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สภาพแวดล้อมการตลาด

Marketing Environment



ความหมายสภาพแวดล้อมการตลาด

สภาพแวดล้อมทมีีผลกระทบต่อการดาํเนินการทางการตลาดของธุรกิจ

ทงัทางตรงและทางอ้อม



สภาพแวดล้อมทางการตลาด

(Marketing Environment)

สภาพแวดล้อมภายใน

(Internal Environment)

บริษัท

(The Company)

ส่วนประสมการตลาด

(Marketing mix)

สภาพแวดล้อมภายนอก

(External Environment)

สภาพแวดล้อมจุลภาค

(Macro Environment)

สภาพแวดล้อมมหภาค

(Micro Environment)



สภาพแวดล้อมจุลภาค (Micro Environment)

สภาพแวดล้อมในระดับแคบมีผลกระทบกับการตลาด หรือสภาพแวดล้อมที
ใกล้ชิดกับธุรกิจ

 บริษัทไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมจุลภาคได้ แต่สามารถเจรจาต่อรองได้
ในระดับหนึง



สภาพเเวดล้อมจุลภาค ประกอบด้วย
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สภาพเเวดล้อมจุลภาค

ผู้ขายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต (Suppliers)
   ผู้ทาํหน้าทจีัดหาทรัพยากรใหธุ้รกจินาํมาใช้ผลิตสินค้าและบริการ

ผลของการขาดแคลนวัตถุดิบ 

  การผลิตขาดประสิทธิภาพ ต้นทุนการผลิตสูง 

  เสียค่าปรับ/เสียลูกค้าให้กับคู่แข่งขัน



สภาพเเวดล้อมจุลภาค (ต่อ)

คู่แข่งขัน (Competitors)
ผู้ทีทําหน้าทีในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดเดียวกันกับ

ธุรกจิ

1. คู่แข่งขันทางตรง (Direct competitors) 

= ผลิตสินคา้ประเภทเดียวกนั แต่มีตราสินคา้ทีแตกตา่งกนั (brand competitors) 

2. คู่แข่งขันทางอ้อม (Indirect competitors) 
= ผลิตสินคา้ตา่งประเภทกนั/สามารถใชท้ดแทนกนัได ้(substitutions goods)



คู่แข่งขันทางตรง



การแข่งขันในตลาดแบ่งได้  4 รูปแบบ
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ผูซ้อืเยอะ ผูข้ายเยอะ สนิคา้มคีวามเหมอืนกนั

ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์

มผูีข้ายนอ้ย หรอืมเีพยีงไม่กรีาย เขน่ ธรุกจินํามนั

ตลาดผูข้ายน้อยราย

ผูซ้อืเยอะ ผูข้ายเยอะ สนิคา้มคีวามแตกตา่งกนั

ตลาดกงึแข่งขนักงึผูกขาด

มผูีข้ายเพยีงรายเดยีว เชน่ ไฟฟ้า ,ประปา , รถไฟฟ้า
ตลาดผูกขาด



สภาพเเวดล้อมจุลภาค (ต่อ)

ตัวกลางทางการตลาด (Marketing Intermediaries)
ผู้ช่วยกระจายสินค้า ,ข่าวสาร และส่งเสริม เพอืการผลักดันสินค้าไปถึง

ผู้บริโภค

ลักษณะคนกลางทดีี
มีประสบการณใ์นการทาํงานกับธุรกิจคู่แข่งขัน
การบริหารมีประสิทธิภาพ
มีความสามารถในการบริการลูกค้าอย่างครบวงจร
มีความสามารถทางการเงนิ / เชือถือได้



สภาพเเวดล้อมจุลภาค (ต่อ)

ลูกค้า (Customer) 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัททมีคีวามจาํเป็นหรือความต้องการ มีอาํนาจใน

การซือและมีความพงึพอใจทจีะซือ

ประเภทของตลาด
ตลาดผู้บริโภค
ตลาดอุตสาหกรรม
ตลาดผู้ขายต่อ
ตลาดรัฐบาล
ตลาดต่างประเทศ



สภาพเเวดล้อมจุลภาค (ต่อ)

สาธารณะ (Public) 
ผู้ทเีกียวข้อง (stakeholder) มีส่วนได้ส่วนเสียจากการเกิดขึนและดาํเนินงาน

ของธุรกิจ

เช่น
สถาบนัการเงนิ (Financial Publics)
สือมวลชน (Media Publics)
หน่วยงานรัฐบาล (Government Publics)
กลุ่มชุมชนในทอ้งถนิ (Local Publics)



สภาพแวดล้อมมหภาค (Macro Environment)

สภาพแวดล้อมวงกว้าง อาจเป็นโอกาส หรืออุปสรรคของธุรกิจซึงมีผลกระทบต่อการ
ดาํเนินงานของบริษัท

 บริษัทไม่สามารถควบคุม และไม่สามารถเจรจาต่อรองกับสภาพแวดล้อมระดับมหภาค
ได้



สภาพแวดล้อมทางมหภาค



สภาพแวดล้อมมหภาค (Macro Environment) (ต่อ)

1. ประชากรศาสตร ์(Demographic Environment)  
เป็นการศึกษาถึงความเปลียนแปลงต่างๆทเีกิดขึนกับประชากร ประกอบไปด้วย

การศึกษาถึงการเปลียนแปลงในโครงสร้าง ด้านอายุของประชากร ระดับ
การศึกษา โครงสร้างทางครอบครัว หรือการย้ายถนิฐาน เป็นต้น 

2. เศรษฐกจิ (Economic Environment)
สภาวะมีผลต่ออาํนาจซอืและรูปแบบการใช้จ่ายเพอืการบริโภคของประชาชน



สภาพแวดล้อมมหภาค (Macro Environment) (ต่อ)

4. เทคโนโลย ี(Technological Environment)
 ปัจจบุนันีสงิแวดลอ้มทางดา้นเทคโนโลยี ไดมี้การพฒันาและเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็วนกัการตลาด

จงึจาํเป็นตอ้งคอยตดิตามการพฒันาและเปลยีนแปลงอยูเ่สมอ รวมถึงนาํเทคโนโลยีเหล่านนัมาช่วยใน

การพัฒนาหรือเป็นส่วนหนึงของกลยุทธ์การตลาด เช่น เทคโนโลยีทางด้านการผลิต หรือการ

ตดิตอ่สือสาร เป็นตน้

3. การเมืองและกฎหมาย (Political,Law Environment)
การเปลียนรฐับาล นโยบายของรฐับาลทงัในและต่างประเทศ การยอมรบัของรฐับาล ความ

สงบภายในและภายนอกประเทศ



สภาพแวดล้อมมหภาค (Macro Environment) (ต่อ)

5. สังคมและวัฒนธรรม (Cultural Environment)
ถือเป็นปัจจัยทส่ีงผลกระทบต่อพฤติกรรมในการบริโภคของผู้บริโภค  เช่น บทบาทของสตรีมีการ

ดําเนินชีวิตทีเร่งรีบมากขึน ส่งผลให้ต้องการความสะดวกสบายมากขึน หรือกระแสการรักษา
สุขภาพ การออกกาํลังกาย เป็นต้น

ปัจจัยสาํคัญทางสังคมและวัฒนธรรม
การตนืตัวด้านการอนุรักษสิ์งแวดล้อม

การตนืตัวเรืองสุขภาพ

ปัญหาการจราจร



สภาพแวดล้อมมหภาค (Macro Environment) (ต่อ)

6. ทรัพยากรธรรมชาต ิ(Natural Environment)
ปั จจุบั นผู้ บ ริ โภคทั ว โลกหันมาให้ ความสํ าคัญ กับ สิ งแวด ล้อมทางด้ าน

ทรัพยากรธรรมชาติกันมากขึน จึงส่งผลให้นักการตลาดต้องออกแบบกลยุทธ์

การตลาดเพอืใหส้อดรับกระแสดังกล่าว

    ปัจจัยทสีาํคัญทางธรรมชาติ
1. การเปลียนแปลงของฤดูกาล

2. การเพมิขนึของระดับมลพษิ

3. ภัยธรรมชาติ



แบบฝึกหัด บทท ี2

1. สภาพแวดลอ้มจลุภาคไดแ้ก่อะไรบา้ง จงอธิบาย

2. สภาพแวดลอ้มมหภาคไดแ้ก่อะไรบา้ง จงอธิบางไร

3. สภาพแวดลอ้มมีความสาํคญัตอ่การดาํเนินการทางการตลาดของธุรกิจอยา่งไร

4. สภาพแวดลอ้มทางประชากรศาสตร ์มีความครอบคลมุถึงอะไร

5. สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยีเป็นสภาพแวดลอ้มเกียวกบัอะไร




