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หลักและวิธีการในการพิชิตใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
Principles and methods how to win the primary and target customers
สุมาลี กรดกางกั้น บธ.ม. (Sumalee Grodgangunt, MBA.)1

บทคัดย่อ

มนุษย์ทกุ คน คงเห็นพ้องต้องกันว่า การตลาดในยุคปัจจุบนั นับตัง้ แต่โลกได้กา้ วเข้าสูศ่ ตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา การ
แข่งขันเพือ่ แย่งชิงลูกค้า การแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด หรือผูน้ าำ ทางการตลาด ต่างมีความเข้มข้นและรุนแรงมากขึน้ เหตุผล
สำาคัญ ประการหนึง่ คือ ผูป้ ระกอบการธุรกิจในยุคปัจจุบนั สามารถผลิตสินค้าและบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพได้เพิม่ ขึน้ เพราะใช้
เทคโนโลยีทางด้านการผลิตทีท่ นั สมัย และมีสมรรถภาพสูงกว่าในอดีต ประกอบกับสิง่ อำานวยความสะดวกต่าง ๆ ทำาให้สนิ ค้าและ
บริการทีผ่ ลิตออกมามีจาำ นวนมากเกินกว่าความต้องการของตลาดในปัจจุบนั เกือบทุกอุตสาหกรรม ดังนัน้ หากต้องการเอาชนะใจ
หรือพิชติ ใจลูกค้าให้ได้ผลสัมฤทธิท์ ด่ี แี ละมีประสิทธิภาพมากขึน้ ต้องมีกลเม็ดหรือกลยุทธ์ทแ่ี ตกต่างจากคูแ่ ข่งขัน รวมทัง้ คิดค้น
รูปแบบใหม่ ๆ ในการนำาเสนอสินค้าออกสูต่ ลาด เพือ่ ให้ได้รบั การตอบรับจากผูบ้ ริโภคอย่างยัง่ ยืน ซึง่ ผูป้ ระกอบการธุรกิจส่วน
ใหญ่มเี ป้าหมายเดียวกัน นัน่ ก็คอื การชนะใจลูกค้าและชนะคูแ่ ข่งขัน
คำาสำาคัญ : หลักและวิธกี าร การพิชติ ใจลูกค้า กลุม่ เป้าหมาย

Abstract
Everyone would agree that current world marketing in the in 21st century are very competitive,
such as customer competitive, marketing competitive or marketing leaders are more serious and aggressive. One of the reasons is many entrepreneurs today have produced many more quality products and
engaging better services , which are helped of using a lot of modern technology than in the past. Extending
variety of facilities is also impacted on producing more products which are exceeded of marketing demand
in the current market for almost in every industry. So if you wish to influence the customers and getting
more achievement and more effective. New marketing development and positive feedback from consumers
are almost necessary and every marketer has the same goals which are both dealt of how to win customers
and how to win any kinds of marketing competition.
Keywords : Principles and methods, How to win customers, Target customers.
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การตลาดเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์มีการเรียนรู้ถึงการแลกเปลี่ยนและมีการซื้อขายสินค้าและบริการ มีการใช้ระบบเงินตรา
เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไม่ว่าขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็ตาม ย่อมต้อง
มีการแข่งขันซึ่งกันและกันเพื่อแย่งชิงลูกค้าให้เป็นลูกค้าของตนเอง ทั้งลูกค้าประจำาและลูกค้าขาจร อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าช่วง
เทศกาล นอกเทศกาล หรือวันธรรมดา ทั้งนี้เพราะ ผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน
ในฐานะผู้ประกอบการรายเก่าจะหยุดนิ่งกับที่ไม่ได้ จึงจำาเป็นที่จะต้องหากลเม็ด หรือยุทธวิธีการต่าง ๆ เพื่อพิชิตใจ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการประกอบธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการธุรกิจจึงจำาเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักและวิธีการในการพิชิตใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ปัจจุบันการแข่งขันทางด้านธุรกิจของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ พยายามคิดค้นรูปแบบใหม่ ๆ ในการนำาสินค้าออกสู่
ตลาดเพื่อดึงดูดใจให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคให้หันมาสนใจในตัวสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เพื่อการตอบรับจากผู้บริโภคนั้น ๆ นักการ
ตลาดส่วนใหญ่จึงมีเป้าหมายเดียวกัน ในการที่จะชนะใจลูกค้าและชนะคู่แข่งขัน ในการทำาธุรกิจเกมการแข่งขันทางด้านธุรกิจ
นั้นก็ต้องมีทั้งผู้แพ้และผู้ชนะ หากเป้าหมายของผู้ประกอบการธุรกิจ คือ ผู้ชนะ ก่อนที่ธุรกิจจะชนะคู่แข่งได้ จะต้องเอาชนะ
ลูกค้าของตัวเองให้ได้เสียก่อน (กฤษติกา คงสมพงษ์, 2549) และในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องมีกลยุทธ์หรือวิธีการ
ในการพิชิตใจลูกค้า ผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องมีการบริหารความสัมพันธ์อันดีระหว่างธุรกิจและลูกค้าให้เป็นลูกค้าของธุรกิจที่
ยั่งยืนตลอดไป (Customer Relationship Management หรือ CRM)
ความหมายและประเภทของลูกค้า (Definition and types of customers)
ในการประกอบธุรกิจทุกประเภท สิ่งที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจต้องคิดและคำานึงถึง คือ “ลูกค้า” เพราะลูกค้า
จะนำามาซึ่งเงินทอง และความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจลูกค้า (customers) คือ ผู้ที่สัมพันธ์ติดต่อกับธุรกิจ เป็นผู้หวังพึ่งหรือ
ได้รับประโยชน์จากงานของธุรกิจ เป้าหมายของธุรกิจทุกประเภทพนักงานขายจึงมีหน้าที่และภาระกิจที่ต้องดำาเนินการเพื่อตอบ
สนองความต้องการของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายอันจะนำาไปสูค่ วามสำาเร็จและรักษาลูกค้าเหล่านัน้ ไว้ สามารถแบ่งประเภทของลูกค้าได้
อย่างกว้าง ๆ ดังนี้
1. ลูกค้าประเภทสงบเฉย เป็นลูกค้าที่ไม่แสดงอาการหรือปฏิกิริยาสนองตอบการอธิบายหรือชี้แจงใด ๆ
จากพนักงานขาย จึงเป็นการยากที่จะสามารถรับรู้ได้ว่าลูกค้ามีความนึกคิดอย่างไร
2. ลูกค้าประเภทใจร้อน มีลักษณะชอบพูดรวบรัดชอบหงุดหงิด เบื่อไว พนักงานขายจะต้องทำาใจเย็น
ให้เหตุผล
3. ลูกค้าประเภทลังเลไม่แน่ใจ เป็นบุคคลที่เปลี่ยนใจง่าย่ใจไม่เอนเอียงไปมาตามการชักนำาของบุคคล
รอบข้าง เพราะการตัดสินใจของตัวเองผิดพลาด
4. ลูกค้าประเภทพูดมากและชอบเถียง เป็นลูกค้าที่ชอบแสดงว่าตนเองสำาคัญกว่าเหนือกว่า มีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องสินค้านี้ดีอยู่แล้ว
5. ลูกค้าประเภทชอบซักถาม เป็นลูกค้าที่มีเจตคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้านั้น ๆ มาก่อน หรือไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับสินค้ามาเลย
6. ลูกค้าประเภทสุขุม รอบคอบและคิดช้า เป็นพวกที่ตัดสินใจช้า เพราะคิดแล้วคิดอีก เพื่อให้ได้สินค้า
และบริการที่เหมาะสมกับราคา คุณภาพ และความต้องการอย่างแท้จริง
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7. ลูกค้าประเภทเชื่อมั่นในตนเองสูง ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีประสบการณ์มาก จึงมีความเชื่อมั่นในตนเอง
สูง การตัดสินใจซื้อจึงอยู่ที่ความพอใจและการตกลงใจของตนเอง (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552)
จากลูกค้าทั้ง 7 ประเภทดังกล่าวได้สอดคล้องกับแนวคิดของ (โกศล พรประสิทธิ์เวช , 2552.) ที่ว่าปัจจุบันมักจะใช้
กฎ 20 : 80 (พาเลโต ลอว์) คือในจำานวนลูกค้า 100% จะมีลูกค้า 20% ที่สร้างผลกำาไรหรือรายได้ให้มากถึง 80% ลูกค้ากลุ่ม
นี้เป็นผู้ที่ซื้อมาก ซื้อถี่ เป็นลูกค้าชั้นดี จึงต้องดูแลในระดับพิเศษ (Privilege Service) แต่ลูกค้า 80% ที่เหลือ แม้ว่าจะสร้าง
รายได้เพียง 20% แต่ต้องดูแลเพราะในวันข้างหน้าอาจจะขยับระดับการจับจ่ายขึ้นมาก็ได้ จึงต้องให้การดูแลในแบบมาตรฐาน
(Standard Service) ด้วย ซึ่งการใช้กฎนี้เป็นการมองไปที่คุณค่าของลูกค้า (Customer Value) และยังมองเพิ่มขึ้นไปที่
ศักยภาพในอนาคตของลูกค้า (Customer Life-time Value) ว่ามีโอกาสซื้อมากขึ้น เป็นการสร้างกำาไรในระยะยาว
กำาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการวิเคราะห์ลูกค้า (The target customers and customer analysis)
การศึกษาและวิเคราะห์ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อการดำาเนินธุรกิจ ถือว่าเป็นสิ่งสำาคัญมาก โดยพนักงานขายทุกคน
จะต้องให้ความสำาคัญกับความต้องการหรือ ปัญหาของลูกค้า เพราะคงไม่มีธุรกิจใดที่ประสบความสำาเร็จได้โดยไม่อาศัยลูกค้า
พนักงานขายต้องทำาความรู้จัก เข้าใจในความต้องการหรือปัญหา และเรียนรู้ถึงประสบการณ์ของลูกค้าอย่างแท้จริง สม่ำาเสมอ
ก็จะทำาให้มีความสุขในการประกอบธุรกิจและความสำาเร็จในอาชีพก็จะอยู่ไม่ไกลเกินฝัน ดังนั้นธุรกิจต่างๆ จึงจำาเป็นต้องทำาการ
วิเคราะห์ลูกค้า (Customer Analysis) ดังต่อไปนี้
1. ลูกค้าเป็นใครหรือใครคือลูกค้า (Who) เป็นการกำาหนดหากลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย หรือธุรกิจต้องการนำาเสนอขายสินค้า
และบริการให้ลูกค้ากลุ่มไหน ซึ่งการวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Occupants) ช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมในการ
ซื้อและการใช้ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แท้จริง และชัดเจนและต้องวิเคราะห์ถึงลักษณะความเป็นไปได้ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ดังกล่าว ที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จ โดยในการวิเคราะห์และกำาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนักขายตรงจะต้องมีการแบ่งส่วนตลาด
อย่างชัดเจน ที่สามารถวัดเชิงปริมาณได้ และง่ายต่อการเข้าถึง เพราะผู้บริโภคทั้งหมดอาจจะไม่ใช่ลูกค้าเป้าหมายเสมอไป และ
ถ้าหากไม่มีการแบ่งส่วนตลาดจะทำาให้ยากต่อการวิเคราะห์ถึงความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง จนทำาให้ไม่สามารถนำาเสนอใน
รูปแบบที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้
2. ลูกค้าต้องการซือ้ อะไร (What) เป็นการวิเคราะห์ถงึ สิง่ ทีล่ กู ค้าซือ้ (Objects) เพือ่ ให้ทราบถึงความต้องการทีแ่ ท้จริง
ซึง่ ลูกค้าต้องการจากผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจ เมือ่ มีการแบ่งส่วนตลาดทีด่ แี ละเลือกกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน ก็
จะทำาให้งา่ ยต่อการศึกษาถึงความต้องการของลูกค้าจากสิง่ ทีเ่ ขาซือ้ เช่น ลูกค้าบางคนซือ้ สินค้าของธุรกิจเพราะคุณภาพของสินค้า
และบริการ หรือบางคนซือ้ สินค้าเพราะความเกรงใจเนือ่ งจากเป็นญาติกบั นักขายตรง หรือบางคนซือ้ เพราะความสะดวกในด้าน
ช่องทางการจำาหน่าย หรือบางคนซือ้ เพราะต้องการรายได้จากการส่งเสริมการขาย ซึง่ การวิเคราะห์ถงึ สิง่ ทีล่ กู ค้าต้องการ ต่างๆ
เหล่านีจ้ ะทำาให้นกั ขายตรงเข้าใจลูกค้าได้มากขึน้
3. ทำาไมลูกค้าถึงซื้อ (Why) เป็นการวิเคราะห์ถึงวัตถุประสงค์ของการซื้อ (Objectives) จะช่วยให้ทราบว่าทำาไม
ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า เพื่อสามารถนำามาเป็นแนวทางในการวางแผนนำาเสนอและจูงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้สามารถตอบ
สนองเหตุผลที่ทำาให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อหรือสมัครสมาชิกธุรกิจขายตรงได้
4. ลูกค้าซื้อสินค้าเมื่อไร (When) เป็นการวิเคราะห์โอกาสที่จะซื้อของลูกค้า(Occasions) ซึ่งลูกค้าจะมีพฤติกรรมใน
การบริโภคหรือตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการในแต่ละประเภทแตกต่างกันตามโอกาสที่จะใช้หรือซื้อ และปัจจัยเรื่องช่วงเวลาก็
มีผลให้ความต้องการของลูกค้าต่างออกไป ดังนั้น การวิเคราะห์โอกาสในการซื้อของลูกค้าจะช่วยให้พนักงานขายสามารถ
วางแผนการนำาเสนอในรูปแบบและในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งบางครั้งการกำาหนดช่วงเวลาในการนำาเสนอรูปแบบและ
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ผลิตภัณฑ์ขายตรงสำาหรับลูกค้าที่ทำางานประจำาก็จะต้องเป็นช่วงของเวลาหลังเลิกงานหรือวันหยุด โดยจะขึ้นอยู่กับความพอใจ
ของลูกค้าดังกล่าวเป็นหลัก
5. ลูกค้าซื้อที่ไหน (Where) เป็นการทำาความเข้าใจกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าว่านิยมซื้อสินค้าชนิดนั้นๆ ที่ไหน
(Outlets) หรือสะดวกในการรับรู้ถึงการนำาเสนอรูปแบบขายตรงที่ไหน อาจจะเป็นที่บ้าน ที่ทำางาน ร้านอาหาร หรือสถานที่อื่นๆ
ซึ่งต้องเป็นการบริหารช่องทางการนำาเสนอที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้ความเจริญก้าวหน้าทาง
ด้านเทคโนโลยีและการรับรู้ข้อมูลสารสนเทศที่รวดเร็ว ก็อาจทำาให้นักขายตรงต้องอาศัยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อหรือ
เสนอขายผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและสามารถอำานวยความ
สะดวกจนสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
6. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who) เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้มีบทบาทในการซื้อ (Organizations) ซึ่ง
การตัดสินใจซื้ออาจมีบุคคลอื่นที่มีส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ เพราะผู้ที่ทำาหน้าที่ซื้ออาจไม่ใช่ผู้ใช้สินค้าโดยตรง
หรือบางครั้งคนตัดสินใจซื้อไม่ได้มีแค่คนเดียวอาจใช้ร่วมกันหลายคน ผู้ซื้ออาจไม่มีความรู้หรือความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสินค้ามาก
นัก จำาเป็นต้องใช้ผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือใช้กลุ่มลูกค้าที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้านั้นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสิน
ใจ การจัดทำาโปรแกรมการนำาเสนอขายให้สามารถช่วยกระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น
7. ลูกค้าซื้ออย่างไร (How) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ถึงวิธีการซื้อ (Operations) ซึ่งลูกค้าแต่ละคนอาจจะ
มีกระบวนการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกันออกไป โดยพนักงานขายจะต้องทราบถึงขั้นตอนการซื้อของลูกค้า ว่ามีการรับรู้ปัญหา
อย่างไรเกี่ยวกับการตอบสนองของสินค้าหรือบริการ แล้วลูกค้าทำาการค้นหาข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร เพื่อที่จะ
ประเมินทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา และนำาไปสู่การตัดสินใจซื้อได้ที่มา (Eduzone.com , ม.ป.ป.)
การพิชิตใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (To win target customers)
การพิชิตใจลูกค้าที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจดำาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง เพราะลูกค้าที่เกิดความประทับใจก็จะแนะนำาองค์กร
หรือสินค้าของธุรกิจให้กับเพื่อนและคนรู้จักอื่นๆ ต่อไปด้วย ในทางกลับกัน ถ้าองค์กรหรือสินค้าของเราให้บริการไม่น่าประทับ
ใจกับลูกค้า เขาก็จะบอกต่อไปยังเพื่อนและคนรู้จักของเขาเช่นกัน อย่าลืมว่าอิทธิพลของ “Word of Mouth” หรือการบอก
ปากต่อปากนั้นไม่ใช่เรื่องที่มองข้ามไปได้เลย โลกปัจจุบันตราบเท่าที่มนุษย์ยังอยู่ร่วมกันในสังคม หากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ของธุรกิจ มีคุณภาพที่ดีแล้วก็ไม่จำาเป็นต้องทำาการโฆษณาเกินความเป็นจริงให้ยุ่งยาก เพียงแต่ให้ความสำาคัญกับ Customer
Service ที่จะช่วยส่งเสริมให้สินค้าของเราอยู่เหนือคู่แข่งขันเจ้าอื่นๆ เคล็ดลับคือ ธุรกิจต้องไปประยุกต์และ “รัก” ลูกค้าจนหมด
ใจ (ณรงค์วิทย์ แสนทอง, ม.ป.ป) ต้องอาศัยองค์ประกอบดังนี้
1. ใครคือหัวหน้า หน้าทีข่ องธุรกิจ คือ การทำาตามความต้องการของลูกค้า จงจำาไว้ให้มน่ั ว่าลูกค้าเป็นคนทีจ่ า่ ยเงินเดือน
ให้เรา และทำาให้งานของคุณยังคงดำาเนินต่อไปได้ อย่างที่พูดว่า “Customer is the King”
2. เป็นผู้ฟังที่ดี สิ่งสำาคัญที่สุดในการทำาธุรกิจก็คือ ต้องรู้ไห้ได้ว่าลูกค้าต้องการอะไร รู้สึกอย่างไร การถามคำาถาม
และตั้งใจฟังในสิ่งที่ลูกค้าต้องการบอกอย่างแท้จริงจึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องทำา จงสังเกตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคำาพูด น้ำาเสียง และ
ลักษณะท่าทาง เพื่อหาความคาดหวังของลูกค้าเพื่อสนองความต้องการและสร้างความประทับใจให้ลูกค้าของธุรกิจ
3. รู้ความต้องการ พึงระลึกไว้ว่าลูกค้าไม่ได้ซื้อแค่สินค้าอย่างเดียวเท่านั้น พวกเขาซื้อความรู้สึกและการบริการด้วย
ดังนั้น ยิ่งธุรกิจรู้จักลูกค้าดีมากเท่าไหร่ ธุรกิจก็ยิ่งคาดเดาความต้องการของพวกเขาได้มากขึ้นเท่านั้น เพื่อคิดค้นสิ่งที่ตรงใจ
มากที่สุด แต่จงระวัง การด่วนสรุปด้วยความคิดของตัวเราเองข้างเดียว
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4. ลูกค้าคือคนสำาคัญ เสื้อผ้าชุดหนึ่งย่อมไม่พอดีกับสรีระร่างกายของทุกคน ฉันใดก็ฉันนั้น จงให้บริการกับลูกค้า
อย่างเฉพาะเจาะจง พยายามหาทางทำาให้ลูกค้าในแต่ละรายพอใจ และต้องปรับบริการให้เข้ากับลูกค้าแต่ละรายด้วย
5. เน้นความจริงใจ ความจริงใจมีคุณค่ามาก เพราะมันจะช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีและความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ถึง
จะให้บริการที่ดี แต่ถ้าขาดความจริงใจ ลูกค้าบางคนก็รู้สึกได้ อย่าเปิดโอกาสให้ความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นในการทำาธุรกิจเด็ดขาด
6. สร้างความเข้าใจ องค์กรของเราอาจจะมีระบบการทำางานที่ดีที่สุดในโลกก็จริง แต่ถ้าลูกค้าไม่เข้าใจระบบการ
ทำางานอันนี้ พวกเขาก็อาจเกิดความสับสนและไม่พอใจขึ้นมาได้
7. เตรียมคนให้พร้อม ในฐานะผูบ้ ริหารองค์การ ก็จาำ เป็นต้องฝึกฝนและตระเตรียมพนักงานให้พร้อมทีจ่ ะเป็นตัวแทน
ขององค์การได้ในทุกๆ เรื่อง เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น แม้หัวหน้างานจะไม่อยู่ก็ตาม การสร้างความประทับใจ
ให้กับลูกค้าอย่างสม่ำาเสมอจะช่วยให้องค์การเอาชนะใจจากบรรดาคู่แข่งที่มีอยู่รอบตัวเราได้
8. รู้จักคำาว่าขอโทษ ขออภัย เมื่อมีอะไรผิดปกติขึ้น จงขอโทษ ขออภัย เข้าไว้ เชื่อเถอะว่ามันง่ายและลูกค้าชอบ แม้
ลูกค้าอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไป แต่ในฐานะคนจ่ายเงินแล้ว พวกเขามักจะชนะเสมอ เมื่อมีปัญหาควรรีบจัดการแก้ปัญหาทันที
และรายงานให้ลูกค้ารู้ด้วยว่าองค์การได้ทำาอะไรไปบ้างเพื่อแก้ไขปัญหานั้น
9. ให้มากกว่าที่หวัง จำาไว้เลยว่าอย่าเริ่มบทสนทนากับลูกค้าด้วยคำาว่า “ทำาไม่ได้หรือไม่มี” ในเมื่อองค์กรไหนๆ ก็หัน
มาให้ความสำาคัญกับการทำาให้ลูกค้าพึงพอใจ ฉะนั้น ควรคิดหาทางที่จะยกระดับองค์กร ให้เหนือคนอื่นอยู่เสมอ พยายามเสนอ
สิ่งที่ลูกค้าหาไม่ได้จากคู่แข่ง และให้มากกว่าที่พวกเขาคาดหวัง
10. ฟังผลตอบรับ เปิดโอกาสและน้อมรับฟังคำาแนะนำาต่างๆ จากลูกค้าเสมอ ถามความเห็นว่าพวกเขาคิดหรือรูส้ กึ
อย่างไรเกีย่ วกับการให้บริการของธุรกิจ จงให้ความสำาคัญกับคำาบ่นหรือข้อเรียกร้องจากลูกค้าเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงต่อไป
การที่ลูกค้ามาใช้บริการและนิ่งเฉยไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เขาอาจจะไม่พูดอะไรแต่เปลี่ยนไปใช้บริการจากคู่แข่งคน
อื่นก็ได้
กลยุทธ์ในการพิชิตใจลูกค้าให้อยู่หมัด (Strategy to win the empowered customer)
1. อย่าปล่อยให้ลูกค้าลอยนวล คือ จะต้องหาวิธีเปลี่ยนกลุ่มผู้สนใจให้เป็นลูกค้าให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นคนที่เดินผ่านหน้า
ร้าน คนที่โทรศัพท์มาสอบถาม คนที่แวะที่ร้านหรือจุดขาย คนที่เห็นโฆษณาทางสื่อต่างๆ ผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องหาวิธีทำาให้
ลูกค้าที่มาหาโดยตรงประทับใจ และตัดสินใจซื้อโดยทันที และหากยังไม่ตัดสินใจซื้อทันทีก็ไม่เป็นไร ผู้ประกอบการจะต้อง
พยายามให้ขอ้ มูลแก่ลกู ค้าให้ดที ส่ี ดุ แต่จะต้องไม่รบี ร้อนในการขายจนเกินไป ควรเก็บข้อมูลทัง้ ชือ่ ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอี-เมล์
เพื่อที่เราจะได้ติดตามและพยายามเปลี่ยนกลุ่มที่สนใจให้กลายมาเป็นลูกค้าให้ได้
2. เปลี่ยนลูกค้าขาจรเป็นขาประจำา เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าของธุรกิจแล้วนับเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจสามารถนำาเสนอ
สินค้าหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมพ่วงเข้าไปด้วย เรียกว่า “เพิ่มโอกาสเพื่อสร้างรายได้” เช่น ร้านขายมือถือ เมื่อลูกค้าซื้อมือ
ถือ ก็ขายซองใส่มือถือ แบตเตอรี่ หูฟังไร้สาย เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ เป็นต้น หรือร้านกาแฟก็ขายขนมเค้ก ขนมปัง นมสด น้ำา
ผลไม้ เสริมเข้าไปด้วย เพราะโดยทั่วไปแล้วพฤติกรรมการซื้อสินค้าชิ้นแรกหรือครั้งแรกจะยากลำาบากเสมอหรือใช้เวลาในการ
ตัดสินใจเปรียบเทียบคุณค่าอยู่นาน แต่พอการซื้อสินค้าชิ้นที่สองจะง่ายมาก จุดสำาคัญ คือ การสร้างอารมณ์ในการซื้อให้เกิด
ขึ้นกับลูกค้า อีกทั้งลูกค้าที่ซื้อสินค้ามากชิ้นจะมีแนวโน้มกลับมาซื้ออีกหรือเป็นลูกค้าขาประจำา ถ้าหากเปรียบเทียบร้านค้าที่ขาย
ดีกับขายไม่ดีจะพบว่าร้านค้าที่ขายดีนั้นมียอดขายมากกว่าครึ่งหนึ่งมักมาจากลูกค้าขาประจำา

137

3. เปลี่ยนลูกค้าขาประจำาให้เป็น “แฟนพันธุ์แท้ ” ที่เชื่อใจกันและกัน คอยสนับสนุนกิจการและบอกต่อๆ ให้แก่คน
รู้จัก ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจต่างๆ จะต้องให้ความสำาคัญกับลูกค้าว่า “ลูกค้าคือสินทรัพย์” ของบริษัท ได้อย่างไม่รู้จบ
ตราบเท่านานที่ผู้เป็นเจ้าของรู้จักดูแลลูกค้าของตนเองเป็นอย่างดี” เช่น สปอร์ตคลับที่เก็บค่าสมาชิกปีละ 5,000 บาท หากคุณมี
สมาชิกจำานวน 200 คน คุณจะมีรายได้ถึงปีละ 1 ล้านบาท
4. ตามคืนดีลูกค้าเก่าที่จากไปให้กลับมา สาเหตุหลักๆ ที่ลูกค้าจากไปจะมีอยู่ 2 ประการ
4.1 ลูกค้าไม่พอใจสินค้าหรือการบริการของธุรกิจจนหายหน้าหายตาไป ดังนั้น อาจจะต้องอาศัยความ
พยายามมากๆ หน่อย เพราะส่วนใหญ่มาจากสาเหตุทพ่ี นักงานพูดจาไม่สภุ าพ บริการไม่ประทับใจ ไม่ได้กระทำาตามสัญญาทีใ่ ห้ไว้
ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจควรติดต่อไปหาลูกค้าด้วยตนเอง สอบถามถึงปัญหาความขัดข้องใจ ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมลล์
หรือส่งจดหมายลงลายมือชื่อไปขอโทษลูกค้า เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมกับเสนอสินค้าหรือบริการที่เขา
เคยซื้อเคยใช้ ในราคาที่พิเศษเพื่อเป็นการขอโทษ ซึ่งจะทำาให้ธุรกิจได้ลูกค้ากลุ่มนี้กลับคืนมา และก็มีแนวโน้มที่ลูกค้ากลุ่มนี้จะ
กลายมาเป็นแฟนพันธุ์แท้ในอนาคตอีกด้วย
4.2 ขาดการติดต่อหรือติดตามจากธุรกิจ การดึงลูกค้าให้กลับมาโดยง่ายธุรกิจควรนำาเสนอสิทธิพิเศษ
เช่น ในช่วงวันเกิดสามารถซื้อได้ในราคาลด 50 เปอร์เซ็นต์ หรือหากมีสินค้ารุ่นใหม่ๆ ออกมาก็ให้ทดลองใช้ก่อนใครหรือให้
ใช้ได้ฟรี อีกทั้งอาจจะมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อฟื้นฟูความทรงจำาที่ดีให้กลับมา
5. จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์รวมกลุ่มคนที่รักเรา ให้ลูกค้าพาเพื่อน คนรู้จัก หรือญาติมาหาธุรกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์
เครื่องสำาอาง จัดกิจกรรมสอนแต่งหน้าจากช่างแต่งหน้ามืออาชีพ วิธีการเหล่านี้ก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจขยายฐานลูกค้า
ออกไปได้อย่างมาก
กลยุทธ์ในการพิชิตใจลูกค้าให้อยู่หมัด ทั้ง 5 ประการดังกล่าวควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของจิตใจที่ดีที่มีต่อลูกค้าอย่า
พยายามเสแสร้งแสดงพฤติกรรมที่ดีกับลูกค้า ควรแสดงออกให้เห็นถึงความจริงใจมีความเสมอต้นเสมอปลายทั้งกับลูกค้าและ
พนักงานก็จะทำาให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนและไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่หรือเล็กก็ตาม ดังคำากล่าวของ ท่านมหาตมะ คานธี ที่
กล่าวไว้ว่า “ลูกค้าคือ แขกคนสำาคัญที่สุดที่ได้มาเยือนเรา ณ สถานที่แห่งนี้ เขามิได้มาเพื่อพึ่งพิงเราแต่เราต่างหากที่ต้องพึ่งพิง
อาศัยเขา” (รัฐวิทย์ ทองภักดี ม.ป.ป.)
แนวความคิดและความสำาคัญของการตลาด (The Concept and Importance of Marketing)
แนวความคิดทางการตลาด (The marketing concept) เป็นแนวความคิดของกิจการหนึ่งที่จัดสรรเพื่อสร้างสรรค์
กระตุ้นก่อให้เกิดความพอใจกับลูกค้าในระดับที่กิจการได้กำาไร เป็นการกำาหนดแนวทางอย่างกว้าง ๆ ในการใช้ทรัพยากร ได้แก่
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่นำาไปผลิตสินค้าและบริการ แล้วจัดจำาหน่ายไปสู่ผู้ซื้อหรือบริโภคโดยได้รับความพอใจจากการบริโภค
สินค้าและบริการนั้น (ทับทิม วงศ์ประยูรและคณะ, 2548)
ความสำาคัญของการตลาด (Importance of marketing) การตลาดเกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่มากมาย
คนส่วนมากอาจจะคุ้นเคยกับกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภค โดยนักการตลาดได้นำาทักษะและความรู้
ที่เหมาะสมมาใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์ในสถานการณ์ต่าง ๆ (อรชร มณีสงฆ์และคณะ, 2548) ดังนั้น นักการตลาดจำาเป็นต้อง
ทำาการสำารวจถึงลักษณะของสื่อที่สามารถทำาให้เข้าถึงลูกค้าได้
การตลาดสมัยใหม่ ผูป้ ระกอบการหรือเจ้าของธุรกิจจำาเป็นต้องมีการส่งเสริมการตลาด เพือ่ กระตุน้ และจูงใจให้ผู้
บริโภคเกิดการซือ้ สินค้าหรือบริการของธุรกิจ ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และ
การขายโดยใช้พนักงานขาย จากผลสำารวจของวงการโฆษณารวมทัง้ นักการตลาดหลายคน ต่างให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
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ว่าสื่อหลัก เช่น โทรทัศน์ ที่สามารถเข้าถึงคนทั่วประเทศ และยังคงเป็นสื่อสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค ปัจจุบันมีสื่อใหม่เข้ามา
มีบทบาทและเป็นทางเลือกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท Facebook และ what app ทำาให้โฆษณาทาง
โทรทัศน์ ไม่ใช่สูตรสำาเร็จในการสื่อสารกับลูกค้าอีกต่อไป วิธีการลด แลก แจกและแถม ล้วนแต่เป็นวิธีผลักดันสินค้าให้เป็นที่
รู้จักในหมู่ผู้บริโภคทั้งนั้น การโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยให้ประสบความสำาเร็จในการตลาดเสมอไปในการพิชิตใจ
ลูกค้าจำาเป็นต้องใช้วิธีทางการตลาด 2 ประการ ดังนี้
1. การโฆษณาผ่านทางสื่อหลัก (Above the line) ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ เป็นการโฆษณาในวงกว้างใช้เวลาในการ
โฆษณาเพียงนิดเดียวแต่มีผู้รับชมเป็นจำานวนมาก ใช้วิธีการโฆษณาในรูปแบบของการแนะนำาสินค้าสู่สายตาผู้ชมโฆษณา
2. การสื่อสารสองทางกับผู้บริโภค (Below the line) คือ การสื่อสารสองทางกับผู้บริโภค เป็นการส่งเสริมการขาย
จัดทำาในรูปแบบของการดำาเนินงานแบบเข้าร่วมกิจกรรมของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม เฉพาะพื้นที่ ในสมัยก่อนวิธีนี้เป็นการจัด
กิจกรรมทางการตลาดเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมาได้พัฒนามาเป็นการสื่อสารสองทางกับผู้บริโภคแทนตัวอย่างของกิจกรรมนี้คือ
ธุรกิจขายสาหร่าย เถ้าแก่น้อย ที่มีการทำาการตลาดที่บุกเบิกต่างจากธุรกิจขนมคบเคี้ยวทั่วไป เพราะธุรกิจนี้มีทั้งการโฆษณา
การจัดกิจกรรมเพื่อให้เหล่าผู้บริโภคได้ร่วมสนุกจากการทำากิจกรรม เป็นการโฆษณาสินค้าของตนเองผ่านทางการรับรู้และการ
เข้าร่วมกิจกรรมของผู้บริโภคหลายๆคน ในการทำาการโฆษณาแบบนี้ย่อมส่งผลดีในทั้งในเรื่องของภาพลักษณ์ตัวสินค้าและยัง
ส่งผลดีถึงยอดขายสินค้าของธุรกิจด้วย (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555)
กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy)
กลยุทธ์ทางการตลาด คือ กลไกทีอ่ งค์การดำาเนินการเพือ่ สร้างคุณค่าให้แก่ลกู ค้าเกิดความสัมพันธ์และการตอบสนอง
เชิงบวก ทำาให้ลกู ค้าประทับใจในการซือ้ สินค้าและบริการอย่างต่อเนือ่ งส่งผลให้องค์การประสบความสำาเร็จในการประกอบธุรกิจ
ทัง้ นีต้ อ้ งอาศัยกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ ซึ่งเป็นส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จำาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซึ่งต้องมีแนวทางความคิดทางการสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication) หรือ IMC โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภค การทำาธุรกิจสมัยใหม่เน้นการสร้างผลกำาไรสูงสุดบนความ
พอใจของผู้บริโภค ซึ่งเป็นการทำาธุรกิจระยะยาว (Long –Term Business) พร้อมกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคสมัย
ใหม่ ซึ่งเปลี่ยนไปอย่างมากโดยเฉพาะการแบ่งส่วนการตลาด (Segmentation) แนวคิดทางการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
(ปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2554) ประกอบด้วย
1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าและบริการที่กิจการนำาเสนอขายต่อผู้บริโภค
หรือลูกค้า นับเป็นปัจจัยสำาคัญที่มองเห็นได้ชัดเจนเป็นอันดับแรกของส่วนผสมทางการตลาด เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า
เฟอร์นิเจอร์ หรือการให้บริการทำาผม เป็นต้น สามารถแบ่งออกเพื่อการศึกษาได้ ดังนี้
1.1 แก่นแท้ของผลิตภัณฑ์ หมายถึง สภาพที่จับต้องได้ (Tangible) เช่น รถยนต์ เสื้อผ้า หรือจับต้องไม่
ได้ (Intangible) เช่น การบริการต่าง ๆ การพิจารณาในระดับนี้มุ่งที่แก่นแท้ของผลิตภัณฑ์ เช่น เสื้อผ้า หมายถึง สิ่งที่สวมใส่
เพื่อปกปิดร่างกายและเพื่อความสวยงาม
1.2 ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ (Branded Product ) หมายถึง การกำาหนดสิ่งที่ทำาให้ผลิตภัณฑ์ของกิจการหนึ่งต่าง
จากผลิตภัณฑ์ของอีกกิจการหนึ่ง ผู้ผลิตพยายามเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของตนจากแก่นของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคจดจำา
ประทับใจและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของกิจการอย่างต่อเนื่อง
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1.3 ผลิตภัณฑ์เติม (Augmented Products) หมายถึง การเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์นอกเหนือจาก
ความแตกต่างทั่วไป เช่น การเสริมให้บริการของเครื่องเสียงที่มีบริการติดตั้งให้ถึงบ้าน พร้อมทั้งบริการเงินผ่อน ทำาให้ผู้ซื้อ
เห็นคุณค่าของเครื่องเสียงและตัดสินใจซื้อในที่สุด (สุดาพร กุณฑลบุตร, 2552) ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่กิจการนำา
เสนอสู่ตลาดเพื่อดึงดูดความสนใจให้ลูกค้ารู้สึกอยากครอบครอง อุปโภคหรือบริโภค โดยตอบสนองความจำาเป็นหรือความ
ต้องการของลูกค้า และทำากำาไรให้กับจ้าของกิจการ (ปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์,2554) ซึ่งสิ่งที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
1) แนวความคิดด้านผลิตภัณฑ์ (Product Concept) เป็นคุณสมบัติที่สำาคัญของผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ต้องมีความชัดเจนในตัวผลิตภัณฑ์นั้น
2) คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Product attribute) จะต้องทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นผลิตมาจากอะไร มีคุณสมบัติ
อย่างไร ลักษณะทางกายภาพ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ขนาด ความดี ความงาม ความคงทนด้านรูปร่าง รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
ในตัวของมันเอง
3) ลักษณะเด่นของสินค้า (Product Feature) การนำาสินค้าของบริษัทไปเปรียบเทียบกับสินค้าของคู่
แข่งขันแล้วมีคุณสมบัติแตกต่างกัน และจะต้องรู้ว่าสินค้าเรามีอะไรเด่นกว่า
4) ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ (Product Benefit) พิจารณาว่าสินค้ามีลักษณะเด่นอย่างไรบ้าง และสินค้า
ให้ประโยชน์อะไรกับลูกค้าบ้าง ระหว่างการให้สัญญากับลูกค้า กับการพิสูจน์ด้วยลักษณะเด่นของสินค้า (ปณิศา มีจินดา และ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2554)
2. กลยุทธ์ราคา (Price Strategy) ราคา หมายถึง มูลค่าที่กำาหนดขึ้นมาให้กับผลิตภัณฑ์ ราคาเป็นปัจจัยสำาคัญ
ประการหนึ่งในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ซึ่งอาจดึงดูดลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อได้ทันที หรือชะลอการซื้อของลุกค้าได้เช่นกัน การ
ตั้งราคาจะทำาให้มีแนวทางในการวางนโยบายและกำาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการแตกต่าง
กันไปตามสภาพแวดล้อมและสถานการณ์เฉพาะกรณีไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการตั้งราคา ดังนี้ (ฉัตยาพร เสมอใจ และ ฐิติ
นันท์ วารีวนิช , 2551)
2.1 เพื่อการอยู่รอด (Survival) ในภาวะตลาดเข้าสู่ช่วงตกต่ำา และศักยภาพการผลิตสูง อาจต้องการเลือก
การตั้งราคาที่สามารถครอบคลุมรายจ่ายทั้งหมดและช่วยให้รักษาตลาดไว้
2.2 เพื่อเพิ่มรายได้ (Increasing Sales Revenue) ไม่เน้นกำาไร แต่เน้นรายได้สูงสุด ซึ่งเป็นการหวังกำาไร
ในระยะยาว
2.3 เพื่อสร้างกำาไรระยะสั้น (Current Profit Maximization) มุ่งเน้นการสร้างกำาไรในปัจจุบัน โดยไม่
มองกำาไรโดยรวมในระยะยาว
2.4 เพื่อสร้างรายได้หรือเพิ่มกระแสเงินสด (Current Revenue Maximization) กระตุ้นให้เกิดการซื้อ
ด้วยราคาต่ำา โดยมุ่งหวังให้มีรายได้และเกิดกระแสเงินสดหมุนเวียน
2.5 เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Increase Return on Investment) อัตราส่วนของอัตราผล
ตอบแทนการลงทุน คือ รายได้ – ค่าใช้จ่าย / ค่าใช้จ่ายการลงทุน ดังนั้นจะตั้งราคาสูงให้คุ้มกับการลงทุน
2.6 เพื่อกำาไรสูงสุด (Maximize Profit Margin) เน้นที่กำาไรต่อหน่วยสูง ไม่เน้นการขายปริมาณมาก
2.7 เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาด (Gain Market Share) กระตุ้นลูกค้าใหม่และดึงลูกค้าของคู่แข่งขันให้หันมา
ซื้อด้วยราคาต่ำา หรือราคาปกติใกล้เคียงกับคู่แข่ง แต่ใช้การส่งเสริมการตลาดเข้ากระตุ้น
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2.8 เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด (Maintain Market Share) รักษาระดับราคาไม่ตั้งราคาสูง แต่ดึงลูกค้า
ด้วยการส่งเสริมการตลาด
2.9 เพื่อเป็นผู้นำาด้านคุณภาพ (Quality Leadership) ใช้ราคาเป็นตัวสะท้อนถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้างตำาแหน่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้นำาด้านคุณภาพ
2.10 เพื่อรักษาสถานะ (Status Quo) เป็นการรักษาระดับราคา เพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะการเกิดสงคราม
ราคา และรักษาระดับกำาไรของธุรกิจ
2.11 เพื่อเจาะตลาด (Penetration) เป็นการเข้าถึงและกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายใหม่ให้เกิดการซื้อด้วยการ
ใช้ราคาต่ำา
2.12 เพื่อนำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด (New Product Launching) อาจใช้การตั้งราคาสูงเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ด้านคุณภาพ หรือตั้งราคาเพื่อสร้างส่วนแบ่งตลาด (ฉัตยาพร เสมอใจ และ ฐิตินันท์ วารีวนิช , 2551)
3. กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำาหน่าย (Place Strategy) ช่องทางการจัดจำาหน่าย หมายถึง กระบวนการในการ
จัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสิทธิในตัวผลิตภัณฑ์ จากผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค กระบวนการดังกล่าวมีผู้ผลิตอยู่ต้นทางของ
กระบวนการและผู้บริโภคอยู่ปลายทางของการเคลื่อนย้ายสิทธิในตัวผลิตภัณฑ์ โดยในระหว่างทางของกระบวนการนี้อาจมี
ตัวกลาง (Marketing Intermediaries) มาเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อให้การกระจายผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพขึ้นได้ (วิทวัส รุ่งเรืองผล, 2553) การจัดจำาหน่าย เป็นการดำาเนินงานของผู้บริหารการตลาด เพื่อนำาผลิตภัณฑ์
หรือบริการให้เคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ ในเวลาและสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งในปัจจุบันจะไม่ใช้วิธีการจัด
จำาหน่ายไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้โดยตรงเพียงวิธีเดียว แต่จะใช้วิธีการจัดจำาหน่ายผ่านช่องทางการจัดจำาหน่ายหรือผ่านคนกลาง
ทางการตลาด ที่เรียกว่าช่องทางการจัดจำาหน่ายสินค้า (พิบูล ทีปะปาล, 2549) ประกอบด้วย
3.1 ช่องทางการจัดจำาหน่ายสินค้าเพื่อการบริโภค โดยทั่วไปมี 4 ช่องทาง ซึ่งความยาวแตกต่างกันตาม
จำานวนของระดับการติดต่อซื้อขายกัน ดังนี้
3.1.1 ช่องทางศูนย์ระดับ (Zero – level channel) หรือช่องทางการตลาดโดยตรง เป็นช่อง
ทางที่ผู้ผลิตจะทำาหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์โดยตรงไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยไม่ผ่านคนกลาง
3.1.2 ช่องทางหนึ่งระดับ (One – level channel) เป็นช่องทางที่ผู้ผลิตขายผลิตภัณฑ์โดย
ผ่านคนกลางเพียงหนึ่งราย เช่น พ่อค้าปลีก
3.1.3 ช่องทางสองระดับ (Two – level channel) เป็นช่องทางซึง่ โดยปกติประกอบด้วยคนกลาง
สองราย ได้แก่ พ่อค้าส่ง และพ่อค้าปลีก
3.1.4 ช่องทางสามระดับ (Three – level channel) เป็นช่องทางซึ่งประกอบด้วยคนกลางสาม
ราย ได้แก่ พ่อค้าส่ง ขายให้แก่พ่อค้าส่งรายย่อย และพ่อค้าส่งรายย่อยจะขายให้แก่พ่อค้าปลีกอีกทอดหนึ่ง
3.2 ช่องทางการจัดจำาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ที่นิยมกันโดยทั่วไป คือ
3.2.1 ผู้ผลิตใช้พนักงานขาย เพื่อขายสินค้าโดยตรงไปยังลูกค้าอุตสาหกรรม
3.2.2 ผู้ผลิตขายผ่านผู้จำาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อนำาไปขายต่อแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมอีก
ต่อหนึ่ง
3.3.3 ผูผ้ ลิตขายโดยผ่านทางตัวแทนผูผ้ ลิตหรือสาขาการขายของผูผ้ ลิตเองโดยตรงเพือ่ ขายต่อ
ไปยังลูกค้าอุตสาหกรรมอีกต่อหนึ่ง (พิบูล ทีปะปาล, 2549) ทั้งนี้ธุรกิจจำาเป็นต้องพิจารณาถึงจำานวนคนกลางในช่องทาง
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(Number of intermediaries) หรือความหนาแน่นของคนกลางในช่องทางการจัดจำาหน่ายด้วย ในการพิจารณาเลือกช่อง
ทางการจัดจำาหน่ายจะมีกระบวนการ 3 ขั้นตอน (ปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2554) ดังนี้
1) การพิจารณาเลือกลูกค้ากลุ่มเป้าหมายว่าเป็นใคร
2) พฤติกรรมในการซือ้ ของกลุม่ เป้าหมาย เช่น ซือ้ เงินสดหรือเครดิต ต้องจัดส่งหรือไม่ ซือ้ บ่อย
แค่ไหน
3) การพิจารณาที่ตั้งของลูกค้าตามสภาพภูมิศาสตร์
4. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) การส่งเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุน
ให้การตลาดของกิจการเป็นไปได้สะดวกและส่งผลให้ยอดจำาหน่ายสูงขึ้น การทำาให้ผู้บริโภคหันมาใช้สินค้าและบริการของ
กิจการนั้น ซึ่งถือว่ามีบทบาทต่อความสำาเร็จของกิจกรรมทางการตลาด นอกจากจะต้องมีผลิตภัณฑ์ มีราคา มีช่องทางการจัด
จำาหน่ายแล้ว ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าของกิจการและเกิดความรู้สึกต้องการซื้อสินค้าของกิจการได้แก่ การ
ส่งเสริมการตลาด(สุดาพร กุณฑลบุตร, 2552) เช่น อิชิตันลุ้นรหัสรวยเปรี้ยง 60 วัน 600 ล้าน แจก iphone 5 และ ทองคำา
มูลค่า 1 ล้านบาท เป็นต้น ซึ่งในกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด อาจจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาด (Objectives of Promotion)
4.1 เพื่อแจ้งข่าวสาร (To Inform) เป็นการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจเป็น
คนกลางทางการตลาด สื่อมวลชน หรือผู้บริโภค เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบข้อมูล
4.2 เพื่อชักจูง (To Persuade) เป็นการสื่อสารเพื่อชักจูงหรือจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการซื้อ
สินค้า เช่น “เราจะไม่ยอมให้ใครขายถูกกว่า” หรือ “อร่อยจนหยุดไม่ได้”
4.3 เพื่อตอกย้ำาความทรงจำา (To Remind) เป็นการสื่อสารเพื่อต้องการเพียงย้ำาเตือนกลุ่มเป้าหมายให้
จดจำาตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์ จะได้นึกถึงตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เมื่อเกิดความต้องการซื้อ (วิทวัส รุ่งเรืองผล, 2553)
จากแนวความคิดและความสำาคัญของการตลาดทั้ง 4 กลยุทธ์ข้างต้น สรุปได้ว่าในอดีตสินค้าไม่ได้มีให้เลือกมากนัก
ลูกค้าไม่ได้มีความรู้มาก และไม่ได้มีช่องทางรับรู้ข่าวสารมากมายเหมือนกับปัจจุบันนี้ ผู้ประกอบการจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของ
การขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นส่วนใหญ่ มักจะมองว่าจะผลิตสินค้าอย่างไรให้มีต้นทุนต่ำา เน้นไปที่การใช้งาน สีสันสวยงาม
และคงทน แต่ไม่ได้มองถึงเรื่องของการให้บริการ โดยมุ่งเน้นไปที่ “ความพึงพอใจของลูกค้า” (Customer Satisfaction) ผู้
ประกอบการต้องติดตามวัดความพึงพอใจของลูกค้า แต่ความพึงพอใจอาจจะเกิดขึ้นง่ายและหายเร็ว เป็นความสัมพันธ์ระยะ
สั้น จึงจำาเป็นที่ผู้ประกอบการจะต้องทำาให้เกิดความภักดี (Loyalty) คือการซื้อหรือกลับมาใช้บริการซ้ำาและบอกต่อ ด้วยการ
ทำาให้พอใจบ่อยๆ ซึ่งเป็น ความสัมพันธ์ระยะยาว ในปัจจุบันปรากฏว่าสินค้าหลายตัวที่ผลิตขึ้นมาแต่ขายไม่ออก เพราะมองใน
แบบเดิมๆ โดยลืมมองในเรื่องที่ละเอียดอ่อนคือ“ความพึงพอใจ” ว่าผลิตภัณฑ์ (Product) หรือบริการ (Service)นั้น ตอบสนอง
ความคาดหวังหรือความพอใจของลูกค้าได้หรือไม่ ผู้ประกอบการต้องทำาให้ลูกค้าเกิด “ความผูกพัน” (Customer Engagement) ระหว่างกันด้วย ลูกค้าจะนึกถึงเราก่อน ถ้ามีใครต่อว่าลูกค้าจะช่วยแก้ต่างให้ ซึ่งลึกซึ้งเข้มข้นกว่าความภักดี ดังนั้น “การ
ฟังเสียงของลูกค้าหรือบริหารจัดการความต้องการของลูกค้า” (Voice of Customer Management) อย่างจริงจัง จึงมีความ
สำาคัญมาก ( โชติอนันต์ พฤทธิ์พรชนัน , ม.ป.ป.) นอกจากนี้แล้ว ยังมีอาวุธที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งในการทำาธุรกิจซึ่งปัจจุบัน
มีกลยุทธ์การตลาดต่างๆ มากมายให้เลือกเพื่อนำามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ แต่กลยุทธ์ที่ต้องถือเป็นต้นแบบทางการตลาด
อย่างแท้จริงคงจะหนีไม่พ้นกลยุทธ์การตลาด 8P เพราะนักธุรกิจทั่วโลกต่างยกนิ้วและให้การยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการ
ทำาการตลาดค่อนข้างสูงสามารถเห็นผลได้ชัดเจน อีกทั้งยังถือว่ากลยุทธ์นี้เป็นแม่บทในการพัฒนากลยุทธ์แบบต่างๆ ที่ออกมา
ตามหลังอีกด้วย (ณรงค์วิทย์ แสนทอง, ม.ป.ป.)
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กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mixs)
ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ ต้องทำาความรู้จัก ศึกษาและเรียนรู้ถึงกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ที่เรียกว่า 8
P ‘s ซึ่งประกอบด้วย
1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) ผลิตภัณฑ์ทด่ี ี คือ กุญแจสูค่ วามสำาเร็จของตลาด ผลิตภัณฑ์เป็นตัวแทน
ของความคาดหวังของผูบ้ ริโภค ผลิตภัณฑ์ตอบสนองความพอใจของสังคม ผลิตภัณฑ์ทป่ี ระสบความสำาเร็จมักมีการรับประกัน
ถึงคุณภาพทีส่ ามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค นัน่ ก็คอื ผลิตภัณฑ์มคี วามเหมาะสมกับตลาด สำาหรับนักการ
ตลาด ความหมายของผลิตภัณฑ์ถกู ตัดสินโดยความต้องการของผูบ้ ริโภค ซึง่ สามารถจำาแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ออกได้ดงั นี้
(ชาญชัย อาจิณสมาจาร, 2551)
1) สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) หมายถึง สินค้าที่ผู้บริโภคซื้อไปใช้ในชีวิตประจำาวัน มิได้
นำาไปผลิตหรือนำาไปจำาหน่ายต่อเพื่อหวังผลกำาไร โดยทั่วไปมักจะได้แก่ สินค้าสำาเร็จรูป สินค้าอุปโภคบริโภค สามารถแบ่งออก
ได้ 4 ชนิด คือ
1.1) สินค้าสะดวกซื้อ (Convenience Goods) เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคทำาการซื้อบ่อยครั้ง
เพราะต้องใช้ในชีวิตประจำาวันหรือมีการซื้ออย่างกะทันหัน ใช้ความพยายามในการซื้อน้อย เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก แป้ง
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ซึ่งประกอบด้วย
1.1.1) สินค้าหลักที่จำาเป็น (Staple Goods) เป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน ราคา
ไม่แพง มีการใช้บ่อย เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม น้ำามันพืช น้ำาปลา เป็นต้น
1.1.2) สินค้าทีซ่ อ้ื เฉพาะหน้า (Impulse Goods) เป็นสินค้าทีผ่ ซู้ อ้ื มิได้วางแผนการซือ้
สำาหรับการซือ้ ในแต่ละครัง้ แต่ซอ้ื เพราะได้รบั แรงกระตุน้ ในการซือ้ โดยทันทีทนั ใด ได้แก่ การจัดแสดงสินค้าราคาถูก ณ จุดขาย
1.1.3) สินค้าที่ซื้อตามความต้องการเร่งด่วน (Emergency Goods) เป็นสินค้า
สะดวกซื้อที่ผู้ซื้อไม่ได้วางแผนในการซื้อ แต่ซื้อเพราะความจำาเป็นเฉพาะอย่าง ผู้ซื้อจะตัดสินใจซื้อโดยไม่คำานึงถึงราคาและ
คุณภาพของสินค้า เช่น ร่มซื้อตอนฝนตก เมื่อประจำาเดือนมาก็รีบหาซื้อผ้าอนามัย เป็นต้น
1.2) สินค้าเปรียบเทียบซื้อ (Shopping Goods) เป็นสินค้าที่ผู้ซื้อมักจะทำาการเปรียบเทียบ
คุณภาพ ความเหมาะสม ราคา และรูปแบบความสวยงามจากแหล่งขายหลายแห่งก่อนการตัดสินใจซื้อ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า
กระเป๋า เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1.2.1) สินค้าที่มีความเหมือนกัน (Homogeneous Goods) เป็นสินค้าที่ผู้ซื้อเห็น
ว่ามีลักษณะพื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน ฉะนั้นการตัดสินใจซื้อจึงขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบด้านราคาที่ต่ำาที่สุดของสินค้าเป็นหลัก
เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น รองเท้านักเรียน เป็นต้น
1.2.2) สินค้าที่มีความแตกต่างกัน (Heterogeneous Goods) เป็นสินค้าที่ผู้ซื้อ
เห็นว่ามีลักษณะต่างกัน จึงต้องเปรียบเทียบด้านรูปแบบ คุณภาพ ความเหมาะสม ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีความสำาคัญกว่าด้าน
ราคา เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
1.3) สินค้าเจาะจงซื้อ (Specialty Goods) เป็นสินค้าที่ผู้บริโภควางแผนล่วงหน้า ในการซื้อ
มีความตั้งใจและพยายามในการซื้อสินค้านั้นมาก ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า การตัดสินใจซื้อจึงขึ้นอยู่กับชื่อเสียง
ของตรายี่ห้อ คุณภาพที่ดีของตราสินค้า สินค้าที่มีภาพพจน์ดี และความภูมิใจที่ได้รับจากการใช้สินค้าโดยไม่คำานึงถึงด้านราคา
เช่น รถยนต์ นาฬิกาโรเล็กซ์ เป็นต้น
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1.4) สินค้าไม่แสวงซื้อ (Unsought Goods) เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคยังไม่รู้จัก หรือรู้จักแต่ไม่คิด
จะซื้อ เพราะไม่มีความจำาเป็นต้องซื้อ เป็นสินค้าทีหายาก เช่น เครื่องฟอกอากาศ เครื่องกรองควันบุหรี่ เครื่องออกกำาลังกาย
ฯลฯ สินค้าไม่แสวงซื้อมีลักษณะ 2 ประการ คือ
1.4.1) ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผู้บริโภคยังไม่รู้จัก เช่น รถยนต์พูดได้ เป็นต้น
1.4.2) ผลิตภัณฑ์เก่าที่ผู้บริโภครู้จักแต่ไม่คิดจะซื้อ เพราะไม่มีความจำาเป็นต้องใช้
สินค้านั้น เช่น ประกันชีวิต เครื่องฟอกอากาศ เครื่องออกกำาลังกาย เป็นต้น (ชาญชัย อาจิณสมาจาร, 2551)
2) สินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Goods) หมายถึง สินค้าทีซ่ อ้ื เพือ่ ใช้ในการผลิต การให้บริการ หรือใช้ใน
การดำาเนินกิจการทีต่ อ้ งซือ้ จำานวนมาก ผูซ้ อ้ื ส่วนใหญ่ คือ องค์การหรือผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม (ประภาสิทธิ์ โกศินานนท์ , 2547)
2. กลยุทธ์ราคา (Price Strategy) ในการดำาเนินงานทางการตลาดนั้น การจำาหน่ายสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภคไม่ใช่
ขึ้นอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์และต้นทุนเพียงอย่างเดียว แต่ราคาขายเป็นปัจจัยที่มีผลหลายชนิดต่อผลิตภัณฑ์ เช่น การสร้างภาพ
ลักษณ์ การสร้างความเชื่อถือ จูงใจให้ผู้บริโภคซื้อ กิจการส่วน
ใหญ่จึงใช้ราคาเป็นกลยุทธ์ในการกระตุ้นให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ กลยุทธ์ในการกำาหนดราคาทางการตลาด
ในปัจจุบัน ประกอบด้วย
1) การตั้งราคาสูง หมายถึง การตั้งราคาขายให้สูง เพื่อให้เกิดกำาไรสูงสุดต่อกิจการ การที่จะตั้งราคาขายให้
สูงได้นั้น กิจการต้องมีจุดแข็งและโอกาสทางการตลาดสูงกว่าคู่แข่งขัน
2) การตั้งราคาให้ต่ำาเป็นบางช่วง หมายถึง การกำาหนดราคาขายให้ต่ำา เพื่อการดึงดูดให้ลูกค้าสนใจ
และหันมาซื้อผลิตภัณฑ์จากกิจการ หรือปรับราคาสินค้าเพื่อช่วงชิงลูกค้าจากคู่แข่ง
3) การตัง้ ราคาขายต่าำ ตลอดกาล บางกิจการมีนโยบายตัง้ ราคาสินค้าให้ตาำ่ เพือ่ เป็นผูน้ าำ ราคา การตัง้ ราคาให้ตาำ่
ของบางกิจการไม่ได้มกี ารลดคุณภาพลงไปด้วย แต่หมายถึง การขายสินค้าชนิดเดียวกับคูแ่ ข่งในราคาทีต่ าำ่ กว่าคูแ่ ข่งและเป็นการตัง้
ราคาต่าำ เป็นปกติ ไม่ใช้การลดราคาชัว่ คราวและขึน้ ราคาสูร่ ะดับปกติเหมือนการส่งเสริมการขาย (สุดาพร กุณฑลบุตร, 2552)
3. กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำาหน่าย (Place Strategy) ช่องทางการจัดจำาหน่าย หมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์ (สินค้า
หรือบริการ) ใด ๆ ที่เดินทางผ่านจากผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภคหรือผู้ใช้ อาจมีการผ่านคนกลางระดับต่าง ๆ ก่อนถึงมือผู้บริโภค
หรือหมายถึงกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำาให้สินค้าไหลผ่านจากผู้ผลิตไปถึงมือผู้บริโภค โดยผ่านคนกลางประเภทต่าง ๆ
และการจัดการเพื่อให้ช่องทางการจำาหน่ายเป็นไปโดยราบรื่นและรวดเร็ว ซึ่งทำาให้สินค้ากระจายไปอย่างทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่
อย่างกว้างขวางสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกช่องทางการจัดจำาหน่าย มีดังนี้
3.1) ลักษณะของผู้บริโภค ผู้บริโภคคนสุดท้าย (Ultimate Consumers ) มักนิยมซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภค จากร้านค้าปลีก สำาหรับผู้ใช้สินค้าในทางอุตสาหกรรม มักจะติดต่อซื้อสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิต
3.2) ลักษณะของสินค้า เป็นปัจจัยที่สำาคัญมากในการกำาหนดรูปแบบ เช่น สินค้าที่เน่าเสียง่าย หรือสินค้า
ที่อยู่ในสมัยนิยมนั้น จะต้องใช้ช่องทางการจัดจำาหน่ายที่สั้นที่สุด โดยการขายตรงให้กับผู้ค้าปลีกหรือผู้บริโภคคนสุดท้าย
3.3) ลักษณะอุปนิสัยในการซื้อ ผู้บริโภคบางคนชอบซื้อสินค้าในวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยซื้อคราวละมากๆ
ให้พอใช้ไปตลอดสัปดาห์ ผู้บริโภคบางคนก็นิยมซื้อแต่ของสดใหม่อยู่เสมอ
3.4) ลักษณะที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค ก็มีส่วนสำาคัญในการกำาหนดรูปแบบช่องทางการาจัดจำาหน่าย เช่น
ผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านที่ห่างจากถนนใหญ่มาก ๆ อาจต้องซื้อจากร้านค้าปลีกที่อยู่ใกล้บ้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้
จ่ายในการเดินทาง
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3.5) ลักษณะของผูผ้ ลิต ผูผ้ ลิตทีม่ ฐี านะทางการเงินมัน่ คง มีกจิ การขนาดใหญ่ อาจดำาเนินการขายสินค้าเอง
มีคลังสินค้าของตนเอง สามารถจัดจำาหน่ายและให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคหรือผู้ค้าปลีกได้โดยไม่จำาเป็นต้องผ่านคนกลางอื่น ๆ
3.6) ลักษณะแวดล้อมอื่น ๆ ผู้ผลิตบางรายอาจจะต้องเปลี่ยนช่องทางการจัดจำาหน่ายของตนเสียใหม่ ถ้า
รูปแบบเดิมที่ใช้อยู่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ นอกจากนี้การที่สไตล์ของผู้บริโภคเปลี่ยนไปย่อมมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ ดัง
นั้น ผู้ผลิตต้องปรับปรุงช่องทางการจัดจำาหน่ายให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน (จันทรา ยินดียม, 2548)
4. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) การส่งเสริมการตลาด หมายถึง กระบวนงานทางด้าน
การสื่อสารการตลาดระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อ เพื่อให้ข้อมูล ชักจูงใจ หรือตอกย้ำาเกี่ยวกับตัว
ผลิตภัณฑ์และตรายี่ห้อ รวมทั้งเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้สึกและพฤติกรรมของกลุ่ม
เป้าหมาย ประกอบด้วย
4.1) การโฆษณา (Advertising) เป็นการสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร จูงใจหรือตอกย้ำา
ตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์ โดยผู้ส่งสารเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางด้านสื่อโฆษณา
4.2) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมทางการตลาดทีก่ ระตุน้ ให้กลุม่ เป้าหมายเปลีย่ น
พฤติกรรม ทำาการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการด้วยรอบเวลาที่เร็วขึ้น ด้วยปริมาณที่มากขึ้น โดยมีการกำาหนดช่วงระยะเวลา
สิ้นสุดของรายการไว้อย่างแน่นอน ปกติการส่งเสริมการขายจะใช้การโฆษณาเข้ามาสนับสนุนในการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับ
รายการส่งเสริมการขาย เช่น รายการลดราคา แจกสินค้า ตัวอย่างแลกซื้อ ของแถม หรือรายการชิงโชค เป็นต้น
4.3) การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) เป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่มุ่งสร้างภาพพจน์และ
ทัศนคติที่ดีขององค์กร ผลิตภัณฑ์ และตรายี่ห้อต่อผู้บริโภค สื่อมวลชน สาธารณชน เป็นการสื่อสารที่ไม่ได้มุ่งเน้นในการ
ขายสินค้าอย่างการโฆษณา หรือการส่งเสริมการขาย โดยเชื่อกันว่าหากผู้บริโภคมีภาพพจน์ที่ดีต่อตรายี่ห้อหรือองค์กรแล้ว ผู้
บริโภคมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าและบริการภายใต้ตรายี่ห้อหรือองค์กรนั้น
4.4) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการสื่อสารที่สื่อตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเป็นราย
บุคคล เป็นการสือ่ สารสองทาง โดยมีช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายสามารถติดต่อสื่อสารกลับมาได้ เป็นการสื่อสารในลักษณะการ
สื่อสารสองทางที่ผู้รับสารสามารถพูดคุย สอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้โดยตรงกับผู้ส่งสาร
4.5) กิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Event Marketing) เป็นการจัดกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์พเิ ศษหรือสร้างกิจกรรมทางการตลาดทีเ่ ป็นเหตุการณ์พเิ ศษ อยู่ในความสนใจของคนส่วนใหญ่ หรือกระตุ้นให้คน
ส่วนใหญ่ในพื้นที่หนึ่งเกิดความสนใจ เป็นการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย (วิทวัส รุ่งเรืองผล, 2553)
5. กลยุทธ์บรรจุภัณฑ์ (Packaging Strategy) บรรจุภัณฑ์มีความสำาคัญเปรียบเสมือนเป็นหน้าตาของสินค้า ดัง
นั้นการออกแบบดีไซน์รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำาคัญอย่างหนึ่ง หลักสำาคัญที่ควรต้องคำานึงถึงเมื่อทำาการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ตามแผนการกลยุทธ์นี้คือต้องมีความสวยงามเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งโดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งเมื่อนำา
ไปวางข้างกันบนชั้นวางสินค้า จึงจะถือว่ากลยุทธ์นี้ประสบความสำาเร็จ
6. กลยุทธ์การใช้พนักงานขาย (Personal Strategy) พนักงานขายเป็นอีกหนึง่ กลยุทธ์ทจ่ี ะช่วยทำาให้ยอดขายทะยานไต่
ระดับพุง่ สูงขึน้ การขายสินค้าโดยใช้พนักงานถือเป็นศิลปะการขายขัน้ สูงทีไ่ ม่สามารถลอกเลียนแบบได้งา่ ยๆ พนักงานขายทีม่ คี วามรู้
ความสามารถบวกกับประสบการณ์จะมีเทคนิคการจูงใจลูกค้าให้เข้ามาสนใจและนำาพาไปสู่ action หรือคือการตัดสินใจซือ้ ในทีส่ ดุ
7. กลยุทธ์ข่าวสาร (Public Relation Strategy) กลยุทธ์ข่าวสารจะช่วยอำานวยผลในเรื่องภาพลักษณ์และเพิ่ม
ทัศนคติในเชิงบวกให้กบั ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ขา่ วสารเหมาะกับยุคโลกไร้พรมแดนอย่างในปัจจุบนั การสือ่ สารคือกุญแจสำาคัญ ทีน่ าำ
ไปสูป่ ระตูความสำาเร็จ เพราะสภาพแวดล้อมและการใช้ชวี ติ ของผูค้ นในสังคมเมืองและชนบทถูกแวดล้อมไปด้วยสือ่ ต่างๆ มากมาย
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การใช้กลยุทธ์ข่าวสารเข้ามาเป็นทัพเสริมอีกแรงหนึ่งจะช่วยอำ านวยผลในเรื่องภาพลักษณ์และเพิ่มทัศนคติในเชิงบวกให้กับ
ผลิตภัณฑ์ด้วย
8. กลยุทธ์การใช้พลัง (Power Strategy) พลัง หมายถึง อำานาจในการต่อรองและควบคุม ซึง่ ดูเหมือนจะเป็นสิง่ ทีย่ าก
ทีส่ ดุ ในการเนรมิตให้เกิดขึน้ แต่กเ็ ป็นสิง่ จำาเป็นและขาดเสียไม่ได้ในองค์ประกอบ P ส่วนสุดท้ายนี้ เพราะอำานาจต่อรองจะเป็นพลัง
พิเศษทีน่ าำ มาใช้ตอ่ รองแลกเปลีย่ นผลประโยชน์ทางการค้าให้บริษทั ได้รบั ข้อเสนอทีด่ ที ส่ี ดุ (ณรงค์วทิ ย์ แสนทอง, ม.ป.ป.)
จากกลยุทธ์สว่ นประสมทางการตลาด 8 P ‘s ข้างต้น ผูป้ ระกอบการหรือเจ้าของธุรกิจจำาเป็นต้องศึกษาถึงพฤติกรรมและ
กระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค (Consumer buying decision process)ซึง่ ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน (ปณิศา มีจนิ ดา และ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ,2554) ดังนี้
ตอนที่ 1 ขั้นก่อนการซื้อ (Pre-purchase stage)
ขัน้ ที่ 1 การรับรูค้ วามต้องการ / ปัญหา (Need / Problem Recognition) เป็นขัน้ ตอนแรกของกระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ เกิดขึน้ เมือ่ บุคคลระลึกถึงความแตกต่างระหว่างสิง่ ทีม่ อี ยูก่ บั สิง่ ทีต่ อ้ งการซึง่ เกิดจากสิง่ กระตุน้ ทัง้ ภายในและภายนอก
โดยบุคคลจะเรียนรูถ้ งึ วิธกี ารจัดการกับสิง่ กระตุน้ จากประสบการณ์ในอดีต ทำาให้เขารูว้ า่ จะต้องตอบสนองต่อสิง่ กระตุน้ ทีเ่ กิดขึน้
อย่างไร
ขั้นที่ 2 การค้นหาข้อมูล (Information Research) เมื่อบุคคลรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหาแล้ว จะ
ค้นหาวิธีการที่จะทำาให้ความต้องการได้รับการตอบสนอง การค้นหาอาจกระทำาขึ้นโดยสัญชาตญาณหรืออาจต้องศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นที่ 3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) หลังจากที่ได้ค้นหาข้อมูลแล้ว ผู้บริโภค
ต้องประเมินตัวเลือกสินค้า/บริการที่มีก่อนตัดสินใจ ในขั้นนี้ผู้บริโภคต้องกำาหนดเกณฑ์พิจารณาการเลือก อาจเป็นเกณฑ์ตาม
หลักเหตุผล เช่น ราคา ความคงทน หรือคุณสมบัติสินค้า เป็นต้น หรือ เป็นความพอใจส่วนบุคคล เช่น ชื่อเสียงของตรา รูป
แบบ สี เป็นต้น
ตอนที่ 2 ขั้นการซื้อ (Purchase Stage)
ขั้นที่ 4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ในขั้นนี้ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ตรงตาม
ความต้องการและมีความรู้สึกชื่นชอบมากที่สุด โดยผู้บริโภคจะตั้งคำาถามกับตนเองว่าจะซื้อหรือไม่ (Whether) จะซื้อตราใด
(What) จะซื้อจากผู้ขายรายใด (Which) เหตุใดจึงต้องซื้อ (Why) จะซื้อเมื่อใด (When) จะซื้อที่ใด (Where) จะซื้อย่างไร
(How) จะซื้อเท่าใด (How much) จะซื้อบ่อยเท่าใด (How often) จะใช้เวลาเท่าใด (How long)
ตอนที่ 3 ขั้นภายหลังการซื้อ (Post-purchase stage)
ขั้นที่ 5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หลังจากที่ตัดสินใจซื้อสินค้า / บริการ
แล้ว ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบคุณค่าที่ได้รับจากการบริโภคผลิตภัณฑ์กับความคาดหวัง ซึ่งผลตอบรับของผู้บริโภคจะมี 4 รูป
แบบ คือ ชื่นชมยินดี ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความสับสนภายหลังการซื้อ
สรุป

ในปัจจุบันการพิชิตใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย มีการเข่งขันกันสูงเพื่อแย่งชิงลูกค้าของคู่แข่งขันมาเป็นลูกค้าของตนเอง
มิใช่เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่ต้องระยะเวลายาวนานและตลอดไป รวมทั้งต้องให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อสินค้าและ
ต่อกิจการด้วย ทั้งนี้ เพราะลูกค้าจะให้ความสำาคัญกับการบริการหลังการขายและการสร้างความพึงพอใจ นอกจากนี้กิจการหรือ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจต้องสร้างสัมพันธภาพอันดีกบั ลูกค้า แสดงความจริงใจอย่างเปิดเผย ไม่ใช่คดิ แต่จะขายของเพียงอย่างเดียว
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แต่ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า อธิบายข้อโต้แย้งต่าง ๆ ของลูกค้าอย่างจริงใจ ตลอดจนให้คำาแนะนำา
วิธีการใช้สินค้าอย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการธุรกิจ หรือพนักงานขายต้องมีจิตสำานึกและความสามารถในการให้
บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวคิดหลักในการทำาธุรกิจ คือ ต้องเข้าใจ และเข้าถึงลูกค้าหรือผูบ้ ริโภค รวมทัง้ พยายามดึงลูกค้าให้เข้ามามีสว่ นร่วม
กับธุรกิจ ไม่วา่ จะด้วยวิธกี ารใดก็ตาม จึงจะเป็นโอกาสในการสร้างความจงรักภักดีได้ การพิชติ ใจลูกค้าด้วยกลยุทธ์ตา่ งๆ ทีก่ ล่าวมา
ข้างต้น ผู้ประกอบการธุรกิจต้องศึกษา และทำาความเข้าใจเพื่อนำามาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากการ
ทำางานที่มีประสิทธิภาพในยุคที่มีการแข่งขันสูง ต้องใช้เหตุผลและมีข้อมูลที่ดีสำาหรับการตัดสินใจ เพื่อความได้เปรียบในด้าน
การแข่งขัน ซึ่งจะเป็นโอกาสในการเอาชนะคู่แข่งขันและการพิชิตใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายการอ้างอิง
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