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ค
วามสำคัญี่ข่อีงกิารติลาด หลังจากิกิารปุ่ฏิิวัติิทาง

อี่ติสาหกิรรมในชิ่วงคริสติ์ศติวรรษท่� 19 ทำให้เกิิด

กิารผลติิข่นานใหญี่ ่(Mass Production) ทำใหอ้ีปุ่่สงค ์อีปุ่่ทาน ได้

เปุ่ล่�ยีนไปุ่ จากิติลาดข่อีงผ่ข้่ายี (Seller’s market) มาเปุ่น็ติลาดข่อีง

ผ้่ซ่ึ่�อี (Buyer’s markel) ผ่ซ้ึ่่�อีหรอ่ีผ่บ้รโิภคมอ่ีำนาจติอ่ีรอีงในกิารซึ่่�อี

สินค้า และบริกิารมากิข่ึ�น 

ปุ่ีเติอีร์ ดรักิเกิอีร์ (Peter Drucker) นักิวิชิากิารด้านกิาร

บริหารท่�ม่ชิ่�อีเส่ยีงระดับโลกิ ได้กิล่าวถึึง “กิารติลาดม่ส่วนชิ่วยีให้

เกิิดกิารพััฒนาด้านเศรษฐกิิจ และเป็ุ่นติัวช่ิวยีให้เกิิดกิารพััฒนา

ด้านอี่�น ๆ ด้วยี”

ดังนั�นกิารติลาดจึงได้เข่้ามาม่บทบาทอียี่างมากิติ่อีชิ่วิติ

ปุ่ระจำวนัข่อีงคนเรา กิารติลาดเปุ่น็ทั�งเคร่�อีงมอ่ีในกิารสรา้งรายีได้

ให้กิับบริษัทหร่อีหน่วยีงานด้านธ์่รกิิจ และม่ผลติ่อีระบบเศรษฐกิิจ

สังคม และกิารคา้ระหวา่งปุ่ระเทศ กิารติลาด จงึทำใหห้ลายีอีงคก์ิร

ได้นำกิารติลาดมาปุ่ระยี่กิติ์ใชิ้ได้ทั�งในชิ่วิติส่วนติัวในอีงค์กิาร

เอีกิชิน หนว่ยีงานธ์ร่กิจิ แมแ้ติก่ิารทพััหรอ่ีอีงคก์ิรทางดา้นกิารทหาร

กิ็ยีังหันมาศึกิษาหลักิกิารติลาดเพั่�อีนำเอีาไปุ่ใชิ้ด้วยี ความสำคัญี่

ข่อีงกิารติลาดจึงจำแนกิได้ ดังน่�

1. คืวามสำคืัญข้องการติลาดที่่�ม่ต่ิอระบบเศัรษฐกิจ 

และการคื้าข้าย กิารติลาดชิ่วยีให้รายีได้ข่อีงปุ่ระชิากิรส่งขึ่�น 

เพัราะกิารติลาดทำให้เกิิดผลิติสินค้า ผลิติภัณ์ฑ์์ และกิารบริกิาร

ข่ึ�นมาอียี่างมากิมายี ทำให้ม่กิารซึ่่�อีข่ายี ทำให้เกิิดกิารจ้างงาน จึง

ทำให้ระบบภาพัรวมข่อีงระบบเศรษฐกิิจ และกิารค้าข่ายีด่ยีิ�งข่ึ�น 

กิารติลาดยีังทำให้เกิิดกิารหม่นเว่ยีนข่อีงปุ่ัจจัยีกิารผลิติ 

ได้แกิ่ วัติถึ่ดิบ แรงงาน สินค้า บริกิาร และทำให้ท่�ดินม่ราคาส่งข่ึ�น

เน่�อีงจากิท่�ดนิบรเิวณ์ใดเจรญิี่ มก่ิารคา้ข่ายี มก่ิารพัฒันา ราคาท่�ดิน

แปุ่ลงนั�นกิจ็ะเพัิ�มข่ึ�น อีก่ิทั�งกิารติลาดยีงัชิว่ยีสรา้งความติอ้ีงกิารใน

สินค้า และบริกิาร ทำให้เกิิดกิารค้าข่ึ�นทั�งในปุ่ระเทศ และเกิิดกิาร

ติลาดระหวา่งปุ่ระเทศ จงึทำใหปุ้่ระเทศมก่ิารพัฒันา เพัราะปุ่ระเทศ 

และปุ่ระชิาชินม่รายีได้เพัิ�มขึ่�น อี่กิทั�งกิารติลาดยีังชิ่วยีให้เกิิดกิาร

แข่่งขั่นกัินมากิขึ่�น ผลท่�ติามมาค่อี ทำให้สินค้า และบริกิารม่กิาร

ปุ่รับปุ่ร่งพััฒนาข่ึ�นไปุ่เร่�อียี ๆ กิารติลาดทำให้ม่กิารใชิ้ส่�อีโฆษณ์า 

ปุ่ระชิาสัมพัันธ์์ และทำให้เกิิดกิารส่งเสริมกิารข่ายี   

2. คืวามสำคืัญข้องการติลาดติ่อหัน่วยงานธุรกิจหัรือ

องคื์กรธุรกิจ กิารติลาดเปุ่็นเคร่�อีงม่อีท่�ทำให้อีงค์กิรเติิบโติ และ

เจริญี่กิ้าวหน้า เพัราะเปุ่็นติัวท่�ทำให้เกิิดรายีได้เข่้ามาหล่อีเล่�ยีง

กิิจกิาร ชิ่วยีสร้างภาพัพัจน์ค่านิยีม และกิารยีอีมรับในสินค้า และ

บริกิาร ทำให้เกิิดกิารสร้างสรรค์ เกิิดกิารพััฒนาผลิติภัณ์ฑ์์ สินค้า

และบริกิารใหม่ ๆ ข่ึ�นมา อี่กิทั�งยีังเปุ่็นติัวชิ่วยีลดติ้นท่นติ่อีหน่วยี

ข่อีงสินค้า และบริกิารให้ติ�ำลง เน่�อีงจากิม่กิารสั�งซึ่่�อีมากิ จึงติ้อีง

ผลิติสินค้ามากิข่ึ�น ทำให้ม่กิารซึ่่�อีวัติถึ่ดิบคราวละมากิ ๆ ทำให้

ติ้นท่นในกิารผลิติสินค้าติ่อีหน่วยีถึ่กิลง
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3. คืวามสำคืญัข้องการติลาดที่่�มต่่ิอบคุืคืล และสงัคืม 

กิารติลาดยีงัได้ช่ิวยียีกิระดบัมาติรฐานความเป็ุ่นอียี่ ่และกิารครอีงชิพ่ั 

ข่อีงคนในปุ่ระเทศ และสงัคมใหส้ง่ข่ึ�น ทำใหค้นมร่ายีไดเ้พัิ�มมากิขึ่�น 

ทำให้ม่กิารซึ่่�อีข่ายีกิันเพัิ�มมากิข่ึ�น ทำให้ความเปุ่็นอียี่่ข่อีงคนเรา

สะดวกิสบายี และใชิ้ชิ่วิติได้ง่ายีข่ึ�น คนม่เวลามากิข่ึ�น ม่เคร่�อีงม่อี

ท่�ทันสมัยีใชิ้ ม่กิารติิดต่ิอีส่�อีสาร ม่กิารเดินทางท่�สะดวกิรวดเร็ว 

ยีิ�งข่ึ�น กิารติลาดทำให้ค่านยิีม พัฤติกิิรรม อีปุ่่นิสยัี ความเช่ิ�อี ค่านยิีม 

เปุ่ล่�ยีนแปุ่ลงไปุ่ เชิ่น ผ่้หญี่ิงจะอีอีกิมาทำงานนอีกิบ้านกิันมากิข่ึ�น 

ติรงข่้ามกิับสมัยีอีด่ติท่�ผ่้หญี่ิงจะทำงานบ้านเพั่ยีงอียี่างเด่ยีว

อีก่ิทั�งกิารติลาดยีงัทำใหเ้กิดิอีาช่ิพัติา่ง ๆ  เชิน่ 

เปุ่็นพันักิงานติามอีงค์กิรธ์่รกิิจ ติามร้านค้าปุ่ล่กิ เปุ่็น

ติัวแทน เอีเยี่นติ์ งานข่นส่งสินค้า งานโฆษณ์า งาน

วิจัยีติลาด งานปุ่ระกัินภัยี ฯลฯ และยัีงม่ผลถึึงกิารใช้ิบริกิารใน

อีาชิ่พัอี่�น ๆ เพัิ�มมากิข่ึ�นด้วยี เชิ่น ใชิ้บริกิารทางกิารแพัทยี์ กิารเงิน 

สถึาปุ่นิกิ กิารบัญี่ชิ่ วิศวกิร เปุ่็นติ้น

วิวัฒนาการของแนวความิคิดที่างการต่ลาด

ยคุืแรกเป็นยุคืที่่� 1 แนวความคิดม่ง่กิารผลติิ (Production 

Oriented Concept) เป็ุ่นแนวความคิดท่�เกิ่าแก่ิท่�ส่ด เป็ุ่นกิาร 

ม่ง่เนน้กิารผลติิทำใหส้นิคา้หาซ่ึ่�อีง่ายี และติน้ท่นติ�ำ โดยีไมไ่ดค้ำนงึ

ถึึงเร่�อีงข่อีงค่ณ์ภาพัข่อีงสินค้ามากินักิ

ยุคืที่่� 2 แนวความคิดม่่งผลิติภัณ์ฑ์์ (Product Oriented 

Concept) เปุ่็นยี่คท่�ม่่งเน้นค่ณ์ภาพัข่อีงสินค้า เน่�อีงจากิความ

ติ้อีงกิารข่อีงผ่้บริโภคม่ความแติกิต่ิางกัิน ไม่เหม่อีนกัิน จึงม่กิาร

ผลติิสินค้าท่�มค่ณ่์ภาพัท่�ดม่ากิขึ่�น มห่ลายีหลากิข่นาด หลากิหลายี

ส่ และข่ายีในราคาท่�เหมาะสม

ยุคืที่่� 3 แนวความคิดม่่งกิารข่ายี (Salesmanship Ori-

ented Concept) เน้นความพัยีายีามข่ายีข่อีงผ่้ข่ายีมากิกิว่าผ้่ซึ่่�อี 

ให้ความสำคัญี่ในเร่�อีงข่อีงกิารข่ายี โดยียีึดหลักิว่าผ่้บริโภค ผ่้ซ่ึ่�อี

โดยีทั�วไปุ่จะไม่ซึ่่�อีผลิติภัณ์ฑ์์ ซึ่่�อีสินค้าข่อีงบริษัท ถึ้าไม่ถึ่กิกิระติ่้น

จากิผ้่ข่ายีหร่อีนักิข่ายี เชิ่น กิารข่ายีปุ่ระกิันชิ่วิติ กิารข่ายีรถึยีนติ์ 

กิารข่ายีเคร่�อีงใชิ้ไฟัฟั้า เปุ่็นติ้น

ยุคืที่่� 4 แนวความคิดม่่งกิารติลาด (Marketing Oriented 

Concept) เปุ่็นกิารยีึดหลักิกิารหาความติ้อีงกิารข่อีงล่กิค้าหร่อี

กิารสนอีงความติ้อีงกิารข่อีงล่กิค้า โดยีใชิ้สินค้า บริกิารข่อีงเราไปุ่

ติอีบสนอีง เน้นกิารวิจัยีกิารติลาด กิารหาความต้ิอีงกิารในสินค้า

และบรกิิารข่อีงลก่ิค้า วา่ลก่ิค้าติอ้ีงกิารสนิคา้แบบใด อีย่ีางไร แลว้

พััฒนาสินค้า และบริกิาร เข่้าไปุ่ติอีบสนอีงอียี่างม่ปุ่ระสิทธ์ิภาพั

และปุ่ระสิทธ์ิผลเหน่อีค่่แข่่งข่ัน

ยุคืที่่� 5 แนวความคิดม่่งกิารติลาดเพั่�อีสังคม เปุ่็นยี่คท่�ให้

ความสำคัญี่กิับสังคม ปุ่ระเทศชิาติิ โลกิ แน่นอีนกิารทำธ่์รกิิจม่

วตัิถึปุ่่ระสงค์เพ่ั�อีต้ิอีงกิารกิำไร แต่ิถึา้ได้กิำไร แต่ิสงัคม ปุ่ระเทศชิาติิ 

โลกิ ม่ผลกิระทบไปุ่ในทางลบหร่อีในทางไม่ด่ กิ็จะทำให้ภาพัพัจน์

ข่อีงอีงค์กิรธ์ร่กิจิเส่ยีหายี อีงค์กิรธ์ร่กิจิจึงต้ิอีงมก่ิารผลิติสินค้าท่�เน้น 

เปุ่็นมิติรกิับสิ�งแวดล้อีม อี่กิทั�งอีงค์กิรธ์่รกิิจยีังต้ิอีงม่กิารชิ่วยีเหล่อี

สงัคม ชิว่ยีเหล่อีทรัพัยีากิรธ์รรมชิาติิ ชิว่ยีเหล่อีสิ�งแวดล้อีม อ่ีกิด้วยี

จากิบทความข่้างติ้น เราจะเห็นได้ว่า กิารติลาดม่ความ

สำคัญี่เป็ุ่นอีย่ีางมากิต่ิอีชิ่วิติ สังคม ปุ่ระเทศชิาติิ และต่ิอีความ

เจริญี่กิ้าวหน้าข่อีงโลกิเรา อี่กิทั�งกิารติลาดได้ม่ข่ึ�นมาอียี่างชิ้านาน 

ไม่ได้พัึ�งเกิิดข่ึ�น แติ่ยีังม่กิารวิวัฒนากิารโดยีใชิ้ระยีะเวลาในกิาร

พััฒนามาเปุ่็นข่ั�นเปุ่็นอีันดับ ดังนั�น ชิ่วิติข่อีงคนเรา รวมถึึงชิ่วิติใน

กิารทำงาน คงหล่กิเล่�ยีง หล่กิหน่กิารติลาด ไปุ่ไม่พั้น และหากิใคร

ติอ้ีงกิารปุ่ระสบความสำเร็จในชิวิ่ติกิารทำงาน วชิิากิารติลาดจึงเป็ุ่น

วิชิาหนึ�งท่�น่าศึกิษาเปุ่็นอียี่างยีิ�ง  


