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โ
ลกยุคปั็จจุบัน่เราต้้องยอมรับว่าเป็็น่ยุคของการแข่งขัน่ 

ยุคของทุี่น่น่ิยม และเป็็น่ยุคของการน่ำาเอาการต้ลาดู

มาใชก้บัวงการต้า่ง ๆ  มากข่�น่กวา่ใน่อดูต่้ ไมว่า่จะเป็น็่ วงการเม่อง 

วงการศาส์น่า วงการธุุรกิจ วงการราชการ ฯลฯ

 ยิ�งวงการต่้าง ๆ น่ำากลยุที่ธ์ุการต้ลาดูมาป็ระยุกต์้ใช้ ก็ยิ�ง

ที่ำาให้วิชา หร่อศาส์ต้ร์ที่างดู้าน่การต้ลาดูเป็็น่ท่ี่�ยอมรับ และม่คน่

เข้ามาศ่กษาหาความรู้กัน่มากข่�น่

  การต้ลาดูใน่ยุคปั็จจุบัน่ ม่การแข่งขัน่ท่ี่�ดุูเดู่อดู บางธุุรกิจ

ยอมท่ี่�จะลดูราคา ต้ามคู่แข่งขัน่ ทัี่�ง ๆ  ท่ี่�ต้้น่ทุี่น่ของบริษัที่ต้น่เองนั่�น่

สู์งกว่าคู่แข่ง การต้ลาดูกับการขายม่ส่์วน่คล้ายคล่งกัน่อย่างหน่่�ง 

ค่อ ม่การต้อบรับ และการถูกป็ฏิิเส์ธุ ดัูงนั่�น่ หากที่ำาการต้ลาดู

ไป็แล้ว ผู้ลส์ะท้ี่อน่กลับมาอาจไม่ดู่พอ เราอาจจะต้้องที่ำาใจ เพราะ

สิ์�งทุี่กสิ์�งใน่โลกน่่�มักม่ 2 ดู้าน่ เส์มอ เช่น่ ม่บวกม่ลบ ม่ส์มหวังม่

ผิู้ดูหวัง ฯลฯ นั่กการต้ลาดูยุคใหม่จ่งต้้องเข้าใจ และยอมรับ

 ส์ำาหรับบที่ความฉบับน่่� จะน่ำาเอากลยุที่ธ์ุต่้าง ๆ ท่ี่�ที่ำาให้

เกิดูความไดู้เป็ร่ยบใน่การแข่งขัน่มาน่ำาเส์น่อ

1. การตลาดแบบกองโจร เป็็น่กลยุที่ธ์ุหน่่�งท่ี่�ดู่มากส์ำาหรับ

นั่กการต้ลาดูม่ออาช่พน่ำาเอาไป็ใช้ เพราะส์ถาน่การณ์ิที่างดู้าน่การ

ต้ลาดูม่การเป็ล่�ยน่แป็ลง ม่การป็รับเป็ล่�ยน่ไป็อย่างรวดูเร็ว ดัูงนั่�น่ 

นั่กการต้ลาดูม่ออาช่พ จ่งต้้องน่ำากลยุที่ธ์ุแบบกองโจร เข้ามาใช้เพ่�อ

ความหย่ดูหยุ่น่ต่้อส์ถาน่การณ์ิ 

กลยุที่ธ์ุการต้ลาดูแบบกองโจร ก็ค่อ กลยุที่ธ์ุที่างการต้ลาดู

หน่่�งท่ี่�ม่เป้็าหมายเพ่�อการเอาชน่ะคู่แข่งขัน่ โดูยการซุ่ึ่มโจมต่้ทัี่�งท่ี่�

กำาลังของต้น่เองม่น้่อย ๆ แต่้จะพยายามแบ่งคู่แข่งขัน่ ออกเป็็น่

กลุ่มย่อย ๆ แที่น่ท่ี่�จะโจมต่้ซ่ึ่�งหน้่าเพราะถ้าโจมต่้ซ่ึ่�งหน้่าก็จะเส่์ย

เป็ร่ยบ เน่่�องจากกำาลังของต้น่ม่น้่อยกว่านั่�น่เอง

2. การต้ลาดูแบบผู้ส์มผู้ส์าน่ เป็็น่กลยุที่ธ์ุท่ี่�น่ำาหลักการ

ต้ลาดูทัี่�งหมดู เช่น่ Marketing Mix หร่อ 4 P, ใช้ Positioning, IMC 

Integrated Marketing Communication หร่อ การส่์�อที่างการต้ลาดู

แบบครบเคร่�อง, การส์ร้างความแต้กต่้าง, การวิเคราะห์ผูู้้บริโภค, 

การส์ร้างแบรน่ด์ู (Brand), Attraction Marketing, Viral Marketing 

(ไวรอล มาเก็ต้ติ้�ง), Digital Marketing Communication และ

เคร่�องม่อที่างดู้าน่การต้ลาดูอ่�น่ ๆ อ่กมากมาย 

เอามาผู้ส์มผู้ส์าน่กัน่โดูยม่การพลิกแพลง ป็ระยุกต์้การ

น่ำาเอาไป็ใช้ อยู่ต้ลอดูเวลา ดัูงคำาคมของจ่น่ ท่ี่�ม่ไว้ว่า “สุ์ดูยอดูกระบวน่

ท่ี่าค่อไร้กระบวน่ท่ี่า” โดูยน่ำามาใช้ต้ามส์ถาน่การณ์ิท่ี่�เป็ล่�ยน่แป็ลง

3. ยุที่ธวิธีการตลาด ก็ม่ความส์ำาคัญ ซ่ึ่�งยุที่ธุวิธุ่การต้ลาดู

ม่หลากหลายรูป็แบบ ดัูงน่่�

3.1 ยุที่ธุวิธุ่การต้ลาดูแบบป็ากต่้อป็าก เป็็น่การที่ำาการ

ต้ลาดูโดูยผู่้าน่การส่์�อส์ารโดูยเฉพาะจากคำาพูดูแบบป็ากต่้อป็าก 

ต้ลอดูจน่การกระตุ้้น่ให้เกิดูคำาพูดูท่ี่�ที่รงพลัง ใน่ปั็จจุบัน่เราส์ามารถ

เผู้ยแพร่ข่าวส์ารให้แก่ผูู้้บริโภคให้ที่ราบสิ์น่ค้า และบริการของเรา

ไดู้หลายวิธุ่ แต่้การต้ลาดูแบบป็ากต่้อป็ากเป็็น่อ่กวิธุ่หน่่�งท่ี่�ม่ความ

ส์ำาคัญเป็็น่อย่างมาก

3.2 ยุที่ธุวิธุ่การพลิกวิกฤต้ให้เป็็น่โอกาส์ที่อง การที่ำาธุุรกิจ

หร่อที่ำากิจกรรมใดู ๆ เม่�อที่ำาไป็น่าน่ ๆ บางช่วงเวลาก็อาจป็ระส์บ
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ปั็ญหา เกิดูวิกฤต้ นั่กการต้ลาดูชั�น่เซ่ึ่ยน่ ท่ี่�มากดู้วยความส์ามารถ

จ่งส์ามารถพลิกวิกฤต้ให้เป็็น่โอกาส์ที่องไดู้

3.3 ยุที่ธุวิธุ่ขยายฐาน่ลูกค้าของตั้วเองต้ลอดูเวลา เราลอง

ไป็สั์งเกต้ดููพวกท่ี่�ป็ระส์บความส์ำาเร็จ รำ�ารวย เป็็น่เศรษฐ่เขาจะ

รำ�ารวยข่�น่เร่�อย ๆ ต้ามขน่าดูของฐาน่ลูกค้าของเขา ตั้วอย่าง ร้าน่ 

7-11 หร่อ เซึ่เว่น่ อ่เลฟีเว่น่ ธุุรกิจคอน่ว่เน่่ยน่ส์โต้ร์ หุ้น่ราคาเพิ�มข่�น่ 

เจ้าของรำ�ารวยข่�น่ ต้ามขน่าดู และจำาน่วน่ของส์าขาท่ี่�เพิ�มข่�น่ใน่ 

ทุี่ก ๆ วัน่

3.4 ยุที่ธุวิธุ่การระดูมนั่กการต้ลาดูท่ี่�เก่ง ๆ  มาช่วยงาน่ หาก

ม่คน่ไป็สั์มภาษณ์ิบรรดูาเศรษฐ่ระดัูบป็ระเที่ศหร่อมหาเศรษฐ่ระดัูบ

โลก ว่าการน่ำานั่กการต้ลาดูเก่ง ๆ เข้ามาช่วยที่ำางาน่ใน่องค์กรจะ

เกิดูอะไรข่�น่ บรรดูาเศรษฐ่ทุี่ก ๆ คน่จะต้อบเป็็น่เส่์ยงเดู่ยวกัน่ 

ว่า “มัน่ม่ความจำาเป็็น่ และม่ความส์ำาคัญอย่างยิ�งใน่การท่ี่�จะน่ำาคน่

เก่ง ๆ เข้ามาที่ำางาน่ใน่องค์กร”

4. กลยุที่ธ์การตลาดในการแข่งขันระดับโลก และถ้า

หากว่าเราต้้องการรำ�ารวยหร่อต้้องการลูกค้าเพิ�มมากข่�น่อย่าง

รวดูเร็ว ก็อาจจะต้้องบุกไป็ที่ำาการต้ลาดูทัี่�วโลก ซ่ึ่�งจำาเป็็น่ต้้องใช้

กลยุที่ธ์ุดัูงน่่� 

4.1 กลยุที่ธ์ุระหว่างป็ระเที่ศ (International Strategy) 

4.2 กลยุที่ธ์ุข้ามชาติ้ (Multinational Strategy) 

4.3 กลยุที่ธ์ุระดัูบโลก (Global Strategy) 

4.4 กลยุที่ธ์ุส่์งผู่้าน่ข้ามชาติ้ (Transnational Strategy)

5. การสร้างแฟื้นคลับ “แฟีน่คลับ” ใน่ท่ี่�น่่� หมายถ่ง กลุ่ม

บุคคลหร่อบุคคลท่ี่�ช่�น่ชอบ ติ้ดูต้าม ม่ความจงรักภักดู่ใน่ต้ัวของ

สิ์น่ค้า บริการ องค์กรของเรา อ่กทัี่�งติ้ดูต้ามซ่ึ่�อสิ์น่ค้า บริการ ม่การ

บอกต่้อ พูดูคุย เก่�ยวกับเร่�องราวใน่ตั้วของสิ์น่ค้า บริการ และองค์กร 

อย่างต่้อเน่่�อง

ส์โมส์รฟุีต้บอลแมน่เชส์เต้อร์ ยูไน่เต็้ดู ม่สิ์น่ค้าป็ระเภที่ 

ต่้าง ๆ ขายให้กับแฟีน่คลับ เช่น่ น่าฬิิกาข้อม่อแมน่เชส์เต้อร์ 

ยูไน่เต็้ดู, ผู้้าพัน่แมน่เชส์เต้อร์ ยูไน่เต็้ดู, เน่คไที่แมน่เชส์เต้อร์ 

ยูไน่เต็้ดู, พวงกุญแจแมน่เชส์เต้อร์ ยูไน่เต็้ดู, รองเท้ี่าผูู้้หญิง และ

รองเท้ี่าผูู้้ชาย แมน่เชส์เต้อร์ ยูไน่เต็้ดู, เส่์�อ แมน่เชส์เต้อร์ ยูไน่เต็้ดู, 

กางเกง แมน่เชส์เต้อร์ ยูไน่เต็้ดู, หมวก แมน่เชส์เต้อร์ ยูไน่เต็้ดู, 

ถุงเท้ี่า แมน่เชส์เต้อร์ ยูไน่เต็้ดู, วริส์แบน่ด์ู แมน่เชส์เต้อร์ ยูไน่เต็้ดู, 

DVD ท่ี่�ระล่กแมน่เชส์เต้อร์ ยูไน่เต็้ดู, ชุดูเด็ูกเล็กแมน่เชส์เต้อร์ 

ยูไน่เต็้ดู, เข็มกลัดูท่ี่�ระล่กแมน่เชส์เต้อร์ ยูไน่เต็้ดู, ส์ร้อยคอพร้อมจ่�

ท่ี่�ระล่กแมน่เชส์เต้อร์ ยูไน่เต็้ดู, ส์ร้อยข้อม่อท่ี่�ระล่กแมน่เชส์เต้อร์ 

ยูไน่เต็้ดู, ถ้วยรางวัลแมน่เชส์เต้อร์ ยูไน่เต็้ดู, ธุงท่ี่�ระล่กแมน่เชส์เต้อร์ 

ยูไน่เต็้ดู, ตุ๊้กต้าหม่แมน่เชส์เต้อร์ ยูไน่เต็้ดู, โมเดูลนั่กฟุีต้บอลแมน่

เชส์เต้อร์ ยูไน่เต็้ดู, กล่องแว่น่ต้ากัน่แดูดูและแว่น่ต้ากัน่แดูดู แมน่

เชส์เต้อร์ ยูไน่เต็้ดู เป็็น่ต้้น่

 ซ่ึ่�งการส์ร้างพลังของแฟีน่คลับเป็็น่พลังท่ี่�ส์ามารถเพิ�ม

ยอดูขาย เพิ�มรายไดู้ เพิ�มการขยายต้ลาดูไดู้อย่างมหาศาล 

ดัูงตั้วอย่างก่ฬาฟุีต้บอล ท่ี่มดัูง ๆ ของส์โมส์รต่้าง ๆ น่อกจากจะม่

รายไดู้มาจากการโฆษณิา การซ่ึ่�อขายนั่กเต้ะแล้ว ยังส์ามารถขาย

สิ์น่ค้าป็ระเภที่ต่้าง ๆ  ให้กับแฟีน่คลับอ่กดู้วย ซ่ึ่�งรายไดู้จากการขาย

น่่� ส์ามารถเพิ�มยอดูขายไดู้อย่างมากมายมหาศาล

และยังม่เที่คนิ่ค และเคร่�องม่อที่างดู้าน่การต้ลาดูอ่ก

มากมาย ท่ี่�จะน่ำาเส์น่อ ผูู้้เข่ยน่ขอน่ำาเส์น่อใน่บที่ความฉบับต่้อไป็

ครับ 




