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ถ้า
พดูถงึนกัการตลาด ใครๆ กอ็ยากทีจ่ะเป็นสดุยอดมอืทองทาง

ด้านการตลาด แต่การตลาดเป็นเรื่องของศาสตร์ และศิลป์ 

ซ่ึงจ�าเป็นจะต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่หยุด อีกทั้งไม่มีกฎเกณฑ์

แน่นอนตายตัว คนที่จะเป็นนักการตลาดมือทองมีความจ�าเป็น 

จะต้องปรบัศาสตร์ทีเ่รยีนรูใ้ห้เข้ากับสถานการณ์หรอือาจกล่าวได้ว่า 

นักการตลาดมือทองต้องมีศิลป์ในการใช้ศาสตร์ทางด้านการตลาด

ให้เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์น้ันเอง ในบทความน้ีจะพดูกลยทุธ์

ต่างๆ ที่นักการตลาดต้องเรียนรู้ซึ่งมีดังนี้

1.  การตลาดแบบ Attraction Marketing เป็นการตลาดทีด่งึ

ความสนใจของผู้บริโภค ของผู้มุ่งหวัง ให้มาขอซื้อสินค้าหรือมาขอ

ท�าธรุกจิเครือข่ายกบัเรา โดยทีเ่ราไม่ต้องไปเสนอขอให้เขามาท�าธรุกิจ

เครือข่ายหรือซื้อสินค้าจากเรา ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดเดิมๆ ที่ต้อง

ไปเสนอขายสนิค้าหรอืน�าเสนอขายธุรกิจเครอืข่าย ซึง่ท�าให้เกดิความ

น่าเบือ่หน่าย ความน่าร�าคาญ จากลกูค้าหรอืผูมุ้ง่หวงั จากพฤตกิรรม

การตามตื้อ ตามง้อของเรา

2.  การตลาดแบบ CRM ซึ่ง CRM หมายถึง วิธีการต่างๆ 

ที่เราจะน�าเอาไปใช้ในการบริหารลูกค้าให้เกิดความรู้สึกที่ดี มีความ

ผูกพันกับสินค้า บริการ หรือหน่วยงานของเรา เมื่อลูกค้ามีความ

ผกูพนัในทางทีด่ ีชอบเรา รกัเรา แล้วลกูค้าคนนัน้กไ็ม่คดิทีจ่ะเปลีย่นใจ

ไปซือ้สนิค้าหรือบรกิารอืน่ ในขณะเดยีวกนักจ็ะเกดิการบอกต่อไปยงั

เพื่อนๆ จึงท�าให้เรามีฐานลูกค้าที่มั่นคง และเพิ่มขึ้น

C คือ Customer เราต้องรู้จักลูกค้าของเราก่อนว่าลูกค้าคือ

ใคร แบ่งกลุ่มได้กี่กลุ่ม เราจะเก็บข้อมูลอย่างไร และเราจะสร้างฐาน

ลูกค้าอย่างไร

R คือ Relationship ความสัมพันธ์ ท�าอย่างไรจะสร้างความ

สัมพันธ์เพื่อให้เกิดชุมชนหรือเพื่อให้เกิดครอบครัวใหญ่

M คือ Management เราจะติดต่อกับลูกค้าหรือสื่อสารกับ

ลูกค้าอย่างไร เมื่อไร จะบริหารจัดการลูกค้าอย่างไร

ฉะนั้น CRM จึงต้องอาศัยเป้าหมาย และการวางแผน ว่าปี

หนึง่เราจะติดต่อกบัลกูค้าก่ีครัง้ เมือ่ไร เดือนไหน พร้อมทัง้มกีารเสนอ

ขายสินค้า และบรกิารเมือ่ไร เพราะถ้ามลูีกค้าแต่ไม่มกีารส่ังซือ้กไ็ม่มี

ประโยชน์อะไร

3.  การตลาดแบบ E-Commerce มีความส�าคัญมากในการ

ท�าธุรกิจ การบริหาร การจัดการ เพื่อท�าให้องค์กรเกิดความก้าวหน้า 

เกิดก�าไร เกิดความมีชื่อเสียง ท�าไมต้องท�าการตลาด E-Commerce 

เพราะโลกยคุนีเ้ป็น โลกของการรวมเป็นหนึง่ โลกแห่งการสือ่สาร โลก

แห่งเครือข่าย โลกแห่งการไร้ซึ่งขอบเขต ซึ่งท�าให้ประเทศไทย และ

หน่วยงานธรุกจิจะต้องท�างานค้าขายร่วมกบัประเทศต่างๆ มากยิง่ขึน้

หากพูดถึงเรื่องของการตลาดในยุคก่อน เรามักมีการใช้การ

โฆษณา การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ แต่

ยุคนี้ สื่อที่มีความส�าคัญ และมาแรงมาก ได้แก่ สื่อทางอินเทอร์เน็ต 

ซึ่งมีคนใช้การเกือบครึ่งโลก การตลาดแบบ E-Commerce จึงเป็น 

สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ส�าหรับการท�าธุรกิจในยุคปัจจุบัน

4.  การตลาดแบบสร้างสรรค์ เนื่องจากยุคปัจจุบัน และยุค

อนาคตเป็นยคุแห่งการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ และไม่หยดุนิง่ หากเรา

มองกลับไปยังยุคอดีตเราจะเห็นว่า สินค้าหลายๆ ตัวได้หายไปจาก

การแข่งขันในยุคปัจจุบัน เช่น

●  การใช้บรกิารโทรเลขได้เป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว เดก็ยคุ

ใหม่จะไม่รู้จักอีกต่อไป สาเหตุก็มาจาก มีผู้ใช้บริการน้อย เทคโนโลยี

มีความทันสมัย มีโทรศัพท์มือถือ มีระบบอินเทอร์เน็ต อีเมล์ต่างๆ มา 

รองรับ อีกทั้งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานที่สูง ฉะนั้นการ

บริการโทรเลข จึงได้หยุดให้บริการนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

●  การใช้เครือ่งพมิพ์ดดี กม็จี�านวนทีล่ดน้อยลง โรงงานผลติ

จึงต้องลดจ�านวนผลิต บางแห่งมีการปิดตัวไปเลยก็มี สาเหตุหนึ่งก็

เกิดจาก การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ออกมาแทนที่ ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง

คอมพวิเตอร์ เครือ่ง ipad  โทรศพัท์บางรุน่บางยีห้่อกส็ามารถใช้พมิพ์

งานได้อย่างสบาย

ดงันัน้ เมือ่เราเข้าสูย่คุของการแข่งขนัทีเ่สร ีและรวดเรว็ บรษิทั 

ห้างร้าน หน่วยงานต่างๆ ก็คงต้องพยายาม สร้างสรรค์ตัวสินค้า 

ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

อาจารย์ประจำาบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก

www.drsuthichai.com

สู่ความเป็นสุดยอด  นักการตลาดมือทอง
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ตัวผลิตภัณฑ์ และการท�าการตลาดอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น เพื่อให้

ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ได้ตลอดเวลา

5. การตลาดแบบ Digital marketing Communication คือ 

การสือ่สารในการท�าการตลาดบนโลก Online ซึง่ต้องอาศยั Internet 

โดยผ่านเคร่ืองมือหรือ Technology ที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์  

มือถือสมาร์ทโฟน และต้องอาศัยการสื่อสารผ่านช่องทาง Social 

Network คอื Blog หรือ บลอ็ก ไมโครบลอ็ก (Microblog) เป็นเวบ็ไซต์

ขนาดเล็ก โซเชียลเน็ตเวิร ์ค เว็บไซต์ (Facebook, Linkedin, 

Myspace, Hi5) เว็บโซเชียลบุ๊คมาร์ค (Bookmark Social Site) รวมถึง 

Youtube, INSTAGRAM, GOOGLE, FLICKR เป็นต้น

6.  การตลาดแบบ Marketing Mindset คืออะไร Marketing 

Mindset คือความคิด ความเชื่อ ทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

ต่อการกระท�าของบุคคลนั้นๆ ซึ่งความคิด ความเชื่อ Mindset ของ

แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน

Mindset จึงเหมือนกับแบบแปลนบ้าน ก่อนท่ีจะสร้างบ้าน 

เราควรมีแบบแปลนบ้านเสียก่อน ไม่ใช้คิดจะปลูกบ้าน สร้างบ้าน ก็

สร้างเลย ถ้าท�าเช่นนี้ อาจจะท�าให้เกิดการผิดพลาดในการก่อสร้าง

ได้ แล้วผลที่ตามมาก็คือ ต้องเสียเวลา เสียเงินทองในการแก้ไข 

ปรบัปรุง เพือ่ให้เป็นไปตามความต้องการของตนเอง แต่ถ้าเรามแีบบ

แปลนบ้าน เราก็จะสร้างบ้านได้ตามแผนหรือแบบแปลน ท�าให้ไม่

เสียเวลา ไม่เสียค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น

Marketing Mindset จึงมีความส�าคัญ ถ้าใครมี Marketing 

Mindset ที่ผิด เขาก็จะเกิดความผิดพลาดในการท�างานด้านการ

ตลาด และต้องเสยีเวลาแก้ไข ปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ฉะนัน้ ก่อนทีจ่ะ

เป็นนักการตลาดที่ดี และประสบความส�าเร็จ นักการตลาดควรมี 

Marketing Mindset เป็นของตนเองเสยีก่อนซึง่ Marketing Mindset 

ของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เหมือนกัน 

7.  การตลาดแบบครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด 

ภาษาอังกฤษมักเรียกว่า Integrated Marketing Communication 

หรือเรียกย่อว่า IMC เป็นการพัฒนาการส่ือสารการตลาดที่น�าการ 

สื่อสารหลายๆ รูปแบบมาผสมผสานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อไปยังกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย

IMC มคีวามจ�าเป็นแค่ไหน มคีวามจ�าเป็นมากในยคุปัจจบุนั

และอนาคต ตามความเปน็จรงิแลว้ในยคุปจัจุบัน เราต้องยอมรบักนั

ว่าสื่อต่างๆ มีมากขึ้น สื่อบางอย่างที่นิยมในอดีตมีราคาแพงขึ้น 

ผู้บริโภค สามารถรับสื่อต่างๆ ได้อย่างมากมายกว่าในอดีต

IMC กับการส่งเสริมตราสินค้า IMC สามารถส่งเสริมตรา 

สินค้าได้เป็น อย่างยิ่ง เนื่องจากตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับราคา 

ความคุ้มค่า หากว่าตราสินค้าไหน เป็นที่รู้จักมาก โอกาสที่ลูกค้าจะ

ซื้อสินค้า บริการ ก็ย่ิงจะมีมากขึ้น อีกทั้งในยุคปัจจุบัน มีคู่แข่งราย

ใหม่ๆ เข้ามาสู่ตลาดมากขึ้น หากไม่มีการท�า IMC ก็จะถูกแย่งลูกค้า

ไปได้อย่างง่ายดาย 

ดังนั้น เราจ�าเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารตราสินค้า อันได้แก่ 

การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การประชาสัมพันธ์ การ 

ส่งเสรมิการขาย การจดัโชว์รมู การใช้ยานพาหนะของบรษัิทเคลือ่นที่ 

การใช้ป้ายต่างๆ การใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ต การจัดนิทรรศการ การ

ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ เป็นต้น

IMC ที่ยอดเยี่ยมมักจะต้อง ใหม่ แปลก ใหญ่ ดัง กล่าวคือ 

หากท�าส่ือต่างๆ ออกมาเหมือนกับคู่แข่งในท้องตลาด ก็จะไม่ได้รับ

ความสนใจจากลูกค้าเท่าที่ควร ตรงกันข้าม หากว่าเราท�าสื่อต่างๆ 

ออกมาอย่างสร้างสรรค์ให้ 1. ใหม่ 2. แปลก 3. ใหญ่ 4. ดัง หากเป็น

ลักษณะนี้ ก็จะสร้างความจดจ�า และเป็นที่ประทับใจของลูกค้าได้

มากกว่า

ดังนั้น หากท่านผู้อ่านได้เรียนรู้ และน�าเอาการตลาดแบบ

ต่างๆ 7 ข้อข้างต้นเอาไปประยุกต์ใช้กับงานทางด้านการตลาดของ

ตนเอง กระผมเชื่อว่า ท่านจะเป็นนักการตลาดมือทองในที่สุด TPA
news


