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กล
ยุทธ์ทำงกำรตลำด หมำยถึงกลวิธี แผนกำรหรือแนวทำงที่

ถกูวำงไว้เพือ่ก�ำหนดกำรสร้ำง สนิค้ำ ผลติภณัฑ์หรอืบรกิำร 

ในกำรที่จะใช้ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย 

กลยทุธ์ทำงกำรตลำดมีควำมส�ำคญัมำกในกำรท�ำกำรตลำดสมยัใหม่ 

ส�ำหรบับทควำมฉบบันี ้เรำจะมำพดูถงึ กลยทุธ์ทำงกำรตลำด

ที่มีควำมส�ำคัญ 9 กลยุทธ์ด้วยกันมีดังนี้

1. Celebrity Marketing (เซเลบริตี้ มาร์เก็ตติ้ง) คือ กำรน�ำ

บุคคล คนดัง คนมีชื่อเสียง เช่น ดำรำ นักร้อง นักกำรเมือง นักสื่อสำร

มวลชน นักกีฬำชื่อดัง มำช่วยในกำรท�ำกำรตลำด เพรำะบุคคล 

คนดัง มักจะเป็นที่รู้จักของสำธำรณชนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องเสียเวลำใน

กำรแนะน�ำตวั อกีทัง้ บคุคล คนดงั มกัจะมแีฟนคลับหรอืคนท่ีตดิตำม

ผลงำนอยู่เป็นจ�ำนวนมำก

2. Attraction Marketing เป็นกำรตลำดทีด่งึควำมสนใจของ

ผู้บริโภค ของผู้มุ่งหวัง ให้มำขอซื้อสินค้ำหรือมำขอท�ำธุรกิจเครือข่ำย

กบัเรำ โดยทีเ่รำไม่ต้องไปเสนอขอให้เขำมำท�ำธุรกิจเครอืข่ำยหรอืซือ้

สนิค้ำจำกเรำ ซึง่แตกต่ำงจำกแนวคดิเดมิๆ ทีต้่องไปเสนอขำยสนิค้ำ

หรือน�ำเสนอขำยธุรกิจเครือข่ำย ซึ่งท�ำให้เกิดควำมน่ำเบื่อหน่ำย 

ควำมน่ำร�ำคำญ จำกลูกค้ำหรือผู้มุ่งหวัง จำกพฤติกรรมกำรตำมตื้อ 

ตำมง้อของเรำ

3.  Marketing Mindset คอืควำมคดิ ควำมเชือ่ ทำงกำรตลำด

ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมต่อกำรกระท�ำของบคุคลนัน้ๆ ซึง่ควำมคดิ ควำม

เชื่อ Mindset ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน Mindset จึงเหมือนกับ

แบบแปลนบ้ำน ก่อนทีจ่ะสร้ำงบ้ำน เรำควรมแีบบแปลนบ้ำนเสยีก่อน 

ไม่ใช้คิดจะปลูกบ้ำน สร้ำงบ้ำน ก็สร้ำงเลย ถ้ำท�ำเช่นนี้ อำจจะท�ำให้

เกิดกำรผิดพลำดในกำรก่อสร้ำงได้ แล้วผลที่ตำมมำก็คือ ต้องเสีย

เวลำ เสียเงินทอง ในกำรแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปตำมควำม

ต้องกำรของตนเอง แต่ถ้ำเรำมีแบบแปลนบ้ำน เรำก็จะสร้ำงบ้ำนได้

ตำมแผนหรอืแบบแปลน ท�ำให้ไม่เสยีเวลำ ไม่เสยีค่ำใช้จ่ำยทีม่ำกขึน้

4. Viral Marketing (ไวรอล มาเก็ตติ้ง) หรือ กำรตลำดแบบ

ไวรัส เป็นค�ำตอบในกำรใช้ท�ำกำรตลำดกับสื่อที่ทันสมัยเหล่ำนี้  

ซึ่งกำรใช้ Viral Marketing ในกำรท�ำกำรตลำดจะท�ำให้แบรนด์ของ

เรำเป็นที่รู้จักมำกขึ้น และสำมำรถขำยผลิตภัณฑ์ สินค้ำ บริกำร ได้

ง่ำยขึ้น Viral Marketing ถ้ำหำกเปรียบแล้วจะเหมือนกับกำรแพร่

ไวรัสไปอย่ำงรวดเร็ว โดยอำศัยกำรบอกต่อ ปำกต่อปำก หรือที่ 

เรียกว่ำ Word-of-Mouth (WOM)

5. Digital marketing Communication คือ กำรสือ่สำรในกำร

ท�ำกำรตลำดบนโลก Online ซึ่งต้องอำศัย Internet โดยผ่ำนเครื่อง

มือหรือ Technology ที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือสมำร์ทโฟน 
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และต้องอำศัยกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำง Social Network คือ Blog 

หรือบล็อก ไมโครบล็อก (Microblog) เป็นเว็บไซต์ขนำดเล็ก โซเชียล 

เน็ตเวิร์คเว็บไซต์ (Facebook, Linkedin, Myspace, Hi5), เว็บ 

โซเชียลบุ๊คมำร์ค (Bookmark Social Site) รวมถึง Youtube, INS-

TAGRAM, GOOGLE, FLICKR เป็นต้น ในกำรสือ่สำรผ่ำนโลก Online 

ต้องอำศัยควำมคิดที่สร้ำงสรรค์ กำรสื่อสำรที่ชักจูงหรือจูงใจให้ลูกค้ำ

มำชอบตัวเรำ ชอบบริษัทเรำ ชอบสินค้ำเรำ ชอบบริกำรของเรำ

6.  Customer Relationship Management (CRM) หมำยถึง 

วธิกีำรต่ำงๆ ทีเ่รำจะน�ำเอำไปใช้ในกำรบรหิำรลกูค้ำให้เกดิควำมรูส้กึ

ทีด่ ีมคีวำมผกูพนัธ์กบัสนิค้ำ, บรกิำรหรอืหน่วยงำนของเรำ เมือ่ลกูค้ำ

มีควำมผูกพันธ์ในทำงที่ดี ชอบเรำ รักเรำ แล้วลูกค้ำคนนั้นก็ไม่คิดที่

จะเปลี่ยนใจไปซื้อสินค้ำหรือบริกำรอื่น ในขณะเดียวกันก็จะเกิดกำร

บอกต่อไปยังเพื่อนๆ จึงท�ำให้เรำมีฐำนลูกค้ำที่มั่นคง และเพิ่มขึ้น

7.  Brand Ambassador (แบรนด์ แอมบาสเดอร์) หำก

เปรียบเทียบแล้ว ก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของบริษัทซึ่งมีกำรว่ำจ้ำง

หรือบำงบริษัทอำจจะไม่มีกำรว่ำจ้ำงแต่จะใช้เจ้ำของบริษัทเป็น

ตัวแทนของบริษัทหรือบำงบริษัทอำจจะใช้ ดำรำ นักแสดง นักกีฬำ 

นกัร้อง โดยจะมกีำรท�ำกจิกรรมของบรษิทัผ่ำน Brand Ambassador 

(แบรนด์ แอมบำสเดอร์)

8. Marketing Mix หรือส่วนผสมทำงกำรตลำด คือ 

1. สินค้ำ (Product) กำรท�ำกำรตลำดใดๆ จะต้องมีสินค้ำ 

มีบริกำร ที่จะน�ำเสนอก่อน ซึ่งสินค้ำ บริกำรนั้น อำจมีชนิดเดียวหรือ

หลำยชนิดก็ได้

2.  รำคำ (Price) กำรตัง้รำคำมีควำมส�ำคญัไม่ใช่น้อยในกำร

ท�ำกำรตลำด เพรำะถ้ำตั้งรำคำสูง แต่ตัวของสินค้ำมีคุณภำพต�่ำ 

ลกูค้ำกจ็ะคดิว่ำสนิค้ำมรีำคำแพง แต่ตรงกันข้ำมถ้ำสินค้ำมคีณุภำพ

ดมีำก ถงึแม้ตัง้รำคำสงู ลกูค้ำกย็นิดจ่ีำยเงนิ ฉะนัน้ นกักำรตลำดควร

พจิำรณำถงึรำคำของสนิค้ำกบัคณุภำพ พร้อมทัง้ต้นทนุของสินค้ำไป

พร้อมๆ กัน

3. ช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย (Place) ต้องค�ำนึงถึงควำม

สะดวก รวดเร็ว ในกำรส่งถึงมือของลูกค้ำ และค�ำนึงถึงประเภทของ

สินค้ำ และบริกำร

4. กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) กำรสื่อสำรทำงกำร

ตลำด นักกำรตลำดจะต้องค�ำนึงถึง สำรที่จะส่ง ค�ำนึงถึง สื่อที่จะใช้

ในกำรส่ง รวมถึงเทคโนโลยี ต่ำงๆ ที่จะใช้ในกำรสื่อสำรถึงลูกค้ำ

9. Marketing Environment หรือสิ่งแวดล้อมทำงด้ำนกำร

ตลำด มีควำมส�ำคัญมำก เพรำะกำรศึกษำสิ่งแวดล้อมทำงด้ำนกำร

ตลำดจะท�ำให้เรำได้รู้ถึง สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในกำรแข่งขัน ยิ่งถ้ำเรำ

มีข้อมูลของผู้แข่งขันมำก ถ้ำเรำรู้ถึงสภำพเศรษฐกิจของโลกของ

ประเทศมำก ก็จะยิ่งท�ำให้เรำประเมินสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้ถูกต้อง

มำกยิง่ขึน้ และจะท�ำให้เรำตดัสนิใจในกำรท�ำกำรตลำด และท�ำธุรกจิ

ได้ดียิ่งขึ้น

10. Brand หรือแบรนด์ คือ ค�ำตอบ เมื่อกล่ำวถึง Chevrolet 

(เชฟโรเลต) มีน้อยคนนักที่จะไม่ทรำบว่ำ คือ รถยนต์, เมื่อกล่ำวถึง 

STARBUCKS (สตำร์บัคส์) มีน้อยคนที่จะไม่รู้จักว่ำคือร้ำนกำแฟที่

ทนัสมัย, เมื่อกล่ำวถึง GOODYEAR (กู้ดเยียร์) มีน้อยคนนักที่ไม่รู้จกั

ว่ำเป็นยำงรถยนต์อันดับ 1 เมื่อกล่ำวถึง ROLEX (โรเล็กซ์) มีน้อยคน

นกัทีจ่ะไม่รูจ้กัว่ำคอืนำฬิกำรำคำแพง  เมือ่กล่ำวถงึ XEROX (ซรีอ็กซ์) 

มีน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักว่ำคือเครื่องถ่ำยเอกสำร เป็นต้น

ดงันัน้ Brand หรอืแบรนด์ จงึเป็นสญัลกัษณ์ต่ำงๆ เพ่ือสือ่สำร

ควำมเป็นตัวตนของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังมีส่วนสร้ำงควำมรู้สึก ควำม

ประทบัใจภำยในจติใจของลกูค้ำต่อผลิตภณัฑ์ย่ีห้อนัน้ๆ ซึง่ลกูค้ำอำจ

จะรับรู้ผ่ำนกำรโฆษณำ กำรประชำสัมพันธ์ ประสบกำรณ์กำรใช้

สินค้ำ ภำพลักษณ์ขององค์กร 

สุดทำงนี้ อยำกฝำกทั้งผู้อ่ำนว่ำ กลยุทธ์ทำงด้ำนกำรตลำดมี

มำกมำย แต่นักกำรตลำดที่ประสบควำมส�ำเร็จเขำมักจะเลือกใช้

เครื่องมือหรือกลยุทธ์อย่ำงมีศิลปะหรือกำรประยุกต์ใช้ที่เข้ำกับ

สถำนกำรณ์ เพรำะกลยุทธ์ทำงกำรตลำดหนึ่งอำจจะใช้แล้วประสบ

ควำมส�ำเร็จในสถำนกำรณ์หนึ่ง แต่เวลำผ่ำนไปหำกน�ำเอำกลยุทธ์

เดิมมำใช้ก็อำจจะไม่ประสบควำมส�ำเร็จได้ TPA
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