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ส�าหรับ
บทความฉบบันีข้องกระผม อยากทีจ่ะเขยีนถงึ

เรื่องของ แง่คิด หรือคมความคิดทางด้านการ

ตลาด ซึ่งได้เขียนเป็นข้อๆ ไม่ยาวจนเกินไป แต่มีความส�าคัญมาก

ส�าหรับผู้ที่ศึกษาหรือท�างานทางด้านการตลาด มีดังนี้

1.  การตลาดเป็นเรือ่งของการลงทนุ  หลายองค์กรใน

อดีต เช่น บริษัท ห้างร้าน โรงงาน ได้ปิดกิจการไปก็เพราะมัวแต่เน้น

เร่ืองของการผลิต กล่าวคือ ต้องผลิต สินค้า ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็น 

จ�านวนมากๆ โดยไม่ยอมลงทุน ท�าการตลาด เช่น ลงทุนท�าการวิจัย

การตลาด, ลงทุนสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการของ

ลูกค้า, ลงทุนโฆษณา ประชาสัมพันธ์, ลงทุนท�ากลยุทธ์ 4P ฯลฯ จึง

ท�าให้ขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ไม่ได้ แล้วในที่สุดก็ต้องปิด

กิจการไป แต่ในยุคปัจจุบัน บริษัท ห้างร้าน ต่างๆ ให้ความส�าคัญกับ

การลงทุนทางด้านการตลาดมาเป็นอันดับต้นๆ ฉะนั้น การตลาดจึง

เป็นเรื่องที่มีความจ�าเป็น และมีความส�าคัญในการที่จะต้องลงทุน

2. การตลาดเป็นที่ต้องใช้เวลาในการท�าการตลาด 

นักการตลาดต้องทราบเสียก่อนว่า กว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่ง

จะเป็นท่ีนิยมของตลาดหรือมีส่วนแบ่งการตลาดที่มาก ต้องใช้เวลา

ในการท�าการตลาด เช่น โค้ก (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ

บรษิทัโคคา-โคล่าในสหรฐัอเมรกิา ตัง้แต่วนัที ่27 มนีาคม ค.ศ.1944) 

ปัจจุบันมีอายุ 75 ปี ซึ่งกว่า โค้ก จะมียอดขายอันดับหนึ่งโดยมียอด

ขายรวมทั่วทั้งโลก โค้กต้องใช้เวลาในการท�าการตลาด เช่น ลงทุนใน

การโฆษณา  การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก 

แถม ฯลฯ

3. การตลาดไม่ใช่แค่ 4P หรือไม่ใช่แค่การส่งเสริมการ

ตลาด แต่การตลาดมมีากกว่านั้น เช่น จะต้องมีการวิจัยทางด้านการ

ตลาด จะต้องมีเรื่องของการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค จะต้อง

มีเรื่องของกฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ของประเทศหรือ

ของพื้นที่ที่เราจะท�าการตลาด เป็นต้น อีกทั้งศาสตร์ และศิลป์ทาง

ด้านการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง

4. การตลาดในยุคปัจจุบัน และอนาคต มีความ
จ�าเป็นต้องสร้างนวตักรรม นวตักรรมจงึเป็นเรือ่งทีม่คีวามส�าคญั 

ในทุกวงการ หากว่าท่านมีความต้องการที่จะประสบความส�าเร็จใน

การท�าการตลาดสมัยใหม่ เช่น การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ

อสังหาริมทรัยพ์, การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจยานยนต์, การ

สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจการเงินการธนาคาร, การสร้าง

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจด้านการเกษตรกรรม เป็นต้น

5. การตลาดสมัยใหม่ ให้ความส�าคญักับการสือ่สาร
ในโลกออนไลน์หรือโลกเสมือน แต่ไม่ควรทุ่มงบประมาณหรือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

อาจารย์ประจำาบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก
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ให้น�้าหนัก 100% แต่ควรจัดงบประมาณในการท�าการตลาดในด้าน

อื่นๆ บ้าง การตลาดสมัยใหม่ เป็นเรื่องของการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง นักการตลาดสมัยใหม่ จึงต้องมีการปรับตัวอยู่

ตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ในตลาด การตลาดสมัยใหม่

เป็นเรื่องที่ต้องค�านึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นด้านหลัก และ

การตลาดสมัยใหม่ ควรสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

6.  การตลาดที่ดีต้องมีแฟนคลับ พลังของแฟนคลับ

เป็นพลังที่สามารถเพิ่มยอดขาย เพิ่มรายได้ เพิ่มการขยายตลาดได้

อย่างมหาศาล ดังตัวอย่างกีฬาฟุตบอล ทีมดังๆ ของสโมสรต่างๆ 

นอกจากจะมีรายได้มาจากการโฆษณา การซื้อขายนักเตะแล้ว 

ยังสามารถขายสินค้าประเภทต่างๆ ให้กับแฟนคลับอีกด้วย ซึ่งราย

ได้จากการขายนีส้ามารถเพิม่ยอดขายได้อย่างมากมายมหาศาล อกี

ทั้งสินค้าเหล่านี้ ยังสามารถใช้เป็นส่ือท�าการประชาสัมพันธ์ทีมของ

สโมสรฟุตบอลได้อีกด้วย

7. การตลาดกับการดึงความสนใจ Attraction Mar-
keting เป็นการตลาดท�าการตลาด ทีด่งึความสนใจของผูบ้รโิภค ของ

ผู้มุ่งหวัง ให้มาขอซื้อสินค้าหรือมาขอท�าธุรกิจเครือข่ายกับเรา โดยที่

เราไม่ต้องไปเสนอขอให้เขามาท�าธุรกิจเครอืข่ายหรอืซือ้สินค้าจากเรา 

ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดเดิมๆ ท่ีต้องไปเสนอขายสินค้าหรือน�าเสนอ

ขายธุรกิจเครือข่าย ซึ่งท�าให้เกิดความน่าเบื่อหน่าย ความน่าร�าคาญ 

จากลูกค้าหรือผู้มุ่งหวัง จากพฤติกรรมการตามตื้อ ตามง้อของเรา

8. การตลาดกับ Brand หรือ แบรนด์ มีความส�าคัญ

อย่างมากต่อการท�าการตลาด การขาย การสร้างธุรกิจ เพราะ Brand 

จะท�าให้เกดิความได้เปรยีบทางการแข่งขนัด้านธรุกจิในระยะยาว ไม่

ว่าจะเป็นเรือ่งของราคา เรือ่งของคณุค่าทางด้านจติใจ การเชือ่ถอืการ

ไว้วางใจ จนกระทั้งลูกค้าเกิดการซื้อซ�้า และเกิดความศรัทธาใน 

Brand ตรงกันข้าม ถ้าหากธรุกจิใดไม่สร้าง Brand ไม่ให้ความส�าคญั

เก่ียวกับเรือ่งของ Brand ธรุกิจนัน้ องค์กรนัน้ ก็จะเสยีเปรยีบทางด้าน

การแข่งขันในระยะยาวได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก�าหนดราคา 

ลกูค้าไม่มคีวามเชือ่ถอื ไม่ไว้วางใจ และสามารถเปลีย่นใจไปบรโิภค 

อุปโภค หรือใช้บริการกับสินค้าบริษัทอื่นๆ ได้ทุกเวลา

9. การตลาดกับการน�าบุคคลดัง มาช่วย Celebrity 
Marketing (เซเลบริตี้ มาร์เก็ตติง) คือ การน�าบุคคล คนดัง 

คนมชีือ่เสยีง เช่น ดารา นกัร้อง นกัการเมอืง นกัสือ่สารมวลชน นกักฬีา

ชื่อดัง มาช่วยในการท�าการตลาด เพราะบุคคล คนดัง มักจะเป็น 

ที่รู้จักของสาธารณชนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องเสียเวลาในการแนะน�าตัว 

อีกทัง้ บคุคล คนดัง มกัจะมแีฟนคลับหรอืคนทีติ่ดตามผลงานอยูเ่ป็น

จ�านวนมาก

10. การตลาดกับ Digital Marketing คือ อะไร Digital 

Marketing คือ การท�าธุรกิจ การขายสินค้า การท�าการตลาดเชิง

สร้างสรรค์ผ่านช่องทางในโลก Internet และ Technology โดยใช้ 

Social Network เป็นเครื่องมือทางการตลาด 

Digital Marketing Trend แนวโน้ม และภาพรวมในตลาด

ดิจิทัล มีงานส�ารวจของ Morgan Stanley Research ในปี 2010  

มีผู้ใช้สื่อ Social Network ผ่าน WebSite ต่างๆ มีจ�านวนเกือบ  

900 ล้านล้านคน และมีอัตราการเพิ่มขึ้นเกือบ 40% ต่อปี เลยทีเดียว

ข้อความข้างต้น มคีวามส�าคัญกับการท�าการตลาด ซ่ึงนกัการ

ตลาด นักศึกษาทางด้านการตลาดมีความจ�าเป็นจะต้องไปศึกษา 

เพิม่เติม เพือ่ทีจ่ะได้น�าเอาไปประยุกต์ใช้หรอืเกิดความรูท้างด้านการ
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