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แบบกองโจร

การส่งเสริม

การตลาด

โลก
ยุคปัจจบุนัเราต้องยอมรบัว่าเป็นยคุของการแข่งขัน ยคุของ
ทุนนิยมและเป็นยุคของการน�าเอาการตลาดมาใช้กับ

วงการต่างๆ มากขึน้กว่าในอดีต ไม่ว่าจะเป็น วงการเมือง วงการศาสนา 
วงการธุรกิจ วงการราชการ ฯลฯ 

องค์กรใด หน่วยงานใด หากมีงบประมาณมากๆ องค์กรนั้น 
หน่วยงานนัน้ มกัได้เปรยีบในการท�าการตลาด โดยเฉพาะสมรภมูทิาง
ธรุกจิทีม่กีารแข่งขนักนัอย่างรนุแรง ดเุดอืด มกีารเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ 
ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้หลายองค์กรต้องล้มหายตายจากไป ทั้งๆ ที่ในอดีต 
องค์กรเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นองค์กรช้ันน�า หรือมีส่วนแบ่งเป็นอันดับ 1 
ของวงการนั้นๆ เลยทีเดียว 

ตัวอย่าง ในอดีตหลายท่าน คงได้มีโอกาสได้ใช้ฟิลม์สีและฟิ
ลม์ขาวด�าในการถ่ายรูป ซึ่งยี่ห้อที่มีชื่อเสียงมากก็คง Kodak แต่ถาม
ว่าตอนนี้ Kodak อยู่ที่ไหนของตลาด หลายท่านตอบไม่ได้ ก็เนื่องจาก
ปัจจุบันลูกค้าได้เปลี่ยนมาใช้ระบบกล้องดิจิตอลกันทั่วโลก อีกทั้งมีคู่
แข่งรายใหม่ถึงแม้จะเล็กกว่าแต่ก็สามารถได้ก�าไรและเจริญเติบโต
ทางการตลาดได้ดีกว่า Kodak เสียอีก จากกรณีของบริษัท Kodak 
ท�าให้เรารู้ว่า การไม่ยอมปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อการแข่งขันท�าให้เกิด
ความสญูเสยีอย่างมหาศาล อีกทัง้บรษิทัเล็กๆ ก็สามารถท�าการตลาด
ได้ดกีว่าหากว่าบริษทันัน้ๆ มกีลยทุธ์ ยทุธวธิทีีด่กีว่าและมปีระสทิธภิาพ

กว่า
ในบทความนี้ จึงอยากน�าเสนอ การส่งเสริมการตลาดแบบ

กองโจร เพื่อให้บริษัท หรือองค์กรขนาดเล็กๆ ซึ่งมีงบประมาณจ�ากัด 
ใช้เป็นแนวทางในการต่อสู้ในการแข่งขันทางการตลาด มีดังนี้

การส่งเสรมิการตลาด เมือ่เรามสีนิค้าด ีบรกิารด ีแต่หากลกูค้า 
ไม่ทราบ ไม่รู้จัก สินค้า บริการนั้นๆ ก็มีคุณค่าน้อยกว่า สินค้า บริการ
ของคู่แข่ง ซึ่งสินค้าของคู่แข่งอาจมีคุณภาพน้อยกว่าของเราก็ได้ สิ่งนี้
คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจของผู้บริโภค ดังนั้น ในการท�างานด้านการ-
ตลาด เรารู้จักลูกค้ายังไม่เพียงพอ แต่สิ่งที่ส�าคัญก็คือ ลูกค้าจะต้อง
รู้จักตัวเราด้วย หากลูกค้ารู้จักเรา เขาก็จะหาทางซื้อสินค้าของเรา แต่
ในทางกลับกันหากลูกค้าไม่รู้จักเรา เขาก็ไม่มีความต้องการในการซื้อ
สินค้า การส่งเสริมการตลาดจึงมีความจ�าเป็น

1.1 การโฆษณามคีวามส�าคญัในการท�าการส่งเสรมิการตลาด 
แต่การโฆษณาทีด่ต้ีองโฆษณาซ�า้ๆ หลายๆ ครัง้ เพือ่ให้ลกูค้าเกิดความ
ทรงจ�าที่ดี แต่หากบริษัท หรือองค์กรเรามีงบประมาณน้อยจะท�า
อย่างไร

เพราะการโฆษณาในแต่ละครัง้ ต้องเสยีค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวน-
มาก นักการตลาดแบบกองโจรจะใช้วิธีการ คือ ลงโฆษณาครั้งเดียว 
เช่น ทางหนังสือพิมพ์แล้วเก็บภาพ ข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ถ่าย
เอกสาร แล้วท�าการเผยแพร่ไปยังลูกค้าเป้าหมายโดยตรง อาจจะเป็น
ทางไปรษณีย์ ร้านค้า สถานประกอบการธุรกิจต่างๆ ที่ขายสินค้าของ
เราและหากเป็นไปได้ก็ควรตัดเก็บภาพข้อมูลต่างๆ ใส่กรอบติดไว้โชว์
ภายในบริษัทของตนเองด้วย หากท�าได้ในลักษณะนี้ ก็จะท�าให้
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ประหยัดงบประมาณไปได้มากกว่า การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์
หลายๆ ฉบบั ซ�า้ไปซ�า้มา ท�าให้เสียค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวนมาก  หรอืการ
ท�าโฆษณาทางโทรทัศน์โดยโฆษณาไม่กี่ตอน แต่เราสามารถน�าไปลง
ในสื่ออินเทอร์เน็ต อีกทั้งน�าไปเปิดก่อนที่จะแนะน�าตัวสินค้า เปิดตอน
ก่อนที่จะอบรม สัมมนาได้อีกด้วย 

1.2 ใบปลิว มีต้นทุนที่ถูกกว่า ต�่ากว่าการท�าโบรชัวร์ ใบปลิว
สามารถลงข้อมูลได้เป็นจ�านวนมาก มีความคล่องตัวในการแจกจ่าย 
ท่านสามารถติดใบปลิวตามป้ายรถเมล์ ติดตามมุมตึก ติดตามป้าย
ประกาศต่างๆ ฯลฯ ปัจจุบันโรงพิมพ์มีความทันสมัยมาก ท�าให้ต้นทุน
ต่อหน่วยในการท�าใบปลิวถูกมากๆ ซ่ึงเน้ือหาภายในท่านควรท�าการ
น�าเสนออย่างง่ายๆ  น�าเสนอสินค้าและบริการของท่านในราคาพิเศษ 
ควรก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการซื้อ หรือการใช้บริการ 

ท่านคงเห็นได้แล้วว่า ใบปลิวเป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งในการ
ท�าการส่งเสรมิการตลาดแบบกองโจรของธรุกจิขนาดเลก็ซึง่ธรุกจิขนาด
ใหญ่อาจมองข้าม

1.3 บทความและท�าเป็นหนงัสือขาย เป็นเครือ่งมือในการสร้าง
ความน่าเชื่อถือ หากบริษัท องค์กรของท่าน สามารถเขียนบทความ
เป็นประจ�าลงในสื่อต่างๆ เช่น สื่อหนังสือพิมพ์ วารสาร หรือแม้แต่ลง
ในอินเทอร์เน็ต เพราะการเขียนบทความเผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับ
คณุค่าของสนิค้า บริการ ของบรษิทั มกัไม่เสยีค่าใช้จ่าย เนือ่งจากหลาย
สิ่งพมิพ์ต้องการเผยแพร่ความรู้ การเขียนบทความหากท่านเขียนได้ดี
และมีคนสนใจเป็นจ�านวนมาก ในอนาคตท่านสามารถรวบรวมท�าเป็น
หนังสือ ขายได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งการท�าหนังสือก็จะสร้างรายได้ สร้าง
ความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น เพราะหนังสือที่ขายเหล่านั้นก็จะวางขาย
ตามร้านขายหนงัสอืชัน้น�า (ซีเอ็ด ร้านนายอินทร์ ศูนย์หนังสือจฬุา ฯลฯ)

1.4 การสอนการบรรยาย เป็นอกีวธีิหนึง่ทีท่�าให้ลกูค้า ผูบ้รโิภค 
เกิดความศรัทธาในตัวคุณและบริษัทของคุณ คุณสามารถสอน หรือ
บรรยายให้แก่องค์กร หรือสถานที่ต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย 
ชุมชน องค์กร หน่วยงาน ฯลฯ เพื่อให้ลูกค้า หรือผู้บริโภค เห็นว่าคุณ
เป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการนั้นๆ การสอนการบรรยาย ท�าให้คุณไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายในการท�าการตลาด แต่สิ่งที่ส�าคัญ คุณควรระวังและไม่ควร
ท�าดังนี้ อย่าใช้สถานที่ที่คุณบรรยายในการขายสินค้าและบริการ แต่
จงให้ข้อมูลที่มีคุณค่าแทน คุณจ�าเป็นจะต้องมีความสามารถในการ
พูดอยู่บ้าง เพราะสินค้าดี แต่คนพูดไม่ดีก็ท�าให้สินค้านั้นอาจไม่ดี แต่
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ในทางกลับกัน หากสินค้าไม่ดี แต่คนพูดดี ก็อาจท�าให้สินค้านั้นดีขึ้น
มาได้ อย่าลืมให้เบอร์โทรศัพท์หรือสถานที่ติดต่อ เพราะหากมีคนฟัง
สนใจเขากจ็ะสามารถโทรศพัท์มาปรกึษาถามซ้ือสนิค้าของคณุได้และ
ถ้าหากคุณคิดว่าคุณสามารถถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี คุณก็ควรถ่าย
ภาพจากกล้องเคลื่อนไหว หรือบันทึกวิดีโอ เพื่อน�ามาลงในส่ือ
อนิเทอร์เนต็ได้อกีด้วย กจ็ะเป็นเครือ่งมอืประชาสมัพนัธ์ได้อกีทางหน่ึง
เลยทีเดียว

1.5 เข้าเป็นสมาชิกของชมรม สมาคม สโมสรต่างๆ การเข้า
เป็นสมาชิกของกลุ่ม องค์กรต่างๆ เหล่านี้จะท�าให้คุณมีฐานลูกค้า 
มากขึ้น อีกทั้งมีคนให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม อุดหนุนสินค้าของคุณ 
หลายคนอาจมองข้าม แต่หลายคนได้ประโยชน์จากการเข้ากลุ่ม 
เหล่านี้ เพราะบางธุรกิจใช้สนามกอล์ฟ ในการติดต่อเจรจาทางด้าน
การค้าและหากคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ หากสมาชิกของ
กลุม่เลอืกคณุให้เป็นประธาน นายกสมาคม นายกสโมสร กจ็ะยิง่ท�าให้
คุณมีโอกาสขายสินค้าและบริการได้มากยิ่งกว่าเดิม ทั้งนี้เพราะภาพ
ลักษณ์ของคุณจะดูดีในสายตาของผู้บริโภค หรือคนที่พบเห็น

การท�าการส่งเสริมทางด้านการตลาดแบบกองโจรนี้ คุณจะ
ต้องทราบและคุณจะต้องยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1. คุณจะต้องมีความอดทน เนื่องจากงบประมาณมีจ�ากัด  
งบประมาณมีจ�านวนน้อย คุณจะต้องออกแรงมากกว่า คู่แข่งขันที่ม ี
งบประมาณมากกว่า ดังนั้นคุณจ�าเป็นต้องอดทน ท�างานหนัก ท�างาน
มากกว่าคู่แข่ง ทุ่มเทมากกว่าคู่แข่ง 

2.  คุณต้องใช้ความคิดให้มากกว่าคู่แข่ง หากคุณมีโอกาสดู
ภาพยนตร์ทีเ่กีย่วกบัการท�าสงคราม เช่น 3 ก๊ก การต่อสูใ้นสงครามโลก
ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 คุณจะเห็นภาพชัดเจนว่า บางครั้ง ฝ่ายที่มีทหาร
มากกว่าก็ไม่จ�าเป็นจะต้องได้รับชัยชนะเสมอไป แต่ตรงกันข้ามฝ่ายที่
มีทหารน้อยกว่าก็สามารถได้รับชนะสงครามได้เช่นกัน ทั้งนี้ฝ่ายที่มี
ทหารน้อยกว่า จ�าเป็นจะต้องคดิให้มากขึน้ วางแผนให้มากขึน้ ท�าการ
บ้านให้มากขึน้ ปรบัเปลีย่นกลยทุธ์ ยทุธวธิ ีตลอดเวลาตามสถานการณ์
ในการต่อสู้นั้นเอง

3. คณุจ�าเป็นจะต้องมคีวามสม�า่เสมอ การส่งเสรมิการตลาด
เป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการแข่งขัน แต่จะต้องท�าอย่าง
สม�่าเสมอ ไม่ใช่ท�าๆ หยุดๆ เพราะการจะสร้างภาพ หรือสร้างแบรนด์
ให้เกดิขึน้ภายในใจของลกูค้านัน้ต้องอาศยัความสม�่าเสมอและต้องใช้
ระยะเวลานานพอสมควร

4. ความมั่นใจในตนเอง หลายคนมีความคิดที่ดี หลายคนมี
การวางแผนที่ดี แต่หากคนๆ นั้น ไม่มีความมั่นใจในตนเองเสียแล้ว 
เขาก็คงท�าอะไรส�าเร็จได้ยาก การส่งเสริมการตลาดแบบกองโจรก็ 
เช่นกัน การต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่แข็งแรงกว่า ใหญ่กว่า เงินงบประมาณ
มากกว่า หากคุณไม่มีความเชื่อมั่นและคิดว่าต่อสู้ไม่ได้ คุณก็จะไม่
สามารถชนะคู่แข่งขันได้ ทั้งนี้ แค่คุณคิดก็เห็นได้แล้วว่า คุณแพ้หรือ
ชนะ จงเชื่อมั่นในตนเองแล้วคุณจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน

ส�าหรับข้อความข้างต้นจึงเหมาะส�าหรับผู้อ่านที่เป็นเจ้าของ
กิจการที่มีงบประมาณในการส่งเสริมการตลาดที่มีเงินจ�านวนน้อย 
นกัการตลาดของบรษิทัเลก็ๆ นกัศกึษา นสิติและคนทัว่ไปทีส่นใจเรือ่ง
ของการตลาด เพราะทกุๆ คนสามารถเป็นนกัการตลาดได้อย่างแน่นอน
ครับ


