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สิ่งท่ีต้องเรียนรู้ 
1. แนวความคิดทางการตลาดอุตสาหกรรม 
2. ประเภทของสินค้าอุตสาหกรรม 
3. โครงสร้างองค์การในตลาดอุตสาหกรรม 
4. ลักษณะตลาดอุตสาหกรรม 
5. ลักษณะความต้องการในตลาดอุตสาหกรรม 
6. การจัดการช่องทางการตลาดอุตสาหกรรม 
7. แรงกระตุ้นและพฤติกรรมผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม 
8. การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
9. การจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่
10. รัฐบาลและการตลาดอุสาหกรรม 



ความหมายของการตลาดอุตสาหกรรม 

 การตลาดอุตสาหกรรม คือ การปฏิบัติของธะรกิจ
ในการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากผู้ผลิตไปยัง
ผู้ใช้อุตสาหกรรม เพ่ือเป็นการผลิตช้ินส่วนให้กับ
สินค้าและบริการอื่น ๆ หรือเพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
ธุรกิจนั้น ๆ มีความสะดวกคล่องตัว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ
เอกชน รัฐวิสาหกจหรือองค์การที่ไม่หวังผลก าไร 



ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม 

 หมายถึง องค์การธุรกิจหรือสถาบันซึ่งซื้อสินค้า
และบริการ เพ่ือน าไปใช้ผลิตเป็นสินค้าหรือเป็น
บริการอย่างอื่น หรือใช้ในธุรกิจของตนเอง 



ลักษณะและความส าคัญของ
การตลาดอุตสาหกรรม 

 ผู้บ ริโภคโดยทั่ วไปไม่ค่อยได้สัมผัสกับตลาด
อุตสาหกรรม จึงท าให้ไม่รู้ถึงปริมาณของสินค้าที่ซื้อ
ขายในตลาดอุตสาหกรรม ในความเป็นจริงสินค้า
อุตสาหกรรมมีอยู่เป็นปริมาณมาก สินค้าที่เป็นสินค้า
ผลิตผลทางเกษตร เหมืองแร่ ป่าไม้ และทะเล 



ลักษณะและความส าคัญของ
การตลาดอุตสาหกรรม (ต่อ) 

 ตลาดอุตสาหกรรมมีความซับซ้อนและขยายตัวกว้างซึ่งเห็นได้
จากการซื้อขายหลายครั้งเพื่อที่จะท าการผลิตสินค้าชิ้นหนึ่ง  ตัวอย่าง 
เช่น 
 สมมติว่าต้องการผลิตเข็มขัดหนังเพื่อที่จะดูถึงการซื้อขายและ
การผลิตที่เกี่ยวข้อง เราต้องเริ่มจากกระบือที่มีชีวิตเลี้ยงไว้ตามชนบท
หรือฟาร์ม ผ่านคนกลางเข้ามายังโรงงานท าอาหาร ซึ่งต้องแยกเนื้อ
แยกหนังดิบออกมาขายไปยังโรงงานฟอกหนัง เมื่อฟอกแล้วก็จะขาย
ไปยังโรงงานท าเข็มขัด โรงงานท าเข็มขัดเมื่อท าเสร็จก็ส่งให้พ่อค้าส่ง
เพื่อจะขายเข็มขัดให้กับโรงงานหรือบริษัท จะเห็นได้ว่าหนังฟอกและ
เข็มขัดเป็นเรื่องของธุรกจิการตลาดอุตสาหกรรม 



สินค้าอุตสาหกรรมและ
สินค้าอุปโภคบริโภค 

 ในตลาดสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  1. สินค้าอุตสาหกรรม 
  2. สินค้าอุปโภค บริโภค 
 ซึ่งทั้ง 2 ประเภท จะมีความแตกต่าง 3 ประการคือ 



ความแตกต่างสินค้าอตุสาหกรรมและ
สินค้าอุปโภคบริโภค 

1. ความแตกต่างทางตลาด 
    ตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภค จะได้แก่ผู้บริโภค
คนสุดท้าย ไม่ว่าจะซื้อไปเพ่ือบริโภค หรือซื้อไปให้
ผู้อื่นบริโภค ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม จะได้แก่ผู้ใช้ทาง
อุตสาหกรรม เช่น โรงงาน บริษัทธุรกิจ รัฐบาล 



ความแตกต่างสินค้าอตุสาหกรรมและ
สินค้าอุปโภคบริโภค (ต่อ) 

2. ความแตกต่างทางวิธีการซื้อขาย 
    สินค้าอุปโภคบริโภคจะซื้อในปริมาณน้อย แต่จะซื้อ
บ่อยครั้ง ซื้อเป็นประจ าจนเป็นนิสัย ใช้อารมณ์ในการซื้อ ซื้อ
ด้วยความพอใจส่วนตัว  
 สินค้าอุตสาหกรรมผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมจะซื้อในปริมาณ
มาก เพื่อประโยชน์ในการผลิตหรือการด าเนินงาน มีขั้นตอน
ในการซื้อ เพราะว่า สินค้าอุตสาหกรรมจะมีราคาสูง 
โดยเฉพาะเครื่องจักร การซื้อขายส่วนใหญ่จะมีเง่ือนไขการ
ซื้อขายและการให้บริการ 



ความแตกต่างสินค้าอตุสาหกรรมและ
สินค้าอุปโภคบริโภค (ต่อ) 

3. ความแตกต่างทางวัตถุประสงค์ 
    สินค้าอุปโภคบริภาค จะซื้อไปเพื่อท่ีจะอุปโภคหรือบริโภค  
 สินค้าอุตสาหกรรม ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมซื้อไปเพื่อใช้ใน
การผลิตหรือการด าเนินการ 



สภาพแวดล้อมทางการตลาดอุตสาหกรรม 
ต้องพิจารณา ดังต่อไปน้ี 

1. อิทธิพลจากสังคม 
    จ านวนประชากรมีอิทธิพลต่อปริมาณสินค้าอุตสาหกรรม 
เน่ืองจากผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมต้องน าเอาสินค้าอุตสาหกรรม
ท่ีซื้อเข้ามาท าการผลิตแล้วจึงขายต่อไปยังผู้บริโภคคน
สุดท้าย ถ้าผู้บริโภคมีน้อยก็อาจส่งผลต่อโรงงานผลิต ผลิต
สินค้าอุตสาหกรรมได้น้อยลง ในทางกลับกันถ้ามีจ านวน
ผู้บริโภคจ านวนมากก็จะท าให้โรงงานผลิต สามารถผลิต
สินค้าอตุสาหกรรมได้มากตาม  



สภาพแวดล้อมทางการตลาดอุตสาหกรรม 
ต้องพิจารณา ดังต่อไปน้ี (ต่อ) 

2. อิทธิพลจากเศรษฐกิจ 
    การท่ีประชากรมีรายได้ต่อหัวสูงย่อมก่อให้เกิดอ านาจ
การซื้อ ท าให้สามารถซื้อสินค้า ต่าง ๆ ได้ ช่วยให้สินค้า
อุตสาหกรรมขยายตัวข้ึน  
 การกระจายรายได้ของประชากรมีส่วนส าคัญต่อการ
ขยายตัวของตลาดอุตสาหกรรมในประเทศท่ีมีการกระจาย
รายได้อย่างทั่วถึง และมีระดับรายได้ท่ีใกล้เคียงกันย่องดีกว่า
ประเทศท่ีมีความแตกต่างในด้านระดับรายได้ ส่งผลให้
อ านาจในการซื้อของทั้งประเทศต่ าด้วย 



สภาพแวดล้อมทางการตลาดอุตสาหกรรม 
ต้องพิจารณา ดังต่อไปน้ี (ต่อ) 

3. อิทธิพลจากเทคโนโลยี 
    ตลาดอุตสาหกรรมย่อมมีการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว ซึ่งการเปล่ียนแปลงมีผลกระทบต่อตลาด
อุตสาหกรรม กระบวนการผลิต การประดิษฐ์เครื่องจักรใหม่ 
การดัดแปลงการใช้วัตถุ ดิบล้วนแล้วมีผลต่อกิจกรรม
อุตสาหกรรมทั้งส้ิน การใช้เครื่องจักรเก่า ล้าสมัยย่อมจะ
ก่อให้เกิดการสูยเสียวัตถุดิบมากกว่าท่ีควรจะเป็น 



สภาพแวดล้อมทางการตลาดอุตสาหกรรม 
ต้องพิจารณา ดังต่อไปน้ี (ต่อ) 

4. อิทธิพลจากคู่แข่งขัน 
    การแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมมีอยู่หลายด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้ช่องทางจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด การก าหนดราคา การวิจัยตลาด และ
การบริการลูกค้า เห็นได้ว่าคู่แข่งขันย่อมมีอิทธิพลท่ีผลักดัน
ให้เราต้องปรับปรุงการบริการอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่ปรับปรุง      
ก็จะเป็นผลเสียนั่นคือการเสียส่วนแบ่งทางการตลาด                   
โดยลู กค้ าหั น ไปสนับสนุ นคู่ แ ข่ ง ขั น  จึ ง จ า เป็ นต้ อ ง
เปล่ียนแปลงให้ทันต่อคู่แข่งขันตลอดเวลา 



สภาพแวดล้อมทางการตลาดอุตสาหกรรม 
ต้องพิจารณา ดังต่อไปน้ี (ต่อ) 

5. อิทธิพลจากรัฐบาล 
    รัฐบาลจะเป็นผู้ออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ให้กับธุรกิจ
อุตสาหกรรม ได้แก่การก าหนดมาตรฐานของสินค้า ซึ่งจะมี
ผลต่อการประกอบธุรกิจทางอตุสาหกรรม นโยบายของ
รัฐบาลจะส่งเสริมการลงทุนย่องส่งผลต่อการขยายตัวทาง
อุตสหกรรม การก าหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า ส่งผลต่อ
ต้นทุนทางการตลาด การควบคุมการผูกขาด ช่วยให้
การตลาดเป็นไปอย่างยุติธรรม 




