
45TPA news

Marketer คุณเป็นได้

M
a
r
k
e
t
e
r
 
ค
ุณ

เป
็น
ได
้

May 2018 ●  No. 257

ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

อาจารย์ประจำาบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก

www.drsuthichai.com

นัก
การตลาดที่ประสบความส�าเร็จมักจะเป็นคนที่แสวงหา

ความรู้อยู ่ตลอดเวลา เขาจะหาเครื่องมือใหม่ๆ และ 

องค์ความรูใ้หม่ๆ หรอืศกึษาแกนความรูท้างด้านการตลาดเพือ่น�าเอา

ไปประยุกต์ใช้ ในบทความนี้กระผมขอน�าเสนอ เกี่ยวกับอาวุธทาง

ด้านการตลาด ที่นักการตลาดต้องรู้ มีดังนี้

1. จงสร้ำงควำมแตกต่ำง จงสร้างความแปลกใหม่ให้กับ

ตลาดอยูต่ลอดเวลา เราจะสงัเกตว่าในการแข่งขนัทางธรุกจิเกือบทกุ

ประเภท ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของสนิค้า บรกิาร มกัจะมคีวามคล้ายคลงึกนั 

แต่นักการตลาดที่ประสบความส�าเร็จเขาจะสร้างความแตกต่าง 

ความแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา จึงท�าให้บริษัทหรือองค์กร สินค้า 

ผลิตภัณฑ์ บริการของเขาเป็นท่ีน่าสนใจของลูกค้าหรือผู้บริโภค อีก

ทั้งยังเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอีกด้วย

2.  จงใช้สื่อเพิ่มมำกขึ้น ธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จมักจะมี

นกัการตลาดคอยวางแผนงานให้โดยเฉพาะเขาจะแนะน�าให้ผูบ้รหิาร

ลงทุนใช้สื่อเพื่อที่จะสื่อสารให้ลูกค้า และผู้บริโภค รวมทั้งประชาชน

เป็นจ�านวนมากได้รับรู้ และรู้จักสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการของตนให้

มากขึ้น เราคงต้องยอมรับว่า ธุรกิจน�้าอัดลม โค้ก (ได้ลงทุนกับการ

โฆษณาเป็นจ�านวนมากมายมหาศาล บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย 

จ�ากัด รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาทั้งปี 2556 ว่า โค้ก ได้

ใช้งบการตลาดสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งถึง 1,193 ล้าน 4 แสน 3 หมื่น

บาท) นียั่งไม่นบังบประมาณทีโ่ค้กใช้ในการโฆษณาทัว่ทัง้โลก ฉะนัน้

จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่โค้ก จึงมียอดขายเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี และมีส่วน

แบ่งการตลาดมาเป็นอันดับหนึ่งโดยตลอด

3. จงกล้ำที่จะเปลี่ยนแปลง โลกของการแข่งขัน เช่น 

ยคุปัจจบุนัมกัมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา นกัการตลาดจะต้อง

กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงแต่โลกของการ

แข่งขันเปลี่ยน เราก็จะอยู่กับที่ แล้วในที่สุดเราก็จะสูญเสียส่วนแบ่ง

การตลาดไปในที่สุด บริษัท IBM คอมพิวเตอร์ บริษัทยักษ์ใหญ่ใน

อดีตต้องสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้แก่ บริษัทขนาดเล็กของ 

อ�วุธท�งด้�นก�รตล�ด 
ที่นักก�รตล�ดต้องรู้
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สตีฟ จอบส์ เนื่องจากแนวความคิด สตีฟ จอบส์ เขาเคยบอกว่า “เขา

จะเปลีย่นแปลงโลก” ในขณะท่ีบรษัิท IBM คอมพวิเตอร์ เปล่ียนแปลง

อย่างช้ามาก ดงัน้ัน นักการตลาดจ�าเป็นจะต้องมคีวามทะเยอทะยาน 

อยากเป็นท่ี 1 อยากทีจ่ะเปลีย่นแปลงวงการทีต่นเองแข่งขนัอยูต่ลอด

เวลา

4. จงสร้ำงแบรนด์ เมื่อกล่าวถึง KFC ท่านคิดถึงอะไร 

หลายคนบอกว่า คิดถึงผู้พัน KFC คิดถึงไก่ทอด เมื่อกล่าวถึง Nike 

ท่านคิดถึงอะไร หลายคนบอกว่าคิดถึงรองเท้า คิดถึงค�าว่า Just do 

it และ คดิถงึเคร่ืองหมายถกู และเมือ่กล่าวถงึ Volvo ท่านคดิถงึอะไร 

หลายคนบอกว่า คิดถึงรถที่มีความปลอดภัยสูง 

เราจะเห็นได้ว่า การสร้างแบรนด์มีความส�าคัญมากในการ

ท�าการตลาดขององค์กร นกัการตลาดจะต้องรูจ้กัการสร้างแบรนด์ให้

แก่ตัวเอง องค์กร สินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ เพื่อก่อให้เกิดก�าไร การ

สร้างแบรนด์ท�าให้เกดิผลดใีนระยะยาว ฉะน้ัน นักการตลาดทีเ่ก่งหรอื

นกัการตลาดมอือาชพี จงึต้องค�านงึเรือ่งของการสร้างแบรนด์ มาเป็น

อันดับต้นๆ

5. จงยึดแนวควำมคิด “ย่ิงให้ย่ิงรวย” มหาเศรษฐีโลกเป็น

จ�านวนมาก มักเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ พวกเขามักจะมีความสุข

จากการให้มากกว่าการรับ และเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอย่างหนึ่ง 

มหาเศรษฐีโลกเหล่านี้ชอบที่จะบริจาคเงินที่ตนเองหามาได้เป็น 

จ�านวนมากๆ แก่สาธารณกุศล แต่ยิ่งให้แทนที่ทรัพย์สินเหล่านั้นจะ

หมดไป พวกเขาเหล่านั้นกลับได้ทรัพย์สินเงินทองคืนมาจากแหล่ง

อื่นๆ รวมทั้งท�าให้พวกเขาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

นักการตลาดที่ประสบความส�าเร็จเขาจะคิดว่า สินค้า 

ผลิตภัณฑ์ บริการของเขาจะให้อะไรแก่ลูกค้า และผู้บริโภค หลาย

องค์กรหลายบริษัท จึงมีการท�า CSR หรือ Corporate Social Re-

sponsibility (CSR) ซึ่งหมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม การช่วย

เหลือสังคม ซึ่งคือการด�าเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรม และการ

บริหารงานที่ดี เพราะหากว่าลูกค้าหรือประชาชนท่ัวโลกได้เห็น 

คุณงามความดีของมหาเศรษฐีที่ได้ท�าไป ประชาชนทั่วโลกก็จะซื้อ

สินค้า และอุดหนุนสินค้าหรือบริการด้วยความพอใจ อีกทั้งยังช่วย

สนับสนุน ส่งเสริม สินค้าต่างๆ ของมหาเศรษฐีอีกด้วย จึงเท่ากับว่า

สิง่ทีม่หาเศรษฐไีด้ให้ไป กไ็ด้ส่งผลมาเป็นการซือ้สนิค้า และบรกิารที่

เพิ่มขึ้นนั่นเอง

6.  จงจบักระแสทำงกำรตลำดให้ได้ นักการตลาดที่ล้าหลัง

ไม่ยอมเปลีย่นแปลงมกัจะพ่ายแพ้ต่อการแข่งขนั ยคุปัจจบุนัเป็นโลก

ยุคอินเทอร์เน็ต นักการตลาดหรือเจ้าของกิจการที่จับกระแสได้ก็มัก

จะมีผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต จึงสร้างความมั่งคั่ง 

ร�่ารวยให้แก่ตนเอง และบริษัทของตนเอง เช่น Facebook, Twitter, 

Line, Instagram, แอป และเกมต่างๆ ดังนั้นนักการตลาดจะต้องทัน

เหตุการณ์ ทันต่อกระแสของการแข่งขันของโลก 

7. จงเป็นนักยุทธวิธี และรู้จักประยุกต์ยุทธวิธีต่ำงๆ ไปใช้

ในงานทางด้านการตลาด หลายคนคงได้อ่านหนังสือ 3 ก๊กของจีน 

เราจะเห็นได้ว่าในประวัติศาสตร์ของจีนมีอยู่หลายก๊ก จนกระทั้ง 

เหลือแค่ 3 ก๊ก ซึ่งทั้ง 3 ก๊ก ต่างก็มีนักยุทธวิธีที่คิดค้นแผนการต่างๆ 

ในการรบ นักการตลาดก็เช่นกัน ควรศึกษายุทธวิธีต่างๆ เพื่อน�าเอา

ไปใช้ในงาน เช่น ยุทธวิธีในการรุก และการตั้งรับทางการตลาด 

ยุทธวิธีการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทอง ยุทธวิธีแห่งการสร้างสรรค์ 

ยุทธวิธีขยายฐานลูกค้าของตัวเองตลอดเวลา เป็นต้น

แต่ทั้งนี้นักการตลาดที่ได้ชื่อว่าเก่งหรือเซียนทางด้านการ

ตลาด เขามักจะเป็นนักการตลาดที่ไร้กระบวนท่า กล่าวคือ ไม่ติดยึด

ในหลักการหรือยุทธวิธีหรือหลักทฤษฏี มากจนเกินไป แต่จะเป็น 

นกัปฏบิตัทิีส่ามารถหยดืหยุน่ ปรบัตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

มีลูกเล่น ลูกล่อ ลูกชน มีการรุก และการตั้งรับในทุกโอกาส อีกทั้งจะ

ไวต่อสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปโดยเฉพาะเรือ่งของความต้องการ

ของลูกค้า

ท่านผูอ่้านกส็ามารถเป็นสดุยอดนกัการตลาดได้ หากรูจั้กเอา

อาวุธทางด้านการตลาดไปใช้ และท�าการฝึกฝน พัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนือ่ง ไม่หยุดนิง่ อาวุธทางการตลาดข้างต้น จงึเป็นแนวทางทีท่่าน

สามารถน�าไปใช้หรือน�าไปปฏิบัติได้ ขอให้ท่านประสบความส�าเร็จ

ในการเป็นสุดยอดนักการตลาด TPA
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