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Components of  Marketing Plan
Analyzing marketing 

situation
1. Executive summary
2. Current Market Situation

2.1  Market Analysis
2.2 Competitors Analysis
2.3 Customer Analysis

3. Environmental Analysis 
(SWOT)

Strategic Marketing Planning
4. Marketing Objective   
5. Marketing Strategy 

5.1 STP  Marketing
5.2 Marketing Mix Strategy
• Product  and  Brand  Strategy 
• Pricing strategy 
• Supply chain Management and 

Distribution Strategy 
• IMC &  Promotional Strategy

6. Action Plan and Implementation 
7. Marketing Budgeting

- Forecasting and Expenses 

8. Marketing Control



Marketing Objectives
“Quantity + Time Frame”

• วัตถุประสงค์ด้านการเงนิ (Financial Objective)
• ต้องการผลตอบแทนจากการลงทนุของตลาดเปา้หมาย 20%
• ต้องการกําไรสทุธิ 10 ล้านบาทในปี 2548

• ต้องการสว่นครองตลาด 30% ในปี 2550 

• วัตถุประสงค์ด้านการตลาด (Marketing Objective) 
• วตัถปุระสงค์ในการขาย

• การวางตําแหนง่เพืLอการแขง่ขนั

• สร้างความภกัดีในตราสนิค้า

• สร้างการรับรู้ในตราสนิค้าจาก 15% เป็น 30%
• เพิLมชอ่งทางการจดัจําหนา่ยอีก 20% เป็นต้น



เป้าหมายและวตัถปุระสงคท์างการตลาด

ตวัอย่างเป้าหมายทางการตลาด

• รักษาลกูค้าเดิมหรือสว่นแบง่การตลาด

• เพิLมปริมาณการซื Tอของลกูค้าเดิม

• แสวงหาลกูค้าใหมห่รือเพิLมสว่นแบง่
การตลาด

• เพิLมปริมาณการซื Tอซํ Tาจากลกูค้าใหม่

• รักษาภาพลกัษณ์ของกิจการ

• สร้างการรับรู้ในตราสนิค้า

• เพืLอคืนกําไรสูส่งัคม

ตวัอย่างวัตถุประสงค์ทางการตลาด

• รักษาสว่นแบง่การตลาดให้คงอยูที่Lอตัรา 
15% ให้ได้ในไตรมาสนี T

• เพิLมปริมาณการซื Tอจากลกูค้าเดิม 10% 
ภายใน 3 เดือน

• ต้องได้สว่นแบง่การตลาดเพิLมเติมจากปีทีL
แล้ว 5%

• มีปริมาณการซื Tอซํ Tาจากลกูค้าใหม่
หลงัจากทดลองใช้แล้ว 3 เดือน

เป้าหมาย :นกัการตลาดจะสามารถกาํหนดยทุธวธิใีนการดาํเนินกจิกรรมการตลาดใหเ้ขา้เป้า

วตัถปุระสงค์ : นกัการตลาดมตีวัชีDวดัความสาํเรจ็เป็นตวัเลขเชงิปรมิาณในเวลาทีIตอ้งการได ้ 



Consumer Behavior
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Company competitive advantage
• เราเก่งเรืLองอะไร!!!!!!!!!!!!
• เราได้เปรียบเรืLองอะไรเป็นหลกัและเป็นจดุชิงความได้เปรียบในการแขง่ขนัหรือไม ่
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Marketing Mix Strategy
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แผนปฏบิตักิาร (Action Plan)

กจิกรรม 2565

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค

! Below the line

! Event

! Road show

! Concert X
! Above the line

! Bill Board 

! Local Magazine



Marketing Budgeting

กจิกรรม/โครงการ/แผนงาน 2565

การจดัทําสืLอโฆษณา 715,000

Event 206,000

Tie – in  Cinema 48,000

Product Placement

Magazine , e-Magazine

รวม 969,000



• กระบวนการทีL บริษัท จดัการแผนการตลาดเพืLอให้บรรลเุปา้หมายดั Tงเดิม

• เพืLอควบคมุแผนการตลาดด้านตา่งๆ ให้เป็นไปตามเปา้หมาย และประกนัความสาํเร็จของแผนการตลาดด้านตา่งๆ 
เชน่ การขาย สว่นครองตลาดและกําไร ฯลฯ โดยจะ ต้องวเิคราะห์และประเมินผลทางการตลาดด้านการขายและ
ด้านอืLนๆ

• เครืLองมือทีLใช้คือ การประเมินผลทางการตลาด

Marketing Control



การประเมนิผลทางการตลาด

• หมายถงึ การวดัผลการปฏิบติังานทางการตลาดและแก้ไข - ปัญหาข้อผิดพลาดเกีLยวกบัการปฏิบติังานทีLผา่นมา 
เพืLอให้เป็นไปตามแผนการตลาดทีLวางไว้ ได้แก่

• เปรียบเทียบผลการทํางานกบัแผนการตลาด วา่มีผลอยา่งไร (What) แล้วจงึ นําผลงานนั Hนไป

• เปรียบเทียบกบัเปา้หมาย กลยทุธ์หรือยทุธวิธีหรือโปรแกรมการตลาดทีPกําหนดไว้ ได้แก่ การวางแผนการตลาด เช่น วดัยอดขายได้
จริง S ล้านบาท แล้วนําไปเปรียบเทียบกบัยอดขายทีPกําหนดไว้ T ล้านบาท

• วิเคราะห์สาเหตทีุPเกิดผลในการทํางาน (Why) เป็นการค้นหาสาเหตทีุPเกิด ขึ HนจากผลการทํางานทีPแตกตา่งจากแผนทีPกําหนดไว้ 
เช่น วิเคราะห์สาเหตทีุPยอดขายตํPากวา่เปา้หมาย อาจเนืPองจากผลติภณัฑ์ล้าสมยั

• การแก้ไข เป็นการพิจารณาวา่จะทําอะไรกบัปัญหาทีPเกิดขึ Hน (What) แนวทาง การแก้ไขจะนํามาใช้ในการวางแผนการตลาด
ตอ่ไปในอนาคต เช่น ถ้าทราบสาเหตยุอดขายลดลงเนืPองจาก ผลติภณัฑ์ล้าสมยั ธรุกิจจะต้องค้นหาความต้องการของลกูค้า
เกีPยวกบัผลติภณัฑ์ใหม ่รวมทั Hงวางแผน โปรแกรมการตลาดใหมต่อ่ไป



การประเมนิผลทางการตลาด

• วิเคราะห์สาเหตทีุPเกิดผลในการทํางาน (Why) เป็นการค้นหาสาเหตทีุPเกิด ขึ HนจากผลการทํางานทีPแตกตา่งจากแผนทีPกําหนดไว้ 
เช่น วิเคราะห์สาเหตทีุPยอดขายตํPากวา่เปา้หมาย อาจเนืPองจากผลติภณัฑ์ล้าสมยั

• การแก้ไข เป็นการพิจารณาวา่จะทําอะไรกบัปัญหาทีPเกิดขึ Hน (What) แนวทาง การแก้ไขจะนํามาใช้ในการวางแผนการตลาด
ตอ่ไปในอนาคต เช่น ถ้าทราบสาเหตยุอดขายลดลงเนืPองจาก ผลติภณัฑ์ล้าสมยั ธรุกิจจะต้องค้นหาความต้องการของลกูค้า
เกีPยวกบัผลติภณัฑ์ใหม ่รวมทั Hงวางแผน โปรแกรมการตลาดใหมต่อ่ไป



THE END


