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กล
ยุที่ธ์ิ (Strategy) หมายถึึง กลวธ่ิุหร่อการวางแผู้นท่่�ถ้ึกวาง

เอาไว�เพ่�อใชิ�เป็็นเคร่�องม่อในการท่ำาให�บรรลุเป้็าหมายหร่อ

วัต่ถุึป็ระสงค์ท่างด�านการต่ลาดท่่�วางเอาไว�หร่อตั่�งเอาไว�  

ก้ลัยุที่ธ์ิก้ารตลัาด (Marketing Strategy) หมายถึึง การวาง

แผู้นหร่อแนวท่างท่่�ถ้ึกกำาหนดขึ�น สำาหรับผู้ลิต่ตั่วผู้ลิต่ภัณฑ์์หร่อสินค�า

หร่อบริการ เพ่�อมาต่อบสนองความต่�องการของล้กค�ากลุ่มเป้็าหมาย  

กลยุท่ธ์ุท่างด�านการต่ลาด จึงเป็็นปั็จจัยท่่�ม่ความสำาคัญ และ

เป็็นเคร่�องม่อสำาหรับการต่่อส้�แข่งขันท่างด�านการต่ลาด และการ

แข่งขันท่างด�านธุุรกิจ 

กลยุุทธ์์การัต้ลาด	8P

ก้ลัยุที่ธ์ิก้ารตลัาด 8P มาจาก้ก้ลัยุที่ธ์ิก้ารตลัาด 4P อัน

ได้แก้� 

1. Product 

เป็็นกลยุท่ธ์ุท่างการต่ลาดท่่�เก่�ยวข�องกับผู้ลิต่ภัณฑ์์ สินค�า 

บริการ เป็็นกลยุท่ธ์ุท่่�ม่ความเก่�ยวข�องกับตั่วผู้ลิต่ภัณฑ์์ทั่�งหมด เช่ิน 

การออกแบบ คุณสมบัติ่ ส่ ขนาด ความคงท่น ความงาม ความสวย 

ร้ป็ท่รง ร้ป็ลักษณะ ความโดดเด่น ความแต่กต่่าง เป็็นต่�น ซึึ่�งการสร�าง

ความได�เป็ร่ยบท่างการแข่งขัน สามารถึสร�างได�ดังน่�

● ส้�ด�วยเร่�องของราคา หากว่า สินค�าเหม่อนกัน แต่่ราคาของ

เราถ้ึกกว่าค่้แข่งขัน ล้กค�าจะซ่ึ่�อสินค�า ผู้ลิต่ภัณฑ์์ หร่อบริการของเรา 

● ส้�ด�วยเร่�องความแต่กต่่าง แต่่ถึ�าหากว่าต่�นทุ่นของเราส้�เขา

ไม่ได� ขายถ้ึกกว่าไม่ได� เราต่�องต่�องต่่อส้�กันด�วยปั็ญญาหร่อใชิ�สมอง

มากหน่อย เช่ิน ต่�องสร�างนวัต่กรรมใหม่ๆ ต่�องใชิ�ความคิดสร�างสรรค์

ให�มากขึ�น ต่�องท่ำาให�สินค�า ผู้ลิต่ภัณฑ์์ บริการ ของเราแต่กต่่างจาก 

ค่้แข่งขัน เราจึงสามารถึขายแพงกว่าได�
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การกำาหนดกลยุุที่ธ์์ทางด้านการตลาด
มืีความืสำำาคัญต่อการแข่่งข่ัน

● ส้�ด�วยเร่�องของความเร็ว เช่ิน หากว่าเราต่�องการซ่ึ่�อสินค�า

อย่างหนึ�ง แต่่ว่าร�าน ก ไม่ม่ ถึ�าอยากได�ต่�องสั�งซ่ึ่�อของจะมาอ่ก 1 

อาทิ่ต่ย์ แต่่ว่าร�าน ข ของก็ไม่ม่เหม่อนกัน แต่่ถึ�าสั�งวันน่�ได�วันน่�เลย ของ

ราคาแพงกว่าหน่อยหนึ�ง แต่่เช่ิ�อแน่ว่าล้กค�าท่่�ม่ความต่�องการใชิ�ด่วน 

ก็ต่�องยอมท่่�จะจ่ายอย่างแน่นอน

2. Price

กลยุท่ธ์ุท่างด�านราคา โดยการกำาหนดราคาของสินค�า 

ผู้ลิต่ภัณฑ์์ บริการ ซึึ่�งต่�องคำานึงถึึงเร่�องของทุ่นในการผู้ลิต่ กลยุท่ธ์ุใน

การตั่�งราคา ม่ดังน่�

● ตั่�งราคาต่ามต่ลาด (On going price) ส่วนใหญ่เป็็นสินค�า

ท่่�ม่ความเหม่อนกันกับค่้แข่งขัน หาความแต่กต่่างได�ยาก

● ตั่�งราคาต่ามความพอใจ (Leading price) เป็็นสินค�าท่่�ม่

ความแต่กต่่างในต่ราสินค�า หร่อม่เอกลักษณ์ส่วนตั่ว เช่ิน แหวนเพชิร

ท่่�ท่ำามาเฉพาะ ไม่เหม่อนใคร หร่อท่ำามาน�อยมาก 

● ตั่�งราคาส้ง (Premium price) เป็็นสินค�าท่่�ม่คุณภาพ 

คุณลักษณะ คุณสมบัติ่ ท่่�เหน่อกว่าค่้แข่งขัน 

● การตั่�งราคาเท่่ากนัหมด (One pricing) เป็็นสนิค�าท่่�ม่ราคา

ติ่ดอย่้บนกล่องหร่อบรรจุภัณฑ์์ 
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7. Public Relation

เป็็นกลยุท่ธ์ุท่่�แต่กมาจากกลยุท่ธ์ุ Promotion กลยุท่ธ์ุการใชิ�

ข่าวสารหร่อกลยุท่ธ์ุการป็ระชิาสัมพันธ์ุในการชิักจ้งผู้้�บริโภค เป็็น

กลยุท่ธ์ุท่่�เน�นการส่�อสาร เพ่�อให�ผู้้�บริโภคหร่อล้กค�าได�เข�าถึึง ซึึ่�งการ

ป็ระชิาสัมพันธ์ุท่ำาให�เกิดความน่าเช่ิ�อถ่ึอมากกว่าการใชิ�การโฆษณา 

อ่กทั่�งยังใชิ�งบป็ระมาณน�อยกวา่ แต่่ต่�องใชิ�เวลาในการป็ระชิาสมัพันธ์ุ

8. Power

เป็็นกลยุท่ธ์ุท่างการต่ลาดท่่�ม่ความเก่�ยวข�องกับเร่�องของ

อำานาจ หากว่าเราม่อำานาจท่่�เหน่อกว่าค่้แข่งขัน เราก็สามารถึต่่อรอง 

ควบคุม หร่อแลกเป็ล่�ยนผู้ลป็ระโยชิน์ท่างการค�าได�มากกว่าค่้แข่งขัน

กลยุท่ธ์ุการต่ลาด 8P ไม่ใช่ิเป็็นเร่�องใหม่ ส่วนใหญ่ในวงการ

ธุุรกิจก็ใชิ�กันอย่้แล�ว ตั่�งแต่่ในอด่ต่จนถึึงปั็จจุบัน แต่่ในอด่ต่ นักการ-

ต่ลาดท่่�ใชิ�อาจจะใชิ�เป็็นแต่่อาจจะไม่เคยเร่�องร้�เร่�องของท่ฤษฏ่ิหร่อหลัก

การต่ลาด แต่่ถึ�าหากว่าเราลงม่อศึกษาไป็ด�วย แล�วลงม่อป็ฏิิบัติ่ไป็ด�วย

ก็ถ่ึอว่าเป็็นเร่�องท่่�ด่  

นอกจากม่กลยุท่ธ์ุท่างด�านการต่ลาด 8P แล�ว นักการต่ลาด 

ยังต่�องควรศึกษาเพิ�มเติ่มในเร่�องของ STP Model (Segmentation การ

แบ่งส่วนต่ลาด, Targeting การเล่อกต่ลาดเป้็าหมาย และ Product 

Positioning เป็็นการวางต่ำาแหน่งสินค�าและบริการ) เร่�องของ Brand 

Positioning เป็็นการวางต่ำาแหน่งสินค�าและบริการ ก็ม่ความสำาคัญ 

และเร่�องของ กลยุท่ธ์ุการส่งเสริมการต่ลาด ป็ระกอบด�วย 3 กลยุท่ธ์ุ 

ค่อ กลยุท่ธ์ุดึง (Pull Strategy) กลยุท่ธ์ุผู้ลัก (Push Strategy) และ

กลยุท่ธ์ุผู้สม (Push and Pull Strategy)

● การตั่�งราคาต่ามจิต่วิท่ยา เป็็นสินค�าท่่�ตั่�งราคาท่่�ท่ำาให� 

ผู้้�บริโภคคิดว่าราคาถ้ึก เช่ิน ราคา 9 บาท่ (ราคาไม่ถึึงหลักสิบ) ราคา 99 

บาท่ (ราคาไม่ถึึงหลักร�อย) ราคา 999 บาท่ (ราคาไม่ถึึงหลักพัน) เป็็นต่�น

3. Place

กลยุท่ธ์ุช่ิองท่างการจัดจำาหน่าย รวมถึึงเร่�องของ ท่ำาเล ท่่�ตั่�ง 

สถึานท่่� กล่าวค่อท่ำาอย่างไรถึึงจะให�ผู้้�บริโภค ซ่ึ่�อได�อย่างสะดวกสบาย 

หร่อเดนิท่างไป็ซ่ึ่�อได�สะดวกสบาย ซึ่ึ�งปั็จจุบันนิยม ขายหร่อใชิ�ช่ิองท่าง

ท่างอินเท่อร์เน็ต่  

4. Promotion

การส่งเสริมการต่ลาด เป็็นกลยุท่ธ์ุท่่�นิยมกันมาก ท่ำาให�ขายของ 

ได�เร็วขึ�น เช่ิน กลยุท่ธ์ุ ลด แลก แจก แถึม สินค�า การโฆษณา เป็็นต่�น 

5. Packaging

เป็็นกลยุท่ธ์ุท่่�แต่กมาจากกลยุท่ธ์ุ Product บรรจุภัณฑ์์ ต่�องท่ำา

ออกมาให�ด่ น่าซ่ึ่�อ ซึึ่�งจำาเป็็นจะต่�องลงทุ่น ออกแบบ เพ่�อท่ำาให�บรรจุ-

ภัณฑ์์ออกมาโดดเด่นเหน่อค่้แข่งขัน 

6. Personal

เป็็นกลยุท่ธ์ุท่่�แต่กมาจากกลยุท่ธ์ุ Promotion การขายโดย

พนักงานขาย ซึึ่�งเหมาะกับสินค�าหลากชินิด เช่ิน สินค�าท่่�ม่ราคาแพง 

สินค�าท่่�ใชิ�หร่อเข�าใจได�ยาก ซึึ่�งจำาเป็็นจะต่�องใชิ�พนักงานขายท่่�ม่ความร้� 

ม่ป็ระสบการณ์ เข�ามาช่ิวยเพ่�อจ้งใจให�เกิดการซ่ึ่�อ  
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