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ส�า
หรับคนที่เริ่มท�า จะท�า ธุรกิจ หรือแม้แต่มีกิจการส่วนตัวอยู่

แล้วก็ตาม เชื่อว่าย่อมรู้จักค�าว่า “การตลาด” รวมถึงสนใจ 

ค้นหากลยุทธ์การตลาด เพื่อไปใช้กับธุรกิจ หวังสร้างความเติบโตให้

กิจการ แต่เชื่อหรือไม่ว่าหลายๆ คนไม่ได้เข้าใจหรือมีความเข้าใจผิด

ในเร่ืองของการตลาดอยู่มาก บ้างก็คิดว่าท�าถูกอยู่เพราะมันได้ผล 

บางทีเพียงเพราะนั่นมันเกิดบนความบังเอิญ

1. การตลาดคือการลงทุน

หลายคนลงทนุเพยีง ท�าร้าน แต่งร้าน จ้างคน สต๊อกของ และ

เมือ่ไม่มลีกูค้าจงึเพิง่นกึได้ว่า “ต้องท�าการตลาด” มทีีค่ดิไว้อยูเ่หมอืน

กัน คือ ติดป้าย แจกใบปลิว แค่นี้ก็บ่นว่าท�าไมไม่มีลูกค้า ก็เมื่อท�าแค่

นั้นผลลัพธ์ตามนั้น ในเม่ือมันไม่ได้ “ลงทุนเรียกลูกค้า” ลงทุนแต่ใน

สิ่งที่กลายเป็นว่าลูกค้าต้องรู้ ต้องเห็น ต้องมาเอง เช่นนี้ โชคดีก็คงมี 

แต่ส่วนใหญ่ไม่ไปร้านอืน่ๆ ทีเ่รยีกร้องความสนใจไม่ดกีว่าหรอื? กลบั

ตัวทันแก้ไขได้ไปต่อ ระวังให้ดีถ้าการตลาดเป็นสิ่งสุดท้าย นั่น

หมายความว่า ลูกค้าก็จะเป็นส่ิงสุดท้ายท่ีคุณจะได้ไปเช่นกัน 

ปล. ลงทุนการตลาดอาจไม่ใช่แค่เงิน แต่ลงแรง ใช้เวลา ใช้ความรู้

ความคิดสร้างสรรค์นั่นก็ลงทุนประการหนึ่ง

2. การตลาดไม่ใช่แค่กระแส

เปิดร้านใหม่ โปรโมทไป แน่นอนย่อมมีคนสนใจ แต่อย่า 

ชะล่าใจ ประเด๋ียวพอลูกค้าเลิก “เห่อของใหม่” เขาก็กลับไปเหมือน

เดิม ทีนี้ก็ไม่มีลูกค้ามากพอ หรือในอีกด้านหนึ่งคิดว่าสร้างกระแสได้ 

แล้วจะไปต่อนั้น มันยิ่งไม่เสมอไป ขึ้นเร็ว ลงเร็ว ก็มีมากมายหลายๆ 

สินค้าแบรนด์ ดังเป็นตัวอย่างมากมาย แค่ลองคิดย้อนไป อะไรที่เคย

เป็นกระแส วันนี้มีคนสนใจแน่หรือ?

3. การตลาดนอกตำาราไม่มีจริง

หลายคนคิดว่าการตลาดมันต้องกลยุทธ์แบบนั้น เช่นนี้ ที่เขา

ท�า คนนั้นท�า แบบนั้นท�า ย่อมมีบ้างที่ได้ผลดี แต่อย่าคิดว่าที่เขาท�า

ไม่มีที่มาหรือคิดเอาว่ามันแปลกใหม่ทั้งที่ไม่เคยเรียนการตลาด บาง

อย่างเกดิจาก “ประยกุต์ใช้อย่างสร้างสรรค์” แต่มนัไม่ได้หมายความ 

“งานมโนต้องมา”

ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

www.sirichaiwatt.com

10 สิ่งที่ควรเข้�ใจใหม่ ก่อนไปทำ�ก�รตล�ด
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ก็ไม่ถึงกับว่าต้องไปร�่าเรียนกันจริงจังถึงมาท�าการตลาดได้ 

แค่อยากให้เข้าใจถ่องแท้ว่าทีท่�า น�ามาซึง่ผลอะไร ใช่ว่าต้องตรงต�ารา 

ตรงหลกัการก่อนจะใช้ได้ เพราะไม่มตี�าราไหนเขยีนได้ตรงไปหมด เขา

ให้ได้แค่แนวทาง หลักการ สิ่งส�าคัญมันใช้กับเราได้เหมาะแค่ไหน มี

แผนไกลใกล้ อย่างไร

อย่าใช้แค่ว่า เอะอะก็แค่ตามเขาไป และเชื่อหรือไม่ คนเรียน

การตลาดมากใ็ช่ว่าจะประยกุต์เป็น นีต่่างหากทีน่่าจะเรยีนนอกต�ารา 

หลายคนไม่ได้เรียนการตลาดมาแต่น�าไปใช้ได้ดีกว่า ก็เท่านั้นเอง

4. การตลาดไม่ขายทุกคน!

กลุ่มลูกค้าเป็นใคร? มักตอบอย่างไว “ใครก็ได้ อยากขาย 

ทุกคน” จริงอยู่ ใครมาซื้อก็ขาย เหมือนผ้าอนามัยผู้ชายมาซื้อเราก็

ขาย แล้วแบบน้ีท�าการตลาดจะเจาะกลุม่ใคร โปรโมทในโรงเรยีนนาย

ร้อยทหารไหม ก็ไม่ใช่จริงหรือเปล่า?

บางคนอาจแย้ง ก็ไม่ได้ขายผ้าอนามัย ขายอาหารใครๆ  

ก็กินได้ อันนี้ไม่เถียง งั้นก็โปรโมททุกคนกันไป ค่าโปรโมทเท่าไหร่ ? 

แน่ใจว่าทกุคนจะสนใจ ท�าตลาดให้ทกุกลุม่ต้องลงทนุแค่ไหนด?ี แถม

ส่วนใหญ่ที่คิดแบบนี้ พอถามงบการตลาดที มักเบือนหน้าหนีประจ�า 

ถงึงบมกีท็�าไม่ได้ ไม่มทีางทีใ่ครจะชอบอะไรเหมอืนกนั ถามตวัเราเอง

ก็ได้ ทุกวันนี้ใช้ของอะไรๆ ท�าไมถึงเลือกไม่เหมือนคนข้างๆ?

5.  การตลาดไม่ใช่แค่มีไอเดีย

ท�าการตลาดต้องเจ๋ง ต้องโดน อนันีก้ใ็ช่ แต่ถ้าคดิว่าแค่ไอเดีย

ดีนี่คือการตลาด ก็คงไม่ใช่

ไอเดยีดีๆ  ทีม่อือาชพีเขาใช้ส่วนใหญ่กม็ ีinsight ท�า research 

กันมา ดูว่าแบบไหนใช่ แล้วเริ่มไปจากตรงนั้น ถ้ามันโดน ไม่ใช่ไป

อย่างไรต่อ เขามีรอกันอยู่แล้ว ถ้ามันไม่ใช่ แก้ยังไง อันนี้เขาก็รู้ แต่

ประเภททีไ่อเดยีด ีแค่ผดุแล้วท�า เกดิโดนขึน้มากด็งัพกัหนึง่ ถงึตรงนัน้

อย่างไรต่อ? ก็ต้องรอจนถึงเวลาเกิดไอเดียใหม่ อาศัยโชคช่วยกันเอา

ถ้าไอเดียดีไม่จริงล่ะ ยิ่งเสียเงิน เสียเวลา หาแผนรองรับไม่มี 

ดีไม่ดีก็ไม่รู้ว่าผิดที่ตรงไหน งมกันไป การตลาด..

6. การตลาดก็ต้องใช้เวลา

หลายคนเข้าใจว่า ยอดขายต้องมาพร้อมการท�าการตลาด

กม็ส่ีวนถกู แต่ไม่หมด บางทกีต้็องดสูถานการณ์ตวัเองก่อนว่าอยูส่่วน

ไหนในธุรกิจ (Life Cycle) เช่น เพิ่งเปิดตัวเข้าตลาดมา แล้วอัด

แคมเปญโปรโมชัน่ทีแ่บบมัน่ใจว่าอย่างไรกต้็องขายดเีป็นเททิง้ ความ

เป็นจริงก็ทิ้งจริงๆ ทิ้งแบรนด์ตัวเองไปเลย เพราะอย่างแรกมาใหม่

ใครๆ กอ็าจแค่ลอง ไม่กร็ะแวงจะดจีรงิหรอืเปล่าโปรโมชัน่อาจไม่ได้ผล

หรือใช้โปรแรงๆ ลดแลกแจกแถม ที่กะว่ายังไงก็ต้องสนใจ 

ระวังมองๆ ไปก็จะกลายเป็นเหมือนของไร้คุณภาพ ดูเกรดไม่ดี อาจ

ขายดตีอนมโีปรฯ แต่กก็ลายเป็นว่าภาพพจน์นีต้ดิไป เปิดตวัใหม่ด้วย

แบรนด์เกรดไร้คุณภาพ พอปรับราคากลับขึ้นมาจะเงียบกริบ

ถ้าของดีจริงแจกแบบทดลองใช้ก็ว่าไป แต่คนจะลองแล้ว

ติดใจก็ต้องใช้เวลาจรงิไหมล่ะ ย่ิงถ้าเรยีกว่ามแีผนดีแบบนีก้ย็ิง่มเีรือ่ง

เวลา มาเกี่ยวข้อง
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7. 4Ps มีอะไรมากกว่าที่คิด

พอพดูว่าการตลาด หลายคนบอกรูจ้กัก็ 4P’s Product, Price, 

Place, Promotion ยังไงล่ะ สินค้า ราคา ท�าเล ท�าโปรฯ มันก็ส่วนหนึ่ง 

ใช่ว่าจะผิดนักแต่มักคิดมันห้วนๆ ไปกันแค่นั้นเยอะจริงๆ นี่แหละสิ่ง

ที่เขาเรียกเรียนท่องจ�า เพราะในแต่ละ P นั้นมันมีอะไรมากมาย และ

บาง P กไ็ม่ใช่ว่ามคีวามหมายไว้ตรงตวัแค่น้ัน นอกจากกลยทุธ์แต่ละ

ตัวของมันเองแล้ว ยังต้องเอามาร่วมกันให้ดี ดังที่เรียกว่า Marketing 

Mix

ก่อนท�าการตลาดต่อไป แค่ความหมายแท้ๆ แต่ละ P เข้าใจ

ให้ดีก็มีประโยชน์มากแล้ว 7P’s ก็เหมือนกันส�าคัญต่อธุรกิจบริการ 

ขอแค่อย่าอ่านเอาเพียงหัวข้อในต�ารา แล้วคิดว่าไม่มีอะไร

8. Promotion ไม่ใช่แค่ ลดแลก แจก แถม

ต่อเนื่องจากข้อก่อน เพราะตอนคนท�าธุรกิจใหม่ๆ ที่ไม่ได้

เข้าใจอะไรมาก แต่ก็อยากท�าการตลาด มักชอบประกาศแต่เรื่อง 

โปรโมชั่น น่ีก็ประเด็นหนึ่งละว่า การตลาด = โปรโมชั่น ง่ายแค่นั้น

มันคงดี แต่ง่ายแค่นี้ก็เห็นทีจะยากส�าเร็จด้วย แม้ว่าจะเข้าใจดีว่า 

นีแ่ค่ P ตวัหน่ึง แต่กไ็ม่ได้แค่หมายถงึ ลด แลก แจก แถม การส่งเสรมิ

การขายหลากหลายวธิ ีเอาคนหน้าตาดมีายืนท่ีหน้าร้านท�าไมขายได้? 

ต้องลด แลก แจก แถมเสียที่ไหน นี่ตัวอย่างหนึ่งให้เข้าใจค�าว่า 

โปรโมชั่นที่มันตรงตัวกว่าหากอยู่บนค�าว่าส่งเสริม (ให้เกิด) การขาย

9. การตลาดต้องใส่ใจ (วัดได้)

การตลาดแท้

แล้วรวมหลายศาตร์

มากมาย ทั้ งศิลปะ 

จิตวิทยา สถิติ วิทยา-

ศาตร์ และควรผ่าน

การทดลอง ไม่แปลก

ใจว่าท�าไมหลายคน 

ไม ่สนใจการตลาด 

เพราะมองพลาดว่ามนั

เป็นนามธรรม ที่ท�าไป

ไม่แน ่ใจว ่าได ้อะไร

กลบัมาจงึกลายเป็นว่าไม่น่าลงทนุ นีเ่ข้าใจผดิกป็ระการหนึง่ จ้างคน

ท�างานการตลาดไม่เป็นมาก็ประการหนึ่ง ถึงไม่ได้อะไรเลย นักการ

ตลาดดีๆ  เขาย่อมมวีธิวีดัผลจนได้ และอกีส่วนกต้็องเข้าใจไม่มีนกัการ

ตลาดคนไหน ท�าการตลาดแล้วได้ผลดังใจเสมอ แต่ในความพลาด

นัน้  จะได้ช่องทางใหม่หรอืเข้าใจการตลาดมากขึน้ว่าปรบัแก้ไขได้ต่อ

อย่างไร คล้ายๆ การทดลองวทิยาศาสตร์ ไม่ใช่แค่การคาดเดา ทัง้หมด

นี่ต้องวางแผน และใส่ใจในงานจริงจังถึงจะหวังผลได้

10. การตลาดไม่ใช่พระเจ้า

อ่านมาถึง 9 ข้ออาจเริ่มเข้าใจ เห็นทางใหม่แต่ก็อย่าได ้

คาดหวังสูงไปนัก

การตลาดดี เด่น โดน แต่ก็มีมากมายธุรกิจตายเพราะการ

จัดการ การบริการ หรือบริหารบุคคล รวมถึงเงินทุนที่หมุนไม่ทัน และ

มนัยงัมเีรือ่งของคูแ่ข่งทีอ่าจมาเหนอืกว่าได้ ต้นทนุ พนัธมติร หรอืสทิธ์ิ

พิเศษ เหล่านี้เป็นเรื่องที่ธุรกิจแต่ละเป็นเภทต้องคิดให้ทัน

แม้ว่าการตลาดจะส�าคัญ แต่ก็ต้องไปกับปัจจัยอื่นได้ด้วย 

ไม่ใช่หวังแต่การตลาดจะช่วยตลอดไป และอกีประการรูห้รอืไม่ว่าหาก

วิเคราะห์ดีๆ การตลาดที่มีแผนรองรับดีๆ นั้น ไม่ได้มีไว้เพื่อขายเสมอ

ไป แต่ใช้ “ลดความเสี่ยง” ได้อย่างเหลือเชื่อทีเดียว


