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Marketer คุณเป็นได้

ก
ลยุทิธิ์์ทิางกัาร้ติลาด้ หมายถ้งกัลวิธี แผนกัารหรือ

แนวที่างที่ี�ถ่กัวางไว้เพื�อกัำหนดืกัารสู่ร้าง สู่ินค่้า 

ผลิตภัณ์ฑ์์หรือบัริกัาร ในกัารทีี่�จะใช้่ตอบัสู่นองค่วามต้องกัารข้อง

ล่กัค้่ากัล่�มเป้าหมาย กัลย่ที่ธ์ที่างกัารตลาดืมีค่วามสู่ำค่ัญมากัใน

กัารที่ำกัารตลาดืสู่มัยใหม�

กัลย่ที่ธ์ที่างกัารตลาดืในย่ค่ปัจจ่บัันมีค่วามหลากัหลาย มี

เค่รื�องมือใหม� ๆ ซ้�งนักักัารตลาดืมืออาช่ีพมีค่วามจำเป็นจะต้อง

เรยีนร่ ้เพื�อที่ำกัารตลาดืไดือ้ย�างมปีระสู่ทิี่ธภิาพ สู่ำหรบัับัที่ค่วามนี� 

เราลองมาแลกัเปลี�ยนเรียนร่้กััน

1. กัาร้นำเสนอ ผลิตภัณ์ฑ์์ สู่ินค้่า บัริกัาร กัารโฆ์ษณ์า 

กัารประช่าสู่มัพนัธ ์สู่มัยปจัจบ่ันัเราตอ้งค่ำนง้ถง้เรื�องข้องกัารผสู่ม-

ผสู่านข้้อม่ล บัวกักัับัค่วามค่ิดืสู่ร้างสู่รรค่์ เพื�อให้เกัิดืสู่ิ�งแปลกัใหม� 

และโดืนใจผ่บ้ัรโิภค่หรอืลก่ัค่า้ ค่วามค่ดิืสู่รา้งสู่รรค่ ์ค่วามค่ดิืแปลกั

ใหม� ค่วามคิ่ดืแบับัแกัะดืำ จ้งเป็นสู่ิ�งทีี่�มีค่วามสู่ำคั่ญอย�างยิ�งใน 

ย่ค่ปัจจ่บััน เพราะพฤติกัรรมข้องผ่้บัริโภค่เปลี�ยนแปลงไปอย�าง

รวดืเร็ว บัริษัที่ เจ้าข้องกัิจกัาร จ้งค่วรหาวิธีกัารแปลกัใหม�มาตอบั

สู่นองค่วามต้องกัารข้องพวกัเข้า

2. กัารสู่ร้างแบัรนด์ืในยค่่ปัจจ่บันั จะว�าง�ายก็ัง�าย จะว�ายากั

กัย็ากั ค่ำว�าง�ายหมายถง้ ปจัจบ่ันัเรามเีที่ค่โนโลย ีม ีSocial media 

และมีเค่รื�องมือต�าง ๆ อีกัมากัมาย ซ้�งที่ั�งมีราค่าถ่กั และเค่รื�องมือ 

บัางตัวสู่ามารถใช้่ฟัรี โดืยไม�เสีู่ยค่�าใช้่จ�าย จง้สู่ามารถสู่ร้างแบัรนด์ื

ไดื้ง�ายข้้�น แต�ค่ำว�า ยากั หมายถ้ง กัารจะสู่ร้างแบัรนดื์ให้ติดืตลาดื

และยั�งยนืนั�นยากักัว�า เพราะในปจัจ่บันัมคี่่�แข้�งข้นัเปน็จำนวนมากั

นั�นเอง

3. ลดืต้นที่่น กัารโฆ์ษณ์าหรือกัารสู่ร้างสู่รรค่์สู่ื�อต�าง ๆ  เป็น

สู่ิ�งที่ี�มีค่วามจำเป็น แต�นั�นหมายถ้งต้นที่่น ดืังนั�น เจ้าข้องกัิจกัาร 

หรือบัริษัที่ ค่วรค่ำน้งถ้งเรื�องข้องกัารลดืต้นท่ี่นข้องกัารสู่ิ�นเปลือง

จากัโฆ์ษณ์าวิดืีโอ ปัจจ่บัันหลายบัริษัที่ซื�อโฆ์ษณ์าแบับักัระจาย 

แต�หากักัารกัระจายซื�อโฆ์ษณ์าแยกักัันในแต�ละช่�องที่าง นั�นอาจ

ที่ำให้กัล่�มเป้าหมายหรือล่กัค่้าข้องเรา ไดื้เห็นโฆ์ษณ์าเดืิม ๆ มากั

จนเกันิค่วามจำเปน็ ซ้�งที่ำให้เกิัดืกัารสู่ิ�นเปลอืงงบัประมาณ์โฆ์ษณ์า 

สู่ิ�งเหล�านี�เจ้าข้องกัิจกัารค่วรค่ำน้งถ้งดื้วย

4. ล่กัค้่าข้องค่่ณ์อย่�ทีี่�ไหน นี�คื่อค่ำถาม เพื�อทีี่�เราจะได้ื

ที่ำกัารตลาดืไดืถ้ก่ั และไดืต้รงกับััลก่ัค่า้ ปจัจบ่ันัค่นใช่อ้นิเที่อรเ์นต็

กัันเยอะมากั และในอนาค่ตก็ัจะเพิ�มข้้�นอีกั ดืั�งนั�น กัารหาล่กัค้่า

ในโลกัอินเที่อร์เน็ตจ้งมีค่วามสู่ำค่ัญ ปัจจ่บัันมีเค่รื�องมือหลายตัว

ที่ี�ที่ำให้ร่้ว�า ล่กัค่้าข้องค่่ณ์อย่�ไหน และมีค่วามสู่นใจเรื�องอะไร เรา

สู่ามารถด่ืหรือค้่นหาเค่รื�องมือนี�ได้ืจากัหลายเค่รื�องมือ เช่�น ใน 

Facebook, ใน Youtube เป็นต้น

5. Marketing Mindset ค่ือค่วามค่ิดื ค่วามเชื่�อ ที่างกัาร

ตลาดืที่ี�สู่�งผลต�อพฤตกิัรรมต�อกัารกัระที่ำข้องบัค่่ค่ลนั�น ๆ  ซ้�งค่วาม

ค่ิดื ค่วามเช่ื�อ Mindset ข้องแต�ละค่นจะไม�เหมือนกััน Mindset 

จง้เหมอืนกับััแบับัแปลนบ้ัาน กั�อนที่ี�จะสู่ร้างบ้ัาน เราค่วรมแีบับัแปลน 

บัา้นเสีู่ยกั�อน ไม�ใช่ค้่ดิืจะปลก่ับ้ัาน สู่รา้งบ้ัาน กัส็ู่ร้างเลย ถา้ที่ำเช่�น

นี� อาจจะที่ำให้เกัดิืกัารผิดืพลาดืในกัารกั�อสู่ร้างไดื ้แล้วผลที่ี�ตามมา
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กัค็่อื ตอ้งเสีู่ยเวลา เสีู่ยเงินที่อง ในกัารแก้ัไข้ ปรับัปรง่ เพื�อให้เป็นไป 

ตามค่วามต้องกัารข้องตนเอง แต�ถ้าเรามีแบับัแปลนบั้าน เราก็ั 

จะสู่ร้างบั้านไดื้ตามแผนหรือแบับัแปลน ที่ำให้ไม�เสู่ียเวลา ไม�เสู่ีย

ค่�าใช่้จ�ายที่ี�มากัข้้�น

6. Brand Ambassador (แบัรนด์ื แอมบัาสู่เดือร์) หากั

เปรียบัเทีี่ยบัแล้ว กั็เหมือนกัับัเป็นตัวแที่นข้องบัริษัที่ซ้�งมีกัาร 

ว�าจ้างหรือบัางบัริษทัี่อาจจะไม�มีกัารว�าจ้าง แต�จะใช้่เจ้าข้องบัริษทัี่

เป็นตัวแที่นข้องบัริษัที่ หรือบัางบัริษัที่อาจจะใช้่ ดืารา นักัแสู่ดืง 

นักักัีฬา นักัร้อง โดืยจะมีกัารที่ำกัิจกัรรมข้องบัริษัที่ผ�าน Brand 

Ambassador (แบัรนดื์ แอมบัาสู่เดือร์) เช่�น พี�ติ�กั “เจษฎาภรณ์์ 

ผลดื”ี ข้้�นแที่�นแบัรนด์ืแอมบัาสู่เดือร์ ค่รีมอาบัน�ำ เบัตาดีืน เนเช่อรัล 

ดืเีฟันสู่,์ บัวัข้าว (นกััมวย) เปน็ Brand Ambassador ข้องเค่รื�องดืื�ม 

เกัลือแร�ซันโว เป็นต้น

7. Brand หรอื แบัรนดื ์ค่อื ค่ำตอบั เมื�อกัล�าวถง้ Chevrolet 

(เช่ฟัโรเลต) มีน้อยค่นนักัที่ี�จะไม�ที่ราบัว�าค่ือรถยนต์, เมื�อกัล�าวถ้ง 

STARBUCKS (สู่ตาร์บััค่สู่์) มีน้อยค่นที่ี�จะไม�ร่้จักัว�าค่ือร้านกัาแฟั 

ที่ี�ที่ันสู่มัย, เมื�อกัล�าวถ้ง GOODYEAR (กั่้ดืเยียร์) มีน้อยค่นนักัทีี่� 

ไม�ร่้จักัว�าเป็นยางรถยนต์อันดืับั 1 เมื�อกัล�าวถ้ง ROLEX (โรเล็กัซ์) 

มีน้อยค่นนักัทีี่�จะไม�ร้่จักัว�าคื่อนาฬิิกัาราค่าแพง, เมื�อกัล�าวถ้ง 

XEROX (ซรีอ็กัซ)์ มนีอ้ยค่นนกััที่ี�จะไม�ร่จ้กััว�าค่อืเค่รื�องถ�ายเอกัสู่าร 

เป็นต้น 

กัารสู่ร้างแบัรนดื์ หรือ Branding จ้งเป็นสิู่�งสู่ำค่ัญเพราะ

เปน็กิัจกัรรมที่างกัารตลาดืที่ี�ใช้่เพื�อกัารสู่รา้งภาพลกััษณ์ข์้องสิู่นค้่า

และบัริกัาร ซ้�งจะที่ำให้ลก่ัค้่าสู่ามารถจดืจำแบัรนด์ืข้องค่ณ่์ได้ื และ

ยังสู่ามารถที่ำให้แบัรนดื์ข้องค่่ณ์มีค่วามน�าเช่ื�อถือข้องสู่ินค้่าผ�าน 

ตวัแบัรนด์ืได้ือกีัด้ืวย ซ้�งนกัักัารตลาดืจะต้องที่ำกัารบ้ัานว�า จะช่�วยให้ 

บัริษัที่ และผลิตภัณ์ฑ์์หรือสู่ินค่้า บัริกัาร นั�นมีค่วามแตกัต�าง และ

มีค่วามโดืดืเดื�นเหนือค่่�แข้�งไดื้อย�างไร

8. ข้อ้นี�เปน็ข้อ้สู่ด่ืที่า้ยข้องบัที่ค่วามนี� กัารเปน็นกัักัารตลาดื

มืออาช่ีพ จะต้องนำที่ฤษฏิีตัวนี�มาใช่้นั�นค่ือ Marketing Mix หรือ

สู่�วนผสู่มที่างกัารตลาดื ถ้งแม้ที่ฤษฏิีนี�จะใช่้กัันมานานมาแต�กั็ยัง

ที่ันสู่มัย และมีค่วามจำเป็น และสู่ำค่ัญอย�างมากั อันไดื้แกั�

1. สู่ินค่้า (Product) กัารที่ำกัารตลาดืใดื ๆ จะต้องมีสู่ินค่้า 

มีบัริกัาร ที่ี�จะนำเสู่นอกั�อน ซ้�งสู่ินค่้า บัริกัาร นั�นอาจมีช่นิดืเดืียว

หรือหลายช่นิดืกั็ไดื้

2. ราค่า (Price) กัารตั�งราค่ามคี่วามสู่ำค่ญัไม�ใช่�นอ้ยในกัาร

ที่ำกัารตลาดื เพราะถ้าตั�งราค่าสู่่ง แต�ตัวข้องสู่ินค่้ามีค่่ณ์ภาพต�ำ 

ล่กัค้่ากั็จะค่ิดืว�าสิู่นค้่ามีราค่าแพง แต�ตรงกัันข้้ามถ้าสู่ินค่้า 

มีค่่ณ์ภาพดีืมากั ถ้งแม้ตั�งราค่าสู่่ง ล่กัค่้ากั็ยินดีืจ�ายเงิน ฉะนั�น 

นักักัารตลาดืค่วรพิจารณ์าถ้งราค่าข้องสิู่นค้่ากัับัค่่ณ์ภาพ พร้อม

ที่ั�งต้นที่่นข้องสู่ินค่้าไปพร้อม ๆ กััน

3. ช่�องที่างกัารจัดืจำหน�าย (Place) ต้องค่ำน้งถ้งค่วาม

สู่ะดืวกั รวดืเร็ว ในกัารสู่�งถ้งมือข้องล่กัค่้า และค่ำน้งถ้งประเภที่

ข้องสู่ินค่้าและบัริกัาร

4. กัารสู่�งเสู่ริมกัารตลาดื (Promotion) กัารสู่ื�อสู่ารที่างกัาร

ตลาดื นักักัารตลาดืจะต้องค่ำน้งถ้งสู่ารที่ี�จะสู่�ง ค่ำน้งถ้งสู่ื�อที่ี�จะใช่้

ในกัารสู่�ง รวมถ้งเที่ค่โนโลยี ต�าง ๆ ที่ี�จะใช่้ในกัารสู่ื�อสู่ารถ้งล่กัค่้า

สู่ำหรับั Marketing Mix หรือสู่�วนผสู่มที่างกัารตลาดื (4P) 

ปัจจ่บัันอาจมีนักัวิช่ากัารเพิ�มเป็น 6P, 7P, 8P, 9P หรือจะกัี� P แต�กั็

ยังใช่้หลักัวิช่าข้อง ศัาสู่ตราจารย์ ฟัิลิป ค่อตเลอร์ (Philip Kotler) 

กั่ร่ดื้านกัารตลาดืช่ั�นนำข้องโลกั เป็นฐานในกัารค่ิดื

สู่่ดืที่างนี� อยากัฝ้ากัทัี่�งผ้่อ�านว�า กัลย่ที่ธ์ที่างดื้าน

กัารตลาดืมีมากัมาย แต�นักักัารตลาดืที่ี�ประสู่บัค่วามสู่ำเร็จ

เข้ามักัจะเลือกัใช่้เค่รื�องมือหรือกัลย่ที่ธ์อย�างมีศัิลปะหรือ

กัารประย่กัต์ใช้่ทีี่�เข้้ากัับัสู่ถานกัารณ์์ เพราะกัลย่ที่ธ์ที่าง 

กัารตลาดืหน้�งอาจจะใช้่แล้วประสู่บัค่วามสู่ำเรจ็ในสู่ถานกัารณ์์ 

หน้�ง แต�เวลาผ�านไปหากันำเอากัลย่ที่ธ์เดิืมมาใช้่กั็อาจจะ 

ไม�ประสู่บัค่วามสู่ำเร็จไดื้ 

เวลาเราต�อสู่่้ในสู่งค่ราม 

เรามี  ปืนยาว ปืนสู่ั�น 

มีดื รถถัง ฯลฯ ดืั�งนั�น 

ข้้�นอย่�กัับัเราจะเลือกัใช่้

ให้เหมาะกัับัจังหวะ และ

สู่ถานกัารณ์์นั�นเอง




