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กล
ยุทธ์กำรตลำด 10P นี้ ต่อยอดมำจำก กลยุทธ์กำรตลำด 4P 

ของฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) ซึ่งกลยุทธ์กำรตลำด

แบบ 4P ได้รับยกย่องกันมำนำน และน�ำเอำไปใช้ไปอย่ำงแพร่หลำย

กันในอดีต แต่ในยุคปัจจุบัน หลำยสิ่งหลำยอย่ำงได้เปลี่ยนแปลงไป 

กำรใช้กลยทุธ์เพยีงแค่ 4P คงจะไม่เพยีงพอในยคุปัจจบุนั นกัวิชำกำร

ทำงด้ำนกำรตลำดก็ได้เพิ่มจ�ำนวน P ขึ้นเพื่อให้เหมำะสมกับยุคสมัย

กระผมกเ็ช่นกนั กไ็ด้น�ำกลยทุธ์ 4P (4 ข้อแรก) มำต่อยอดโดย

เพิ่มเป็น 10P ดังนี้

1.  Product Strategy กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ ถือว่ำเป็นสิ่งแรกสุดที่นักกำรตลำดจะต้องมี ซึ่ง

ผลิตภัณฑ์จะต้องไปตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้หรือแก้ไข

ปัญหำของลกูค้ำได้ ผลติภณัฑ์จงึต้องเป็นสิง่ทีจ่ะต้องมกีำรพัฒนำอยู่

ตลอดเวลำ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง สี ขนำด รสชำติ เพื่อตอบสนองควำม

ต้องกำรของลูกค้ำในยุคสมัยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วนี้

2.  Price Strategy กลยุทธ์ราคา 

รำคำต้องตั้งให้มีควำมเหมำะสมกับกำรแข่งขัน แน่นอนใน

ยุคนี้ ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่ออกมำขำยในตลำด มีควำมใกล้เคียงหรือ

เหมอืนกนัมำก ท�ำให้ลกูค้ำเกดิกำรเปรยีบเทยีบทำงด้ำนรำคำได้ เช่น 

ผลิตภัณฑ์ A เหมือนกับ ผลิตภัณฑ์ B แต่ท�ำไมรำคำจึงแตกต่ำงกัน

อย่ำงมำกมำย ฉะนั้น กำรตั้งรำคำ ควรตั้งรำคำให้มีก�ำไร แต่ต้องให้

เหมำะสมกับภำวะตลำด ไม่ต้ังรำคำสูงจนเกินไป แต่ถ้ำอยู่ในภำวะ

ตลำดที่มีกำรแข่งขันสูง ก็ไม่ควรตั้งรำคำต�่ำจนเกินไป จนต้องประสบ

ภำวะกำรขำดทุน 

3.  Place Strategy กลยุทธ์การจัดจ�าหน่าย 

กำรจัดจ�ำหน่ำยมีควำมส�ำคัญมำกต่อกำรท�ำกำรตลำดใน 

ยคุนี ้เพรำะถ้ำมสีนิค้ำ มกีำรตัง้รำคำ แต่ไม่รูจ้ะไปวำงขำยทีไ่หน หรอื

มีกำรจัดจ�ำหน่ำยที่น้อย ลูกค้ำก็ไม่สำมำรถหำซื้อได้ ซึ่งกำรจัด

จ�ำหน่ำยที่ดี ควรมีหลักกำรคือ ควรจัดจ�ำหน่ำยโดยหำช่องทำงให้ได้

มำกที่สุด เพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมสะดวกในกำรซื้อ เช่น มีสินค้ำ 2 ตัว 

เหมือนกัน รำคำก็ไม่แตกต่ำงกันมำก แต่สินค้ำตัวที่ 1 วำงขำยที่ใต้

หอพกั ใต้อำคำรคอนโด ทีเ่รำพกัอำศยัอยู ่แต่สนิค้ำตวัที ่2 เรำจะต้อง

เดินไปซื้อที่หน้ำปำกซอย เรำจะเลือกซื้อสินค้ำตัวไหน ระหว่ำง 
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ใต้หอพกัหรอืใต้อำคำรคอนโด หรอืว่ำเรำจะเดนิไปซือ้สนิค้ำอกีตวัหนึง่

ที่หน้ำปำกซอย

4.  Promotion Strategy กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 

กำรส่งเสรมิกำรตลำด เป็นกลยุทธ์ทีต้่องกำรส่งเสรมิทำงด้ำน

กำรตลำดไปยงัลกูค้ำหรอืกลุ่มเป้ำหมำย เช่น กำรประชำสัมพนัธ์ กำร

โฆษณำ กำรส่งเสริมด้ำนกำรขำย เป็นต้น

5.  Public Relation Strategy กลยุทธ์การให้ข่าวสาร 

เป็นกลยุทธ์ที่แตกตัวหรือต่อยอดมำจำก Promotion Strat-

egy กลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรตลำด ยุคสมัยนี้ เป็นยุคแห่งโลกไร้

พรมแดน ยุคแห่งข้อมูลข่ำวสำร ยุคของอินเทอร์เน็ต กลยุทธ์กำรให้

ข่ำวสำรจึงต้องให้ควำมส�ำคัญ เพรำะเป็นช่องทำงเพื่อให้เจ้ำของ

กิจกำรหรือนักธุรกิจ นักกำรตลำดใช้เพื่อไปติดต่อกับลูกค้ำหรือกลุ่ม

เป้ำหมำย อีกทั้งยังเป็นกลยุทธ์ในกำรสร้ำงตรำสินค้ำ สร้ำงภำพ-

ลักษณ์ ช่วยเพิ่มทัศนคติในเชิงบวก ช่วยสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรใช้

สนิค้ำ บริกำร และควำมเข้ำใจทีค่ลำดเคลือ่นต่อลกูค้ำ และประชำชน

อีกด้วย 

6.  Personal Strategy กลยุทธ์ด้านการใช้พนักงานขาย 

เป ็นกลยุทธ ์ที่แตกตัวหรือต่อยอดมำจำก Promotion  

Strategy กลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรตลำด กำรขำยโดยพนักงำนขำยมี

ควำมส�ำคัญมำกส�ำหรับผลิตภัณฑ์บำงตัว เพรำะต้องอำศัยกำร

อธิบำย ควำมเข้ำใจ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ เช่น สินค้ำประเภท 

ยำ ผลิตภัณฑ์ประเภทอำหำรเสริม เป็นต้น

ซึ่งพนักงำนขำยท่ีดี จะต้องมีควำมรู ้ มีควำมสำมำรถ มี

ประสบกำรณ์ ในกำรใช้สินค้ำ และมีเทคนิคในกำรขำย มีกำรสร้ำง

แรงจูงใจให้ลูกค้ำ เพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมสนใจในผลิตภัณฑ์ เพื่อ

น�ำพำไปสู่กำรตัดสินใจซื้อ  

7. People Strategy กลยุทธ์ด้านประชาชน 

เป็นกลยุทธ์ท่ีต้องกำรกำรสนับสนุน จำกประชำชนหรือกลุ่ม

เป้ำหมำยหรอืคนในพืน้ทีท่ีต้่องกำรจดัจ�ำหน่ำย เพรำะผลติภณัฑ์บำง

ตัวดี รำคำเหมำะสม มีช่องทำงมีกำรจัดจ�ำหน่ำยที่ดี กล่ำวได้ว่ำทุก

อย่ำงดีหมด แต่ประชำชนหรือคนในพื้นท่ี ไม่สนับสนุน โจมตี 

ผลิตภัณฑ์นั้นก็อยู่ไม่ได้ในตลำด ซึ่งในยุคหลังๆ เจ้ำของกิจกำร  

นักธุรกิจ จะให้ควำมส�ำคัญกับกำรท�ำ CSR “Corporate Social 

Responsibility” คือ ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของ

องค์กร เพื่อก่อให้เกิดควำมยั่งยืนในกำรท�ำธุรกิจ อีกทั้งยังท�ำให้เกิด

กำรสนับสนุนของผู้คนในพื้นที่ที่ผลิตภัณฑ์ของเรำจ�ำหน่ำยอีกด้วย

8.  Packaging Strategy กลยุทธ์บรรจุภัณฑ์ 

เป็นกลยุทธ์ที่ต่อยอดมำจำก Product Strategy กลยุทธ์

ผลิตภัณฑ์   ซึ่งกลยุทธ์บรรจุภัณฑ์นี้ ได้สร้ำงควำมประทับใจแรกพบ

ของลูกค้ำหรือ First Impression ซึ่งในยุคนี้ เจ้ำของกิจกำรหรือนัก

ธุรกิจ มีควำมจ�ำเป็นจะต้องลงทุนเพิ่มขึ้นหรือมีต้นทุนเพิ่มขึ้น เพรำะ

กำรท�ำบรรจุภัณฑ์ให้ดูดี มีควำมน่ำเชื่อถือ สะอำด สวยงำม มีสีสัน

โดนใจ ย่อมท�ำให้ลูกค้ำตัดสินใจซื้อได้ง่ำยกว่ำ กำรที่เจ้ำของกิจกำร

หรอืนกัธรุกจิ ไม่ยอมลงทนุหรอืเพิม่ต้นทนุ ทำงด้ำนบรรจภุณัฑ์ อกีทัง้

ควรตัง้ค�ำถำมต่ำงๆ เพือ่ตอบโจทย์ของลกูค้ำดงันี ้บรรจภุณัฑ์สวยงำม 

หรือไม่, บรรจุภัณฑ์สำมำรถเชิญชวนให้ใช้ หรือไม่, บรรจุภัณฑ์เมื่อ

น�ำเอำมำใช้แล้วเก็บสะดวก หรือไม่ เป็นต้น

9. Partners Strategy กลยุทธ์คู่ค้าหรือกลยุทธ์หุ้นส่วน 

เป็นกลยุทธ์ที่มีควำมส�ำคัญ เพรำะกำรมีคู่ค้ำหรือหุ้นส่วน จะ

สำมำรถช่วยเรำในกำรท�ำธุรกิจได้หลำยประกำร เช่น ช่วยคิด ช่วย

ลงทุน ช่วยทำงด้ำนเทคโนโลยี ช่วยเหลือในเรื่องกำรวำงระบบงำน 

ฯลฯ ยิ่งถ้ำเป็นกำรท�ำธุรกิจข้ำมชำติหรือท�ำธุรกิจในต่ำงประเทศ 

ระหว่ำงประเทศ ย่ิงต้องให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องของ Partners  

Strategy กลยุทธ์คู่ค้ำหรือกลยุทธ์หุ ้นส่วน เพรำะบำงประเทศมี 

ข้อจ�ำกัดในเรื่องของกฏหมำย ถ้ำมีหุ้นส่วนก็จะได้รับกำรช่วยเหลือ

ทำงด้ำนกฎหมำยของประเทศนั้นๆ อีกด้วย

10. Perception Strategy กลยุทธ์ความเข้าใจ 

เป็นกลยทุธ์ทีจ่ะต้องเข้ำใจสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เป็นกลยทุธ์ทีจ่ะ

ต้องประยุกต์หลักกำรตลำดเพือ่ให้ทนัต่อสถำนกำรณ์นัน้ๆ เพรำะโลก

ยุคปัจจุบัน มีกำรไหลเวียนในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงรวดเร็ว ไม่ว่ำจะเป็น

ข้อมูลข่ำวสำร กำรไหลเวียนของวัตถุดิบ กำรไหลเวียนของสินค้ำ 

บริกำร ไปทั่วทุกมุมโลก เรำจะเห็นได้ว่ำ สินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ ที่วำง

ขำยกนัในประเทศไทย เรำสำมำรถน�ำเข้ำจำกประเทศอืน่ๆ เข้ำมำวำง

ขำยได้อย่ำงเสรีมำกขึ้น ฉะนั้น นักกำรตลำด เจ้ำของกิจกำร นักธุรกิจ 

ที่มีควำมเข้ำใจมีกำรปรับตัว มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ จึง

ประสบควำมส�ำเร็จในกำรท�ำกำรตลำดในยุคนี้

กลยุทธ์กำรตลำด 10P ที่ได้กล่ำวไปข้ำงต้นนี้ จึงเป็นกลยุทธ์

ที่ต่อยอดมำจำกกูรูทำงด้ำนกำรตลำด ซึ่งท่ำนผู้อ่ำนสำมำรถน�ำไป

ต่อยอดได้อีกเป็น 12P 15P 20P ต้องขอขอบคุณ ท่ำนฟิลลิป คอตเลอร์ 

(Philip Kotler) ทีไ่ด้วำงทฤษฏหีรอืหลกักำรทำงด้ำนกำรตลำด ไว้เป็น

อย่ำงดี

ส�ำหรับ กลยุทธ์กำรตลำด 10P ถ้ำจะน�ำไปใช้อย่ำงได้ผล เรำ

ควรจะต้องร่วมพิจำรณำกับปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น กำรวิเครำะห์

พฤติกรรมผู้บริโภค, วิเครำะห์ SWOT Analysis(S = Strength (จุด

เด่น จุดแข็ง)  W = Weakness (จุดอ่อน จุดด้อย) O = opportunity 

(จดุเกิดโอกำส) T = Threat (จดุดับ อุปสรรค ), กำรวำงแผนกำรตลำด

เชิงกลยุทธ์ และอีกหลำยๆ ปัจจัย จึงจะส่งผลให้กลยุทธ์กำรตลำด 

10P  ประสบผลส�ำเร็จ TPA
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