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การเลาถึงประวัติความเปนมาโดยสังเขปของการใหนิยามการตลาดและนิยามการตลาดตามลําดับเวลา 
ตามดวยการอธิบายพัฒนาการของนิยามการตลาดในกรอบของปจจัย 5 ดาน คือธรรมชาติของการตลาด 
ขอบเขต ผูมีสวนเกี่ยวของ ผลลัพธ และผูมีสวนไดสวนเสียในกิจกรรมการตลาด  โดยเนนไปที่จุดออน
ของนิยามการตลาดในป พ.ศ. 2547 ซ่ึงทําใหการตลาดมีความหมายแคบและจุดแข็งของนิยามการตลาด
ปจจุบันป พ.ศ. 2550 ซ่ึงทําใหการตลาดมีความหมายกวาง  พรอมทั้งเสนอขอวิจารณลาสุดของนักการ
ตลาดที่มีตอนิยามการตลาดปจจุบัน   บทความนี้สรุปวา ปญหาการขัดแยงทางความคิดที่เรื้อรังเกี่ยวกับ
นิยามการตลาดระหวางนักวิชาการการตลาดกับนักการตลาดภาคปฏิบัตินาจะมีขอยุติ  หากนักปฏิบัติ
ตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหวางผลประโยชนของตนเองกับผลประโยชนสาธารณะ และในกรณีของ
ประเทศไทยนั้นพระมหากษัตริยคือองคประกอบที่สําคัญที่สุดของความเชื่อมโยงดังกลาว  ประโยชน
หลักของบทความนี้คือการกระตุนใหสังคมตระหนักถึงคุณอนันตของสถาบันกษัตริยซ่ึงพระบารมีแผ
ไพศาลไปบันดาลการตลาดอยางสรางสรรคอันจะเปนบรรทัดฐานใหนักการตลาดปรับตัวไปในทิศทางที่
ถูกตองเหมาะสม  จนเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะชวยนําพาประเทศไทยฟนฝาวิกฤตสูสังคมใหมตอไป   
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Abstract 
 
 The objective of this paper is to explain evolution of marketing definition of The American 
Marketing Association (AMA). It starts with a brief discussion of history of defining marketing, then 
chronological presentation of AMA’s definition of marketing. The paper later elaborates on evolution 
of marketing definition based on 5 criteria, i.e. nature of marketing, boundary of marketing, 
participants of marketing, and outcome and stakeholders of marketing activities. It focuses on the 
weaknesses of AMA’s 2004 definition of marketing, which makes marketing narrow and on the 
strengths of AMA’s 2007 definition, which broadens marketing. This paper also presents a few most 
recent critiques of marketing professionals on AMA’s 2007 marketing definition. It concludes that the 
chronic controversy between academic and practical marketers might be ended if practitioners 
recognize the link between their interests and public interests. In the case of Thailand, the King is the 
most important factor abridging those interests. This paper’s major contribution is to make Thai 
society recognize profound benefit of having monarchy, whose auspicious generates even constructive 
marketing. This will in turn establish standard for appropriate marketing practices, which is an 
alternative to enable Thailand to get through current crisis and to establish her new society. 
 

  Keywords Marketing, Marketing Definition, AMA 

   

บทนํา 
  

เมื่อเดือนตุลาคมป พ.ศ. 2550 สมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกาหรือ American Marketing 
Association (AMA) ซ่ึงเปนสมาคมวิชาชีพทางการตลาดอันทรงอิทธิพลที่สุดในโลก เนื่องจากเปน
สมาคมการตลาดที่ใหญที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ (AMA 2008, About AMA) และมีสมาชิกที่ประกอบ
วิชาชีพทางการตลาดทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติเปนจํานวนกวา 40,000 คน (Ringold and Weitz 
2007, p. 253) ไดประกาศใชนิยามการตลาดนิยามใหมวา 
 

“Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, 

communicating, delivering, and exchanging offerings that have value 

for customers, clients, partners, and society at large”  
(AMA 2008, Definition of Marketing) 
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ซ่ึงพอจะถอดความไดวา การตลาดเปนกิจกรรมซึ่งดําเนินการโดยกลุมของสถาบันการตลาดตาง 
ๆ ผานกระบวนการในการสรางสรรค ส่ือสาร สงมอบ และแลกเปลี่ยนส่ิงสนองความตองการ 
(Offerings) ซ่ึงใหคุณคา (Value) แกลูกคาของธุรกิจ (Customers) ผูใชบริการองคกรการกุศล (Clients) 
หุนสวนธุรกิจ หรือหุนสวนองคกรการกุศล (Partners) และสังคมในวงกวาง (Society at large) ซ่ึง
บทความนี้ขอเรียกวา การตลาดในความหมายกวาง  

 
จะวาไปแลวนี่ไมใชเปนครั้งแรกที่นิยามการตลาดไดกลาวถึงผลกระทบของการตลาดตอสังคม

วงกวาง หรือกลาวถึงความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหวางการตลาดกับสังคม  ดังนั้นนิยามการตลาดปจจุบัน
ของ AMA จึงเปรียบเสมือนเปนนิยามที่กลับคืนสูความหมายที่ควรจะเปนคือการตลาดในความหมาย
กวางอีกครั้งหนึ่งซ่ึงเคยไดมีการกําหนดนิยามนี้ไวในป ค.ศ. 1965 หรือ พ.ศ. 2508 หรือเมื่อ 43 ปกอน
หนานี้ โดยคณาจารยดานการตลาดของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกาจํานวน 13 ทาน อาทิ
เชน Robert Bartels, Theodore N. Beckman, James F. Engel, และ Louis W. Stern ไดเคยใหนิยาม
การตลาดซึ่งบทความนี้ถือวาเปนนิยามการตลาดที่เหมาะสมที่สุด  เนื่องจากนิยามดังกลาวไดพิสูจน
ความศักดิ์สิทธของการใหนิยามเชนนั้นไวแลววา ในที่สุดก็สงผลตอแนวความคิดทางการตลาดของ 
AMA ในปจจุบันแมวาจะใชเวลากวาครึ่งศตวรรษก็ตามที  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ 
สหรัฐอเมริกาเปนมหาวิทยาลัยที่เร่ิมมีอิทธิพลตอแนวความคิดทางการตลาดตั้งแตตนศตวรรษที่ 20 ซ่ึง
เปนยุคเดียวกับ มหาวิทยาลัยแหงรัฐอิลลินอยและมหาวิทยาลัยฮารวาดอันเปนชวงเวลากอนยุคของ
มหาวิทยาลัยนอรทเวสเทิรนซ่ึงมีบทบาทมากในปจจุบันถึงหนึ่งทศวรรษ  โดยนิยามการตลาดนั้นมี
ใจความดังนี้ 

 
“Marketing is the process in a society by which the demand structure 

for economic goods and services is anticipated or enlarged and 

satisfied through the conception, promotion, exchange, and physical 

distribution of such goods and services”  
(Marketing Staff of The Ohio State University 1965, p.43) 
 
ซ่ึงพอจะแปลความไดวา การตลาดเปนกระบวนการทางสังคมในการคาดคะเนหรือขยายผล

ความตองการในสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ แลวสนองความตองการนั้น ๆ โดยการคิดคนสินคาและ
บริการนั้น ๆ  แลวนําเสนอสนิคาหรือบริการซึ่งเปนที่ตองการเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนและการกระจาย
เชิงกายภาพ  
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พวกเขายังกลาวเสริมอีกวา 
 
“… marketing is clearly a subject of  much broader scope 

than…functions or…activities commonly identified as marketing 

responsibilities in individual companies…such view are partial and 

can only be properly understood and evaluated only with reference 

to the broader process of which they are part.” (Marketing Staff of 
The Ohio State University 1965, p.43)  

 
เปนที่ชัดเจนวาการตลาดมีขอบเขตกวางขวางมากกวาการเปนแคเพียงหนาที่หรือกิจกรรมของ

องคกรธุรกิจอยางมากมาย และการมองการตลาดในมุมแคบนี้จะไมชวยใหเกิดความเขาใจการตลาดได
อยางถูกตองครอบคลุมเลย เนื่องจากเปนการมองเพียงสวนหนึ่งของการตลาดในภาพรวมเทานั้น 

 
อยางไรก็ตามการประกาศนิยามใหมของ AMA นี้ก็ยังนับไดวา เปนเหตุการณที่นาตื่นตาตื่นใจ

อยางยิ่งในแวดวงการตลาด  เนื่องจากถือไดวา เปนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญตอนิยามการตลาดในป 
พ.ศ. 2547 ของ AMA ซ่ึงถือเปนครั้งแรกที่กระทํากันในรอบ 3 ป ทั้ง ๆ ที่โดยปกติแลวนิยามการตลาด
ของ AMA จะใชกันยาวนานอยางนอยก็ 20 ปทีเดียว  

 
ยังมีเหตุการณเกี่ยวเนื่องที่นาสนใจอีกสองสามเหตุการณทั้งที่เปนที่มาของนิยามการตลาดใหม 

ป พ.ศ.  2550 ของ AMA  และที่เปนผลพวงจากนิยามการตลาดใหม  เหตุการณเหลานี้ไดแก ปฏิกิริยา
ตอบสนองอยางตอเนื่องยาวนานในทางลบที่คอนขางรุนแรงจากประชาคมวิชาการการตลาดตอนิยาม
การตลาดในป พ.ศ. 2547 ของ AMA วา เปนนิยามอยางแคบ และไดมาอยางไมโปรงใสจนเปนเหตุให
เกิดกระบวนการใหมซ่ึงไมเคยมีมากอนใน AMA คือกระบวนการทบทวนและปรับปรุงนิยามการตลาด
อยางเปนทางการและเปนระบบตามกรอบเวลาที่แนนอน คือทุก ๆ 5 ปซ่ึงนับไดวา เปนกระบวนการที่
เปดกวาง โปรงใส และเปนกลางอยางยิ่งอันเปนที่มาของนิยามการตลาดลาสุดซึ่งทั้งตัวกระบวนการ 
และตัวนิยามการตลาดใหมไดรับความชื่นชมอยางมากจากนักวิชาการการตลาดและจากสมาชิก AMA 
สวนใหญที่ตอบแบบสํารวจความคิดเห็นตอนิยามใหมนี้  
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สวนเหตุการณที่เปนผลพวงของนิยามการตลาดใหมไดแก ปฏิกิริยาตอบสนองในทางลบอยาง
ทันทีทันใดจากนักการตลาดภาคปฏิบัติ ซ่ึงยังคงแสดงออกถึงความยึดมั่นในการทําการตลาดเชิงธุรกิจ
อยางเหนียวแนน  นิยามการตลาดใหมนี้จึงมีทีทาวาจะกอใหเกิดกระแสความขัดแยงทางความคิดอยาง
ตอเนื่องและยาวนานอีกครั้งหนึ่งในแวดวงผูประกอบวิชาชีพทางการตลาด  โดยท่ีปรึกษาทางการตลาด
รายหนึ่งชื่อ Mike Smock ถึงกับเสนอนิยามการตลาดวา การตลาดเปนเพียงวิธีการสรางสวนแบงตลาดที่
กอใหเกิดความสามารถในการทํากําไรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เทานั้น  ซ่ึงบทความนี้ขอเรียกวา เปนการตลาดใน
ความหมายแคบ  โดย Mike Smock เสนอวา 

 
“Marketing is ideas and actions that generate increasingly profitable 

market share”   (Schwartz, Tsadik, and Maddox 2008, p. 41) 
 
นิยามการตลาดป พ.ศ.  2550 ของ AMA จึงนาจะสงผลกระทบอยางลึกซึ้งและกวางขวางตอทั้ง

ผูสนับสนุนและคัดคานอยางหลีกเล่ียงไมพน  โดยเฉพาะอยางยิ่งหากไดมีการชวยกันเผยแพรใหความรู
แกสังคมในฐานะผูบริโภคเพื่อจะชวยกันเรียกรองตองการบรรทัดฐานใหมในการทําการตลาดจาก
นักการตลาดทั้งหลาย ซ่ึงจะทําใหนักการตลาดภาคปฏิบัติจําตองปรับตัวมายึดหลักกําไรพอประมาณ 
แทนที่กําไรสูงสุด และลด ละ เลิก กิจกรรมการตลาดที่เอารัดเอาเปรียบหรือขาดความรับผิดชอบตอ
สังคม  หากยังคิดจะมีที่ยืนทามกลางผูบริโภคยุคใหมเหลานี้  สําหรับนักวิชาการการตลาดก็จะมีกําลังใจ
สรางสรรคองคความรูที่เช่ือมโยงความสัมพันธระหวางการตลาดกับสังคมมากขึ้นเนื่องจากจะเปนองค
ความรูที่อยูในกระแสหลัก  ในขณะที่องคความรูแบบเดิมที่ละเลยมิติทางสังคมจะกลับกลายไปเปนองค
ความรูนอกกระแส และลดความสําคัญลงไปเรื่อยๆ  

 
สําหรับในกรณีของประเทศไทยนั้นนาจะไดรับประโยชนจากนิยามการตลาดป พ.ศ.  2550 ของ 

AMA เปนทวีคูณ  เนื่องจากเปนที่เชื่อกันทั่วไปวา กิจกรรมการตลาดไมไดถูกใชแตในแวดวงธุรกิจ
เทานั้น แตยังเปนเครื่องมือการแขงขันที่สําคัญในทางการเมืองอีกดวย  ดังนั้นหากทั้งนักการตลาดธุรกิจ 
และนักการตลาดการเมืองหันมายึดถือปรัชญาการทําการตลาดอยางสรางสรรคตามแนวทางการตลาด
ใหมแลว  การมอมเมาประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนดวยลัทธิวัตถุนิยมและความฟุงเฟอฟุมเฟอยโดย
มุงหวังเพียงยอดขายและกําไรสูงสุดก็นาจะจบสิ้นลงเสียที  ในสวนของภาคการเมืองก็เชนกันการปดหู
ปดตาประชาชนดวยลัทธิประชานิยมโดยมุงหวังเพียงคะแนนเสียงขางมากเพื่อจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวก็
นาจะถึงคราวพินาศเชนกัน และปรากฏการณเหลานี้จะเปรียบเสมือนทางสวางที่จะนําพาชาติไทยของเรา
ฝาวิกฤตทั้งทางเศรษฐกิจ และทางการเมืองสูสังคมใหม  
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บทความนี้เปนสวนหนึ่งของชุดบทความเกี่ยวกับนิยามการตลาดของ AMA จํานวนรวมสาม
บทความซึ่งแตงโดยผูเขียนบทความนี้  โดยบทความทั้งสามจะมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันดังนี้คือ 
บทความแรก (ศรัณย รัตนสิทธิ์ 2551ก) เปนบทความเกี่ยวกับขอวิจารณของนักวิชาการการตลาดอาวุโส 
ตอนิยามการตลาดป พ.ศ. 2547 ของ AMA ซึ่งพอจะสรุปความไดวาเปนนิยามการตลาดอยางแคบ และ
ถูกกําหนดขึ้นอยางไมโปรงใส  บทความที่สอง (ศรัณย รัตนสิทธิ์ 2551ข) กลาวถึงความจําเปนที่ AMA 
ตองกําหนดใหมีกระบวนการอยางเปนทางการในการทบทวนและปรับปรุงนิยามการตลาดซึ่งเนนที่
ความโปรงใส การมีสวนรวมอยางกวางขวาง และความตอเนื่องของการทบทวนและปรับปรุงนิยาม
การตลาดจนไดมาซึ่งนิยามการตลาดป พ.ศ. 2550 ซ่ึงเปนนิยามปจจุบันของ AMA  โดยไดอธิบายถึง
กระบวนการนี้ และบทความสุดทายคือบทความนี้ซ่ึงกลาวถึงพัฒนาการของนิยามการตลาดของ AMA 
ตั้งแตนิยามแรกจนถึงนิยามปจจุบัน  ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจเรื่องของนิยามการตลาดของ AMA ได
อยางครบถวน  ผูอานจึงควรอานบทความทั้งสาม ตามลําดับเนื้อหาดังไดกลาวแลว   
 
วัตถุประสงค 
 

บทความนี้มีวัตถุประสงคที่จะอธิบายถึงพัฒนาการของนิยามการตลาดของ AMA ในกรอบของ
ปจจัย 5 ประการคือ ธรรมชาติของการตลาด ขอบเขตของกิจกรรมการตลาด ผูมีสวนเกี่ยวของใน
กิจกรรมการตลาด ผลลัพธของกิจกรรมการตลาด และผูมีสวนไดสวนเสียจากกิจกรรมการตลาด 
(Gundlach 2007; Ringold and Weitz 2007; Wilkie and Moore 2007; และ Zinkhan and Williams 2007) 
โดยเนนที่จุดออนของนิยามการตลาดป พ.ศ. 2547 และจุดแข็งของนิยามการตลาดป พ.ศ. 2550 ซ่ึงเปน
นิยามการตลาดปจจุบัน  พรอมทั้งการแสดงความคิดเห็นและขอโตแยงของนักการตลาดภาคปฏิบัติที่มี
ตอนิยามการตลาดลาสุดนี้ และปดทายดวยบทสรุปที่จะชวยนําไปสูการหาจุดรวมของนิยามการตลาด 
โดยช้ีใหเห็นตัวอยางหนึ่งของความเชื่อมโยงระหวางผลประโยชนของชาติ กับผลประโยชนขององคกร
ธุรกิจ ซ่ึงในกรณีของประเทศไทยสถาบันพระมหากัตริยเปนปจจัยเชื่อมโยงที่สําคัญที่สุด  บทความนี้จะ
เร่ิมตนดวยการกลาวถึงประวัติความเปนมาและนิยามการตลาดตามลําดับเวลาของ AMA  
 
ประวัติความเปนมาโดยสังเขปของการใหนิยามการตลาดและนิยามการตลาดตามลําดับเวลา
ของ  AMA 
  

ตลอดชวงอายุ 70 ปของ AMA ไดมีการประกาศใชนิยามการตลาดอยางเปนทางการมาแลวเพียง
ส่ีนิยามเทานั้นรวมถึงนิยามปจจุบัน  เทากับวาโดยเฉลี่ยแลวนิยามหนึ่ง ๆ จะมีอายุใชงานเกือบ 20 ป  ซ่ึง
นับไดวายาวนานพอสมควรสําหรับกิจกรรมที่มีความหลากหลายและมีพลวัตรสูงอยางเชนการตลาด 
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา นิยามการตลาดไดมาถูกเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว
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ในชวง 3 ปที่ผานมานี้เอง สําหรับนิยามแรกที่ประกาศใชเมื่อป พ.ศ. 2478 (ค.ศ. 1935) ตั้งแตสมัยของ  
National Association of Marketing Teachers มีอายุยืนยาวถึง 50 ป (Gundlach 2007, p.243) กอนจะถูก
แทนที่โดยนิยามที่สองในป พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985) ซ่ึงก็ถูกใชงานมาอยางยาวนานอีกกวา 20 ปกอนจะ
ถูกแทนที่โดยนิยามป พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) ซ่ึงนิยามการตลาดที่ประกาศใชเมื่อป พ.ศ. 2547 นี้ไดรับ
การนํามาใชงานอยูเพียงประมาณ 3 ป ก็ไดถูกแทนที่โดยนิยามปจจุบันซ่ึงประกาศใชเมื่อป พ.ศ. 2550 
(ค.ศ. 2007) สําหรับนิยามของ AMA ตามลําดับเวลา พอจะสรุปไดดังตอไปนี้  

 
นิยามการตลาดเมื่อป พ.ศ. 2478 (ค.ศ. 1935) มีใจความวา 
 
“Marketing is the performance of business activities that direct the 

flow of goods and services from producers to consumers”  
(Wilkie and Moore 2007, p. 269) 
 
ซ่ึงพอจะแปลความไดวา การตลาดเปนผลการดําเนินงานทางธุรกิจในการกํากับควบคุมการ

เคล่ือนยายสินคาและบริการจากผูผลิตไปยังผูบริโภค 
 
นิยามการตลาดเมื่อป พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985) มีใจความวา 
 
“Marketing is the process of planning and executing the conception, 

pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and services to 

create exchanges that satisfy individuals and organizational 

objectives” (Wilkie and Moore 2007, p. 269) 
  

ซ่ึงพอจะแปลความไดวา การตลาดเปนกระบวนการในการวางแผนและดําเนินการกิจกรรมการ
ประดิษฐคิดคน การตั้งราคา การติดตอส่ือสาร และการกระจายสิ่งที่ถูกประดิษฐคิดคนนั้น ๆ ไมวาจะ
เปน ความคิด สินคา และบริการที่ถูกสรางขึ้นเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งสามารถตอบสนองตอ
เปาหมายของทั้งปจเจกบุคคลหรือองคกรผูวางแผนและดําเนินการกิจกรรมนั้น ๆ ได  
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นิยามการตลาดเมื่อป พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) มีใจความวา 
 
“Marketing is organizational function and set of processes for 

creating, communicating, and delivering value to customers and for 

managing customer relationship in ways that benefit organization 

and its stakeholders” (Zinkhan and Williams 2007, p. 285) 
  

ซ่ึงพอจะแปลความไดวาการตลาดเปนหนาที่ขององคกร (ธุรกิจ) ซ่ึงประกอบดวยกลุมของ
กระบวนการในการสรางสรรคผลประโยชนหรือคุณคาของลูกคาขององคกรธุรกิจ  แลวทําการสื่อสาร
กับลูกคาใหเขาใจถึงผลประโยชนหรือคุณคาที่เขาจะไดรับนี้ และจัดการสงมอบคุณคานั้นใหกับลูกคา 
นอกจากนี้การตลาดยังเปนกระบวนการในการบริหารความสัมพันธกับลูกคาเพื่อใหเกิดประโยชนกับ
องคกร (ธุรกิจ) และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงกับองคกร (ธุรกิจ) นั้น ๆ  
 

นิยามการตลาดในปจจุบัน ซ่ึงประกาศใชเมื่อป พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) มีใจความวา 
 
“Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, 

communicating, delivering, and exchanging offerings that have value 

for customers, clients, partners, and society at large”  
(AMA 2008, Definition of Marketing) 

 
ดังไดแปลความไวขางตน 
 
พัฒนาการนิยามการตลาดของ AMA 
 
บทความนี้จะประเมินพัฒนาการของนิยามการตลาดของ AMA ในกรอบของปจจัย 5 ประการ

ดังตอไปนี้ ธรรมชาติของการตลาด ขอบเขตของกิจกรรมการตลาด ผูมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรม
การตลาด ผลลัพธของกิจกรรมการตลาด และผูมีสวนไดสวนเสียจากกิจกรรมการตลาด  
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ธรรมชาติของการตลาด  
อาจกลาวไดวา การตลาดมีธรรมชาติหรือพื้นฐานที่นาสนใจอยูอยางนอยที่สุดสองประการคือ 

ธรรมชาติของการเปนกิจกรรมในทางปฏิบัติ (Zinkhan and William 2007, p. 287) และธรรมชาติของ
สภาพการแขงขันของระบบการตลาดเพื่อสรางประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต (Wilkie and Moore 
2007, p. 270)  

 
ธรรมชาติของการตลาดในการเปนกิจกรรมในทางปฏิบัตินั้นสะทอนออกมาอยางชัดเจนคงเสน

คงวาจากนิยามการตลาดในทุกยุคทุกสมัยดวยถอยคําวา “การดําเนินงาน” “กระบวนการ”  “หนาที่” และ 
“กิจกรรม”  การตลาดไมไดเปนกิจกรรมในการศึกษาหาความรูเชนเดียวกับศาสตรตาง ๆ ที่มีความ
เกี่ยวของโดยใกลชิดกับการตลาด เชน เศรษฐศาสตร จิตวิทยา และสังคมวิทยา (Zinkhan and William 
2007, p. 287) ซ่ึงสรรพวิทยาเหลานี้ลวนถูกใหนิยามวา เปนการศึกษาหาความรูในเชิงวิทยาศาสตร หรือ
อยางนอยก็เปนการศึกษาหาความรูทั้งสิ้น (ดูนิยามจากภาคผนวกที่ 1)  ซ่ึงธรรมชาติที่สําคัญนี้กลับ
กลายเปนจุดออนที่ใหญหลวงของการตลาดเนื่องจากทําใหความสนใจของนักการตลาดถูกจํากัดแคบอยู
เพียงเรื่องของการดําเนินธุรกิจ และมองขามความสัมพันธทางการตลาดระหวางองคกรธุรกิจกับสังคม
ภายนอกซึ่งเปนอุปสรรคที่สําคัญในการพัฒนาองคความรูทางการตลาด (Wilkie and Moore 2007, p. 
270) โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับองคความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของที่ถูกนิยามวาเปนศาสตรแหงการศึกษาหา
ความรูในเรื่องนั้น ๆ  

 
สําหรับธรรมชาติการแขงขันนั้นไดปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของผูมีสวนเกี่ยวของกับ

การตลาด  โดยหากเมื่อใดกิจกรรมการตลาดถูกจํากัดวงอยูกับผูมีสวนเกี่ยวของเพียงกลุมเดียวจะไม
สงเสริมการแขงขันของระบบและขาดประสิทธิภาพ แตหากกิจกรรมขยายวงกวางสูผูมีสวนเกี่ยวของ
หลายกลุมแลวระบบจะมีการแขงขันและมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงอาจกลาวไดวาธรรมชาติของการแขงขัน
ของนิยามการตลาดมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเปนลําดับ หากไมไปสะดุดอยูที่นิยามป พ.ศ. 2547 โดยจะได
บรรยายรายละเอียดของธรรมชาติการตลาดทั้งสองประการตามลําดับเวลาของการใหนิยามการตลาด
ดังตอไปนี้  
  

นิยามการตลาดป พ.ศ. 2478 ไดนิยามวา การตลาดเปนกิจกรรมการกระจายสินคาจากธุรกิจ สู
ผูบริโภค  ตอมานิยามป พ.ศ. 2528 ไดขยายขอบเขตของกิจกรรมใหกวางออกจนครอบคลุมสวนประสม
การตลาดทุกดานจึงนิยามวา การตลาดเปนกระบวนการ และนิยามการตลาดป พ.ศ. 2547 ถึงแมวาจะ
ยังคงความกวางของเนื้อหากิจกรรมเอาไวตามเดิม แตไดกําหนดเพิ่มเติมวา การตลาดเปนหนาที่ของ
องคกรธุรกิจจึงทําใหคุณคาของเนื้อหากิจกรรมไดถูกทําลายลงโดยความเปนหนาที่ขององคกรธุรกิจไป
จนหมดสิ้น และนิยามนี้ถูกมองวาเปนเพียงนิยามการตลาดอยางแคบ (Gundlach 2007, p.246) หรือนิยาม
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การบริหารการตลาด (Wilkie and Moore 2007, p.270) เทานั้นไมใชนิยามการตลาด  พูดอีกอยางก็คือ
นักวิชาการการตลาดมองวา หากกิจกรรมการตลาดถูกยึดโยงอยูกับองคกรธุรกิจเมื่อใด มันจะเปนเพียง
กิจกรรมการบริหารการตลาดเทานั้นไมใชกิจกรรมการตลาดในภาพกวางอีกตอไปเนื่องจากการตลาด
เปนกิจกรรมที่ดําเนินการโดยบุคคลหรือองคกรก็ได และองคกรนั้นก็ไมจําเปนตองเปนองคกรธุรกิจแต
อยางใด 

  
Zinkhan and William (2007, p. 286) ยังไดแสดงความไมเห็นดวยกับการที่นิยามการตลาดป 

พ.ศ. 2547 เลือกใชคําวาการบริหารหรือ “Manage” ในการสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา  โดย
พวกเขามองวา การบริหารเปนอีกถอยคําที่สะทอนถึงธรรมชาติการเปนกิจกรรมการปฏิบัติของการตลาด 
ซ่ึงเปนความพยายามฝายเดียวในการกํากับควบคุมอีกฝายหนึ่งอันไมไดแสดงถึงการสรางรากฐาน
ความสัมพันธที่ดีตอกันในระยะยาวแตอยางใด  

 
สําหรับประเด็นธรรมชาติของการแขงขันของระบบนั้น Wilkie and Moore (2007, p.270) 

วิจารณวา การที่นิยามการตลาดของ AMA ป พ.ศ. 2547 ใหความสนใจเพียงกิจกรรมการตลาดของธุรกิจ
หนึ่งธุรกิจใดเทานั้น เทากับเปนการมองขามความสําคัญในการแขงขันของระบบที่ทําใหเกิดการพัฒนา
ทั้งผลิตภัณฑ การบริการ และประสิทธิภาพในการลดตนทุนเพื่อประโยชนสูงสุดของสังคม ทั้งยังไป
สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลืองเกินความจําเปนไปกับการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดที่
ซํ้าซอนกันสูกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกัน อีกทั้งยังทําใหผูบริโภคสับสนหรือใชจายเกินความจําเปน 
Wilkie and Moore (2007, p.271) ตั้งคําถามวา การรณรงคทางการตลาดของธุรกิจโทรศัพทมือถือที่ทําให
ผูบริโภคสวนใหญที่เสียคาบริการแบบเหมาจายรายเดือนตองเหลือเวลาโทรมากมายทุกเดือน หรือ
ผูบริโภคที่เลือกใชแผนการโทรที่ไมเขากับพฤติกรรมการใชโทรศัพทของตนแตอยางใดทําใหตอง
ส้ินเปลืองคาใชจายมากมายเกินความจําเปนนั้นเปนความสําเร็จของแผนการตลาดใชหรือไม?  

 
นิยามการตลาดในปจจุบัน ไดทําใหการตลาดมีธรรมชาติที่กวางขวางครอบคลุมอยางที่ควรจะ

เปน และสงเสริมธรรมชาติของการแขงขันในขณะเดียวกัน โดยไดกําหนดใหการตลาดเปนกิจกรรมอีก
คร้ังหนึ่ง แตมีการใหรายละเอียดมากขึ้นวา เปนกิจกรรมที่ถูกดําเนินการโดยสถาบันชํานาญการเฉพาะ 
สําหรับแตละกิจกรรม เชน ผูคาสง ผูคาปลีก ผูวิจัยตลาด เปนตน อีกทั้งเปนกิจกรรมที่ถูกกํากับโดย
กระบวนการบริหารการตลาด และท่ีสําคัญที่สุดคือไมยึดติดกับองคกรธุรกิจเพียงอยางเดียวอีกตอไป แต
คํานึงถึงความสัมพันธระหวางองคกรธุรกิจกับสังคมภายนอกอีกดวย จึงนับเปนการปรับตัวที่เปน
ประโยชนอยางยิ่ง ตอประชาคมการตลา และสังคมโดยรวม เนื่องจากจะชวยแกปญหาการมีมุมมองที่คับ
แคบของนักการตลาดซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการพัฒนาองคความรูทางการตลาดและพัฒนาการ
ตลาดภาคปฏิบัติโดยชวยสงเสริมการแขงขันที่สรางสรรคของระบบการตลาดอีกดวย  
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คําถามที่นาสนใจก็คือ การตลาดเปนกิจกรรมโดยธรรมชาติไดอยางไร?  คําอธิบายของ อดัม
สมิทธิ บิดาแหงเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับกลไกการกําหนดราคาตลาด (Market Price Mechanism) ในระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมการตลาดเสรี (Free Market Capitalism) (Smith 2003) นาจะใหคําตอบไดเปน
อยางดี  โดย Smith (2003) ไดอธิบายวา ราคาตลาดถูกกําหนดโดยปริมาณสินคาที่ถูกนําออกสูตลาดและ
ความตองการบริโภคสินคานั้น หรือกลาวงาย ๆ คืออุปทานและอุปสงคของตลาดนั่นเองที่ เปน
ตัวกําหนดราคาตลาด ดังนั้นจึงพอจะสรุปไดวา การตลาดเปนกิจกรรมหรือกระบวนการในการนํา
สินคาออกสูตลาดเพื่อสนองความตองการของสังคมซึ่งทําใหราคาตลาดถูกกําหนดขึ้น และราคานี่เองที่
เปนกลไกสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรใหสังคม การจัดการประสิทธิภาพการผลิต และการกระจาย
รายได  

 
การที่การตลาดถูกนิยามวาเปนกิจกรรมมาโดยตลอดนั้น นอกจากจะเนื่องมาจากธรรมชาติของ

การตลาดเองแลวนาจะมาจากเหตุผลที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ องคประกอบของถอยคําที่แสดงถึงการ
กระทําไมไดแสดงถึงการเปนสรรพวิทยาของการตลาด เนื่องจากมีองคประกอบของคําที่แสดงถึงการ

กระทํา คือคําวา “การ” แตไมมีองคประกอบของคําที่แสดงถึงการเปนสรรพวิชา ไมวาจะเปนคําวา 

“ศาสตร” หรือ “วิทยา” แตอยางใด ดังนั้นหากจะปรับเปลี่ยนนิยามการตลาดใหเปนกิจกรรมการศึกษา 
แทนที่จะเปนกิจกรรมในทางปฏิบัติอาจจะตองเริ่มตนดวยการเพิ่มถอยคําที่แสดงถึงการเปนสรรพวิชา 
โดยปรับเปลี่ยนชื่อ การตลาด (Marketing) เปนศาสตรแหงการตลาด (Marketing Science) หรือ
การตลาดวิทยา (Marketology) เสียกอน ก็เปนได 

 
ในความเปนจริงคงตองยอมรับกันวา การตลาดนับเปนสรรพวิทยาที่สําคัญทีเดียวหากพิจารณา

จากหลักการการคนควาหาความจริงทางวิทยาศาสตร หรือ Logic of Scientific Discovery (Popper 1968) 
เนื่องจาก Popper (1968) ใหนิยามทฤษฎีทางวิทยาศาสตร (Scientific Theory) เอาไววา เปนทฤษฎีหรือ
ขอความที่สามารถถูกทดสอบไดดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซ่ึง Popper (1968) ไดนิยามไววาเปน
กระบวนการนิรนัย (Deductive Process) หรือการใชเหตุผลที่ดําเนินจากสวนใหญไปหาสวนยอย หรือ
จากกวางไปสูแคบ และเนื่องจากการวิจัยทางการตลาดจํานวนมากเปนการทดสอบทฤษฎีโดย
กระบวนการนิรนัย โดยมีการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทําวิจัยกันเปนปกติ (Bartels 1951, 
p. 319) ดังนั้นการตลาดจึงควรนับไดวาเปนศาสตร  โดยงานวิชาการทางการตลาดเหลานี้ไดมีการตีพิมพ
เผยแพรใน Journal of Marketing เปนเวลายาวนานเกินกวา 70 ปแลว (AMA 2008, AMA Journals) 
นอกจากนี้ยังไดมีการกอตั้งสมาคมนักวิชาการการตลาดที่เนนการศึกษาวิจัยโดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ที่เรียกวา Marketing Science Institute ในป พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) (Buzzell 1963, p. 32) 
ทั้งยังไดมีการเขียนหนังสือเกี่ยวกับปรัชญาของศาสตรการตลาดอีกดวย (Philosophy of Marketing 
Science) (Hunt 1991)  
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เพียงแตเราอาจจะยังไมสามารถพูดไดอยางเต็มปากวาการตลาดเปนศาสตร หรือเปนการศึกษา
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร เนื่องจากขอจํากัดประการสําคัญประการหนึ่งคือ การตลาดยังขาด
ทฤษฎีพื้นฐานหรือทฤษฎีทั่วไป (General Theory of Marketing) ที่เปนกระดูกสันหลังขององคความรู 
(Buzzell 1963, p. 33) และถึงแมวาจะมีความพยายามเสนอทฤษฎีดังกลาวอยางเปนรูปธรรมโดยการ
ตีพิมพเผยแพรใน Journal of Marketing ถึงสองครั้งสองคราในป พ.ศ. 2511 (ค.ศ. 1968) (Bartels 1968) 
และในป พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ที่เรียกวา Comparative Advantage Theory of Competition (Hunt 
1995) และตอมาถูกพัฒนาเปน Resource-Advantage Theory of Competition (Hunt and Morgan 2005) 
แตดูเหมือนวา ทฤษฎีทั่วไปทางการตลาดทั้งหมดจะยังไมเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง  นอกจากนี้ 
Bartels (1951) ยังแสดงความเห็นอีกวานักวิชาการการตลาดมักจะขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนาศาสตร
การตลาด 

 
ขอบเขตของกิจกรรมการตลาด 
อาจกลาวไดวา นิยามการตลาดของ AMA มีแนวโนมที่ชัดเจนเรื่องขอบเขตของกิจกรรม

การตลาดนี้ โดยมีการขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการกระจายสินคามาเปนกิจกรรมการตลาด
ครบถวนตามสวนประสมการตลาดทั้งสี่คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ การตั้งราคา การกระจายสินคา และ
การสื่อสารการตลาด โดยกิจกรรมการตลาดที่กระทําตามนิยามของ AMA นี้อาจแบงไดเปนสามยุค ซ่ึง
สะทอนปรัชญาการตลาดในแตละยุค Lusch (2007, p.261) ดังจะอธิบายตอไปนี้ 

 
นิยามการตลาดของ AMA ป พ.ศ. 2478 อาจนับไดวาเปนยุคแรกไดจํากัดขอบเขตของกิจกรรม

การตลาดอยูเพียงการกระจายสินคาของธุรกิจจึงนับเปนยุคที่ใหความสําคัญกับการสนองความตองการ
พื้นฐานของผูบริโภค โดยการผลิตสินคาพื้นฐานใหเพียงพอกับความตองการและกระจายสินคาใหทั่วถึง 
หรือที่ Lusch (2007, p.261) เรียกวา ยุคปรัชญานําสินคาไปสูตลาด To-Market และ Kotler and Keller 
(2006) เรียกวา ปรัชญาเนนการผลิต Production Orientation ซ่ึงเนนการผลิต การกระจายสินคา และการ
ส่ือสารการตลาดสินคาจํานวนมากเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพจากขนาดในการทํากิจกรรมการตลาดเหลานี้
อันนําไปสูการลดตนทุนการผลิต และตั้งราคาไดต่ําพอที่มหาชนสามารถเขาถึงสินคาได 

 
ยุคที่สองของนิยามการตลาดหากมองจากขอบเขตกิจกรรมนี้เริ่มในป พ.ศ. 2528 เมื่อ AMAได

ขยายขอบเขตของนิยามการตลาดใหกวางขวางออกไปอยางมากโดยกําหนดวา การตลาดเปน
กระบวนการไมใชเปนเพียงแคกิจกรรมการกระจายสินคาอีกตอไป และกระบวนการที่วานี้ก็เปนการ
วางแผนและดําเนินการในกิจกรรมทางการตลาดทั้งส่ีดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการ
สงเสริมการตลาด และดานการกระจายสินคา โดยกิจกรรมเหลานี้อาจถูกดําเนินการโดยองคกรไมวาจะ
เปนธุรกิจหรือไมใชธุรกิจและบุคคล และที่สําคัญคือเปาหมายของกิจกรรมอยูที่การแลกเปลี่ยนเพื่อสราง
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ความพึงพอใจใหกับบุคคลหรือองคกรที่ทํากิจกรรมการตลาด  ยุคนี้จึงเปนยุคที่เนนความสําคัญของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ และเนนความสําคัญของการขายมากกวาใหความสําคัญกับความตองการของผูบริโภค 
ถึงแมธุรกิจจะใหความสนใจการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนของกลุมลูกคา แตยังละเลยการศึกษาความ
ตองการของลูกคาอยู   

 
Lusch (2007, p.265) วิจารณวา นักการตลาดปฏิบัติตอผูบริโภคดังเชนเปนคนนอกที่ถูกมองขาม

ไป (Customers are exogenous) และเขาเรียกยุคนี้วา ปรัชญาการทําการตลาดไปยังลูกคา หรือ 
Market(ing)-To (Customer) (Lusch 2007, p.265) สวน Kotler and Keller (2006) เรียกยุคนี้วาปรัชญา
เนนตัวผลิตภัณฑ หรือ Product Orientation คือการที่นักการตลาดพยายามสรางสรรคผลิตภัณฑที่ตนคิด
วาดีที่สุดนําเสนอตอผูบริโภค โดยผูบริโภคอาจมองไมเห็นประโยชนใด ๆ และไมมีความตองการ
ผลิตภัณฑนั้น ๆ เลย พวกเขายังถือวายุคนี้เปนปรัชญาเนนการขายหรือ Sales Orientation อีกดวยซ่ึงเปน
การเนนการใชการสื่อสารการตลาดโดยพนักงานขายนําเสนอประโยชนของสินคาใหผูบริโภคยอมรับ 
และตัดสินใจซื้อในที่สุด แตเนื่องจาก ประโยชนนั้น ๆ ไมไดมีพื้นฐานมาจากความตองการของผูบริโภค 
ดังนั้นการปดการขายจึงมักหนีไมพนการใชราคาถูกเปนเครื่องจูงใจ 

 
ยุคที่สามเกิดขึ้นเมื่อ AMA ใหนิยามการตลาดป พ.ศ. 2547 ซ่ึงยังคงใหความสําคัญกับกิจกรรม

การตลาดทั้งสี่ดานอยู แตมีการเพิ่มคุณคา (Value หรือ Customer Value) หรือประโยชนที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมนั้นที่มีตอลูกคาของธุรกิจ ซ่ึง Lusch (2007, p.265) เรียกวา ยุคปรัชญาการตลาดรวมกับลูกคา 
หรือ Market (ing)-With (Customer) และ Kotler and Keller (2006) เรียกวา ปรัชญา Market Orientation 
หรือการตลาดที่เนนลูกคา เพียงแตขาดความชัดเจนในสองประเด็นคือ ใครเปนผูดําเนินกิจกรรม
การตลาด? และประโยชนหรือคุณคานั้นเกิดจากอะไร?  

 
อนึ่งนิยามการตลาดในปจจุบันยังคงยึดมั่นกับกิจกรรมการตลาดที่ครอบคลุมครบทุกสวน

ประสมการตลาดอยูเชนเดิม และยังคงใหความสําคัญกับความตองการของลูกคาอยูเชนเดิมจึงนับวายัง
อยูในยุคที่สามเชนกัน แตไดปรับปรุงใหเกิดความชัดเจนในการกําหนดนิยามมากขึ้น และพัฒนาไปสู
นิยามอยางกวาง สําหรับความชัดเจนนั้นไดกําหนดวา ผูดําเนินกิจกรรมการตลาดคือสถาบันการตลาด
ชํานาญเฉพาะทางตาง ๆ (Marketing Institution) หรือระบบการตลาด (Marketing System) เชนผูคาสง 
ผูคาปลีก (Wilkie and Moore 2007, p.275) เปนผูดําเนินกระบวนการที่เกี่ยวกับสวนประสมทาง
การตลาดตาง ๆ เหลานี้ และเปนสวนหนึ่งของการตลาด โดยผลลัพธของกระบวนการนี้คือส่ิงสนอง
ความตองการ (Offerings) ที่มีคุณคาหรือประโยชนใหกับลูกคา (Value) สวนการพัฒนาเปนนิยามอยาง
กวางนั้นเปนเพราะการขยายขอบเขตใหครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสังคมดวย (Society at large)    
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ผูมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมการตลาด  
สําหรับผูมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมการตลาดนั้นอาจกลาวไดวา มีการเปลี่ยนกลับไปกลับมา

โดยตลอด จากการจํากัดวงอยูเฉพาะบทบาทของหนวยงานกระจายสินคาของธุรกิจ มาเปนบทบาทของ
หนวยงานที่ทําหนาที่ในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดครบตามสวนประสมการตลาดทั้งส่ีขององคกร 
หรือแมแตบุคคลก็ตาม แลวกลับไปจํากัดอยูเพียงแค เปนบทบาทของหนวยงานที่ทําหนาที่ในการดําเนิน
กิจกรรมทางการตลาดขององคกรธุรกิจเทานั้น จนในที่สุดเปลี่ยนกลับมาเปนการดําเนินกิจกรรม
การตลาดโดยองคกรไมวาจะเปนธุรกิจ หรือไมก็ตามหรือบุคคลและสถาบันการตลาดตาง ๆ  พูดอยาง
งาย ๆ ก็คือวา ผูมีสวนเกี่ยวของกับการตลาดไดถูกยื้อยุดกันไปมาระหวางองคกรธุรกิจซ่ึงถือวาเปน
ความหมายแคบ กับองคกรและบุคคลโดยทั่วไปซึ่งถือวาเปนความหมายกวาง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
นิยามการตลาดของ AMA ป 2478 ไดกําหนดใหผูมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมการตลาดคือผูที่

ทําหนาที่กระจายสินคาของธุรกิจเทานั้น จนกระทั่งในป พ.ศ. 2528 AMA จึงไดขยายขอบเขตของผูมี
สวนเกี่ยวของกับกิจกรรมการตลาดใหครอบคลุมทั้งองคกรไมวาจะเปนหนวยธุรกิจหรือบุคคล อยางไรก็
ตามนิยามป พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหผูมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมการตลาดถูกจํากัดแคบลงอยางมาก 
คือกลับมาเปนแคเพียงองคกรธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมีการกลาวอางถึงลูกคาของธุรกิจ ทําใหตีความ
ไดวาจํากัดกรอบของผูทํากิจกรรมการตลาดอยูแคองคกรธุรกิจ ถึงแมวาจะไมไดจํากัดวาเปนองคกร
ธุรกิจอยางชัดเจนก็ตาม และการตีกรอบของการตลาดอยางจํากัดมากนี้เองเปนเหตุใหถูกวิจารณอยาง
รุนแรงจากนักวิชาการดานการตลาดหลายคน เชน Zinkhan and Williams (2007) และ Wilkie and 
Moore (2007) 
 

Zinkhan and Williams (2007, p. 285) มองวา นิยามการตลาดในป พ.ศ. 2547 เปนการนิยาม
การตลาดอยางแคบโดยไมจําเปน เนื่องจากวา การตลาดเปนกิจกรรมที่ถูกจํากัดอยูที่องคกรธุรกิจเทานั้น 
ในขณะที่ในความเปนจริงการตลาดเปนกิจกรรมของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือองคกรหนึ่งองคกรใดก็ได 
โดยพวกเขาไดยกตัวอยางกิจกรรมการตลาดสวนบุคคลเอาไวหลายประการดวยกัน เชน การที่บุคคลที่มี
ช่ือเสียงพยายามสรางใหตัวเองเปนตราสินคา โดยพยายามเพิ่มความมีช่ือเสียงใหกับตนเองเพื่อตนจะได
มีมูลคาทางการตลาดหรือมีคาตัวเพิ่มขึ้น และสามารถสรางรายไดมหาศาลจากการเอาชื่อของตนไป
เสนอขายรวมกับสินคาตาง ๆ หรือการที่นักการเมืองพยายามสรางภาพพจนที่ดีและความนาเชื่อถือ
ใหกับตนเองเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะไดรับเลือกตั้ง นอกจากนี้บุคคลยังทํากิจกรรมการตลาดผานเว็บไซทตาง 
ๆ เชน eBay เพื่อเสนอซื้อหรือเสนอขายสินคาอีกดวย 
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นอกจากนี้ Zinkhan and Williams (2007, p. 285) ยังโตแยงวา การนิยามวา การตลาดเปนหนาที่
หนึ่งขององคกรธุรกิจเทากับจัดวา การตลาดเปนเพียงหนวยงานชํานาญเฉพาะดานอยางหนึ่งเชนเดียวกับ
หนวยงานการเงินหรือหนวยงานการผลิตอันนับเปนการกระทําที่สวนกระแสการตลาดสมัยใหมซ่ึงมอง
วาการตลาดเปนหนาที่ของทุก ๆ หนวยงานในองคกร (Holistic Marketing Concept) (Kotler and Keller 
2006, p.16) ไมวาจะมีหนาที่ชํานาญเฉพาะดานอยางไรก็ตาม ในขณะที่นักวิชาการดานการตลาดบางคน 
(เชน Slater and Narver 1995) เสนอวา  การตลาดนาจะเปนวัฒนธรรมองคกร และนักวิชาการอีกบางคน 
(เชน  Glazer 1991) ถึงกับตั้งคําถามวา องคกรธุรกิจจะยังควรมีหนวยงานการตลาดอยูอีกหรือไม?  
Wilkie and Moore (2007, p.272) สนับสนุนขอโตแยงนี้ โดยเปดเผยผลการสํารวจวา ฝายการตลาดหรือ
นักการตลาดมีสวนเกี่ยวของ หรือทําหนาที่บริหารจัดการกิจกรรมการตลาดเพียง 30 กิจกรรมหรือไมถึง
คร่ึงหนึ่งของกิจกรรมการตลาดทั้งหมดที่พวกเขารวบรวมไดถึง 75 กิจกรรม 

 
ในเวลาเดียวกัน Wilkie and Moore (2007, p.270) วิจารณวา การตีกรอบผูมีสวนเกี่ยวของให

แคบเหลือแคองคกรณธุรกิจนี้จะทําใหการตัดสินใจทางการตลาดกระทําโดยไมคํานึงถึงผลดีผลเสียที่มี
ตอสังคมในวงกวางเลย หรือพูดไดวา นักการตลาดจะตัดสินใจโดยคํานึงถึงแตผลประโยชนทางธุรกิจ
เทานั้นโดยไมสนใจวา สังคมโดยรวมจะไดรับผลเสียจากกิจกรรมการตลาดนั้น ๆ หรือไม  พวกเขาเรียก
กิจกรรมการตลาดแบบนี้วา เปนกิจกรรมที่นาละอายอยางยิ่ง และยกตัวอยางกิจกรรมที่สะทอนถึงผลเสีย
ที่เกิดขึ้นจากการนิยามการตลาดในความหมายที่แคบ เชน การหาเสียงทางการเมืองที่มุงแตเอาชนะโดย
ไมคํานึงวา  ผูมีสิทธิ เลือกตั้งจะไดรับขอมูลที่ ถูกตองหรือไม  หรือการล็อบบี้ทางการเมืองเพื่อ
ผลประโยชนของกลุมทุนบางกลุมที่ทําธุรกิจโดยเอาเปรียบสังคม หรือเอาเปรียบธุรกิจอื่น ๆ และการฮั้ว
ประมูล เปนตน  

  
นอกจากนี้ Wilkie and Moore (2007, p.271) ยังไดช้ีใหเห็นผลเสียอ่ืน ๆ ของการจํากัดให

การตลาดเปนบทบาทขององคกรธุรกิจ  พวกเขากังวลวา ผลประโยชนทางสังคมหรือประเด็นสําคัญ
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะจะถูกละเลยโดยหมดสิ้น เพราะนักการตลาดมองขามความเชื่อมโยงระหวาง
ผลประโยชนของตนเองกับผลประโยชนของชาติ  ขอวิตกของพวกเขานี้เปนผลพวงจากความเห็นของ 
Berry and Mirabito (2006) ที่วา แทจริงแลวจุดประสงคของการตลาดคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ซ่ึงความสําเร็จในการทําใหผูคนกินดีอยูดีขึ้นนี้จะเปนอานิสงสใหผลประกอบการทางการเงิน
ของธุรกิจเขมแข็งขึ้น  

 
ความวิตกของ Wilkie and Moore (2007, p.272) ยังไมหมดไป โดยพวกเขายังวิตกอีกวา การตี

กรอบใหการตลาดเปนบทบาทของธุรกิจนี้จะยิ่งทําใหความสนใจของนักการตลาดทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติที่มีตอความสัมพันธระหวางการตลาดกับสังคมลดนอยถอยลงไปเรื่อย ๆ จนในที่สุดจะสูญ
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ส้ินไปจากองคความรูทางการตลาด และจะพลอยทําใหองคความรูเกาที่มีคุณคาเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ขาด
ความตอเนื่องและดับสูญไปดวย  พวกเขายังวิจารณอีกวา นิยามการตลาดเชนนี้จะทําใหนักการตลาด
แตกแยกเปนสามกลุม ซ่ึงนับวันชองวางระหวางแตละกลุมจะมากขึ้นทุกที โดยนักการตลาดภาคปฏิบัติ
สวนใหญไมใสใจผลกระทบของกิจกรรมการตลาดตอสังคม ในขณะที่นักวิชาการสวนหนึ่งก็ใสใจแต
เร่ืองของการวิจัยเชิงทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยที่ไมเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางการตลาดกับสังคม 
และก็ไมใสใจเรื่องทางปฏิบัติเชนกัน โดยนักวิชาการกลุมนี้จะหมกมุนอยูแตกับการเสนอผลงานผาน
ชองทางการประชุมทางวิชาการที่สําคัญสองการประชุม คือ Marketing Science ซ่ึงเนนการวิจัยเชิง
ปริมาณ และ Association for Consumer Research หรือ ACR ซ่ึงเนนการวิจัยเชิงคุณภาพ  จะมีนักการ
ตลาดอีกเพียงสวนหนึ่งเทานั้นที่สนใจศึกษาความสัมพันธระหวางการตลาดกับสังคม โดยดูเหมือนวา
ผลงานของพวกเขาจะลดความสําคัญลงไปเรื่อย ๆ หากนิยามการตลาดยังคงคับแคบอยูเหมือนนิยามป 
พ.ศ. 2547  

  
นิยามการตลาดในปจจุบันคือนิยามป พ.ศ. 2550 ไดแกไขจุดออนนี้ โดยการตัดคําวาเปนหนาที่

ขององคกรทิ้งไป และหันกลับมาใชคําวากิจกรรมเชนเดียวกับนิยามเมื่อป พ.ศ. 2478 และขยายขอบเขต
ใหกวางออกไปเทากับนิยามป พ.ศ. 2528 คือเปนกิจกรรมขององคกรหรือบุคคลก็ได และองคกรนี้ก็ไม
จําเปนตองเปนองคกรธุรกิจอีกดวย ดังนั้นนิยามการตลาดปจจุบันจึงกลับไปใหความสําคัญกับผูมีสวน
เกี่ยวของกับกิจกรรมการตลาดในภาพกวางดังเดิม อีกทั้งยังไดเพิ่มเติมสถาบันการตลาดตาง ๆ วา เปนผู
ชํานาญเฉพาะดานที่ทําหนาที่ดําเนินกิจกรรมการตลาดเฉพาะดาน อยางเชน  ผูคาสง ผูคาปลีก 
ผูทําการวิจัยตลาด  และผูทําการสื่อสารการตลาด เปนตน  

 
การขยายขอบเขตของผูมีสวนเกี่ยวของใหครอบคลุมทุกกลุมผลประโยชนที่ดําเนินกิจกรรม

การตลาดนี้สามารถแกปญหาจุดออนสําคัญของนิยามการตลาดป พ.ศ. 2547 ไดเปนอยางดี เนื่องจากทํา
ใหกิจกรรมการตลาดทั้งที่ดําเนินการโดยองคกรธุรกิจหรือองคกรทั่วไปหรือบุคคลทั่วไปถูกนับเปน
กิจกรรมการตลาดทั้งหมด อีกทั้งยังเปนการสงเสริมแนวความคิดที่วา การตลาดเปนหนาที่ของทุก
หนวยงานในองคกรอีกดวย ยิ่งกวานั้นยังทําใหนักการตลาดจําเปนตองใหความสําคัญกับผลกระทบของ
กิจกรรมการตลาดที่มีตอสังคมวงกวาง และเพิ่มความระมัดระวัง หรือละเลิกกิจกรรมที่จะนําผลเสียมาสู
สังคมอีกดวย   

 
ผลลัพธของกิจกรรมการตลาด  
ในแงของผลลัพธของกิจกรรมการตลาดนั้นนับไดวา นิยามการตลาดของ AMA ไดสราง

พัฒนาการใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตการเปนเพียงผลการดําเนินงานของกิจกรรมการกระจายสินคา 
(Performance of Distribution Activities) ซ่ึงเปนผลลัพธอยางแคบ พัฒนามาเปนการแลกเปลี่ยน 
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(Exchange) แลวพัฒนาตอเนื่องมาเปนผลประโยชนหรือคุณคาที่ลูกคาไดรับ (Customer Value) และ
ความสัมพันธ (Relationship) จนในที่สุดพัฒนามาเปนสิ่งสนองความตองการ (Market Offerings) ซ่ึงสง
มอบประโยชนใหกับลูกคาซ่ึงนับไดวา เปนผลลัพธอยางกวางดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 
นิยามการตลาดของ AMA ป พ.ศ. 2478 ไดกําหนดใหผลลัพธของการดําเนินกิจกรรมการตลาด

เปนเพียงผลการดําเนินงานของกิจกรรมการกระจายสินคาเทานั้น เนื่องจากกิจกรรมการตลาดคือ
กิจกรรมการกระจายสินคาของธุรกิจไปยังลูกคา  นิยามการตลาดนี้ไมไดสนใจแมแตการแลกเปลี่ยน 
หรือผลประโยชนอันเกิดจากการแลกเปลี่ยนแตอยางใด แตจุดเนนจะอยูเพียงความสําเร็จในการสงมอบ
สินคาและบริการใหแกลูกคาเทานั้น  จนกระทั่งในป พ.ศ. 2528 AMA จึงไดปรับเปล่ียนผลลัพธของ
กิจกรรมการตลาดไปเปนการแลกเปลี่ยนสินคา บริการ หรือความคิดอันเปนผลผลิตจากกระบวนการ
ดําเนินกิจกรรมการตลาด อยางไรก็ตามนักวิชาการการตลาดอยางเชน Lusch (2007, p.263)  และ Sheth 
and Uslay (2007, p. 304) ยังมองวา กิจกรรมการตลาดเหลานี้ยังไมไดใหความสําคัญกับลูกคาอยาง
แทจริง นักการตลาดจะสนใจเพียงวา ลูกคาตองการสินคาอะไรเทานั้น แตไมสนใจวาลูกคาตองการ
สินคาอยางไร ดังนั้นพวกเขาจึงจัดวา ลูกคาเปนคนนอก ที่ไมไดเกี่ยวของในกระบวนการรวมสรางคุณคา
ทางการตลาด (Value Co-creation)  ดังนั้นพวกเขาจึงกลาวหาวา การตลาดในนิยามที่เนนการแลกเปลี่ยน
เปนการตลาดที่เห็นแตผลประโยชนสวนตัวเทานั้น ไมไดเห็นแกประโยชนของลูกคาแตอยางใด  

 
อยางไรก็ตามนิยามป พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหผลลัพธของกิจกรรมการตลาดเปนผลประโยชน 

หรือคุณคาตอลูกคาซึ่งเกิดจากกระบวนการการตลาดที่รับฟงความตองการของลูกคามาเปนตัวกําหนด
ประโยชนหรือคุณคาที่จะถูกสรางสรรค ส่ือสาร และสงมอบใหแกลูกคาซ่ึงไดรับการชื่นชมจาก
นักวิชาการการตลาดอยาง เชน Sheth and Uslay (2007) วา เปนพัฒนาการที่ดี อยางไรก็ตาม Wilkie and 
Moore (2007, p.275) วิจารณวา นิยามนี้ยังมีความคลุมเครืออยูในประเด็นที่วา ประโยชนหรือคุณคานี้
เปนประโยชนหรือคุณคาของอะไรกันแน หรือใครเปนผูสรางประโยชนนี้กันแน Zinkhan and Williams 
(2007, p. 286) วิจารณอีกวา ปญหาอีกประการหนึ่งคือการตลาดไปไกลกวาการสนใจแคประโยชนหรือ
คุณคาตอลูกคา แตยังมองถึง การสรางตราสินคาภายในหรือ Internal Brand ซ่ึงเปนความพยายามสราง
จิตสํานึก และความรับผิดชอบของพนักงานตอการรักษาคํามั่นสัญญา หรือความคงเสนคงวาในคุณภาพ
สินคาและบริการที่ตราสินคานั้น ๆ ไดมอบใหแกสาธารณะ และการสรางความสัมพันธกับกลุมผูจัดหา
วัตถุดิบหรือทรัพยากรและรัฐบาล  

 
และแมวานิยามการตลาดของป พ.ศ. 2547 จะเสนอดวยวา กระบวนการการตลาดเปนการ

บริหารความสัมพันธกับลูกคาซ่ึงแสดงออกถึงการใหความสําคัญกับกรอบเวลาระยะยาวในการดําเนิน
กิจกรรมการตลาด แต Zinkhan and Williams (2007, p. 286)  ไดช้ีใหเห็นจุดออนบางประการของการให
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ความสําคัญกับความสัมพันธระยะยาวระหวางธุรกิจกับลูกคาดังตอไปนี้ ประการแรกคือไมจําเปนวา
กิจกรรมการตลาดจะมุงสรางความสัมพันธระยะยาวหรือท่ีเรียกวา Relationship Marketing Model เสมอ
ไป  กิจกรรมการตลาดบางอยางกระทําเพียงเพื่อธุรกรรมชั่วคร้ังชั่วคราวเทานั้น  เมื่อจบแลวก็จบกันไป
ในแตละธุรกรรม เชน การประมูลซ้ือขายสินคาทางอินเตอรเน็ตบนเว็บไซท eBay เปนกิจกรรม
การตลาดที่กระทําอยูบนพื้นฐานของ Transaction Marketing Model  จุดออนประการที่สองของการ
กลาวถึงความสัมพันธในนิยามการตลาดป พ.ศ. 2547 คือการกลาววา กระบวนการทางการตลาดนั้น
ดําเนินไปเพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ เนื่องจากคําวา บริหารจัดการนั้นใหความหมายไปในเชิงลบ
ตอการสรางความสัมพันธ เพราะสื่อถึงความพยายามแตฝายเดียวของฝายหนึ่งในการบังคับควบคุมอีก
ฝายหนึ่งโดยใชกําลังอํานาจจัดการ ซ่ึงจะวาไปแลวขัดกับการสรางสัมพันธตั้งแตแรก เนื่องจากการสราง
สัมพันธควรจะเปนความยินยอมพรอมใจจากทั้งสองฝาย และความสัมพันธจะถูกสรางขึ้นจาก
ความสามารถในการสื่อสาร และจูงใจซึ่งกันและกันมากกวาความพยายามในการบริหารจัดการ  

 
นิยามการตลาดในปจจุบันของ AMA ยังไดกลับมากลาวถึงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่ง 

ในฐานะที่เปนกิจกรรมอยางหนึ่งในกระบวนการบริหารการตลาด แตไดลดความสําคัญของการ
แลกเปลี่ยนลงไมใหเปนผลลัพธของการตลาดอยางแตกอนเพื่อลบภาพของการละเลยความตองการของ
ลูกคาออกไป แลวมาสรางความชัดเจนกับผลลัพธที่เปนรูปธรรมทางการตลาดคือส่ิงสนองความตองการ 
(Offerings) ซ่ึงอาจหมายถึง สินคา บริการ หรือความคิด (Goods, services, and ideas) ก็ได  ซ่ึงมี
ประโยชน หรือคุณคาใหแกลูกคา และไดขจัดปญหาเรื่องการบริหารความสัมพันธ ดวยการตัดคํานี้ทิ้ง
ไป   

 
ผูมีสวนไดสวนเสียจากกิจกรรมการตลาด  
สําหรับผูมีสวนไดสวนเสียนั้นอาจกลาวไดวา เปนกาวยางครั้งสําคัญที่สุดของนิยามการตลาด

ของ AMA เลยก็วาได โดยนิยามการตลาดของ AMA ที่ผานมาทั้งหมดไมเคยกลาวถึงกลุมผูมีสวนได
สวนเสียอยางชัดเจนครบถวนเชนนี้มากอนเลย และนิยามการตลาดที่ผานมาจะใหความสําคัญกับผูมี
สวนไดสวนเสียเพียงสองกลุมใหญคือกลุมลูกคาและตัวองคกรเทานั้น ไมวาจะระบุเอาไวโดยชัดเจน 
หรือเปนนัยอยูก็ตาม   กลาวอีกอยางไดวา ในสมัยแรก ๆ นั้นนิยามการตลาดสนใจแตเฉพาะผูดําเนินการ 
หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมการตลาดและผูที่เปนเปาหมายของการดําเนินกิจกรรมการตลาดนั้น ๆ 
เทานั้น แตในปจจุบันไดหันมาใหความสนใจตอผูที่ไมไดเกี่ยวของโดยตรงแตตองไดรับผลกระทบจาก
กิจกรรมการตลาดนั้น ๆ  ดวย  
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นิยามการตลาดในปจจุบันไดนับรวมสังคมในวงกวาง (Social at large) วาเปนผูมีสวนไดสวน
เสียดวย โดยผูที่มีสวนไดเสียนี้ครอบคลุมทั้งผูมีสวนไดเสียโดยตรงกับองคกร (Stakeholders) ที่กลาวถึง
ในนิยามป พ.ศ. 2547 และสังคมวงกวางที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมการตลาดนั้น ๆ โดยตรง แต
ตองพลอยไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการตลาดนั้น ๆ (Wilkie and Moore 2007, p.275) และยังได
แยกแยะกลุมผูมีสวนไดสวนเสียอยางละเอียดถ่ีถวนอัน ไดแก ลูกคาองคกรธุรกิจ ลูกคาองคกรที่ไมหวัง
กําไร หุนสวนองคกร องคกร และสังคมในวงกวาง 
 

ขอโตแยงของนักการตลาดภาคปฏิบัติ ตอนิยามการตลาดป พ.ศ. 2550ของ AMA  
 

หลังจากไดรับการประกาศอยางเปนทางการไดไมนานนิยามการตลาดป พ.ศ. 2550 ของ AMA 
ก็ถูกวิพากษวิจารณในเชิงลบจากนักการตลาดภาคปฏิบัติทันที แมวานับถึงปจจุบันที่นิยามถูกประกาศใช
มาประมาณ 1 ป จํานวนผูวิจารณเทาที่มีการแสดงออกผานชองทางของ AMA จะมีไมมาก และจากผล
สํารวจความคิดเห็นของนักการตลาดของ AMA จะพบวา 70% ของผูตอบแบบสอบถามแสดงความเห็น
ดวยกับนิยามการตลาดใหมนี้โดยคิดวา เปนการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น (Schwartz et al. 2008, p. 
41) แตโดยเนื้อหาของคําวิจารณแลวไมอาจมองขามหรือไมใสใจได เนื่องจากคําวิจารณนี้แสดงใหเห็น
ถึงทัศนคติเชิงลบที่ดําเนินมาอยางตอเนื่องที่นักการตลาดภาคปฏิบัติมีตอความสัมพันธระหวางการตลาด
กับสังคม หรืออยางนอยก็แสดงถึงการขาดความรูความเขาใจถึงความสัมพันธดังกลาว หรือกลาวอีก
อยางคือนักการตลาดภาคปฏิบัติมองไมเห็นวา ตนเองมีความเกี่ยวพันกับสังคม และจะตอบแทนสังคมได
อยางไรมาเปนอาจิณ  

    
ขอวิจารณนี้เกิดขึ้นถึงแมวา นิยามการตลาดป พ.ศ. 2550 ของ AMA จะยังคงถอยคําที่แสดงถึง

การเปนกิจกรรมภาคปฏิบัติของการตลาดอยางครบถวนไมวาจะเปนกิจกรรม กระบวนการ หรือการ
สรางสรรค การสื่อสาร การสงมอบ และการแลกเปลี่ยน คุณคา หรือประโยชนของลูกคา และยังคง
กลาวถึงลูกคาของธุรกิจวาเปนผูมีสวนไดสวนเสียกลุมแรก แตการที่กลาวถึงสังคมในฐานะผูมีสวนได
สวนเสียอีกกลุมหนึ่ง และการยกเลิกการจํากัดขอบเขตของการตลาดใหแคบอยูเพียงการเปนหนาที่
เฉพาะอยางของธุรกิจดูเหมือนวา จะเปนสาเหตุที่สรางความไมพอใจอยางมากใหกับนักการตลาด
ภาคปฏิบัติบางคนจนตองออกมาแสดงจุดยืนตอตานนิยามการตลาดนี้ และถึงกับเสนอคํานิยามของ
ตนเองออกมาทาทายนิยามการตลาด ป พ.ศ. 2550 ของ AMA 

 

โดยนักการตลาดภาคปฏิบัติที่แสดงตนตอตานอยางชัดเจนคือ Mike Smock กรรมการผูจัดการ
บริษัทที่ปรึกษาทางการตลาดชื่อ vSente ไดออกมาแสดงความเห็นตอตานนิยามการตลาด ป พ.ศ. 2550 
ของ AMA โดยเขียนลงในชองทางการสื่อสารของ AMA ที่เรียกวา Marketing Blog หรือ Marketing 
News Blog วา การใหนิยามการตลาดป พ.ศ. 2550 ของ AMA นี้ถือเปนความผิดพลาดครั้งใหญ โดยเขา
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ใหเหตุผลวา เนื่องจากนิยามนี้ทําใหนักการตลาดสับสนหรือหลงทางได โดยคิดวา ตนกําลังเดินอยูบน
หนทางที่ถูกตองและราบรื่นแลว แตในความเปนจริงคงไมใช เพราะนักการตลาดในธุรกิจขนาดเล็ก 
แทบจะไมสามารถทําการตลาดใหถูกตองไดเลย Mike Smock ตั้งคําถามวา นักการตลาดเหลานี้จะขยาย
ผลการตลาดออกสูสังคมวงกวางไดอยางไร?  

 

“How are they going to extend that to social at large?” 
             (Schwartz et al. 2008, p. 41)  
 

เขายังวิจารณเพิ่มเติมวา โดยพื้นฐานแลวผูบริหารขององคกรธุรกิจไมพอใจบทบาทของ
การตลาดตามนิยามปจจุบันของ AMA เนื่องจากมองวา นิยามนี้แปลกแยกจากปจจัยพื้นฐานในการ
ดําเนินธุรกิจ ไมวาจะเปน ยอดขาย รายได กําไร และสวนแบงตลาด 

 

อยางไรก็ตามเมื่อประมาณกลางป พ.ศ. 2551 นี้ไดมีบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
เกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคมถึงสองบทความที่มีเนื้อหาชื่นชมนิยามการตลาด ป พ.ศ. 2550 ของ AMA 
โดยกลาววา นับเปนโอกาสอันดียิ่งที่จะทําใหกิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมเขาสูกระแสความสนใจของ
นักการตลาดทั่วไป ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหมีความตื่นตัวอยางเต็มที่ในการพัฒนากิจกรรมการตลาดเพื่อ
สังคมทั้งในเชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติ (Andreasen, Lee, and Rothschild 2008; และ Stephen 2008)  
 

บทสรุป 
 

บทความนี้มีความเห็นวา นิยามการตลาดมีพัฒนาการไปทามกลางความขัดแยงของสองขั้ว
ความคิด แตโดยแกนสารแลวปญหาการโตแยงถกเถียงกันเกี่ยวกับนิยามการตลาดนี้ไมไดเกิดจากเนื้อหา
ของตัวนิยามการตลาดเอง แตเกิดจากความหลากหลายของกลุมผลประโยชนตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับ
กิจกรรมการตลาดซึ่งเห็นไดอยางคอนขางชัดเจนวา กลุมนักการตลาดสองกลุมที่มีความเห็นตางกันอยาง
เกือบจะสุดขั้วคือ กลุมนักวิชาการการตลาดโดยเฉพาะกลุมที่สนับสนุนแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมและ
กลุมนักการตลาดภาคปฏิบัติในองคกรธุรกิจ และปญหาความไมลงรอยกันของแนวความคิดของทั้งสอง
กลุมนี้ซ่ึงสะทอนออกมาไดอยางชัดเจนจากคําวิจารณของ Mike Smock มีเหตุมาจากความไมเขาใจ 
หรือไมเห็นภาพความชื่อมโยงผูกพันและเกื้อกูลกันอยางลึกซึ้งที่ชัดเจนระหวางสังคมกับธุรกิจ หรือพูด
งาย ๆ คือการไมตระหนักถึงขอเท็จจริงวา สังคมหรือประเทศชาติใหประโยชนอะไรกับธุรกิจบางนาจะ
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหธุรกิจไมตระหนักถึงหรือขาดแรงจูงใจหรือไมใสใจในบทบาทหนาที่ของตนทีจ่ะ
ตอบแทนบุญคุณสังคม หรือหากพอจะตระหนักถึงประโยชนที่ไดรับจากสังคมอยูบางก็อาจเชื่อวา เปน
ภาระหรือตนทุนอยางสูงในการกระทําดังกลาว หรืออยางนอยก็ทําใหเสียเปรียบในการแขงขันจึงละเลย 
มองขาม หรือหลีกเลี่ยงการตอบแทนคุณสังคมไปจนหมดสิ้น  
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สําหรับในกรณีของประเทศไทยนั้น  ความเชื่อมโยงระหวางผลประโยชนของธุรกิจและ
ผลประโยชนของชาติสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนผานบทบาทหนาที่ของกองทัพและสถาบัน
พระมหากษัตริยซ่ึงบทความนี้ขออธิบายขยายความโดยใชแนวคิดเรื่อง National Defense (Pressman 
1999, p.23) หรือระบบปกปองชาติ ของ Adam Smith บิดาแหงทุนนิยมเสรีเปนพื้นฐานซึ่งเปนที่นา
ประหลาดใจอยางมากวา แนวคิดนี้เปนอีกแนวคิดหนึ่งของเขาที่มักถูกละเลยไปเชนเดียวกับแนวคิดเรื่อง
คุณธรรมของมนุษยชาติ (Moral Sentiment of Man) (Pressman 1999, p.22)  ในขณะที่นักธุรกิจทุนนิยม
ทั้งหลายมักจะหมกมุนอยูกับคําสอนของ Adam Smith เรื่องความเห็นแกตัว (Selfishness) และกําไร
สูงสุด (Profit Maximization) (Pressman 1999, p.22) เทานั้น โดยแนวคิดเรื่อง National Defenseนี้เปน
แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของรัฐที่วา รัฐมีหนาที่ปองกันประชาชนพลเมืองจากภัยคุกคามภายนอกโดย
สราง และดํารงไวซ่ึงกองกําลังทหารที่เขมแข็ง และมีหนาที่สรางความมั่นคงภายในโดยการสรางและ
ดํารงไวซ่ึงกองกําลังตํารวจ และกระบวนการยุติธรรม โดย Adam Smith เรียกบทบาททั้งสองนี้วา 
National Defense (Pressman 1999, p.23) หรือระบบปกปองชาตินั่นเอง  

 
บทความนี้มีความเชื่ออยางสนิทใจวา หากปราศจากซึ่ง National Defense แลวไมมีทางที่ธุรกิจ

จะไดดําเนินการไปโดยปกติสุขได หรือพูดงาย ๆ ก็คือ หากประเทศปราศจากกองกําลังทหารที่เขมแข็ง
ทําหนาที่รักษาไวซ่ึงเอกราชอธิปไตย และตํารวจ พรอมทั้งกระบวนการยุติธรรมที่ซ่ือสัตยทําหนาที่รักษา
ความมั่นคงภายในของชาติแลว  องคกรธุรกิจและประชาชนคงไมสามารถทํามาหากินอยางปกติสุขได
เลย ยิ่งไปกวานั้นหนาที่ในการรักษาไวซ่ึงเอกราชอธิปไตยและความมั่นคงภายในของชาตินี้อยูเหนือ
กําลังความสามารถของภาคธุรกิจเอกชนหรือปจเจกบุคคลจะกระทําได จึงเปนหนาที่ของรัฐเปน
ผูดําเนินการ  เราทุกคนในชาติจึงเปนหนี้แผนดินอยางนอยที่สุดก็อยางหนึ่งดวยเหตุนี้  ยกตัวอยางกรณี
ของประเทศไทยเราเองหากตกไปอยูภายใตการปกครองในระบอบคอมมิวนิสตในยุคสงครามเย็นตาม
ทฤษฎีโดมิโนแลวอยาวาแตทํามาหากินและกอบโกยกําไรสูงสุดเพื่อความมั่งคั่งรํ่ารวยเลย  แควาจะเปน
เจาของทรัพยากรการผลิตสักอยางยังเปนไปไมไดเลย เพราะแมแตปจเจกชนแตละคนก็เปนปจจัยผลิตที่
เปนสมบัติของรัฐทั้งส้ิน  

 
และเปนที่เช่ือกันวา ปจจัยสําคัญที่สุดที่ทําใหชาติไทยมี National Defense ที่แข็งแกรงจนเปน

เหตุใหดํารงเอกราชและระบบทุนนิยมประชาธิปไตยอยูไดจนทุกวันนี้ เชน การรอดพนจากการตกเปน
อาณานิคมของชาติตะวันตก หรือการตกเปนรัฐคอมมิวนิสตนั้นเปนเพราะสถาบันพระมหากษัตริยของ
ไทยโดยแท เชนในสายตาของบุคคลสําคัญของโลกผูหนึ่งอยาง Alan Greenspan ซ่ึงเปนอดีตประธาน
ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานั้น พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชคือพระเจาแผนดินผูบําบัดทุกขบํารุง
สุขของชาติไทยท่ีแทจริง เฉกเชนกับที่นายกรัฐมนตรีมหาเธียรแหงมาเลเซีย และนายกรัฐมนตรีลีกวนยู 
แหงสิงคโปรเปนรัฐบุรุษนําพาชาติทั้งสองใหเจริญรุงเรือง (Greenspan 2008, p.312-313)  
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บทความนี้เชื่อมั่นอยางยิ่งวา National Defense มีความสําคัญเหนือ National Wealth เนื่องจาก
หากปราศจาก National Defense แลวไมมีทางที่ชาติใดก็ตามจะสราง National Wealth ไดเลย หรือหาก
ชาติใดประสบความสําเร็จในการสราง National Wealth แลวก็คงจะไมสามารถรักษา National Wealth 
นั้นเอาไวได หากชาตินั้นมี National Defense ที่ออนแอ  บทความนี้ยังเชื่ออยางหนักแนนอีกวา สถาบัน
พระมหากษัตริยซ่ึงชาวไทยทุกคนถือวา เปนศูนยรวมใจของชาติคือศูนยกลางของ National Defense 
ของประเทศไทยซึ่งเราตองชวยกันรักษาไวอยางดีที่สุด เพื่อนําพาประเทศชาติใหรอดพนจากวิกฤตอีก
คร้ัง และเปดทางสูสังคมใหมที่สะอาดบริสุทธิ์และยุติธรรม 

 
เราคงตองติดตามกันตอไปวา จะมีคําวิจารณตอนิยามการตลาด ป พ.ศ. 2550 ของ AMA ทั้งใน

ทางบวก และทางลบออกมาอีกหรือไมอยางไรและมากนอยแคไหน และเมื่อไรประชาคมการตลาดจะได
ขอสรุปเรื่องนิยามการตลาดกันเสียที และดวยวิธีการใด โดยผูเขียนจะไดนําเสนอแนวทางอันจะมีสวน
นําไปสูการไดขอสรุปที่ยั่งยืนของนิยามการตลาดซึ่งจะขยายความเพิ่มเติมจากตัวอยางในบทสรุปนี้ใน
โอกาสตอไป  

 
ภาคผนวกที่ 1 
  

“Economics is the study of choice under conditions of scarcity” (Hall 
and Lieberman 2001, p. 269) 

 

“Psychology is the scientific study of the behavior of individuals and 

their mental processes” (American Psychological Association 2007) 
 

“Sociology is the scientific study of society dealing with group 

behavior, the relationship among men, and the factors entering into 

and ensuing from these relationships” (Lee 1969) 
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