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คน
ที่ประสบความส�าเร็จในวงการต่างๆ เขามักจะมี Mindset 

เป็นของตนเอง เช่น มหาเศรษฐโีลก เขาก็จะมคีวามคดิทีย่ิง่

ใหญ่ มีความคิดแบบอภิมหาเศรษฐี ซึ่งแตกต่างกับ คนท�างานใช้

แรงงาน เช่น กรรมกร ลูกจ้าง เขาก็จะมีความคิดแบบคนใช้แรงงาน 

หาเช้ากินค�่า ความคิดแบบลูกจ้าง

โดนัลด์ ทรัมป์ หรือดีที อภิมหาเศรษฐีวัย 69 ปี ผู้ประกาศตน

ชิงต�าแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา เขาอยู ่ในวงการ

อสงัหารมิทรพัย์ เขาใช้ชีวติท่ีคุม้ค่ามากมอียู่หลายครัง้ทีธุ่รกิจของเขา 

ประสบปัญหาถงึขัน้ล้มละลาย แต่เขาก็สามารถพลกิฟ้ืนธรุกิจของเขา

ขึ้นมาใหม่ได้ มีคนวิเคราะห์ว่า ท�าไมเขาจึงประสบความส�าเร็จ อย่าง

ยิ่งใหญ่ ความจริงมีหลายเหตุผล แต่มีเหตุผลหน่ึงท่ีส�าคัญก็ คือ  

เขาเป็นคนมี Mindset แบบอภิมหาเศรษฐีนั่นเอง

แล้ว Marketing Mindset คืออะไร Marketing Mindset คือ 

ความคดิ ความเชือ่ ทางการตลาดทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมต่อการกระท�า

ของบุคคลนั้นๆ ซึ่งความคิด ความเชื่อ Mindset ของแต่ละคนจะไม่

เหมือนกัน 

Mindset จึงเหมือนกับแบบแปลนบ้าน ก่อนที่จะสร้างบ้าน 

เราควรมีแบบแปลนบ้านเสียก่อน ไม่ใช้คิดจะปลูกบ้าน สร้างบ้าน 

ก็สร้างเลย ถ้าท�าเช่นนี้ อาจจะท�าให้เกิดการผิดพลาดในการก่อสร้าง

ได้ แล้วผลที่ตามมาก็คือ ต้องเสียเวลา เสียเงินทอง ในการแก้ไข 

ปรบัปรงุ เพือ่ให้เป็นไปตามความต้องการของตนเอง แต่ถ้าเรามแีบบ

แปลนบ้าน เรากจ็ะสร้างบ้านได้ตามแผนหรอืแบบแปลน ท�าให้ไม่เสยี

เวลา ไม่เสียค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น

Marketing Mindset จึงมีความส�าคัญ ถ้าใครมี Marketing 

Mindset ทีผิ่ด เขาก็จะเกิดความผิดพลาดในการท�างานด้านการตลาด 

และต้องเสียเวลาแก้ไข ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ฉะนั้น ก่อนที่จะเป็น

นกัการตลาดทีด่ ีและประสบความส�าเรจ็ นกัการตลาดควรมี Market-

ing Mindset เป็นของตนเองเสียก่อน ซึ่ง Marketing Mindset ของ

แต่ละคนนั้นอาจจะไม่เหมือนกัน แต่ส�าหรับกระผม Marketing 

Mindset มีดังนี้

1.  การตลาด คือ การตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ซึ่งการท�าการตลาด นักการตลาดจะต้องเข้าใจความต้องการของ

ลูกค้าก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไร ซึ่งต้องอาศัยการวิเคราะห์ การวิจัย

ทางการตลาดการลงพื้นที่ไปส�ารวจความต้องการของลูกค้า แล้วจึง

ท�าการวางแผนการท�าการตลาด แล้วลงมือปฏิบัติต่อไป

2.  การตลาดเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ นักการตลาดต้อง

Marketing Mindset
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เข้าใจก่อนว่า การตลาดเป็นทัง้ศาสตร์ คอื สามารถเรยีนรูไ้ด้จากต�ารา 

หนังสือ การเข้ารับการอบรม แต่จะเก่งหรือไม่เก่ง แต่จะน�าเอาหลัก

วชิาการทางด้านตลาดไปใช้ได้อย่างประสบความส�าเรจ็หรอืล้มเหลว 

กระผมคิดว่าขึ้นอยู่กับศิลป์ ซึ่งศิลป์ก็คือ การประยุกต์ใช้ศาสตร์นั้น

เอง เราจะเห็นได้ว่า คนที่เรียนหนังสือเก่งสอบได้เกียรตินิยมทางด้าน

การตลาด เมื่อน�าหลักวิชาการทางด้านการตลาดไปปฏิบัติ อาจพ่าย

แพ้การแข่งขนัทางด้านการตลาดกบั คนทีเ่รยีนหลกัวชิาการทางด้าน

การตลาดน้อยกว่าก็ได้ ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจากการประยุกต์ใช้นั้นเอง 

คนที่เรียนวิชาการตลาดมาน้อยกว่าสามารถประยุกต์ใช้เก่งกว่าหรือ

มีศิลป์ในการประยุกต์ใช้มากกว่านั้นเอง

3. การตลาดมีการเปล่ียนแปลงอยู ่ตลอดเวลา ไม่นิ่ง 

ฉะนั้น นักการตลาดที่ดีจะต้องไวต่อการปรับตัว ไวต่อการแข่งขัน  

หลักวิชาการตลาด เรื่องหนึ่งในอดีตอาจใช้ได้ผลในยุคสมัยหนึ่ง 

แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน นักการตลาดที่ดีจะต้องมีการปรับตัวต่อ 

สถานการณ์นั้นๆ

4. การตลาดท่ีดีควรมีการวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติจริง 

เพราะถ้าไม่มกีารวางแผนการตลาดทีด่ ีนกัการตลาดก็จะขาดทศิทาง

ในการท�างาน ซึ่งการวางแผนที่ดีควรประกอบไปด้วย เรื่องของการ

วเิคราะห์ลกูค้า การวเิคราะห์สถานการณ์ การตัง้วตัถุประสงค์ การตัง้

เป้าหมาย การวางแผนในการท�างาน การประเมนิผล และการปรบัปรงุ 

แก้ไขการท�างานด้านการตลาด 

5.  การตลาดที่ดีที่สุดต้องรู้จักยืดหยุ่น เนื่องจากการตลาดมี

การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การตลาดเป็นศิลป์ ฉะนั้น นักการ

ตลาดจึงจ�าเป็นจะต้องยืดหยุ่น เมื่อมีการวางแผนที่ดีแล้ว แต่เมื่อน�า

ไปปฏิบัติ สถานการณ์อาจเกิดความพลิกผัน เปลี่ยนแปลง ฉะนั้น 

นักการตลาดระดับเซียนจึงต้องเรียนรู้ และรู้จักการยืดหยุ่น ไม่ว่าจะ

เป็นการปรับเปลี่ยน แผนที่วางไว้ให้เข้ากับสถานการณ์หรือการน�า

แผนการณ์ใหม่ๆ มาใช้เมื่อสถานการณ์เกิดการเปลี่ยนแปลง

6.  การตลาดทีดี่ไม่ใช่การเน้นทีก่ารขาย แต่การตลาดทีด่คีอื

การท�าอย่างไรให้ลูกค้าเกิดการอยากทีจ่ะซือ้สนิค้าหรอืผลิตภณัฑ์ การ

ขายคือการที่บริษัทหรือเจ้าของสินค้า พยามยามให้สินค้าหรือ

ผลติภณัฑ์ของตนเองกระจายตวัออกไปให้ถงึมอืลกูค้า แต่การตลาดที่

ดีคือท�าอย่างไรให้ลูกค้าอยากทีจ่ะซือ้สินค้า และบรกิาร ถ้าเปรยีบเทยีบ

กับกลยุทธ์การ ผลักกับการดึงในวิชาการทางด้านการตลาด การขาย

คือการใช้กลยุทธ์การผลัก แต่การตลาดคือการใช้กลยุทธ์การดึง

7.  การตลาดที่ดีต้องมีการสร้าง Brand การสร้าง Brand 

คอื หวัใจอย่างหนึง่ของการท�างานทางด้านการตลาด ซึง่จะท�าให้เกดิ

การจดจ�า เกิดการซื้อซ�้า ดังจะเห็นได้จาก Brand ดังๆ อย่าง Coca-

Cola หรอื Red Bull ซึง่ประสบความส�าเรจ็ทางด้านการตลาดจากการ

สร้าง Brand เป็นต้น

ฉะนั้น นักการตลาดที่เก่ง นักการตลาดที่ประสบความส�าเร็จ 

นักการตลาดระดับเซียน จึงควรมี Mindset ทางด้านการตลาดเป็น

ของตนเอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ และหลักการในการท�างานทางด้าน

การตลาด โดยส่วนตัวกระผมเชื่อว่านักการตลาดที่มี Mindset เป็น

ของตนเอง จะตัดสินใจ จะท�างาน จะออกแบบ ทางด้านการตลาดได้

ดีกว่า นกัการตลาดทีไ่ม่มหีลกัการหรอื Mindset เป็นของตนเอง TPA
news


