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ดร.บ4ญเก6ยรต ทบทวนเรองท6ไดCแนะนFาไปในครIงกJอน ๆ เชJน
กลยทธ (Strategy) ซMงเราจะม6กลย4ทธไดC กPตJอเมอเราม6คJแขJง แตJจะทFาอะไรตCอง
ไมJไปทFารCายคJแขJง อาจทFาใหCคJแขJงเจรญไปพรCอมกบเรากPไดC
การทFาการตลาดใหCไดCด6 ตCองค นงถงผบรโภค และค!แข!ง ตลอดเวลา นอกจากน6I
ยงตCองม6การกFาหนดว%ตถประสงค (Objective) ไวCดCวย ซMงควรม6มากกวJาวตถ4ประสงค
เด6ยว เวลาเราทFาอะไรจะตCองคFานMงถMงวตถ4ประสงคเหลJาน6Iตลอดเวลา ซMงจJะทFาใหCเกด
ประโยชนท6มากขMIน
Differentiation Strategy คอการทFาอะไรท6แตกตJาง โดยท6ตCองแตกตJางแลCวด6
ดCวย
Brand Strategy คอการวางหมาก วางแผนกบ Brand นIน วาง Positioning หรอ
วางตFาแหนJงทางใจของผCบรโภค ของลกคCา โดยสJวนน6IตCองม6การวจยผCบรโภคพรCอมทIงการ
แปลผลการวจยอยJางละเอ6ยดอJอนประกอบดCวย เพอทFาใหCเรามองเหPนตFาแหนJงของตวเอง
และเขCาใจผCบรโภคโดยรวม
การรบรCของผCบรโภคท6บางครIงเบ6ยงเบนไปจากความจรง สJวนหนMงมาจากอทธพล
ของสอสารมวลชน หรออาจเกดจากการสรCางขJาวของคJแขJง
อย! ท ต%วเป9นลกค แต!ใหเข ใจคว มตองก รของลกค : การคดแบบทFาตว
เปUนลกคCา จะทFาใหCแผนการตลาดท6เราวางไวCทFาไดCลFาบากขMIน บางครIงทFาแลCวไมJม6กFาไร
หรอม6กFาไรกPไมJมากเทJาท6ควร เพราะลกคCาไมJไดCมาทFาธ4รกจเหมอนกบเรา ลกคCาเปUนผCซIอ
สนคCา ยงซIอไดCของด6ราคาถกกPจะด6 หรอไดCฟร6เลยยงด6ใหญJ ลกคCาจMงม6บทบาท หรอสถานะ
ท6ตJางจากคนทFาธ4รกจ
แตJกPยงม6คนท6ทFาธ4รกจอ6กมากท6คดทFาตวเปUนลกคCา ไมJกลCาขMIนราคาสนคCา ทIง ๆ ท6
ตCนท4นสนคCากPสงขMIน มวแตJไปคดวJาหากขMIนราคาสนคCาลกคCาตCองไมJชอบแนJ ๆ เลย ซMงกPเปUน
ความจรงเพราะคงไมJม6ลกคCาคนไหนชอบใหCขMIนราคาสนคCา ยงหากไปฟWงลกคCามาเยอะ ๆ
ยงไมJกลCาขMIนราคาใหญJเลย เหลJาน6IเปUนการคดแบบทFาตวเปUนลกคCา
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ความตCองการของลกคCาม6มากมาย เชJน ตCองการของด6 ตCองการของถก หาซIอไดCงJาย
ยงสJงถMงบCานยงด6 ฯลฯ แตJคนทFาธ4รกจคงไมJสามารถตอบสนองไดCครบท4กเรอง ยงถCาเปUน
เรองราคา ของด6แตJขายแลCวไมJไดCกFาไรเลยคงไมJไดC เพราะนกธ4รกจตCองม6หนCาท6สรCางผล
กFาไรใหCกบองคกรดCวย คนเราตCองการความเจรญกCาวหนCากนท4กคน กFาไรกPเปUนปWจจยหนMงท6
ทFาใหCเกดความเจรญ ม6เงนไปจJายพนกงาน ม6เงนไปขMIนเงนเดอนใหCพนกงาน ม6โอกาสไป
พฒนาบรษท ไปพฒนาบ4คลากร
บรษทใดท6ม6กFาไรนCอย ผลจากกFาไรนCอยกPคอดอกเบ6Iยสง เพราะธนาคารเวลาจะปลJอย
เงนใหCบรษทกFาไรนCอยจะรCสMกวJาม6ความเส6ยงสง ธนาคารกPจะคดดอกเบ6Iยสง MOR บวกเยอะ
ๆ สJวนบรษทท6กFาไรด6 ๆ MOR กPจะลบ บรษทท6ทFากFาไรนCอย ๆ จะทFาอะไรจMงยากลFาบากไป
หมด อตราการ Turn Over ของพนกงานกPจะมาก เพราะเงนเดอนขMIนนCอย
ดร.บ4ญเก6ยรต จMงแนะนFาไมJใหCไปคดแบบเอาตวเองเปUนลกคCา แตJตCองเขCาใจวJาลกคCา
ตCองการอะไร แลCวสนองลกคCาเทJาท6เราสามารถสนองไดC และตCองม6กFาไร
แตJกPม6 Discount Store บางแหJงใชCวธ6การขายในราคาท6ขาดท4น ซMงลกคCากPชอบมาก
กลย4ทธน6Iสมมตเขาม6สนคCาแสนรายการ เขาเอามาลด 10 รายการ บางท6ลดนดเด6ยว บางท6
กPจาF กดจFานวนซIอ แลCวกPประกาศออกไป ทFาขJาวออกไป คนกPแหJมาซIอและคดวJาไหน ๆ มา
แลCว กPซIออยJางอนแถมไปดCวยเลย กลย4ทธการตลาดน6IทาF เพอ
1. ดMงผCบรโภคท6ชอบของถก
2. เปUนการสรCางขJาว
สFาหรบการตลาดของแตJละสนคCาหรอแตJละบรการ จะตCองใชCจ4ดท6ไมJเหมอนกน จะ
เอาท6เร6ยนมาทIงหมดไปประย4กตใชCกบจ4ดใดจ4ดหนMงกPคงไมJใชJ เวลาทFาการตลาด เราตCอง
ตIงความคด ตCองเชอวJาตวเราคดเองไดC แลCวเมอถMงจ4ดน6IตCองใชCอะไร ดMงเฉพาะตรงนIนมาใชC
ใชCองคความรCใหCเหมาะสมกบแตJละเงอนไข
Customer Value, Satisfaction, Loyalty, Dealing with Competitor
Customer Value การสรCางค4ณคJาของลกคCาท6รCสMกตJอเรา ม6ความพMงพอใจ และม6
Loyalty หรอกPคอความภกด6ตJอสนคCา ซMงประกอบดCวยปWจจยตJอไปน6I
1. ค4ณภาพด6อยJางสมFาเสมอ แตJบางครIงทIง ๆ ท6ค4ณภาพคงเดม ลกคCากลบคดวJา
ค4ณภาพลดลงเพราะความเคยชนของลกคCาเอง เชJน กลนหอมของสนคCา เมอลกคCา
ใชC ๆ ไปจนเกดความเคยชนกPจะรCสMกวJากลนหอมของสนคCาไมJหอมเหมอนเดม เรองน6I
ตCองใชCหลกจตวทยาชJวย เชJน โฆษณาวJากลนของสนคCาของเราหอม พอดมกลนกP
ม6ดอกไมCโปรยออกมาเลย เหลJาน6Iม6ผลตJอจตวทยาของลกคCาทIงสIน
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การโฆษณากPม6สJวน การโฆษณาอยJางถกทศถกทาง ในทศทางท6ทFาใหCเกดความ
พอใจ กPสามารถสรCางความภกด6 (Loyalty) ไดCดCวย เพราะสมม4ตหากเราไวCใจคน ๆ หนMง คน
ๆ น6IสนทกบเราเปUนญาตเรา เมอเท6ยบกบคนท6อยJไกล ๆ เราจะเชอใจใคร เราคงเชอใจคนท6
ใกลCตว คนท6เจอกนบJอย ๆ เรากPจะเชอใจเขามากกวJา
น6Iคอพฤตกรรมของมน4ษย Loyalty เกดจากการท6เขาไดCใชCสนคCาเราบJอย ๆ และสนคCา
ตวนIนไมJไดCทFารCายเขา เขากPจะม6แนวโนCมท6จะภกด6กบสนคCาของเรา เพราะวJาเขาใชCบJอย ๆ
เขาใชCอยJนาน เกดความภกด6 แตJย4คน6IจะตCองม6การโฆษณาเพอตอกยIFา แมCวJาเขาใชCบJอย ๆ
เขาภกด6อยJแลCว กPจะตCองตอกยIFาดCวยโฆษณา เพราะคJแขJงม6มาก ม6สนคCาใหมJเขCาตลาดอยJ
เรอย ๆ ค4ณภาพด6กวJาของเดมหรอเปลJาไมJรC แตJบอกด6กวJา คนกPซIอแลCว เพราะชอบลอง
ของใหมJ Packaging สวยกวJา กลนหอมกวJา หรอหอมแตกตJางกวJา คนกPกระโดดไปหาของ
ใหมJแลCว ทIง ๆ ท6ของเกJาเขากPยงชอบ ไมJไดCม6ปWญหาอะไร แตJขอลองของใหมJกJอน ถCาของ
ใหมJไมJม6อะไรท6แตกตJางจMงจะกลบมาใชCของเกJาบางสJวน
2. กจกรรมท6สอดคลCองกบลกคCา ตCองเลอกใหCสอดคลCองกบ Life Style ของลกคCากล4Jม
ใหญJ
3. การบรการหลงการขาย (After Sale Service)
4. ม6ภาพลกษณท6ด6เมอใชCสนคCา โดยอาจใชC Presenter ท6สอดคลCองกบภาพลกษณท6
เราตCองการ และไมJใหCสนคCาถกใชCโดยกล4Jมคนท6ไมJเหมาะสม (Negative Reference)
5. การตIงราคาท6เหมาะสม
6. บรการลกคCาแบบแขก VIP
7. ความค4Cนเคย โฆษณากPสามารถสรCางความค4CนเคยใหCกบลกคCาไดC
8. มารยาทของพนกงานขาย ซMงสามารถสรCางความพMงพอใจใหCกบลกคCาไดCโดยตรง ซMง
จ4ดน6IถCาทFาไดCด6คนอนจะมาลอกเล6ยนแบบไดCยาก
ดร.บ4ญเก6ยรต เนCนยIFาถMงสงท6เราศMกษากนมา ถCาเรารCเพ6ยงหวขCอซMงม6เยอะแยะไปหมด
แตJไมJสามารถนFามาประย4กตใชCไดC กPจะไมJม6ประโยชน ดงนIนในการทFาสนคCาหรอธ4รกจตJาง ๆ
ขอใหCเราดMงองคความรCท6ม6อยJมาประย4กตใชCใหCไดCดCวยความมนใจ ยงเรองการตลาดเปUน
เรองเก6ยวกบพฤตกรรมมน4ษย ซMงตวเราเองกPเปUนมน4ษย เราจMงรCเรองพวกน6IกนอยJแลCว หลก
ของการทFาการตลาด คอ ตCองเขCาใจคนโดยเฉพาะผCบรโภค และตCองกลCาทFางานของ
อนาคต ตCองกลCาคด กลCาทFาในสงท6ยงไมJม6ใครทFา ยงไมJม6ใครคด ขอใหCมนใจในตวเองวJา
เราทFาการตลาดไดCสFาเรPจ
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Dealing with Competitor การบรหารจดการกบคJแขJง โดยเราจะตCองรC
1. Background ของเขาท6สอดคลCองกบการแขJงขน เชJน เขาอยJมาก6ปqแลCว เขาเปUนคน
อยJางไร
2. จ4ดอJอนของคJแขJง
3. จ4ดเดJนของคJแขJง
4. ขCอมลคJแขJง เชJน Market Share
5. ฐานะทางการเงนของคJแขJง
6. Activity ของคJแขJง
7. Positioning ของคJแขJง
8. พIนฐานการศMกษาของผCบรหาร ของคJแขJง
9. ประสบการณของคJแขJงกPม6สJวน
แตJบางคนแมCม6ประสบการณแตJกPยงชอบจCางมอโปร (Professional) เพราะคดวJา
ตนเองทFาไดCเทJาท6เร6ยนมา อะไรท6ไมJไดCเร6ยนมาจะทFาไมJไดC ซMงบางครIงมอโปรกPไมJ
สามารถทFาใหCบรรล4ผลสFาเรPจไดCเชJนกน
10.พIนฐานของครอบครว ฐานะของครอบครว อาช6พ
11.ทศนคต Attitude เชJน ชอบอะไร ไมJชอบอะไร ม6 Life Style เชJนใด
12.ความฉลาดเฉล6ยว Intelligent
13.Team Work ของคJแขJง
14.ขนาดขององคกร Sizing
15.ตวผCถอหCน
16.ตCนท4นสนคCา
17.นโยบายการจJายเงนเดอน
18.ลกษณะของท6ทFางาน
19.Industrial Espionage การจารกรรมดCานธ4รกจ ซMงม6ทIงแบบผดและไมJผดกตกา
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