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ส่ วนประสมการตลาด ( Marketing Mix )
ความหมายและองค์ ประกอบของส่ วนประสมการตลาด
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องค์ประกอบที่สาคัญในการดาเนินงานการตลาด
เป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกล
ยุทธ์ทางการตลาด ( ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541: 35-36, 337 )
ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ผลิ ตภั ณฑ์ (Product) การจัดจาหน่าย (Place) การ
กาหนดราคา (Price) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกส่วนประสมทางการตลาดได้อีก
อย่างหนึ่งว่า 4’Ps ส่วนประกอบทั้ง 4 ตัวนี้ ทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน P แต่ละตัวมีความสาคัญเท่าเทียมกัน
แต่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์ โดยเน้นน้าหนักที่ P ใดมากกว่ากัน เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของเป้าหมายทางการตลาด คือ ตัวผู้บริโภค
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยแรกที่จะแสดงว่ากิจการพร้อมจะทาธุรกิจได้ กิจการนั้น
จะต้องมีสิ่งที่จะเสนอขาย อาจเป็นสินค้าที่มีตัวตน บริการ ความคิด (Idea) ที่จะตอบสนองความต้อง การ
ได้ การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น นักการตลาด มักจะศึกษาผลิตภัณฑ์ในรูปของผลิต ภัณฑ์เบ็ดเสร็จ (Total
Product) ซึ่งหมายถึง ตัวสินค้า บวกกับความพอใจและผลประโยชน์อื่นที่ผู้บริโภคได้รับจากการซื้อสินค้านั้น
ผู้บ ริห ารการตลาดจะต้องมีการปรั บปรุ งสิ นค้าหรือบริการที่ผ ลิ ตขึ้นมาให้ส อดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นถึงการสร้างความพอใจให้แก่ผู้ บริโภคและสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นสาคัญ
ในการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จะต้องศึกษาปัญหาต่างๆ ที่ครอบคลุมถึงการเลือกตัวผลิตภัณฑ์ หรือ สาย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การเพิ่ ม หรื อ ลดชนิ ด ของสิ น ค้ า ในสายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในเรื่ อ งคุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง การให้บริการประกอบการขาย การรับประกัน ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา
จาหน่ายตอบสนองความต้องการของผู้บริโ ภคกลุ่มใด วงจรผลิตภัณฑ์ของสินค้ามีระยะเวลานานเท่าใด ในแต่
ละช่ว ง เวลาของวงจรผลิ ตภัณฑ์นั้น นักบริ หารการตลาดควรจะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไร และเมื่อ
ต้องการที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่กิจการ ธุรกิจจะต้องมีการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอด
คล้องกับความต้องการของตลาดได้อย่างไร
ปั จ จุ บั น จะเห็ น ได้ ว่ า ผู้ บ ริ โ ภคให้ ค วามสนใจและพิ ถี พิ ถั น ในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า มากกว่ า แต่
ก่อน บทบาทของการบรรจุ ภัณฑ์จึ งมีความส าคัญต่ อตัว ผลิ ตภั ณฑ์อ ย่างยิ่ ง การบรรจุภัณ ฑ์จะก่อให้ เกิ ด
ประโยชน์หลักอยู่ 2 ประการด้วยกัน คือ เป็นการป้ องกันคุณภาพของสินค้ าและช่วยส่งเสริมการจาหน่าย
ดังนั้ น รู ปร่ างของภาชนะบรรจุ ห รือหี บห่ อในปัจจุบันจึงมีสี สันสะดุดตา และวัสดุที่ใช้ทาหีบห่ อแปลกใหม่
กว่าเดิม บ่อยครั้งที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าโดยคานึงถึงตัวบรรจุภัณฑ์มากกว่าตัวสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ขึ้นมาจาหน่ายในตลาดจะต้องมีการกาหนดตราสินค้าและเครื่องหมายการค้า เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า
ผลิ ตภัณฑ์นั้ น เป็ น ของผู้ ผ ลิ ตรายใดรายหนึ่ งอย่างชัดเจน ตราสิ นค้าเป็นสิ่ งมีประโยชน์แก่ผู้บริโ ภค ทาให้
ผู้บริโภคทราบว่าสินค้าชนิดนั้น เป็นของผู้ผลิตรายใด ผู้บริโภคจะสามารถใช้ประสบการในอดีตมาช่วยในการ
ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น โดยมิต้องสอบถามข้อมูลอยู่ตลอดเวลาและเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น
2. การจัดจาหน่าย (Place or Distribution) ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตผลิตขึ้นมาได้นั้น ถึงแม้ว่า
จะมีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถ้าผู้บริโภคไม่ทราบแหล่งซื้อและไม่สามารถจะจัดหามาได้เมื่อเกิดความต้องการ
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ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ ดังนั้น นักการตลาดจึงจาเป็นต้อง
พิจ ารณาว่ าที่ไหน เมื่อไร และโดยใครที่จ ะเสนอขายสิ นค้า การจัดจ าหน่ายเป็นเรื่องที่ซั บซ้อน แต่ก็เป็ น
สิ่งจาเป็นที่ต้องศึกษา
การจั ด จ าหน่ า ยแบ่ ง กิ จ กรรมออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ช่ อ งทางจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ( Channel
of Distribution) เน้ น การศึกษาถึงชนิ ดของช่องทางการจาหน่ายว่าจะใช้วิธีการขายสิ นค้าให้ กับผู้ บริโ ภค
โดยตรง หรื อ การขายสิ น ค้ า ผ่ า นสถาบั น คนกลางต่ า งๆ บทบาทของสถาบั น คนกลางต่ า งๆ เช่ น พ่ อ ค้ า
ส่ง (Wholesalers ) พ่อค้าปลีก (Retailers) และตัวแทนคนกลาง (Agent Middleman) ที่มีต่อตลาด อีก
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดจาหน่ายสินค้า คือ การแจกจ่ายตัวสินค้า (Physical Distribution) การกระจาย
สินค้าเข้าสู่ตัวผู้บริโภค การเลือกใช้วิธีการขนส่ง Transportation) ที่เหมาะสมในการช่วยแจกจ่ายสินค้า สื่อ
การขนส่งได้แก่ การขนส่งทางอากาศ ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรือ และทางท่อ ผู้บริหารการตลาดจะต้อง
คานึงว่าจะเลือกใช้สื่ออย่างใดถึงจะดีที่สุด โดยเสียค่าใช้จ่ายต่าและสินค้านั้ นไปถึงลูกค้าทันเวลา ขั้นตอนที่
สาคัญอีกประการหนึ่งในการแจกจ่ายตัวสินค้า คือ ขั้นตอนของการจัดเก็บรักษาสินค้า (Storage) เพื่อรอการ
จาหน่ายให้ทันเวลาที่ผู้บริโภคต้องการ
3. การกาหนดราคา (Price) เมื่อธุรกิจได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมา รวมทั้งหาช่องทางการ
จัดจาหน่ายและวิธีการแจกจ่ายตัวสินค้าได้แล้ว สิ่งสาคัญที่ธุรกิจจะต้องดาเนินการต่อไป คือ การกาหนดราคา
ที่เหมาะสมให้กับผลิตภัณฑ์ที่จะนาไปเสนอขายก่อนที่จะกาหนดราคาสินค้า ธุรกิจต้องมีเป้าหมายว่าจะตั้งราคา
เพื่อต้องการกาไร หรือเพื่อขยายส่วนถือครองตลาด (Market Share) หรือเพื่อเป้าหมายอย่างอื่น อีกทั้งต้องมี
การใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาที่จะทาให้เกิดการยอมรับจากตลาดเป้า หมายและสู้กับคู่แข่งขันได้ในการแข่งขัน
ในตลาด กลยุทธ์ราคาเป็นเครื่องมือที่คู่แข่งขันนามาใช้ได้ ผลรวดเร็วกว่าปัจจัยอื่นๆ เช่น การลดราคา หรืออาจ
ตั้งราคาสินค้าให้ สูงส าหรั บสิน ค้าที่มีลั กษณะพิเศษในตัว ของมันเอง เพื่อแสดงภาพพจน์ที่ดี อาจใช้ผลทาง
จิตวิทยามาช่วยเสริมการตั้งราคา การตั้งราคาสินค้าอาจมีนโยบายการให้สินเชื่อหรือนโยบายการให้ส่วนลดเงิน
สดส่วนลดการค้า หรือส่วน ลดปริมาณ ฯลฯ นอกจากนั้นธุรกิจจะต้องคานึงถึงกฎข้อบังคับทางกฎหมายที่จะมี
ผลกระทบต่อราคาด้วย ราคามูลค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กับราคาผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา เขาจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผู้กาหนด
กลยุทธ์การตลาดด้านราคาต้องคานึงถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้
3.1 คุณค่าที่รับรู้ ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาว่าการยอมรับของลูกค้าใน
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคานั้น ผลิตภัณฑ์นั้น
3.2 ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
3.3 การแข่งขัน
3.4 ปัจจัยอื่นๆ
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการติดต่อสื่อสารไป
ยังตลาดเป้าหมาย การส่งเสริมการตลาดเป็นวิธีการที่จะบอกให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย
วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาด เพื่อบอกให้ลูกค้าทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ออกจาหน่ายใน
ตลาดพยายามชักชวนให้ลูกค้าซื้อและเพื่อเตือนความทรงจากับตัวผู้บริโภค
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การส่งเสริ มการตลาดจะต้องมีการศึกษาถึงกระบวนการติดต่อสื่อสาร (Communication
Process) เพื่อเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับกับผู้ส่ง การส่งเสริมการตลาดมี เครื่องมือสาคัญที่จะใช้อยู่ 4
ชนิดด้วยกัน ที่เรียกว่าส่วนผสมของการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ได้แก่
4.1 การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) เป็นการเสนอขายสินค้าแบบ
เผชิญหน้ากัน (Face-to-Face) พนักงานขายต้องเข้าพบปะกับผู้ซื้อโดยตรงเพื่อเสนอขายสินค้า การส่งเสริม
การตลาดโดยวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่เสียค่าใช้จ่ายสูง
4.2 การโฆษณา (Advertising) หมายถึงรูปแบบของการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริม
การตลาด โดยมิได้อาศัยตัวบุคคลในการนาเสนอหรือช่วยในการขาย แต่เป็นการใช้สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา อินเตอร์เนท (Internet) สื่อโฆษณาเหล่านี้จะสามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคเป็นกลุ่มใหญ่ เหมาะสาหรับสินค้าที่ต้องการกระจายตลาดกว้าง
4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมที่ทาหน้าที่ช่วย
พนั กงานขายและการโฆษณาในการขายสิ นค้า การส่งเสริ มการขายเป็นการกระตุ้นผู้ บริโภคให้ เกิดความ
ต้องการในตัวสินค้า การส่งเสริมการขายจัดทาในรูปของการแสดงสินค้า การแจกของตัวอย่าง แจกคูปอง ของ
แถม การใช้แสตมป์เพื่อแลกสินค้าการชิงโชคแจกรางวัลต่างๆ ฯลฯ
4.4 การเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ (Publicity and Public Relation) ใน
ปัจจุบันธุรกิจมักสนใจภาพพจน์ของกิจการ ธุรกิจได้ใช้เงินจานวนมากเพื่อสร้างชื่อเสียงและภาพพจน์ของ
กิ จ การ ปั จ จุ บั น องค์ ก รธุ ร กิ จ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ เ น้ น ที่ ก ารแสวงหาก าไร (Maximize Profit) เพี ย งอย่ า ง
เดียว ต้องเน้นที่วัตถุประสงค์ของการให้บริการแก่สังคมด้วย (Social Objective) เพราะความอยู่รอดของ
องค์การธุรกิจจะขึ้นอยู่กับการยอมรับของกลุ่มผู้บริโภคในสังคม ถ้าหากกลุ่มผู้บริโภคต่อ ต้านหรือมีความคิด
ว่าองค์การธุรกิจแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนมากจนไม่คานึงถึงสังคม หรือผู้บริโภค เช่น การผลิตสินค้า แล้ว
ปล่อยน้าเสียลงแม่น้า หรือทาให้อากาศเป็นพิษ ก่อให้เกิดผลเสียแก่ส่วนรวม โดยมิได้หาวิธีแก้ไข จะสร้าง
ภาพพจน์ที่ไม่ดีขององค์การธุรกิจ
หรือตัวอย่างของ บริษัทบุญรอดบริเวอรี่ จากัด เป็นกิจการขายเบียร์ ซึ่งมีส่วนในการเสนอสิ่งที่เป็นพิษ
ภัยต่อประชาชน จึงพยายามทาป้ายโฆษณาเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ ด้วยการเสนอเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เป็นการชดเชย เบี่ยงเบนความรู้สึกต่อต้านของสังคม หากกลุ่มผู้บริโภคไม่พอใจและไม่
ต้องการซื้อสินค้าและบริการของผู้ผลิต ย่อมเป็นสาเหตุที่จะจากัดการเจริญเติบโตของธุรกิจได้
4.5.กระบวนการ (Process) เป็ น การสร้ า งสรรค์ แ ละการส่ ง มอบส่ ว นประกอบของ
ผลิตภัณฑ์โดยอาศัยกระบวนการที่วางแผนมาเป็นอย่างดี กลยุทธ์ที่สาคัญสาหรับการบริการ คือ เวลาและ
ประสิทธิภาพในการบริการ ดังนั้นกระบวนการบริการที่ดีจึงควรมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในกาส่งมอบ
รวมถึงต้องง่ายต่อการปฏิบัติการ เพื่อที่พนักงานจะได้ไม่เกิดความสับสน ทางานได้อย่างถูกต้องและมีแบบแผน
เดียวกันและงานที่ได้ต้องดีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
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ส่ วนประสมการตลาด7 อย่ าง หรือ Marketing Mix 7P's
ธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ (Service Industry) มีความแตกต่างจากธุรกิจอุตสาหกรรมสินค้า
อุปโภคและบริโภคทั่วไป เพราะมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ (Tangible Product) และผลิตภัณฑ์ที่จับต้อง
ไม่ได้ (Intangible Product) เป็นสินค้าและบริการที่นาเสนอต่อลูกค้าหรือตลาด กลยุทธ์การตลาดที่
นามาใช้กับธุรกิจการบริการจาเป็นที่จะต้องจัดให้ มีส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างจากการตลาด
โดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มีการต้อนรับขับสู้ (Hospitality) เป็นหัวใจหลักในการทาธุรกิจ
ศาสตราจารย์ ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler) กูรูด้านการตลาดชั้นนาของโลก ได้ให้แนวคิดส่วน
ประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจ บริการ (Service Marketing Mix) ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่
ให้ บ ริ ก ารซึ่ง เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ แ ตกต่ างสิ น ค้ าอุ ป โภคและบริโ ภคทั่ ว ไป จ าเป็ น จะต้อ งใช้ ส่ ว นประสมการตลาด
(Marketing Mix) 7 อย่าง หรือ 7P's ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจาเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบ
ให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2
ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้(Tangible Products) และ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible
Products)
2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของ
บริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกาหนดราคาการ
ให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจาแนกระดับบริการที่ต่างกัน
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) เป็น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการนาเสนอ
บริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่นาเสนอ ซึ่งจะต้อง
พิจารณาในด้านทาเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการนาเสนอบริการ (Channels)
4. ด้านการส่งเสริม (Promotions) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสาคัญในการติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้ เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริการและเป็นกุญแจสาคัญของ
การตลาดสายสัมพันธ์
5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อ
ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้ าหน้าที่ผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อ
ผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร
6. ด้านกายภาพและการนาเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) เป็นแสดงให้
เห็นถึงลักษณะทางกายภาพแลการนาเสนอให้กับลูกค้าให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม
ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาด
เรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ ที่
นาเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ
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ส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 อย่างข้างต้นเป็นสิ่งสาคัญต่อการกาหนดกลุยทธ์ต่างๆ ทางด้านการตลาด
ของธุรกิจ ที่จะต้องมีการจัดส่วนประสมแต่ละอย่างให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจและของ
อุตสาหกรรมที่แตกต่างกันไปไม่มีสูตรที่ตายตัว

แหล่งข้อมูล : http://publicandprivategolfcourses.blogspot.com/2012/12/blog-post_3290.html

