4.0
ÂØ¤       1.0

ÂØ¤   2.0

ÂØ¤   3.0

ÂØ¤   4.0
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