
 
 
 
 

สมาคมการตลาดแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (American Marketing 
Association) ไดใหความหมายของการตลาดวา การตลาดคือ กระบวนการ

วางแผนและการบริหารตามแนวความคิดในเร่ืองการตั้งราคา การสงเสริมการ 
ขายและการกระจายความคิด สินคาและการบริการ เพื่อใหเกิดการสรรคสรางการแลกเปลี่ยน ทําใหเกิด

ความพึงพอใจในระดับบุคคลและบรรลวุัตถุประสงคขององคการ 
  เครื่องมือในการสงเสริมการตลาด 

 การประชาสัมพันธ (Public Relations) คือ ชุดของการจัดการที่มวีิสัยทัศนยาวไกล 
และมีเทคนิคเหมาะสมที่ชวยองคการในการสรางยุทธศาสตรในการรับฟง รวมทั้งสรางความประทับใจ 
และไดรับการตอบรับจากผูคนที่เห็นประโยชนเขารวมกับองคการ ซึ่งมีผลใหองคการสามารถประสบ

ความสําเร็จในพันธกิจและเพิ่มคุณคาในผลงาน เกิดความประทับใจและมีการเขารวม 
 การโฆษณา (Advertising) เปนการจายเงินเพื่อการลงทุนในการสื่อสาร โดยมีการ 

วางแผน การสํารวจกลุมลกูคาหรือกลุมเปาหมายกอนทําแผนงานโฆษณา เชน สื่อโฆษณาทางวิทย ุ
แผนพับ ปายโฆษณา ปายรถโดยสาร จดหมายสงตรงไปตามบาน ฯลฯ ตองมีการทําการโฆษณา 
ที่ตรงกับกลุมเปาหมาย เปนการสื่อสารทางเดียว (one way communication) ตัวอยางทีชั่ดเจน 
ในปจจุบันคือ โฆษณาของธนาคารกสิกรไทย 

 การขายโดยบุคคล (Personal selling) เปนกระบวนการขายที่ผูขายกับผูซื้อพบปะกัน 
โดยตรงหรือที่เรียกวาเผชิญหนากัน เชน call center ของหนวยงานภาครัฐ 

 การสงเสริมการขาย (Sales promotion) เปนเคร่ืองมือในการหาลูกคาหรือประชาชน 
เพิ่ม โดยการกระตุนใหลูกคาหรือผูบริโภคตองการซื้อสินคา โดยใชพนักงานขายเปนผูดําเนินการใน 
ระยะสั้น เชน โครงการใบกํากับภาษีมีรางวัล โฆษณาการยื่นเสียภาษีของกรมสรรพากร 
  

4PS     4CS (ใชในปจจุบัน)  

P1 :  สินคาและบริการ                         C1 : ความตองการของลูกคาหรือ  

         (Product/Service)                                 ประชาชน (Customer Solution) 

P2 :  ราคา (Price)       C2 : คาใชจายของลูกคาหรือประชาชน 
                                                                        (Customer Cost) 

P3 :  สถานที่ (Place)                 C3 : ความสะดวกสบาย (Convenience) 

P4 : การโฆษณาประชาสัมพันธ               C4 : การสื่อสาร (Communication) 

   สู 

การตลาดสําหรับภาครัฐ 
(Marketing in Public Sector) 

ป พ.ศ. 2552 

      (Promotion)    
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กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ขาวสารหรือขอมูล 

 

 
 สินคาและบริการ       ความตองการของลูกคาหรือประชาชน : สินคาที่นําเสนอให 

ตลาด โดยทําใหองคการหรือผูบริโภคพึงพอใจจนเปนที่ตองการหรืออยากได สนิคาจึงเปนสิ่งที่จับตองได 

และงานบริการ รวมทั้งสิง่ที่องคการเสนอตอประชาชน สินคาเกิดจากกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ 

(Product Development) เปนการสงเสริมการมีสวนรวม 
 

ตารางเปรียบเทียบตัวอยางสินคาและบริการของภาคเอกชน กับภาครัฐบาล 
ชนิดของสินคา ภาคเอกชน ภาครัฐบาล 

ตัวสินคา โทรทัศนจอแบน พาสปอรต 
บริการ รานเสริมสวย โครงการตรวจสุขภาพ 
งานเทศกาล คอนเสริต งานประเพณีสงกรานต 
ตัวบุคคลสําคัญ พี่เบิรด ธงชัย  แมคอินไตย ศ.ดร.ปวย  อึ้งภากรณ 
สถานที่ โรงภาพยนต อุทยานแหงชาติ 
องคการหรือหนวยงาน บริษัทคอมพวิเตอร สํานักงานเขต 

รายการโทรทัศน สนทนา การฉีดวัคซีนปองกันไขหวดั 
แนวคิด โครงการออมกอนเกษียณ การประกันสุขภาพ 

 
 ราคา        คาใชจายของลูกคาหรือประชาชน : ตัวบงบอกภาพลกัษณของสินคาที่ 

สําคัญที่สุด ไมใชแคการตัดสินใจซ้ือหรือไมซื้อ  
ตัวอยาง : การตั้งราคาคารถโดยสารประจําทางแบบธรรมดา (ไมมีแอร) กับคารถ

โดยสาร 
ปรับอากาศ ควรตางกันเทาใดจึงจะสะทอนภาพลักษณของ บริการที่ไดรับ คาหองในโรงพยาบาลที่มีราคา

แตกตางกันระหวางโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลของรัฐบาล 

 สถานที่        ความสะดวกสบาย :  เปนชองทางการจัดจําหนายสินคาและบริการ  
ซึ่งในภาครัฐอาจหมายถึงความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนไดรับความสะดวกสบายในการเขามาใช

บริการของภาครัฐ อาจมีการสรางตัวช้ีวัดความพึงพอใจ การลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน และการเพิ่ม

ชองทางการใหบริการ เชน กรมการขนสงทางบกทีส่ามารถตอภาษีรถประจําปไดในหางสรรพสินคา  
 การโฆษณาประชาสัมพันธ        การสื่อสาร : การสื่อสารใหประชาชนหรือลูกคาหรือ 

ประชาชนไดรับทราบถึงขอมลูขาวสารที่ดขีองผลิตภัณฑ การบริการและโครงการขององคการ ที่ตองการ

สื่อสารตอลูกคาหรือประชาชน อาจใชการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for change) ในการดํานินการดวย 
ถือเปนชองทางในการรับสื่อ ประชาชนเขาถึงสื่อไดมากที่สุด เชน การสงหนังสือทางเว็บไซตโดยไมตองรอ 
หนังสือทางไปรษณีย หลกัการตลาดในภาครัฐ คือการเขาถึงประชาชน 
  การจัดการตลาดภาครัฐมีหลักใหญ 5 ประการ 
   ถือลูกคาหรือประชาชนเปนศูนยกลาง : ใหประชาชนเกิดการรับรูถึงปญหา จนเกิด 
พฤติกรรมในการเขามาใชบริการ 

 จัดกลุมเปาหมายใหชัดเจน : การแบงสวนการตลาดที่มีความตองการที่แตกตางกัน 
กลุมผูใชบริการที่แตกตางกัน การใหบริการตองเหมาะสมในแตละกลุม มีการแบงกลุมลูกคาพรอมสินคา 

ปรับสินคาและขาวสารใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย  
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ตัวอยาง : การจัดวางชองทางการจายภาษีแกผูบริโภคที่เปนพนักงานออฟฟตโดยสามารถ 

ยื่นภาษีผานอินเทอรเน็ตได สวนชาวบานที่ยังไมไดใชเทคโนโลยีในการทํางานมากนัก สามารถยื่นภาษีได

ตามเคานเตอรในหางสรรพสินคา 
   ศึกษาคูแขงเพื่อวางกลยุทธ : ตองดูถึงคูแขงทางตรงคือใคร และคูแขงทางออมคือ

ใครตองไมมกีารหมกมุน ยึดมั่นกับสินคาใดสินคาหน่ึงมากเกินไป โดยไมไดสนใจตอการเปลีย่นแปลงความ

ตองการของผูบริโภค  
  ตัวอยาง : การเดินทางระหวางรัฐในอเมริกา ในอดีตใชรถไฟเปนยานพาหนะ ผูประกอบการ

รถไฟมองวา บริการที่ตัวเองขายคือ บริการรถไฟ โดยที่ไมไดดสูนิคาอื่นๆ วาเปนคูแขง ซึ่งคูแขงในกรณีน้ี

คือ บริการใดๆ ที่สามารถนําผูโดยสารเดินทางไปได โดยหลังจากทีม่ีเคร่ืองบินเขามาก็ยังไมตระหนักวา

เปนคูแขง ทําใหในปจจุบันรถไฟในอเมริกาหายไปจนแทบจะไมมีการใชบริการในการเดินทางของประชาชน

อีกตอไป 
   ใชสวนผสมทางการตลาด 4Ps & 4 Cs  
  ตัวอยางทีด่ีในการทําการตลาดภาครัฐ 

กรณีศึกษาที่ 1 :  ไปรษณียสหรัฐอเมริกา  

กรณีศึกษาที่ 2 :  หองสมุดจุดประกาย  

กรณีศึกษาที่ 3 :  โรงพยาบาลรัฐและเอกชน  

กรณีศึกษาที่ 4 :  องคการบริหารสวนตําบลบางพระ  
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การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือขาย

(Governing by Network) 

ป พ.ศ. 2552 

 
  เคร่ืองมือการบริหารเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในกระบวนการ 
บริหารจัดการขอมูล โดยหนวยงานภาครัฐตองสรางระบบการดําเนินงานรวมมอื 
กับหนวยงานตางๆ โดยรวมมอืกับหนวยงานภายนอกทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ  
รวมถึงประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน เพื่อสราง 
เครือขายการทํางานอยางเปนระบบรวมกัน 
  ปญหาในสังคมไทยมลีักษณะ 

 ไมสามารถดาํเนินการไดสาํเร็จดวยองคการหรือหนวยงานภาครัฐเพียงองคการหรือ 
หนวยงานเดียว 

 ปญหาที่ซับซอน 
 เก่ียวของกับหนวยงานจํานวนมาก 
 ปญหาที่กินพืน้ที่ครอบคลมุในหลายจังหวัด 

การสรางเครือขายเปนการดําเนินงานของภาครัฐที่สรางคุณคาของสังคม (Public Value) 
โดยพยายามตอบสนองตอความตองการของประชาชนเพื่อสรางความเช่ือถือในภาครัฐ เปนเร่ืองของการ 
จัดการความเสี่ยง ที่ภาครัฐไมตองรับภาระความเสี่ยงไวเอง 
  รูปแบบของการจัดการเครือขาย 

1. การทําสัญญาการใหบริการ เชน โรงพยาบาลเอกชนรับบัตร 30 บาท เปนการทํา 
สัญญาการใหบริการสาธารณสุขกับโรงพยาบาลหรอืคลีนิคเอกชนในการรับบริการดวยบัตรประกัน

สุขภาพ และโครงการคุกเอกชน (กรมราชทัณฑ) ซึง่เปนการทําสัญญาระหวางกรมราชทัณฑกับบริษทั 
เอกชนในการสรางเรือนจําเอกชน เพื่อประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุดที่จะชวยผูตองขังใหกลับเขาสู 
สังคม และลดภาระคาใชจายของภาครัฐในการบริหารจัดการเรือนจํา 
  2. หวงโซอุปทาน เชน โครงการสนามบินนานาชาติ ที่มีการพัฒนาระบบตางๆ อาทิ  
ระบบต๋ัว ระบบสายพานลําเลียง ระบบควบคุมการบนิ ระบบการจัดชองจอด ระบบเช่ือมโยงโครงขาย

คมนาคม ฯลฯ 
3. เครือขายเฉพาะกิจ  เชน กรณีที่มีไขหวัดนกระบาด เกิดอุทกภัย สึนามิ ที่ตองมีการ 

สรางเครือขายรวมมือกับองคกร หนวยงานตางๆ เพื่อหาแนวทางรวมกัน 
  4. ตัวแทนการใหบริการ เชน เคานเตอรเซอรวิสของ 7-11 เปนจุดใหบริการที่ตอบรับ

ความตองการของประชาชนผูใชบริการ หรือในปจจุบนัการขับรถผิดกฎจราจร มีการจัดสงใบส่ัง 
ถึงบาน และสามารถจายเงินคาปรับไดทีเ่คานเตอรเซอรวิส ถือวาภาครัฐใหความสะดวกในการเขาถึง

เครือขายภาคเอกชน 
5. การเผยแพรขอมลูสาธารณะ เชน รวมดวยชวยกัน จส. 100 มีบทบาทเปนสื่อกลาง 

ที่จดัข้ึนโดยความรวมมือขององคกรภาครัฐและเอกชน มีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ

แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึน ที่กําลังไดรับความนิยมมากข้ึนในปจจุบันคือ การสรางชุมสายในการเชื่อมโยง

องคการตางๆ โดยการสรางเว็บไซต และรวมรวมเครือขายไวในเว็บไซต 
  การสรางเครือขายจะเช่ือมโยงกับการจัดการความรูดวย ทําใหผูรูติดตอกันไดมากข้ึน 
เชน กรมสงเสริมการสงออกที่มีการสรางเครือขายใหภาคธุรกิจสามารถติดตอกันได 
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  การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือขาย 

 ขอจํากัดในดานงบประมาณ 
 ขอจํากัดในดานกําลังคน 
 ความคาดหวงัที่สูงข้ึนของประชาชน 
 ความตองการความคลองตัวในการแกไขปญหา 
 ความตองการทักษะและความรูในการแกไขปญหา 

องคประกอบพ้ืนฐานในการบริหารจัดการเครือขายภาครัฐ 
1. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร ใหมีรูปแบบของการจัดการเครือขาย โดยการกําหนด 

คุณคาทางสังคมที่เครือขายตองการจะสราง กําหนดเปาหมายการดําเนินงานของเครือขาย ใชนโยบาย

พลังปญญา พลังสังคมรวมกัน เชน กรณีศึกษาเร่ืองการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของการลดอุบัติเหตุของ สสส. 
2. การออกแบบเครือขายใหสอดคลองกับเปาหมาย ใหประชาชนใชบริการภาครัฐได 

มากข้ึน เชน กรณีศึกษาเร่ืองการจัดตั้งศูนยบริการรวมของหนวยงานราชการจังหวัดอุดรธานี และ

กรณีศึกษาเร่ืองการจัดตั้งศูนยบริการรวมของหนวยงานราชการจังหวัดนครปฐม ทีม่ีการจัดตั้งศูนย 
บริการรวมในหางสรรพสินคา เปนการรวมเครือขายกันเองในภาครัฐ โดยการสรางเครือขายกับเอกชน  
  3. การบูรณาการและเช่ือมโยงการดําเนินการและการวัดผล โดยการจัดทําดัชนีวัดที่

สอดคลองกับเปาหมายในการดําเนินการ เชน กรณีศึกษาเร่ืองโครงการบานมั่นคง 
  4. การประยุกตใชระบบ IT ในการจัดการเครือขาย เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ใหเปนระบบเปดที่สามารถเช่ือมโยงกับฐานขอมูลขององคการอื่นไดงาย และมีการระบุฐานขอมลูของ 
สมาชิกเครือขายและผูรับบริการ เชน กรณีศึกษาเร่ืองการใชระบบสารสนเทศที่ศูนยบริการรวม 
  5. การพัฒนาความรู และทักษะเจาหนาที่ภาครัฐ เพื่อจัดความรูที่เหมาะสมสําหรับ

เจาหนาที่ในการบริหารเครือขาย แกไขกฎหมาย กฎระเบียบในการบริการโดยภาครัฐ  
  การจัดการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือขาย 

1. การเช่ือมโยงเครือขายหรือการสรางเครือขาย : ตองพิจารณาวาหนวยงานใดท่ีจะ 
เปนเครือขาย อาจจะใชเทคนิคกิจกรรมการวาดภาพในอุดมคติ หรือใช mild map 

2. การประเมินความพรอมของเครือขาย ของโครงการ บุคลากร ความรวมมือใน 
เครือขาย ความพรอมในดานขอมูลเก่ียวกับพื้นที่ปฏบิัติการ ที่วางแผนไวเพียงพอในการแกไขปญหา 

3. การดําเนินการปฏิบัติงานภาครัฐในรูปแบบเครือขาย มีตารางเวลา ระบุทรัพยากร 
ของแตละกิจกรรมที่ตองใช 

4. การตรวจติดตามและประเมินผลงานของเครือขาย ตรวจวามีการจัดกิจกรรมตาม 
แผนที่วางไว และพจิารณาลักษณะของการดําเนินการเพื่อหาจุดปรับปรุง ติดตามประเมินผลวาเครือขาย

ไหนที่ทํางานไดบรรลุวตัถุประสงค 
กระบวนการที่สําคัญในการบริหารเครือขาย   

1. กระบวนการเริ่มประสานงานเครือขาย 
2. กระบวนการสรางการทํางานอยางสม่ําเสมอ 
3. กระบวนการพัฒนากระบวนการทํางาน 
4. กระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
ปญหาในการสรางเครือขาย : หลายองคการกําหนดกรอบในการเปนเจาของงาน  

การสรางเครือขายตองมีการประสานสัมพันธ พัฒนาเครือขายรวมกัน มีเจตนารมณในการแกไขปญหารวมกัน 
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เคร่ืองมือการบริหารสมัยใหม ที่ชวยใหผูบริหารเขาใจและคํานึง 

ความรับผิดชอบตอสังคม 
(CSR-Corporate Social Responsibility) 

ป พ.ศ. 2552 

ถึงความตองการหรือผลประโยชนของผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย คํานึงถึง 
ภารกิจที่สรางประโยชนอื่นๆ นอกเหนือจากภารกิจตามความรับผิดชอบของ 

ตนเอง นอกจากน้ียังครอบคลุมถึงการกํากับดูแลตนเองทีด่ี (Organization Governance) ทีห่มวดการ 
นําองคการไดกลาวไววา ผูบริหารสวนราชการควรดําเนินการบริหารภาครัฐเพื่อปกปองผลประโยชน 
ของประเทศและผูมีสวนไดเสีย โดยทําการบริหารจัดการที่ทําใหเกิดการควบคุม ตรวจสอบได และ

ดําเนินการอยางมีจริยธรรม  
กิจกรรมท่ีเปน CSR 

  กิจกรรมที่นอมนําใหองคการและสมาชิกขององคการเปนสวนหน่ึงของชุมชนหรือ 
สังคม ทําใหเกิดความใกลชิด ความรวมมอืกันในกิจกรรมของชุมชนหรือสังคม โดยกิจกรรมน้ันไมใช 
ธุรกิจขององคการ 

 กิจกรรมทีท่ําใหองคการสมาชิกขององคการ เกิดความสัมพันธในรูปแบบใหมกับ 
ชุมชนหรือสังคมที่องคการตั้งอยู คือความสัมพันธบนฐานผลประโยชนรวมกันในฐานะสมาชิกของชุมชน

หรือสังคมเดยีวกันไมใชความสมัพันธในฐานะผูใหบริการลูกคา 
 กิจกรรม CSR นาจะเปนกิจกรรมทีท่ําใหเกิดความสมัพันธระหวางสมาชิกของ 

องคการกับสมาชิกของชุมชนหรือสังคมเปนหลักไมใชกิจกรรมที่เนนใหเงินหรือวัตถุแกชุมชนหรือสังคมเปนหลัก 
 กิจกรรม CSR ควรเนนการที่องคการเขาไปรวมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนใหแกชุมชน 

หรือสังคม เนนการพัฒนาจากรากฐานของชุมชนหรือสังคมเอง ไมใชโดยการนําเขาจากภายนอกเปนหลัก 

กิจกรรมท่ีไมใช CSR  
 กิจกรรมทีท่ําเพื่อประชาสัมพันธองคการเปนเปาหมายหลักวามีกิจกรรม CSR แลว 
 การบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน 
 กิจกรรมที่มปีระโยชนตอชุมชนหรือสังคมที่องคการจางบริษัทหรือหนวยงานทาํให 

 โดยทีพ่นักงานขององคการไมไดมสีวนรวม 
 การบริจาคเงินทอดกฐิน ทอดผาปา แตถาเปนการรวมกันดําเนินการโดยมีเปาหมาย 

รวมกันก็ถือวาเปนกิจกรรม CSR ได 
เปาหมายสําคัญที่ทําใหภาครัฐตองจัดการเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมหรือ CSR 

 เพื่อสรางกระแสการรับรูเร่ือง CSR และการนํา CSR ไปใช 
 เพื่อสรางความสามารถในการกําหนดวาระเกี่ยวกับ CSR 
 เพื่อสรางสภาพแวดลอมทีเ่อื้อตอการลงทุนดาน CSR 
 เพื่อดึงดดูภาคเอกชนใหเขารวมในกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ 
 เพื่อกําหนดกรอบเร่ือง CSR ใหเปนเร่ืองที่สําคัญและถูกนําไปเปนกลยุทธขององคการ 
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บทบาทภาครัฐในการดําเนินการ CSR 
1. บทบาทภาคบังคับ เชน การตั้งคาจํากัดการปลอยความรอนของโรงงาน หรือการ 

กําจัดนํ้าเสียกอนปลอยสูทอสาธารณะ ซึ่งกิจกรรม CSR ในภาคบังคับน้ี อาจสงผลใหเกิดนวัตกรรมใน

ภาคอุตสาหกรรมและเกิดตัวอยางทีด่ี (Best Practice) ได 
    2. บทบาทอํานวยความสะดวก เชน การจัดหากองทุนสงเสริมการทําวิจัยเร่ือง CSR 

กรณีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ หรือที่เรารูจักกันดีในนาม สสส. ซึ่งทําหนาที่

สงเสริมเร่ืองสุขภาพในทุกรูปแบบ ทั้งใหเงินทุนในการวิจัย และการใหการสนับสนุนการจัดสมัมนา อบรม

ในเร่ืองดังกลาว 
3. บทบาทใหความรวมมือ เห็นไดจากการที่ภาครัฐอาจแสดงตนเปนผูจัดการประชุม  

หรือผูประสานงานกลุมตางๆ เชน การจัดตั้งศูนยสงเสริมธุรกิจเพือ่สังคม กระทรวงพัฒนาสงัคมและ

ความมั่นคงของมนุษย 
    4. บทบาทการใหการรองรับ เชน การกําหนดเปนนโยบาย การแสดงใหเห็นถึงตัวอยาง 

ที่ดีในการทํา CSR การใหการยกยององคการที่จัดทาํ CSR โดยมกีารใหรางวัลใน เชน รางวัล Best  
Corporate  Social  Responsibilities  (CSR)  Awards  ที่จัดข้ึนโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตัวอยาง CSR ขององคกรหรือบริษทัในประเทศไทย 
 

   มองผาน 7-Eleven : ผาน “ปญญาภิวัฒน” 
   

 

  Starbuck : พลิกฟนชีวติชาวไร ธุรกิจกาแฟทีไ่มเคยทิ้งใครไวขางหลัง 
 
 

  Motorola : Compack System ลดขยะบรรจุภัณฑ 
 
 

Top Five กิจกรรมเพ่ือสังคมในประเทศไทยป 2550 
ในหลวงครองราชยครบ 80 ป - 

ลดโลกรอน - 

       - การศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน 
สาธารณสุขและประสบภัย - 

ผูดอยโอกาสและพิการ - 

 

 
 


