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ยุธวิธี 

เป็น
ทีย่อมรบักนัแล้วว่า การตลาดมคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ 

เพราะการตลาดสามารถปรับใช้กับการท�างานต่างๆ ได้ 

ไม่ว่าจะเป็นงานด้านธรุกจิ การเมอืง ราชการ ศาสนา การบรหิาร ทกุๆ 

วงการ สามารถน�าการตลาดไปปรับใช้ภายในงานของตนเองได้

ผู้บริหารในองค์กรต่างๆ จึงหลีกเลี่ยงการตลาดไม่ได้ แต่ใน

ทางกลับกัน หากผู้บริหารท่านใดมีหัวใจเป็นนักการตลาด ก็จะยิ่ง

ท�าให้องค์กรน้ัน มคีวามเข้มแขง็ เตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็ ซึง่ยุทธวธิกีาร

ตลาดมีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

1. ยทุธวธิกีารตลาดแบบปากต่อปาก เป็นการท�าการตลาด

โดยผ่านการสื่อสารโดยเฉพาะจากค�าพูดแบบปากต่อปาก ตลอดจน

การกระตุ้นให้เกิดค�าพูดที่ทรงพลัง ในปัจจุบันเราสามารถเผยแพร่

ข่าวสารให้แก่ผู้บริโภคให้ทราบสินค้าและบริการของเราได้หลายวิธี 

แต่การตลาดแบบปากต่อปาก เป็นยุทธวธิทีีไ่ม่สามารถมองข้ามไปได้

เลย มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ยืนยันได้เป็นอย่างดี เช่น 

ทุกๆ ปี บริษัทภาพยนตร์ ได้ท�าการส�ารวจว่า ลูกค้าที่เข้าชม

ภาพยนตร์แต่ละเร่ือง รับรู้ข้อมูลจากภาพยนตร์จากช่องทางใดบ้าง 

ค�าตอบที่มักจะได้รับ คือ เกิดจากการบอกเล่าต่อๆ กัน แบบปาก- 

ต่อปาก โดยผ่านจากผูเ้ข้าชมภาพยนตร์เรือ่งน้ันๆ แล้วท�าการแนะน�า

ต่อๆ กันไป หรือบอกให้กับคนรู้จักให้เข้าไปดู

70 เปอร์เซ็นต์ ของคนที่ตัดสินใจเลือกแพทย์ประจ�าตัว มัก

เกิดจากค�าแนะน�าของบุคคลที่รู้จัก 

อกีทัง้ยทุธวธิกีารตลาดแบบปากต่อปาก ในยคุปัจจบัุนมพีลงั

มากมายอย่างยิง่โดยผ่านสือ่ต่างๆ เช่น ผ่านโซเชยีลมเีดยี หรอื Social 

Media คือ สื่อสังคมออนไลน์ โดยผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต 

(Facebook, ไลน์, Youtube, twitter) การส่งอเีมล ์ความคดิเหน็ตา่งๆ 

ถึงเพื่อนฝูง น�าเสนอความคิด หรือค�าพูดของตนผ่านทางเว็บไซต์ของ

ตนเอง เป็นต้น

2.  ยุทธวิธีการสร้างแบรนด ์หรือ Brand การท�าการตลาด

สมัยใหม่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่จะต้องสร้าง Brand เพราะกำรสร้ำง 

Brand จะท�ำให้ถูกซื้อ จะท�ำให้เป็นที่จดจ�ำ จะท�ำให้มีเอกลักษณ์ จะ

ท�าให้มคีวามชดัเจนและจะท�าให้สนิค้าทีถ่กูสร้างผ่าน Brand มรีาคา

ที่สูงขึ้น แต่ในทางกลับกัน สินค้าที่ไม่ได้มีการสร้าง Brand จะต้อง 

ถูกขาย จะถูกลืมได้ง่าย สินค้าจะถูกมองว่าเป็นแค่ของซื้อของขาย 

มีความชัดเจนต�่า และท�าให้สินค้าขายได้ในราคาที่ต�่าอีกด้วย

3. ยุทธวิธีการรุกและการตั้งรับ การท�าการตลาดที่ดี ไม่ใช่

ว่าจะรุก หรือบุกตลาดตลอดเวลา อีกทั้งการท�าการตลาดที่ดีก็ไม่ควร

ต้ังรับตลอดเวลา แต่การท�าการตลาดที่ดี ควรมีทั้งการรุกและการ 

ต้ังรับ สลับกันไปตามสถานการณ์นั้นๆ ดังค�าพูดของคุณเทียม  

โชควัฒนา เร็ว ช้า หนัก เบา “ในกำรท�ำงำนนั้น ควรหมั่นพิจำรณำอยู่

เสมอว่ำ งำนไหนท�ำก่อน งำนไหนท�ำทีหลัง งำนไหนต้องจริงจังและ

งำนไหนที่พอควร” นักการตลาดก็เช่นกัน ควรท�าการปรับยุทธวิธีการ

ตลาดให้ถูกจังหวะกับสถานการณ์ต่างๆ

4. ยทุธวธิสีร้างภาพลกัษณ์ การท�าการตลาดสมยัใหม่ ต้อง

ท�าเพื่อสังคมด้วย หากหวังแต่ก�าไรฝ่ายเดียว ธุรกิจก็คงอยู่ได้ไม่นาน 

เช่น การเสริมสร้างสังคม ให้เงินช่วยเหลือ ท�าบุญ ท�ากุศล บริจาค แต่

ต้องท�าอย่างต่อเนื่อง จึงจะท�าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี

5.  ยุทธวิธีการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทอง การท�าธุรกิจ 

หรอืท�ากจิกรรมใดๆ เมือ่ท�าไปนานๆ บางช่วงเวลากอ็าจประสบปัญหา 

เกดิวกิฤต นกัการตลาดชัน้เซยีน ทีม่ากด้วยความสามารถจงึสามารถ

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทองได้ 

6.  ยุทธวิธีแห่งการสร้างสรรค์ หากนักการตลาดท�าแบบ

เดิมๆ ผลที่ออกมาก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ตรงกันข้าม 

หากนักการตลาดลองท�าวิธีการใหม่ๆ หานวัตกรรมใหม่ๆ ดังค�าที่ผู้

ประสบความส�าเร็จหลายคนเคยกล่าวว่า “ผู้ชนะ คือ ผู้ก�าหนดเกมส์ 

การตลาด
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ส่วนผู้แพ้คือผู้เล่นตามเกมส์ของผู้อ่ืน” หากท่านต้องการเป็นผู้ชนะ

ทางการตลาด ท่านจงึควรก�าหนดเกมส์ทางการตลาดใหม่ๆ ให้นกัการ

ตลาดคนอื่นๆ เล่นตามเกมส์ของท่าน

7. ยุทธวิธีแห่งความบันเทิง หลายธุรกิจในยุคปัจจุบัน มัก

ใช้ความบันเทิง ความสนุก ความรื่นเริง มาผสมผสานกับการตลาด

เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ เช่น การมีกิจกรรมต่างๆ ให้ลูกค้า

ได้เข้าร่วมสนุกสนาน การประกวดร้องเพลง การชงิโชค การสร้างความ

บันเทิงจากการโฆษณาต่างๆ ฯลฯ

8. ยุทธวิธีลูกค้า คือ พระเจ้า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

คนหนึ่ง ผู้บังคับบัญชาของเขาไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นลูกค้าของเขา หรือ

ประชาชนนัน่เอง เพราะถ้าประชาชนไม่พอใจการท�างาน การเลือกต้ัง

ครั้งหน้า ประชาชนก็จะไม่เลือก การขายมีความส�าคัญก็จริงอยู่แต่

การบริการก็มีความส�าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน เพราะถ้าหากบริการ 

ไม่ด ีถกูลกูค้าต่อว่า กเ็ป็นเหตใุห้สญูเสยีฐานลกูค้าไป การสร้างลูกค้า

ใหม่มคีวามส�าคญัแต่กไ็ม่ใช่จะสร้างกันง่ายๆ แต่การรกัษาฐานลกูค้า

เก่าท�าได้ง่ายและมีต้นทุนที่ถูกกว่าไม่ใช่หรือ

9. ยุทธวิธีขยายฐานลูกค้าของตัวเองตลอดเวลา เราลอง

ไปสังเกตดูพวกท่ีประสบความส�าเร็จร�่ารวยเป็นเศรษฐีเขาจะ 

ร�่ารวยขึ้นเรื่อยๆ ตามขนาดของฐานลูกค้าของเขา ตัวอย่าง ร้าน 7-11 

หรือ เซเว่น อีเลฟเว่น ธุรกิจคอนวีเนียนสโตร์ หุ้นราคาเพิ่มขึ้น เจ้าของ

ร�่ารวยขึ้น ตามขนาดและจ�านวนของสาขาที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ วัน 

10. ยุทธวิธีการน�าเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การมีสินค้า

ให้ลูกค้าได้เลือก มีความหมายต่อการท�าธุรกิจในระยะยาว หากเรา

เดินเข้าไปซื้อสินค้าในร้าน 2 ร้าน ร้านที่ 1 มีสินค้าให้ท่านเลือกใน

จ�านวนจ�ากัดหรือมีน้อยชิ้น แต่ในร้านที่ 2 มีสินค้าให้ท่านได้เลือก

มากมาย หลากหลาย ถามว่าเรา หรือคนส่วนใหญ่จะเข้าร้านไหน  

ค�าตอบของคนส่วนใหญ่ รวมทัง้ตวัเราเอง มกัจะเลอืกร้านที ่2 มากกว่า 

จริงไหมครับ

11. ยุทธวิธีการระดมนักการตลาดที่เก่งๆ มาช่วยงาน หาก

มีคนไปสัมภาษณ์บรรดาเศรษฐีระดับประเทศ หรือมหาเศรษฐีระดับ

โลก ว่าการน�านักการตลาดเก่งๆ เข้ามาช่วยท�างานในองค์กรจะเกิด

อะไรขึ้น บรรดาเศรษฐีทุกๆ คนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “มันมี

ความจ�าเป็นและมคีวามส�าคัญอย่างย่ิงในการทีจ่ะน�าคนเก่งๆ เข้ามา

ท�างานในองค์กร”

12. ยทุธวธิสีร้าง Network Marketing หรอื เนต็เวิร์ก มาร์เกต็-

ต้ิง การสร้างเครือข่ายมีความส�าคัญและจ�าเป็นเป็นอย่างยิ่ง เพราะ

การสร้างเครือข่ายจะท�าให้เราได้ลูกค้ามากขึ้น การส่ือสารกับลูกค้า

จะง่ายขึ้น ประหยัดต้นทุน ท�าให้ท�างานได้คล่อง มีฐานผู้ร่วมทุน ฐาน

ลูกค้าที่มากมายมหาศาล

ดังนัน้ ยุทธวิธต่ีางๆ ทีไ่ด้กล่าวไปข้างต้น จงึเป็นส่วนทีม่คีวาม

ส�าคญัต่อความส�าเรจ็ หรอืความล้มเหลวของการท�าการตลาด นักการ

ตลาดที่เก่ง มักจะเป็นนักการตลาดที่ไร้กระบวนท่า กล่าวคือ ไม่ติด

ยึดในหลักการ หลักทฤษฏี มากจนเกินไป แต่จะเป็นนักปฏิบัติที ่

สามารถหยืดหยุ่น ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้มีลูกเล่น  

ลูกล่อ ลูกชน มีการรุกและการตั้งรับ ในทุกโอกาส อีกทั้งจะไวต่อ

สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะเรื่องของความต้องการของ

ลูกค้า 

ท่านผู้อ่านก็สามารถเป็นสุดยอดนักการตลาดได้ ด้วยการ

ฝึกฝน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่ง ยุทธวิธีการตลาด 

ข้างต้น จงึเป็นแนวทางทีท่่านสามารถน�าไปใช้ หรอืน�าไปปฏบิตัไิด้ ขอ

ให้ท่านประสบความส�าเร็จในการเป็นสุดยอดนักการตลาด


