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Market Business Strategies (กลยทุธ์การตลาดกบัการท าธุรกิจ) 
การตลาด หมายถึง การประยกุต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการเลือกกลุม่เปา้หมาย การเข้าถึง
กลุม่เปา้หมาย การรักษากลุ่มเปา้หมายและการสร้างการเตบิโตของกลุม่เปา้หมาย ผ่านการ
ออกแบบ การสง่มอบและการส่ือสารสูก่ลุม่ลกูค้าอย่างมีคณุคา่ ด้วยกลยทุธ์ตา่งๆท่ีเหมาะสมเพ่ือ
พฒันาธุรกิจให้เกิดการเตบิโตในทิศทางบวก 
 
Core Concept of Marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Step 1: ส ารวจความต้องการเชิงลกึจากกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย และท าความเข้าใจ 
Step 2: น าความต้องการมาพฒันาหรือสร้างเป็นสินค้า/ผลิตภณัฑ์ตา่งๆ 
Step 3: สร้างคณุคา่ มลูคา่และความพงึพอใจให้กบัตวัสินค้า/ผลิตภณัฑ์ และบริการเพ่ือสง่มอบถึงลกูค้า 
Step 4: เข้าสูก่ารแลกเปล่ียนความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผู้ขายและผู้ ซือ้ 
Step 5: ผนวกกลยทุธ์และทฤษฎีทางการตลาดท่ีถกูต้องและเหมาะสม 
Step 6: สร้างยอดขายให้เป็นท่ีพงึพอใจ และมีการเตบิโตอย่างตอ่เน่ือง 
 
 
 
 



ส่ิงส ำคัญในกำรสร้ำงควำมพงึพอใจและกำรส่งมอบคุณค่ำสู่มือลูกค้ำ 
Value and Satisfaction 

Value คณุคา่ คือ หวัใจหลกัของการตลาด นัน่หมายถึงการสง่มอบคณุและผลประโยชน์ท่ี
ลกูค้าควรจะได้รับจากการใช้บริการหรือสินค้าคณุ ซึง่สมเหตสุมผลกบัราคาขายของสินค้า 

Sactisfaction ความพงึพอใจ ซึง่เกิดจากการเปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้ท่ีเกิดขึน้และ
ความคาดหวงัท่ีลกูค้าคาดว่าจะได้รับจากการใช้สินค้าหรือบริการนัน้ๆ เม่ือใดก็ตามท่ีการรับรู้สงู
เกินกวา่ความคาดหวงัท่ีตัง้ไว้ ยอ่มเกิดความพงึพอใจและประสบการณ์ท่ีดีตอ่สินค้าหรือบริการ 

กลยทุธ์ทางการตลาดมีทางเลือกท่ีหลากหลาย และเพิ่มทวีคณูมากขึน้เร่ือยๆตามยคุตาม
สมยัท่ีเทคโนโลยีได้รับการ upgrade อยูเ่สมอๆ กลยทุธ์การตลาดก็เชน่กนั ปัจจบุนัท่ีการ
ประยกุต์ใช้ กลยทุธ์การตลาดแบบบรูณาการ หรือท่ีเรียกวา่ “Marketing Mix” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marketing Mix หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีเกิดจากการผสมผสานเทคนิคและ
วิธีการตา่งๆเข้าด้วยกนั เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทางการตลาด ได้แก่ การสร้างยอดขายให้เป็นท่ี
พงึพอใจ การขยายชอ่งทางการตลาดท่ีเหมาะสมและเกิดประสิทธิผล หรือการขยายฐานลกูค้า ผู้
ซือ้ให้เพิ่มมากขึน้ เป็นต้น อดีตมีองค์ประกอบของเคร่ืองมือนีถ้กูเรียกว่า 4Ps ซึง่ประกอบด้วย 
Product สินค้าหรือบริการท่ีเสนอให้กบัลกูค้า โดยมีท่ีมาจากความต้องการของลกูค้าเป็นส าคญั 
ทัง้นีต้้องมีความแตกตา่งและโดดเดน่ 

Price เป็นหนึง่ในองค์ประกอบส าคญัตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้า/บริการนัน้ๆ โดยมีท่ีมาจาก
วิธีการก าหนดราคา ดงันี ้

 การก าหนดราคาตามลกูค้า 
 การก าหนดราคาตามคูแ่ขง่ในตลาด 
 การก าหนดราคาตามการคดิต้นทนุ + ก าไร 

Promotion วิธีการน าเสนอสินค้าเพ่ือส่ือสารและสง่ข้อมลูนัน้ไปสูล่กูค้า เชน่ โฆษณาตา่งๆ
ผา่นการจดักิจกรรม เป็นต้น เพ่ือดงึดดูความสนใจในการขาย ซึง่หากมองในแง่ธุรกิจจะสามารถ
สง่เสริมการขายได้เป็นอยา่งดี หากกิจกรรม Promotion นัน้มีความน่าสนใจเพียงพอ และคุ้มคา่กบั
สิ่งท่ีลกูค้าจะได้รับ องค์ประกอบของ Promotion ได้แก่ 

 Advertising การโฆษณาเพ่ือสง่เสริมการขายและสร้าง impact ให้กบัแบรนด์สินค้า 
 Personal Selling การขายตรง โดยผ่านพนกังานขายซึง่จะเป็นบคุคลท่ีเป็นแรงกระตุ้นให้

ผู้บริโภคตดัสินใจซือ้สินค้ามากขึน้ 
 Sales promotion การมอบสิทธิพิเศษให้กบัลกูค้า 
 Public Relationship การสร้างความสมัพนัธ์ด้วยวิธีการตา่งๆสูส่าธารณชน เพื่อให้แบ

รนด์เป็นท่ีรับรู้และเป็นท่ียอมรับจากตลาดกลุม่เปา้หมาย 
 Word of mouth-Viral advertising การสร้างพลงัทางการค้าด้วยกลยทุธ์การบอกตอ่โดย

ลกูค้าถึงลกูค้าเอง 
Place แหลง่การขายสินค้า/บริการตา่งๆท่ีมีจดุประสงค์เพ่ือการกระจายสินค้าไปยงักลุม่

ลกูค้า ซึง่ต้องคดัเลือกให้มีความเหมาะสมกบัประเภทสินค้า และความต้องการของลกูค้าตาม
แหลง่ตา่งๆด้วย จงึจะเกิดประสิทธิผลทางการค้าสงูสดุ 
แตปั่จจบุนันีค้วามก้าวหน้าทัง้ทางทฤษฎีและปฏิบตั ิไม่สามารถหยดุยัง้การเติบโตทางการตลาดได้
เชน่กนั กลยทุธ์ 4Ps ได้รับการพฒันาเพิ่มจนกลายเป็น 7Ps เพ่ือรองรับการท าธุรกิจยคุใหมท่ี่
กว้างขวางและล า้หน้ามากกวา่เดมิ 



 
 
สิ่งท่ีเพิ่มเตมิจาก 4Ps ได้แก่ 

 People การสร้างความเช่ือมัน่ผา่นตวับคุคล ได้แก่ พนกังานขายหรือบคุคลท่ีลกูค้าจะต้อง
มีปฏสมัพนัธ์ทางการค้าระหวา่งกนั 

 Process การสร้างระบบทางการค้าเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้า/บริการได้สะดวก 
รวดเร็ว และสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้า 

 Physical Evidence การออกแบสถานท่ีรับบริการหรือแหลง่ซือ้ขายสินค้าให้มีความนา่
ประทบัใจ เกิดการจดจ าในทกุรายละเอียด เพื่อสร้างการรับรู้ท่ีดีแก่ลกูค้า  

 
กลยุทธ์ 7Ps ต้องมำคู่ขนำนกับกลยุทธ์ 7Cs 
PRODUCT-CUSTOMER 
การสร้างและพฒันาตวัสินค้าต้องมาควบคูก่บัการสร้างความพงึพอใจและตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้า 
PRICE-COST 
การตัง้ราคายอ่มมีท่ีมาจากต้นทนุของสินค้า จงึเป็นต้นเหตขุองการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือ
การขายท่ีสมดลุ 
PROMOTION-COMMUNICATION 
การสง่เสริมการขายจะสร้างการรับรู้สู่กลุม่ลกูค้าได้ตอ่เม่ือมีการส่ือสารข้อมลูด้วยข้อความท่ี
นา่สนใจเพียงพอตอ่การจดัสินใจซือ้สินค้า/บริการ 
 



PLACE-CONVENIENCE 
แหลง่ในการซือ้-ขายสินค้า ย่ิงมีความสะดวกและรวดเร็ว สามารถอ านวยประโยชน์แก่ผู้บริโภค
ได้มากเพียงใด ยิ่งสร้างความประทบัใจและเป็นผลให้ลกูค้ากลบัมาใช้บริการซ า้ได้มากเทา่นัน้ ถือ
เป็นการเพิ่ม Brand Loyalty ทางหนึง่ให้กบัธุรกิจก็เป็นได้ 
PEOPLE-CARING 
การให้ความใสใ่จกบัลกูค้าอยา่งจริงจงัและจริงใจในทกุรายละเอียดเพ่ือเอาชนะใจลกูค้า ตลอดจน
พนกังาน ดแูลเสมือนเขาเป็นทีมร่วมงาน พ่ีน้องในครอบครัวเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจในการท างาน
ท่ีดีและมีศกัยภาพ 
PROCESS-C0-ORDINATED 
การร่วมมือร่วมใจกนัท าผลงานในขัน้ตอนและกระบวนการตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเหมาะสม ไม่
แบง่แยกหรือก้าวก่ายการท างานจนเกินขอบเขต แตอ่าศยัการท างานร่วมกนั 
PHISICAL EVIDENCE-CONFIRMATION 
การสร้างความเช่ือมัน่ ความมัน่คงให้เกิดขึน้กบัลกูค้าผา่นความประทบัใจในทกุรายละเอียด ซึง่
สามารถสร้างการรับรู้นีไ้ด้จากบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีลกูค้าสมัผสัถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Target and Positioning 
ถึงเวลาต้องท าความรู้จกักบัลกูค้าคณุ! สิ่งท่ีคณุต้องเรียนรู้ และตัง้มัน่เพ่ือการวางแผนการตลาดท่ี
เหมาะสม 
 

 
 
Segmentation : กลุม่เปา้หมายทางการตลาดท่ีองค์กรคณุต้องจ ากดัขอบเขตให้แนช่ดั วา่อยูใ่น
ประเภทไหน เล็กหรือใหญ่เท่าใด เพ่ือการสร้างหรือพฒันาสินค้า/บริการให้ครอบคลมุและมี
ประสิทธิภาพตอบโจทย์กลุม่ลกูค้านัน้ๆ เชน่  

 สถานภาพโดยรวม อาย ุเพศ อาชีพ เป็นต้น 
(ยิ่งก าหนดขอบเขตรายละเอียดมากเทา่ใด ย่ิงสามารถ scope กลุม่ลกูค้าคณุได้มากเท่านัน้) 

 สถานภาพทางกาย หมายถึงองค์ประกอบภายนอก ได้แก่ งานอดเิรก ไลฟ์สไตล์ เป็นต้น 
(เป็นปัจจยัเสริมท่ีท าให้คณุท าความรู้จกักลุม่ลกูค้าเปา้หมายได้ชดัเจนยิ่งขึน้) 

 พฤตกิรรมทางสงัคม หมายถึง พฤตกิรรมการซือ้สินค้า ได้แก่ ความถ่ีในการซือ้สินค้า 
แหลง่สถานท่ีท่ีซือ้สินค้าเป็นประจ า เป็นต้น 

(เป็นปัจจยัท่ีชว่ยให้เราเข้าใกล้ลกูค้าได้รวดเร็วและตรงประเดน็มากขึน้) 
 
การแบง่ Segmentation ท่ีเกิดผลดีและเป็นประโยชน์แก่การท าการตลาด ควรมีองค์ประกอบ ดงันี ้

 Measurable สามารถวดัผลได้อย่างชดัเจน 

 Accessible สามารถเข้าถึงกลุม่เปา้หมายนัน้ๆได้ 

 Substantial เป็นข้อมลูท่ีเป็นจริง เพื่อให้ทราบความต้องการแท้จริงของผู้บริโภค 

 Differentiable มีความแตกตา่ง เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีครอบคลมุและหลากหลายในการ
เปรียบเทียบ 

 Actionable สามารถเข้าศกึษาข้อมลูและเกิดการกระท าท่ีชดัเจน 
 
 
 



Target Marketing :  
กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย หมายถึง กลุม่ผู้บริโภคท่ีมีก าลงัในการซือ้สินค้า ซึง่อยูบ่นพืน้ฐาน

ความต้องการเดียวกนั และคณุลกัษณะตามท่ีองค์กรก าหนดเพ่ือเสนอขายสินค้า/บริการไปยงักลุม่
ลกูค้านี ้
 
สิ่งท่ีต้องค ำนึงถงึในกำรก ำหนด Target 

 ขนาดของกลุม่เปา้หมายทางการตลาดว่าใหญ่หรือเล็กแคไ่หน การเตบิโตของ
กลุม่เปา้หมายนัน้วา่มีโอกาสขยายมากขึน้หรือไม่ 

 โครงสร้างของกลุม่เปา้หมาย ได้แก่ คูแ่ขง่ทางการตลาดมากหรือน้อย ความหลากหลาย
ของสินค้าภายใต้แบรนด์ อ านาจการซือ้ของผู้บริโภค และอ านาจของ suppliers ในการ
ผลิต 

 เปา้หมายท่ีชดัเจนขององค์กรและทรัพยากรท่ีเรามี ซึง่สามารถเอือ้ตอ่กระบวนการทาง
การค้าได้ 

 
เทคนิคกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย 

 ควรเป็นกลุม่ทางการตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ สามารถรองรับกบัการขยายและการเตบิโตของ
ธุรกิจได้ 

 ควรเป็นกลุม่ตลาดท่ีมีความแตกตา่ง เพ่ือลดคูแ่ขง่ทางการตลาดท่ีท าให้คณุเสียเปรียบ
ทางการค้า 

 ควร Focus กบักลุม่ตลาดท่ีเป็น niche market เพ่ือสามารถจบักลุม่ตลาดท่ีมีขอบเขตได้
อยา่งชดัเจน 

 ควรเน้นตลาด Micromarketing  ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงในตวั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Positioning กำรวำงต ำแหน่งทำงกำรตลำด 
หมายถึง จดุยืนของแบรนด์ท่ีอยากให้ลกูค้าเกิดการรับรู้กบัตวัเรา อยากให้ธุรกิจเราเป็น

อยา่งไร… อยากให้ลกูค้ามองเราแบบไหน… อยากให้ผู้คนเห็นเรา นึกถึงเราอยา่งไร 
โดยการวางจดุยืนนีต้้องวางทัง้สองทางควบคู่กนั ทัง้ตวัสินค้าหรือบริการของคณุและของคูแ่ขง่ 
 
กลยุทธ์กำรวำงต ำแหน่งทำงกำรตลำดเพื่อแบรนด์ของคุณ 

 Understanding Target Consumers การท าความเข้าใจในกลุม่ลกูค้าเปา้หมายคณุ
อยา่งลกึซึง้ 

 Analyzing Marketing and competitor การวิเคราะห์ตลาดและคูแ่ขง่ให้ออกถึงทิศทาง
ทางการค้าและกระแสนิยมท่ีเกิดขึน้ ณ ปัจจบุนั รวมถึงอนาคต 

 Defining Competitive Advantages ก าหนดข้อได้เปรียบทางการค้าให้กบัสินค้าและ
บริการของคณุ 

 Identifying Relevant Attributes ก าหนดคณุลกัษณะท่ีชดัเจนให้กบัสินค้า/บริการและแบรนด์
ของคณุ เพ่ือการถ่ายทอดสูก่ลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

 Communicating and Delivering Chosen position การส่ือสารและถ่ายทอดข้อมลูไปยงั
ต าแหนง่ท่ีคณุเลือกได้ ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



กลุม่เปา้หมาย และต าแหนง่ทางการตลาดท่ีละเอียด ย่ิงเสริมสร้างความชดัเจนให้กบัแบ
รนด์คณุ ท าให้แบรนด์สามารถเลือกใช้กลยทุธ์ได้อยา่งเหมาะสม  

แม้ในบางธุรกิจจะมีประเภทสินค้าเดียวกนั แตไ่มจ่ าเป็นต้องใช้กลยทุธ์ทางการตลาด
เดียวกนัเสมอไป ขึน้อยูก่บักลุม่ลกูค้า พฤตกิรรมการซือ้สินค้า/บริการของลกูค้า หรือแม้กระทัง่
ปัจจยัภายนอก เชน่ แหลง่ซือ้ขายสินค้า ก็ตาม 

การท าการตลาดในยคุเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงนี ้ต้องมีพฒันาการเข้ามาเก่ียวข้อง
อยูเ่สมอ การตลาดในเชิงทฤษฎีถกูพฒันาและเช่ือมโยงกบัความทนัสมยัมากขึน้เร่ือยๆ จนเข้าสูย่คุ
ของการตลาดออนไลน์ ทัง้เพิ่มความรวดเร็ว ขยายความสะดวกสบายและการเข้าถึงกลุม่ลกูค้าได้
กว้างขวางขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Online Marketing 
(การส่ือสารบนการตลาดออนไลน์) 
 

 
 
จุดส ำคัญของกำรท ำกำรตลำดออนไลน์ 

 HERE and NOW ผู้บริโภคสามารถเสพสินค้า/บริการเม่ือไหร่ ท่ีไหนก็ได้ ไมจ่ ากดั
เร่ืองสถานท่ีและเวลา เป็นการให้อิสระกบักลุม่ลกูค้าอยา่งเสรี 

 CHOICE and CHOOSE ผู้บริโภคจะมีตวัเลือกมากขึน้ 

 FACT and FEEL การปอ้นข้อมลูตา่งๆให้กบัผู้บริโภคต้องเป็นเร่ืองจริงและสามารถ
สร้างความรู้สึกได้จริงให้กบัผู้บริโภค 

 FOMO and JOMO เนือ้หาท่ีต้องตามให้ทนั และแชร์ตอ่กนับนส่ือสงัคมออนไลน์ แต่
บางครัง้ถ้าเป็นเร่ืองไมจ่ริงก็หลีกเล่ียง และไมใ่ห้ความสนใจ  

 I and THEY ต้องค านงึเสมอวา่ผู้บริโภคจะให้ความส าคญักบัตวัเองอนัดบัแรก แต่
อิทธิพลของเสียงสว่นมากและกระแสนิยมย่อมมีสามารถสร้างแรงจงูใจให้เกิดขึน้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



เลือกใช้ช่องทำงออนไลน์อย่ำงไรให้ดัง 
ก่อนอ่ืนต้องมองธุรกิจให้ขาดวา่ธุรกิจเราเหมาะกบัช่องทางประเภทไหนมากท่ีสดุ จากนัน้

ลองมาดซูิว่า 

 กลุม่ลกูค้าเปา้หมายใช้ชอ่งทางไหนเยอะ เลือกชอ่งทางนัน้  

 เน้นเร่ืองแบรนด์ ภาพลกัษณ์ ท าให้รู้สกึภมูิใจ  

 เร่ืองการใช้ชีวิตสามญั กิน ท่องเท่ียว ดหูนงั ช็อป  

 ชอ่งทางท่ีเหมาะ (ไอจี, เฟสบุ๊ค, ไลน์)  

 โพสได้ โฆษณาด้วย  
การตลาดออนไลน์ต้องอาศยัการก าหนดแผนงานและการวดัผลได้จริง เชน่เดียวกบัการใช้

ทฤษฎีทางการตลาดทัว่ไปเชน่เดียวกนั เพ่ือให้เห็นผลลพัธ์ท่ีชดัเจน 
 

 
 
องค์ประกอบของกำรสร้ำงแบรนด์บนโลกออนไลน์ 

 เว็บไซด์ต้องสอดคล้อง กนัระหวา่ง สีสนั อารมณ์ รูปแบบและเนือ้หา 

 เฟสบุ๊คและไลน์ต้องมีแบรนด์ คือใช้ CI ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือก าหนดทิศทางของรูปแบบให้
ไปในแนวทางเดียวกนั ต้องคมุสีและอารมณ์ของแบรนด์ให้ชดัเจน และแตกแยก 

 ทกุการส่ือสารต้องไมลื่มแบรนด์ ทกุโพสต้องมีโลโก้ ทกุการส่ือสารต้องมีชอ่งทางให้ติดตอ่ 

 เนือ้หาต้องสอดคล้องกบัแบรนด์ โดยใช้ตวัตนของแบรนด์เป็นหลกัคดิ ใช้ประโยคในการ
บอกจดุยืนของแบรนด์เพ่ือช่วยในการส่ือสาร น าเสนอคณุคา่และประโยชน์มากกว่าการ
ขายของ และจะดีถ้าเก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนั 

 
 



การท าธุรกิจให้ตามทนัการเปล่ียนแปลง ต้องคิดให้ไว ท าให้ไว เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบทางการ
แขง่ขนั และอีกหนึง่องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่ทางวางแผนการตลาด Retail Management การ
บริหารจดัการสินค้าในรูปแบบการขายปลีก  เพ่ือสร้างความนา่สนใจให้กบัสินค้าและเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ให้กบัแบรนด์ท่ีดี  
 
การบริหารจดัการดงักลา่ว ประกอบด้วย 

 การสร้างบรรยากาศในการตกแตง่ร้านค้าให้ผู้ ซือ้รับรู้ถึงความอบอุน่ รับรู้ถึงตวัตนของแบรนด์ท่ี
ต้องการส่ือสาร และจดุยืนของแบรนด์ท่ีชดัเจนและไมห่ลดุคอนเซปท่ีวางไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การสร้างบรรยากาศการซือ้-ขาย ท่ีไมก่ดดนัจากผู้ขาย ความสบายตวัท่ีผู้ ซือ้สามารถรับรู้
ได้ท าให้เพิ่มโอกาสทางการขายท่ีมากขึน้ และผู้ขายเองต้องส ารวจและวิเคราะห์ผู้ ซือ้เป็น 
เพ่ือการรับมือกบัสถานการณ์ตา่งๆได้ โอกาสเหลา่นีมี้อิทธิพลตอ่การขายทัง้สิน้ 

 Product Creativity การพฒันาสินค้า/บริการให้สามารถแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ความ
ต้องการของลกูค้าได้และสร้างความแตกตา่งในตลาด สร้างให้ตา่งจากคูแ่ขง่ และสร้างให้
เหนือกว่าคูแ่ขง่อยา่งสร้างสรรค์ 

 Potential Retail Channel การส ารวจและศกึษาชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ต้องค านึงถึงโอกาส ความเหมาะสม และกลุ่มลูกค้าท่ีเราต้องการเข้าถึงว่าเขาเหล่านัน้มี
พฤติกรรมการซือ้สินค้าอยา่งไรบ้าง ระดบัของตลาดท่ีเราต้องการจดัจ าหน่ายเหมาะสมกบัรูปแบบ
ของธุรกิจเราหรือไม่ และสามารถบง่บอกถึงตวัตนขอแบรนด์ได้ดีหรือไม่ หากใช่ต้องค านึงถึงความ
คุ้มคา่และประโยชน์จากการจดัจ าหนา่ยนัน้ๆ ให้คุ้มกบัการบริหารจดัการต้นทนุทางการค้า 
 


