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ลูกผสมการตลาด

แบรนด์ (Brand) ยังมีความส�าคัญมากๆ ในการท�าการ
ตลาด กำรสร้ำงแบรนด์ ยังเป็นเรื่องที่มีการพูด

ถึงกันมาก เพราะสินค้าใด มีการลงทุนสร้างแบรนด์สินค้านั้น จะได้
เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวแบรนด์ จึงเป็นส่ิงท่ีผู้ท่ีเป็นเจ้าของ 
ไม่ควรละเลย อีกทั้งต้องเอาใจใส่ ดูแล อย่างสม�่าเสมอ

ลกูค้ายงัเป็นพระเจ้าตลอดกาล ส�าหรบัการท�าการตลาดแล้ว 
ลูกค้า หรือผู้ซื้อ หรือผู้ใช้บริการ เป็นผู้มีสิทธิเลือก ยิ่งยุคปัจจุบันและ
ยุคอนาคต คู่แข่งมีมากขึ้น สินค้ามีให้เลือกหลากหลายขึ้น ลูกค้าจึง
มีสิทธิเลือกใช้สินค้า หรือบริการใดๆ ก็ได้ หากไม่พอใจก็สามารถ 
โอนย้าย ได้อย่างง่ายดาย การตลาดจงึเป็นเรือ่งทีต้่องตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ โดยหาวิธีการต่างๆ มาดึงดูดให้
ลูกค้าอยู่กับเราให้ได้ยาวนานที่สุด เช่น การตอบสนองด้วยสินค้าที่มี
ความหลากหลาย หลายสี หลายกลิ่น หลายรส หลายแบบ มากขึ้น 
การตอบสนองด้วยการบริการที่รวดเร็ว ทันสมัย ความสะดวกสบาย 
มากขึน้ การตอบสนองด้วยราคาทีถ่กูลง หรอืต้องหาสนิค้า หาบรกิาร 
ที่มีความคุ้มค่ากับราคา เป็นต้น

กำรตลำดภำยในองค์กร ส่วนใหญ่แล้วพวกเรา หรือเจ้าของ
กจิการ หรอืผูบ้ริหาร มกัให้ความส�าคญักบัการตลาดนอกองค์กร หรอื
ลูกค้ามาก แต่หลายๆ แห่งละเลยการตลาดภายในองค์กร หรือคนที่

ท�างานภายในองค์กร หรือทีมงาน ซึ่งมีความส�าคัญไม่ใช่น้อย เพราะ
หากเราพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วจะพบว่า องค์กร หน่วยงาน บริษัท ที่
ขยายตวัอย่างรวดเรว็ มกัจะให้ความส�าคญัเกีย่วกบัเรือ่งของคน เป็น
ล�าดับต้นๆ ภาพยนตร์เรื่อง 3 ก๊ก เป็นตัวอย่างที่ดี ก๊กใด รวบรวมคน
เก่งไว้ได้มากๆ ก๊กนั้น มักจะเป็นผู้ชนะศึกสงคราม ฉะนั้นการท�า
สงครามด้านการค้าขายก็คงไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะถ้าหาก
องค์กรใด รวบรวมคนเก่งไว้มากๆ องค์กรนั้นก็จะมีโอกาสเติบโตได้
อย่างรวดเร็ว

ส่วนประสมทางการตลาด น�ามาใช้ทุกยุคทุกสมัย นักศึกษา 
นิสิต การตลาด ไม่มีใครไม่เคยเรียน Marketing Mix เพราะถือว่าเป็น
ทฤษฏีพื้นฐานในการเรียนวิชาการตลาดไปเสียแล้ว 4P 

Product ผลิตภัณฑ์ ทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน จะต้องมี
ผลิตภัณฑ์ เพื่อท�าการขาย เพื่อใช้ในการบริการลูกค้า ตัวผลิตภัณฑ์ 
จึงเป็นตัวขับเคลื่อนที่ในการสร้างก�าไรและท�าให้องค์กรเติบโต

Price ราคา การตัง้ราคาผลติภณัฑ์ มคีวามส�าคญัมากต่อการ
ซือ้ของลกูค้าและต่อการขายของพนกังาน เพราะเรือ่งของการตัง้ราคา
ถูก หรือแพง มักมีองค์ประกอบอยู่หลายปัจจัย เช่น เรื่องของต้นทุน 
เรื่องของจิตวิทยา เรื่องของคู่แข่ง เรื่องของความทันสมัย เรื่องของ
ความนิยม เป็นต้น
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Place สถานที่ หรือช่องทางในการจัดจ�าหน่าย การท�า
สงครามด้านการตลาด แพ้ชนะ บางครัง้ขึน้อยู่กับว่าใครมีช่องทางการ
จดัจ�าหน่ายมากกว่ากนั สนิค้าหลายตวัแจ้งเกดิทีร้่าน 7-11 เพราะร้าน 
7-11 มีสาขามากมายทั่วประเทศ ช่องทางการจัดจ�าหน่าย จึงท�าให้
เกิดความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน

Promotion การสือ่สารการตลาด เป็นเรือ่งของการสือ่สารเพือ่
ท�าให้คนได้รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ (Product) ซึ่งหากสื่อสารการตลาดได้
ดแีละทัว่ถงึ ผลติภณัฑ์กม็โีอกาสในการขายได้เป็นจ�านวนมาก ซึง่เรา
สามารถสื่อสารการตลาดได้หลายทาง เช่น การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ ตามสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
บอร์ด การขายตรงโดยพนักงานขาย รวมไปถึงการสื่อสารกับสื่อสมัย
ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ต ทางโทรศัพท์มือถือ ทางทีวี
ดาวเทียม เป็นต้น

อยำกดงั... ต้องโดน... การจะโด่งดงัในปัจจบุนั ท�าได้ง่ายกว่า
ในยุคอดตี เน่ืองจากในอดตี คนมกัเข้าถงึสือ่ได้น้อยกว่า แต่ยคุปัจจบุนั
เรามีสื่อออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตจ�านวนมาก เราสามารถใช้ช่องทาง
นี้ในการสร้างความโด่งดังได้ แต่ว่าหากเราท�าอะไรเหมือนกันกับคน
อื่นๆ หรือสินค้าอื่นๆ เราก็คงมีโอกาสโด่งดังได้น้อยและช้ามาก การ
สร้างความแตกต่าง การคดิต่าง จงึเป็นค�าตอบท่ีด ีจงสร้างความแตก
ต่างทางการตลาดแล้วคณุจะ โด่งดงัเป็นพลุ ดงัเช่น คนธรรมดาทัว่ไป
ได้เอากล้องบันทึกภาพถ่ายตัวเองโดยแสดงความสามารถต่างๆ ที่
ตนเองถนัดแต่มีความแตกต่าง ท�าให้เกิดอารมณ์ตลก หรืออารมณ์
ร่วมของผู้ชม โดยผ่านทาง Youtube เช่น จ๊ะ คันหู หรือเด็กฝรั่งท่อง 
ก. เป็นต้น

การเมืองกับการตลาดไปด้วยการได้ดี เราคงได้ยินค�าเหล่านี้ 
“ประชาธิปัตย์ ท�ารีแบรน์ดิ้ง, ไทยรักไทย ท�า IMC โพลการเมือง ฯลฯ 
นับตั้งแต่คุณทักษิณ ชินวัตร ได้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย แล้วน�าการ
ตลาดมาประยุกต์ใช้กับการเมือง จึงท�าให้นักการเมืองเกิดการตื่นตัว
และพรรคอื่นๆ ก็ได้พยายามเลียนแบบมากขึ้น
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ผู้บริโภคยุคเดิม มักต้องการร้านค้าที่ใหญ่ มีการจัดสินค้าที่
สวยงาม เป็นระเบียบ มีพนักงานขายที่คอยต้อนรับ มีลานจอดรถที่
มากพอ เป็นร้านค้าทีต่ดิเครือ่งปรบัอากาศ มสีนิค้าทีส่ามารถหยบิจบั 
สัมผัส ดม ดู ของจริงได้

ผู้บริโภคยุคไซเบอร์ก็เพิ่มจ�านวนมากขึ้น อินเทอร์เน็ตมีผู้ใช้
บรกิารมากขึน้ โลกยคุนี ้ผูบ้รโิภคมคีวามสะดวกสบาย ผูบ้รโิภคหลายๆ 
คน ไม่อยากออกไปชอปปิ้ง การส่ังซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตจึงมีมาก
ขึ้น เพียงแค่กดปุ่ม เพียงแค่คลิก ทุกอย่างก็ซื้อขายได้ ท�าให้ผู้บริโภค
ประหยัดเวลาในการเดินทาง อีกทั้งสินค้าบางตัวยังขายต�่ากว่าราคา
ตลาดอีกด้วย

ผูบ้รโิภคยคุทุกอย่างอยูท่ีม่อืถอื โลกยคุต่อไป เราสามารถท�า
ธรุกรรมต่างๆ ผ่านโทรศพัท์มอืถอื เช่น การช�าระค่าสนิค้า การโอนเงนิ 
การซื้อสินค้า การติดต่อค้าขาย การท่องเที่ยวโดยใช้มือถือน�าทาง 
ฉะนั้น มือถือจึงเป็นเกือบทุกอย่างในการท�าธุรกิจในโลกยุคอนาคต

การตลาดมคีวามเป็นหนึง่เดยีวมากขึน้ เมือ่โลกเป็นหนึง่เดยีว 
กลยุทธ์การตลาดก็มักจะมีแนวโน้มเดียวกัน ยุคอนาคต เมื่อออก
โฆษณาชิน้เดียวก็สามารถใช้ได้ทัว่โลก สนิค้าก็มกัจะมลีกัษณะคล้าย
กัน หรือเหมือนกันมากขึ้น รสนิยมของแต่ละประเทศที่ในอนาคต มัก

ยึดติดเรื่องของวัฒนธรรม ประเพณี ก็จะเปลี่ยนแปลงไป 
ตวัอย่างสงัคมไทย เราจะเหน็วฒันธรรมท้องถิน่ เช่น ภาษา การ

แต่งกาย ของคนในท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป สู่สากลมาก
ขึ้น เส้ือผ้าพื้นเมือง เส้ือผ้าที่แต่ละชนเผ่าใส่ก็ลดน้อยลง 
ส�าหรับสังคมในเมืองหลวงของแต่ละแห่ง ก็มักจะมีการ
ใส่เสื้อสูท เพื่อให้ดูเป็นสากลมากขึ้น 

การตลาดลูกผสม จึงเป็นค�าตอบของการ
ท�าการตลาดในยุคใหม่ เนื่องจากสูตรส�าเร็จทางการ
ตลาดไม่สามารถท�ากนัอย่างง่ายๆ เหมอืนในอดตีอกี
แล้ว เพราะโลกมกีารเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็และ

ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง ปัจจัยต่างๆก็เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เช่น ความต้องการของลูกค้า เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง
รวดเรว็มาก สือ่มจี�านวนมากขึน้ อกีทัง้ทนัสมยักว่าในอดีต การใช้การ
ตลาดที่มีการผสมประสานกัน น่าจะเป็นสูตรการตลาดที่ประสบ
ความส�าเรจ็มากกว่า การใช้สตูรเพยีงสตูรเดยีวในการท�างานด้านการ
ตลาดเหมือนในอดีต 




