


บทที ่2

สิ่งแวดล้อมการตลาด

Marketing Environment
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ความหมายส่ิงแวดล้อมการตลาด

=ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารการตลาดและมีความสัมพันธ์กับตลาด
เป้าหมาย ซึง่อาจเป็นทัง้โอกาสหรืออุปสรรคในการด าเนินงานทางการตลาด
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ส่ิงแวดล้อมทางการตลาด

(Marketing Environment)

ส่ิงแวดล้อมภายใน

(Internal Environment)

นโยบายบริษัท

(The Company Policy)
ส่วนประสมการตลาด

(Marketing mix)

ส่ิงแวดล้อมภายนอก

(External Environment)

ส่ิงแวดล้อมจุลภาค

(Micro Environment)

ส่ิงแวดล้อมมหภาค

(Macro Environment)
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สิ่งแวดล้อมจุลภาค (Micro Environment)

= ส่ิงแวดล้อมทีใ่กล้ชิดกับธุรกิจ ซึ่งธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้ แต่สามารถเจรจา
ตอ่รองไดใ้นระดบัหน่ึงไดแ้ก่

1. ผู้ขายวัตถุดบิ
2. คู่แข่งขัน
3. คนกลางทางการตลาด
4. ลูกค้า
5. สาธารณชน

5



1. ผู้ขายวัตถุดบิ

3. คนกลางทางการตลาด

5. สาธารณชน

4. ตลาด
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2. คู่แข่งขัน

สิ่งเเวดล้อมจุลภาค ประกอบด้วย



ส่ิงเเวดล้อมจุลภาค (ต่อ)

1. ผู้ขายวัตถุดบิ/ ปัจจัยการผลิต (Suppliers)
➢ ผู้ท าหน้าทีจ่ัดหาทรัพยากรใหธุ้รกจิน ามาใช้ผลิตสินค้าและบริการ

• ราคา
• ปริมาณ
• คุณภาพ
• การจัดส่งสินค้าทีเ่ทีย่งตรง และรวดเร็ว
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ส่ิงเเวดล้อมจุลภาค (ต่อ)

2. คู่แข่งขัน (Competitors)
= ธุรกิจอื่นที่น าเสนอผลิตภัณฑ ์เพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน

ตลาดเดยีวกันกับธุรกิจเรา

1. คู่แข่งขันทางตรง (Direct competitors) 

= ธุรกิจอ่ืนท่ีผลิตสินคา้ประเภทเดียวกนั แตมี่ตราสินคา้ท่ีแตกตา่งกนั
2. คู่แข่งขันทางอ้อม (Indirect competitors) 
= ธุรกิจอ่ืนท่ีผลิตสินค้าต่างประเภทกันแต่สามารถใช้ทดแทนกันได้ (substitutions 

goods)
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ส่ิงเเวดล้อมจุลภาค (ต่อ)

3. คนกลางทางการตลาด (Marketing intermediaries)
= ผู้ช่วยกระจายสินค้า ข่าวสาร ขนส่ง เก็บรักษาสินค้า และส่งเสริม เพือ่

การผลักดนัสินค้าไปถงึผู้บริโภค

ลักษณะคนกลางทีด่ี
➢มปีระสบการณใ์นการท างานกับธุรกจิคู่แข่งขัน
➢มปีระสทิธิภาพในการบริหาร
➢มคีวามสามารถในการบริการลูกค้าอย่างครบวงจร
➢มคีวามสามารถทางการเงนิ/ เชือ่ถอืได้
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ส่ิงเเวดล้อมจุลภาค (ต่อ)
4. ตลาด (Market) 

กลุ่มบุคคลทีซ่ือ้สินค้าหรือคาดว่าจะซือ้สินค้าของธุรกจิ  แบ่งได้เป็น 2
ลักษณะ คือ 

4.1 ตลาดผู้บริโภค
4.2 ตลาดอุตสาหกรรม
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ส่ิงเเวดล้อมจุลภาค (ต่อ)
5. สาธารณะ (Public) 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง (stakeholder) มีส่วนได้ส่วนเสียจากการเกิดขึน้และด าเนินงาน
ของธุรกิจ

เช่น
➢สถาบันการเงนิ (Financial Publics)
➢สื่อมวลชน (Media Publics)
➢หน่วยงานรัฐบาล (Government Publics)
➢กลุ่มชุมชนในทอ้งถิน่ (Local Publics)

11



สิ่งแวดล้อมมหภาค (Macro Environment)

➢ส่ิงแวดล้อมวงกว้าง อาจเป็นโอกาส หรืออุปสรรคของธุรกิจซึ่งมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท

➢ บริษัทไม่สามารถควบคุม และไม่สามารถเจรจาต่อรองกับส่ิงแวดล้อมระดบัมหภาคได้
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1. ประชากรศาสตร์

4. เทคโนโลยี

2. เศรษฐกจิ

6. ทรัพยากรธรรมชาติ

5. สังคมและวัฒนธรรม
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3. การเมอืงและกฎหมาย

สิ่งเเวดล้อมมหภาค ประกอบด้วย



สิ่งแวดล้อมมหภาค (Macro Environment) (ต่อ)

1. ประชากรศาสตร ์(Demographic Environment) 
➢เป็นการศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงต่างๆทีเ่กิดขึน้กับประชากร ประกอบไปด้วย
การศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงในโครงสร้าง ด้านอายุของประชากร ระดับ
การศึกษา โครงสร้างทางครอบครัว หรือการย้ายถิน่ฐาน เป็นตน้ 

2. เศรษฐกจิ (Economic Environment)        
➢สภาวะมีผลตอ่อ านาจซือ้และรูปแบบการใช้จ่ายเพือ่การบริโภคของประชาชน
➢วัฎจักรเศรษฐกิจ  1) ฟ้ืนตวั 2) รุ่งเรือง 3) ถดถอย 4) ตกต ่า
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สิ่งแวดล้อมมหภาค (Macro Environment) (ต่อ)
3. ธรรมชาต ิ(Natural Environment)
➢ปั จ จุ บัน ผู้บ ริ โภคทั่ ว โลกหันมาให้ความส า คัญ กับ ส่ิ งแวด ล้อมทางด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติกันมากขึ้น จึงส่งผลให้นักการตลาดต้องออกแบบกลยุทธ์
การตลาดเพือ่ใหส้อดรับกระแสดงักล่าว

ปัจจัยทีส่ าคัญทางธรรมชาติ
1. การเปล่ียนแปลงของฤดกูาล
2. การขาดแคลนวัตถุดบิ
3. การเพิม่ขึน้ของระดบัมลพษิ
4. ภยัธรรมชาติ
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สิ่งแวดล้อมมหภาค (Macro Environment) (ต่อ)

4. เทคโนโลย ี(Technological Environment)
➢ ปัจจบุนันีส้ิ่งแวดลอ้มทางดา้นเทคโนโลยี ไดมี้การพฒันาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็นกัการตลาด

จงึจ าเป็นตอ้งคอยติดตามการพฒันาและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงน าเทคโนโลยีเหลา่นั้นมาช่วยใน
การพัฒนาหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาด เช่น เทคโนโลยีทางด้านการผลิต หรือการ
ติดต่อสื่อสาร เป็นตน้
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•5. การเมืองและกฎหมาย (Political & Law Environment)
➢การเปลี่ยนรฐับาล นโยบายของรฐับาลทั้งในและต่างประเทศ การยอมรบัของรฐับาล 
ความสงบภายในและภายนอกประเทศ

สิ่งแวดล้อมมหภาค (Macro Environment) (ต่อ)
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สิ่งแวดล้อมมหภาค (Macro Environment) (ต่อ)

6. สังคมและวัฒนธรรม (Cultural Environment)
➢ถอืเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรมในการบริโภคของผู้บริโภค  เช่น บทบาทของสตรีมีการ
ด าเนินชีวิตที่เร่งรีบมากขึ้น ส่งผลให้ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น หรือกระแสการรักษา
สุขภาพ การออกก าลังกาย เป็นต้น

ปัจจัยส าคัญทางสังคมและวัฒนธรรม
➢การตืน่ตัวด้านการอนุรักษส์ิง่แวดล้อม
➢การตืน่ตัวเร่ืองสุขภาพ
➢การเปลีย่นแปลงวัฒนธรรม
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แบบฝึกหดั บทที ่2

1.  สิ่งแวดลอ้มจลุภาคไดแ้ก่อะไรบา้ง จงอธิบายมาพอสงัเขป
2. ใหน้กัศกึษายกตวัอย่างคูแ่ขง่ขนัทางตรง และคูแ่ขง่ขนัทางออ้ม มาประเภทละ 1

ตวัอย่าง
3. สิ่งแวดลอ้มมีความส าคญัตอ่การด าเนินการทางการตลาดของธรุกิจอย่างไร
4. สิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติ มีผลตอ่การด าเนินธุรกิจในปัจจบุนัอยา่งไร 
5. ปัจจบุนัสิ่งแวดลอ้มทางเทคโนโลยีมีผลตอ่พฤติกรรมของผูบ้รโิภคอยา่งไร

19




