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 การจัดการทางการตลาด (3) 

คํานําฉบับปรับปรุง 

 
 เอกสารคําสอนวิชาการจัดการทางการตลาดฉบับน้ีไดมีการเพ่ิมเติมเน้ือหาใหมีความเหมาะสมและทันสมัย
กับสถานการณของปจจุบันมากขึ้น อันจะเหมาะกับการใชเปนแนวทางในการสอนที่ตรงกับความตองการของผูเรียน
และความรูที่ผูเรียนควรจะไดรับเพ่ือนําไปประยุกตใชกับการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ี 
เน้ือหาที่เพ่ิมเติมขึ้นน้ันยังเปนประโยชนตอผูเรียนที่จะนําเน้ือหาเหลาน้ันไปใชในการดําเนินการวิจัย โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการนําไปใชสรางเคร่ืองมือท่ีเปนแบบสอบถามไดเปนอยางดีอีกดวย 
 ผูเขียนไดเพ่ิมเติมเน้ือหาของบทท่ี 1, 2, 3, 4, 6, 8, และ 10 รวมทั้งเพ่ิมกรณีศึกษาเพ่ือใหผูสอนไดรับ
ความสะดวกในการมอบหมายงานใหกับนักศึกษาเพ่ือฝกฝนการนําความรูไปใชในการวิเคราะหและการนําเสนอ
แนวทางแกไขไดอยางถูกตอง พรอมกันน้ีในสวนของภาคผนวกน้ันผูเขียนไดแนบตัวอยางประเภทคําถาม และการวัด 
ที่นําไปใชในการสรางแบบสอบถามสําหรับสําหรับการสอนในหัวขอการวิจัยตลาด ตัวอยางประเด็นสําหรับการ
วิเคราะหความนาสนใจของตลาดและตัวอยางการประเมินความไดเปรียบทางการแขงขันทางการตลาด เพ่ือ
ประกอบการสอนในหัวขอการวิเคราะหวิจัยสภาพแวดลอมทางการตลาด เพ่ือใชประกอบการสอนใหผูเรียนไดเขาใจ
สามารถยึดปฏิบัติไดอยางลึกซ้ึงและนําไปปฏิบัติไดจริง 
 ขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนรวมและใหการสนับสนุนในการจัดทําเอกสารคําสอนเลมน้ีเปนอยางดีจนกระทั่ง
สําเร็จลุลวงไดตามวัตถุประสงคของผูเขียนที่จะใหเปนเอกสาร   คําสอนที่เปนประโยชนทั้งของผูสอนทานอ่ืนและ
ของนักศึกษาระดับปริญญาโทไดเปนอยางดี 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษมสันต  พิพัฒนศิริศักด์ิ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 (4)     การจัดการทางการตลาด 

คํานําคร้ังที่ 1 

 
 เอกสารคําสอนวิชา บธ. 514 การจัดการทางการตลาดเลมน้ีไดจัดทําขึ้น สําหรับผูสอนซ่ึงแตกตางจาก
เอกสารคําสอนในรายวิชาเดียวกันที่ไดจัดทําเปนเอกสารประกอบการบรรยายสําหรับนักศึกษาในชั้นเรียน ดังน้ัน 
เอกสารเลมน้ีจะมีรายละเอียดของคําอธิบายเพ่ิมเติมสําหรับหัวขอตางๆ ที่ไดบรรจุไวภายในเนื้อหาของการเรียน  
ซ่ึงยังคงมีจํานวน 16 บทเรียนเชนเดิม 
 ผูเขียนมีความเห็นวาเอกสารคําสอนเลมน้ี สามารถใชประโยชนไดสําหรับผูสอนและผูเรียนที่ตองการความ
กระจางและความชัดเจนในหัวขอตางๆ ไดมากขึ้น นอกจากนี้ เพื่อเพ่ิมความสมบูรณของการใชเอกสารเลมน้ี 
ผูเขียนไดเพ่ิมกรณีศึกษาสําหรับการอภิปรายของนักศึกษาไวทายเลม ซ่ึงผูสอนสามารถใชเปนการวัดผลทางการ
เรียนของนักศึกษาไดอีกทางหน่ึง 
 ทายที่สุดน้ีผูเขียนตองขอขอบคุณ รองศาสตราจารยศศนันท วิวัฒนชาติ ซ่ึงเปนรองศาสตราจารยประจํา 
ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนอยางสูงที่ใหความอนุเคราะห
ในการอานตนฉบับ พรอมใหคําแนะนําที่เปนประโยชนทําใหเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้มีความสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้น และขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการจัดทําเอกสารเลมน้ีทุกทานอีกคร้ังหน่ึง และคาดหวังวาเอกสารที่จัดทําให
สมบูรณน้ีจะสามารถถูกใชประโยชนไดสําหรับผูสอนและผูเรียนไดตอไป 
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 การจัดการทางการตลาด (7) 

สารบัญ 
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