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บทคัดย่อ

	 การวางแผนถอืเป็นสิง่ส�าคญัและเป็นขัน้ตอนแรกของทกุกระบวนการ		ดงันัน้การท�าการตลาดทีด่มีกัเกดิจากการวางแผนการตลาด
ทีด่	ี	การวางแผนการตลาดทีน่่าสนใจนัน้ควรเริม่จากการวเิคราะห์ความสามารถหลกัขององค์กร	(Core	Competency)	ซึง่เป็นพนัธกุรรม	
(DNA)	เฉพาะที่ไม่มีใครเหมือนและยากที่จะเลียนแบบ		หาจุดแข็งขององค์กรให้พบโดยเร็วและน�าประเด็นดังกล่าวมาพัฒนาให้โดดเด่น
เหนือกว่าคู่แข่ง	ในขณะเดียวกันจะต้องมีการวางแผนปฏิบัติการ	(Action)	ที่ตอบโจทย์และน่าสนใจ	ท้ายที่สุดจะต้องมีการประเมินอย่าง
เคร่งครัดและสามารถน�าไปเป็นปัจจัยเริ่มต้นที่ดี	(Input)	ในการท�างานครั้งต่อไป

Abstract

	 Planning	is	considered	an	important	and	the	first	step	of	every	campaign.	Therefore,	good	marketing	comes	from	
good	planning.	An	interesting	marketing	plan	starts	from	analyzing	core	competency,	a	unique	and	unduplicated	DNA.												
A	company’s	core	competency	should	be	discovered	immediately	and	developed	distinctively.	At	the	same	time,		action	
plan	must	also	be	well	executed	and	interesting.	Finally,	strict	evaluation	will	lead	to	the	positive	input	of	the	next	campaign.

บทน�ำ

	 การวางแผนการตลาด	(Marketing	Plan)	 ถือเป็นแผนที่หลักที่ส�าคัญในการท�าการตลาดในทุกองค์กร	 และเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดที่
นักการตลาดรวมถึงนักธุรกิจทุกคนต้องให้ความสนใจ	 แผนการตลาดนั้นก็เปรียบเสมือนแผนยุทธศาสตร์การรบซึ่งนักการตลาดในฐานะ
ขนุพลจะต้องยดึและปฏบิตัติาม	ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นแหล่งความรูท้ีส่ามารถแบ่งปันให้กบัพนกังานในแผนกต่างๆ	ได้รบัทราบอย่างเข้าใจ
ง่าย	เนื้อหาสาระในแผนการตลาดที่ดีนั้นจะต้องรวมเรื่องราว	เหตุการณ์	สถานการณ์ต่างๆ	การวิเคราะห์ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์
ตนเอง	วิเคราะห์คู่แข่ง	รวมถึงวิเคราะห์ธุรกิจ	รวมกลยุทธ์ที่น่าสนใจ	รวมแผนงานต่างๆ	ที่ชัดเจน	รวมถึงรวมการชี้วัดทางการตลาดที่
สามารถวัดและประเมินผลได้	 หลายบริษัทที่มีแผนการตลาดน่าสนใจจนได้รับรางวัลระดับในประเทศ	 และยังคงเป็นผู้น�าตลาดมาโดย
ตลอด	 ก็มีเป็นจ�านวนมาก	 ถือได้ว่าประสบความส�าเร็จในการวางแผนการตลาดและปฏิบัติตามแผน	 ตรงกันข้ามยังมีอีกหลายบริษัทที่
แผนการตลาดนั้นดูดี	 ละเอียด	 และน่าสนใจ	 แต่ท�าไมบริษัทเหล่านั้นถึงเป็นบริษัทที่ประสบปัญหาทางการตลาดมาโดยตลอด	 และเป็น
สินค้าที่ไม่มีกลยุทธ์อะไรใหม่ๆ	เป็นแต่ผู้ตามในตลาด	นั่นเป็นเพราะความไม่เคร่งครัด	การไม่เห็นถึงความส�าคัญ	และไม่มีค�ามั่นสัญญา
กับตนเองในการท�าตลาด	(Commitment)	จึงได้แต่เขียนแผนการตลาดที่ดูดีตามหลักการเท่านั้น	แต่การปฏิบัตินั้นกลับล้มเหลว	ดังนั้น
การบริหารการตลาดที่ประสบความส�าเร็จที่แท้จริงนั้น	จะต้องมีแผนที่	(Map)	ที่ดี	ปฏิบัติอย่างถูกทิศทาง	ทั้งนี้เพื่อการรบอย่างชนะอย่าง
ยั่งยืนนั่นเอง
	 บทความนี้จึงขอน�าเสนอแนวทางส�าหรับท่านผู้อ่านที่สนใจในการเริ่มเขียนแผนการตลาด	 เพื่อเตรียมพร้อมในการวางแผนการ
ตลาดของบริษัทหรือธุรกิจให้ตรงประเด็นและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น	
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“แผนกำรตลำด” จะต้องเริ่มจำกสิ่งที่มี + ควำมท้ำทำย

	 การวางแผนการตลาดนั้นจะต้องเริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดที่
องค์กรนัน้ๆ	ม	ีนกัการตลาดหลายท่านวางแผนการตลาดในระดบั
ใหญ่โตมากเกนิไป	โดยไม่ค�านงึถงึศกัยภาพของธรุกจิทีค่วรจะเป็น	
แผนการตลาดนั้นก็ถือว่าเป็นแผนที่ไม่ดีเนื่องจากท�าไม่ได้	 ไม่ตรง
กับสภาพความเป็นจริง	 หรือบางครั้งแผนการตลาดได้ถูกวางใน
ระดับเล็กเกินไป	 ในขณะที่ศักยภาพขององค์กรนั้นค่อนข้างสูง	 ก็
ถือว่าเป็นแผนการตลาดที่ไม่ท้าทายได้เช่นกัน	ดังนั้นก่อนวางแผน
การตลาด	นักการตลาดควรที่จะ	“ยึด”	จากสิ่งที่มีเป็นอันดับแรก	
กล่าวคือนักการตลาดจะต้องเข้าใจองค์กร	 เข้าใจในศักยภาพ	
เข้าใจในสภาพแวดล้อมทีม่ผีลต่อธรุกจิทัง้หมดก่อน	จงึจะสามารถ
เริ่มวางแผนการตลาดได้	
	 แผนการตลาดของหลายธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จนั้น	
โดยมากจะเริ่มมาจากการวิเคราะห์ถึงความสามารถหลักของ
องค์กร	(Core	Competency)	ก่อนที่จะด�าเนินการวางแผน	ซึ่ง
การวางแผนจากทรพัยากรทีม่หีรอืความสามารถหลกัขององค์กรที่
มเีฉพาะนัน้	ถอืได้ว่าเป็นแผนการตลาดทีย่ัง่ยนืมากทีส่ดุในปัจจบุนั	
เพราะองค์กรแต่ละองค์กรมีโครงสร้าง	หรือมีพันธุกรรม	(DNA)	ที่
โดดเด่นไม่เหมอืนกนั		และการแข่งขนัในปัจจบุนัไม่ท�าให้ธรุกจิอยู่
ได้อย่างยั่งยืนเพราะแข่งขันในทุกด้านเหมือนกันทุกประการไม่ว่า
จะองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ	่ เช่น	 ด้านผลิตภัณฑ์	 ราคา	 ช่อง
ทางการจัดจ�าหน่าย	การส่งเสริมการตลาด	รวมถึงการบริการ	ดัง
นัน้การทีอ่งค์กรจะอยูไ่ด้ยัง่ยนืทีส่ดุ	นอกจากจะต้องสร้างความแตก
ต่างในประเดน็ดงักล่าวแล้ว	ยงัจะต้องยดึถอืในสิง่ทีต่นเองมใีนขณะ
ที่คู่แข่งไม่มีด้วย	แม้ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กก็ตาม			
	 หากวางแผนการตลาดโดยยึดถือจาก	DNA	 ที่มีลักษณะ
เฉพาะและโดดเด่นขององค์กรที่นักการตลาดค้นพบแล้ว	 สิ่งที่จะ
ได้รับต่อมาก็คือแนวทางในการท�าการตลาดที่แปลกใหม่	 ไม่มี
บริษัทใดที่เหมือน	 ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความคิดสร้างสรรค์นั่นเอง	
เช่น	เซ็ปเป้	บิวติ	ดริ้งค์	จากบริษัททรัพย์อนันต์	 เยเนอรัล	ฟู้ดส์	
จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติไทยรายย่อย	 เน้นถึง	DNA	 ของ
ผลติภณัฑ์อย่างชดัเจน	คอืเน้นเรือ่งของคณุประโยชน์ทีล่กูค้าจะได้
รับ	 ในการเป็นเครื่องดื่มที่ผสมไฟเบอร์	 เน้นเรื่องสุขภาพ	การขับ
ถ่าย	เน้นออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม	คงทน		ที่ส�าคัญคือเน้น
การสร้างผูน้�าเสนอสนิค้า	หรอืพรเีซน็เตอร์ทีน่่าสนใจคอืแพนเค้กที่
ถือว่าเป็นต้นแบบของผู้หญิงยุคใหม่	 ในขณะที่บริษัทไม่ได้มีงบ
ประมาณมากมายนัก	เน้นปากต่อปาก	นอกจากนี้เมื่อบริษัทได้รับ
รายได้มาจ�านวนหนึ่งก็มีงบประมาณการตลาดจัดรายการส่งเสริม
การขายภายใต้ชื่อว่า	บิวติ	ดริ้งค์	 รวยตลอดชาติ	 เข้ามากระตุ้น
ตลาด	โดยร่วมกับ	Work	Point	ของคุณปัญญา	นิรันดร์กุล	เพื่อจับ

รางวัลในรายการชิงร้อยชิงล้าน	 จนสามารถก้าวขึ้นสู่แท่นผู้น�า
อันดับหนึ่งในตลาดเครื่องดื่มประเภทเครื่องดื่มทางเลือก	
(Functional	Drink)	ด้วยส่วนแบ่งการตลาดกว่า	60%	ในต้นปี	2553		
	 นอกจากนี้แผนการตลาดของธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จ	
จะต้องมคีวาม	“ท้าทาย”	ต่อองค์กรในระดบัหนึง่	ดงัทีก่ล่าวไว้แล้ว	
ว่าต้องพจิารณาถงึงบประมาณ	ทรพัยากร	และศกัยภาพของธรุกจิ
ประกอบกันด้วย	

“แผนกำรตลำด” จะต้องมีกำรวิเครำะห์อย่ำงดี ละเอียด และน�ำ

ไปใช้ประโยชน์ได้ง่ำยที่สุด

	 การวิเคราะห์ในแผนการตลาดนั้น	 สิ่งที่ส�าคัญคือการ
วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ	 ของธุรกิจ	 ซึ่งผู้เขียนขอแบ่งเป็น
ประเด็น	ดังนี้
 1. กำรวิเครำะห์ธุรกิจ:	 นักธุรกิจ	 นักการตลาดจะต้อง
วิเคราะห์ธรุกจิที่เราอยู่	ตลาดกวา้งขนาดไหน	(มูลคา่ตลาดเท่าใด)	
อัตราการเติบโตของตลาดภายใน	3	ปีก่อนหน้าเป็นอย่างไร	ร้อย
ละเท่าไร	(หากมีการท�าเป็นแผนภูมิหรือกราฟจะท�าให้มีสีสันและ
เข้าใจง่ายอย่างมาก)	มลีกัษณะของธรุกจิเป็นอย่างไร	มกีารแข่งขนั
กนัรนุแรงหรอืไม่	มผีูเ้ล่นในตลาดเป็นอย่างไร	จ�านวนมากหรอืน้อย	
(ตลาดแข่งขนัน้อยราย	หรอืแข่งขนัสมบรูณ์)	โดยมากใช้กลยทุธ์ใด
ในการแข่งขัน	เป็นต้น
 2. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ:	ประเด็นนี้จะ
ต้องวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ	ทั้งจุลภาค	และมหภาค	ซึ่ง
เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ	 โดยสิ่งแวดล้อม
ภายนอกระดับจุลภาค	จะหมายถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ	ที่อยู่ใกล้ชิด
และมีผลต่อการด�าเนินการทางการตลาด	 เป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่
สามารถควบคุมได้	 แต่มีอิทธิพลต่อระบบการตลาด	 คือ	 สร้าง
โอกาสหรืออุปสรรคทางธุรกิจ	 ซึ่งได้แก่	 ตลาดหรือลูกค้า	 ผู้ขาย
ปัจจัยการผลิตหรือวัตถุดิบ	 คนกลางทางการตลาด	 กลุ่มผล
ประโยชน์	หรือชุมชน	เป็นต้น	ส�าหรับสิ่งแวดล้อมภายนอกระดับ
มหภาคนั้น	จะหมายถึงสิ่งแวดล้อมที่ไกลตัวออกไป	แต่มีอิทธิพล
กบัระบบการตลาดของบรษิทัเป็นอย่างมาก	แต่ละองค์กรหรอืหน่วย
งานไม่สามารถควบคมุได้เลย	เช่น	สิง่แวดล้อมทางประชากรศาสตร์	
(อัตราการเพิ่ม	 ลด	 ของประชากร	 โครงสร้างอายุของประชากร	
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของครอบครัว)	 	 สิ่งแวดล้อมทางสังคม
และวัฒนธรรม	(เช่น	การเปลี่ยนแปลงแนวคิดของคนรุ่นใหม่	หรือ
สถานภาพสตรทีีไ่ด้รบัการยอมรบัในฐานะเป็นผูบ้รหิารมากขึน้	หรอื
การยอมรบัวฒันธรรมตะวนัตก	เป็นต้น)	สิง่แวดล้อมทางกายภาพ	
(เช่น	 การเพิ่มขึ้นของต้นทุนพลังงาน	 การขาดแคลนทรัพยากร-
ธรรมชาต	ิการเพิม่ขึน้ของสิง่แวดล้อมเป็นพษิ	เป็นต้น)	สิง่แวดล้อม
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ทางเศรษฐกจิ	(เช่น	อตัราการออม	อตัราดอกเบีย้	รายได้ประชากร	
ฯลฯ)	และสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยี	ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
ในปัจจุบัน	เป็นต้น
 3. กำรวิเครำะห์คู่แข่ง:	 การวิเคราะห์คู่แข่ง	 ถือเป็นสิ่งที่
ส�าคัญประการแรกๆ	ของการวางแผนการตลาด	นักการตลาดจะ
ต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่า	 ตลาดที่เราอยู่นั้น	 มีการแข่งขันเป็น
อย่างไร	ใครเป็นผู้น�าตลาด	ครองส่วนแบ่งตลาด	(Market	Share)	
เท่าใด	มีกลยุทธ์อย่างไร	มีใครเป็นผู้ท้าชิง	(Challenger)	ผู้เล่นใน
ตลาด	(Player)	เป็นใครบ้าง	สิ่งที่ส�าคัญที่นักการตลาดหลายท่าน
ลืม	 ก็คือการติดตามกลยุทธ์ของคู่แข่งขัน	 ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งขัน
ทางตรงหรือคู่แข่งขันทางอ้อม	 ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก	 เนื่องจาก
การวเิคราะห์หรอืตดิตามกลยทุธ์ของคูแ่ข่งขนัในตลาดนัน้	จะท�าให้
ธุรกิจรู้ความเคลื่อนไหว	 รู้จุดประสงค	์ รู้ความต้องการ	 รวมถึงรู้
กลุ่มเป้าหมายของคู่แข่งได้อย่างดี	 ที่ส�าคัญท�าให้เรารู้ถึงผลการ
ตอบรับ	(Feedback)	 จากการที่คู่แข่งจัดกิจกรรม	 หรือด�าเนิน
กลยุทธ์ดังกล่าวอีกด้วย	ดังนั้นบริษัทจ�าเป็นที่จะต้องติดตามความ
เคลื่อนไหวของคู่แข่งทุกฝีก้าวและคิดวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งที่สุด
 4. กำรวิเครำะห์ตนเอง:	จากการที่ผู้เขียนได้เข้าไปศึกษา
องค์กรหลายแห่ง	นักธุรกิจ	ผู้บริหาร	นักการตลาดหลายท่าน	ยัง
ไม่สามารถค้นพบตนเอง	หรือยังไม่สามารถวิเคราะห์ตนเองได้	ว่า
กลยุทธ์ที่ตนเองท�า	หรือวิธีการต่างๆ	ที่ด�าเนินมานั้น	เป็นอย่างไร	
ดหีรอืไม่ด	ีธรุกจิมสีิง่ใดทีด่	ีแตกต่างจากคูแ่ข่ง	ดงันัน้	การวเิคราะห์
ตนเอง	 จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญไม่แพ้กับการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ			
แผนการตลาดหรอืกลยทุธ์ทีด่ีๆ 	เกดิจากการวเิคราะห์ตนเองอย่าง
แตกฉาน	ท�าให้เราทราบว่าเรามีอะไรดี	เรามีสิ่งใดที่ต้องแก้ไข	เร่ง
ด่วนหรือไม่	เป็นต้น		
	 โดยมากการวิเคราะห์ตนเอง	 จะเน้นประเด็นของการ
วิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย	(Target	Market)	การวิเคราะห์ต�าแหน่ง
ของผลติภณัฑ์	(Product	Positioning)	รวมถงึการวเิคราะห์กลยทุธ์
ส่วนประสมการตลาดของตนเอง	(Marketing	Mix)	อย่างละเอียด	
แล้วน�ามาเปรียบเทียบกับคู่แข่งทุกราย	 โดยเฉพาะรายที่เป็นผู้น�า
ตลาด	ว่าสิ่งใดที่เราควรปรับปรุง	สิ่งใดที่เราควรเพิ่มเติม	

ค�ำถำมหลักๆ ที่ “แผนกำรตลำดที่ดี” จะต้องตอบ

	 แผนการตลาดที่ดี	จะสามารถตอบค�าถามได้ดังต่อไปนี้
 1.	เป้าหมายทางการตลาดทีต้่องท�าให้ได้ในระยะเวลาของ
แผนคอืเรือ่งอะไรบ้าง:	เป้าหมายทางการตลาดถอืเป็นสิง่ทีท้่าทาย
นักการตลาดและเจ้าของกิจการ	 การตั้งเป้าหมายทางการตลาด
นั้นจะต้อง	 “วัดได้”	 และ	 “สามารถท�าได้”	 ในเวลาที่ก�าหนดไว้			
เป้าหมายคอืปลายทางของการท�างานในระยะเวลาจะถกูน�ามาเป็น

เหตผุลหลกัในการสร้างแผนปฏบิตักิาร	(Action	Plan)	ของทกุฝ่าย
ทกุแผนก	ไม่เพยีงแต่ฝ่ายการตลาดอย่างเดยีว	ทัง้นีเ้พือ่การด�าเนนิ
การให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน
 2.	ใครคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	(Target	Group)	ทั้งกลุ่ม
เป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง:	 กลุ่มเป้าหมายของการ
วางแผนการตลาดนัน้	จะต้องชดัเจนและครอบคลมุให้ได้มากทีส่ดุ	
ซึ่งการวางกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนนั้น	 จะท�าให้การท�าการตลาด
เป็นไปด้วยความง่ายและชดัเจนเช่นเดยีวกนั		ต้นทนุทางการตลาด
ต่างๆ	จะไม่สูญเสียมากนัก	เพราะบริษัทหรือฝ่ายการตลาดทราบ
ดว่ีาจะต้องเจาะกลุม่ใด	กลุม่เป้าหมายอยูท่ีใ่ด	ในขณะเดยีวกนัการ
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม	(ที่ถูกต้อง)	 ก็จะช่วยสนับสนุน
ฝ่ายขายให้ด�าเนินการวางแผนการขายไปสู่กลุ่มลูกค้าได้หลาก
หลายและตรงกลุม่อกีด้วย	ท�าให้บรษิทัเกดิยอดขายทีม่ากกว่าเดมิ			
บางบริษัทไม่เห็นความส�าคัญของการหากลุ ่มเป้าหมายให้
ครอบคลุม	 ท�าให้สูญเสียกลุ ่มเป้าหมายในตลาดบางส่วนไป	
เนือ่งจากคูแ่ข่งมองเหน็ช่องว่างในตลาดทีไ่ม่มใีครค้นพบได้เรว็กว่า	
จึงท�าการตลาดเจาะได้ไม่ยากนัก		
	 การค้นพบกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมนั้น	 อาจดู
เหมอืนจะต้องเสยีต้นทนุมาก	เนือ่งจากจะต้องลงเมด็เงนิมหาศาล
ในการเจาะตลาดแต่ละส่วนย่อยๆ	 แต่ในความเป็นจริงแล้ว	 จาก
ประสบการณ์ตรงของผูเ้ขยีน	พบว่าการค้นหากลุม่เป้าหมายได้ครบ
ทุกส่วนตลาดกลับท�าให้ประหยัดต้นทุนทางการตลาดได้อีกมาก	
หากมีการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมทุกส่วนตลาดเป็นอย่างด	ี จะ
พบว่าหลายส่วนตลาดที่นักการตลาดหาไม่พบ	 ได้มีพฤติกรรม
หลายอย่างทีค่ล้ายกนัและได้มกีารตอบรบักบักลยทุธ์การตลาดชดุ
เดิมที่เราด�าเนินการไป	 ดังนั้นหากเราค้นพบได้เร็วเท่าใด	 และ
วิเคราะห์ลักษณะของส่วนตลาด	(Segment	Characteristics)	ได้
เร็วกว่าใคร	 การลงทุนของบริษัทในแต่ละส่วนก็จะคุ้มค่าและเกิด
การประหยัดต่อขนาด	(Economy	of	Scale)	ทางการเจาะตลาด
ได้ดีที่สุด
 3.	จะน�าเสนอสินค้าและบริการอะไรให้กับกลุ่มเป้าหมาย	
ในราคาเท่าใด	 และด้วยวิธีการใด:	 ค�าถามข้อนี	้ เป็นการถามถึง	
“กลยทุธ์การตลาด”	ทีบ่รษิทัจะด�าเนนิการนัน่เอง	โดยมากแล้วการ
วางแผนการตลาดที่ดีนั้น	จะต้องโดดเด่น	และชัดเจน	ในเรื่องของ
กลยุทธ์การตลาด	 ซึ่งนักการตลาดจะต้องสร้างกลยุทธ์ที่แตกต่าง
และเหนือกว่าคู่แข่งให้ได้	 ในแผนการตลาดที่ดีนั้น	 นักการตลาด
จะต้องแสดงให้เห็นถึงสินค้าหรือบริการทั้งหมดทุกอย่างที่บริษัทมี	
สินค้าในแบรนด์นี้	 มีสายผลิตภัณฑ์	(Product	Line)	 กี่สาย	 มี
รายการผลิตภัณฑ์	 (Product	 Item)	 ที่เกิดขึ้นจากแต่ละสาย
ผลิตภัณฑ์เท่าไร	 แต่ละรายการมีหน่วยย่อย	(SKU	 หรือ	Stock	
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Keeping	Unit)	เท่าใด	สรุปแล้วเมื่อนับรวมก็ต้องแสดงให้เห็นว่ามี
ความยาวผลิตภัณฑ์	(Product	Length)	จ�านวนเท่าใด	นอกจาก
นี้ยังต้องน�าเสนอถึงคุณสมบัติหรือสรรพคุณของสินค้าหรือบริการ
อีกด้วย	 ว่ามีรายละเอียดเป็นอย่างไร	 มีการรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม	 หรือมาตรฐานการผลิตสินค้าอย่างไรบ้าง	 ในด้าน
ราคา	 ต้องแสดงให้ชัดเจนว่าแต่ละสินค้าหรือบริการที่บริษัทมีนั้น	
มรีาคาเท่าใดบ้าง	และมกีารจดัสรรเพือ่ส่งไปจ�าหน่ายในทีใ่ด	อตัรา
ร้อยละเท่าใด	มีผู้จัดจ�าหน่ายกี่ราย	เป็นใครบ้าง	สินค้าและบริการ
ผ่านคนกลางทางการตลาดเป็นจ�านวนกี่ขั้น	 จนกว่าจะถึงมือผู้
บรโิภค	หรอืหากเป็นธรุกจิร้านค้าปลกี	จะต้องชดัเจนเรือ่งของการ
วางแผนผัง	(Layout)	 รวมถึงการตกแต่งของร้านว่าเป็นแบบใด	
เป็นต้น	 นอกจากนี้ยังแสดงถึงรายการส่งเสริมการตลาดทั้งหมด	
ไม่ว่าจะเป็นสือ่โฆษณาของบรษิทั	เป็นแบบใด	กีช่ิน้	มเีรือ่งราวเป็น
อย่างไร	การประชาสัมพันธ์ของบริษัทนั้น	ผ่านช่องทางใดบ้าง	มี
การจัดกิจกรรมทางการตลาดที่ใดบ้าง	 ส่งข่าว	ฝากข่าว	ผ่านสื่อ
ใด	การส่งเสริมการขาย	(ลด	แลก	แจก	แถม	คูปอง	สะสมแต้ม	
ฯลฯ)	เป็นอย่างไร	มกีารตลาดทางตรง	(Direct	Marketing)	อย่างไร
บ้าง	เจาะกลุ่มลูกค้าในช่องทางใด	(ทางอีเมล์	เว็บไซต์	จดหมาย
ตรง	 ฯลฯ)	 และมีการใช้พนักงาน	(Personal	Selling)	 อย่างไร	
เป็นต้น
 4.	จะสร้าง	และรักษาความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย
เหล่านัน้ได้ด้วยวธิใีดบ้าง	:	นอกจากกลยทุธ์การตลาดแล้ว	แผนการ
ตลาดส�าหรับองค์กรยุคใหม่นั้น	 จะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
การสร้างความพงึพอใจ	และรกัษาความพงึพอใจกบักลุม่เป้าหมาย
ด้วย		การสร้างความพงึพอใจของลกูค้า	(Customer	Satisfaction)	
นั้นถือเป็นหัวใจหลักในปัจจุบัน	 เนื่องจากลูกค้าในปัจจุบันนั้นมี
ความจงรกัภกัดใีนตราสนิค้าค่อนข้างน้อยลง	เมือ่เทยีบกบัในอดตี
ที่ผ่านมา	 ดังนั้นนักการตลาดจะต้องมีแนวทาง	 มีกลยุทธ์ในการ	
กระตุ้น	เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า	และมีกลยุทธ์ในการ
รักษาฐานลูกค้าอีกด้วย	 การรักษาฐานลูกค้ามักจะมีที่มาจากการ
รักษาความพึงพอใจของลูกค้ามาเป็นอันแรกนั่นเอง
	 มีค�ากล่าวยอดนิยมในวงการการตลาดว่า	 “การหาลูกค้า
ใหม่	 ว่ายากแล้ว	 การรักษาฐานลูกค้าเก่านั้น	 ยากกว่า”	 และ	
“ต้นทุนในการรักษาฐานลูกค้าเก่านั้น	 ต�่ากว่าต้นทุนในการหาลูก
ค้าใหม่ๆ”		ดังนั้น	นักการตลาดไม่เพียงแต่จะมีกลยุทธ์หาลูกค้า
เพียงอย่างเดียว	 จะต้องรักษาฐานลูกค้าเก่าด้วย	 เนื่องจากฐาน
ลูกค้าเก่านั้น	 สามารถที่จะต่อยอด	บอกต่อได้	 ธุรกิจมากมายใน
ปัจจุบันที่มีลูกค้าใหม่ๆ	นั้น	หลายส่วนที่มาจากลูกค้าเก่าบอกต่อ
ทัง้สิน้	และการบอกต่อนัน้ไม่ได้เกดิจากวธิทีีบ่รษิทัด�าเนนิการ	หาก
แต่เป็นความพอใจส่วนบุคคลที่ลูกค้าท�าให้กับแบรนด์โดยไม่หวัง

ผลตอบแทน	ซึง่ประเดน็นีบ้รษิทัไม่ต้องพยายามหรอืเทงบประมาณ
จ�านวนมหาศาลเพือ่การนีแ้ม้แต่บาทเดยีว		แต่บรษิทัจะต้องลงทนุ
ในส่วนของลูกค้าเก่าให้มาก	 เพื่อรักษาฐาน	 รักษาความพึงพอใจ	
รักษาความรักและภักดี	 ประเด็นนี้จะท�าให้บริษัทมีความยั่งยืน
มากกว่าที่จะมุ่งเน้นแต่การส่งเสริมการขายเพื่อให้ได้ลูกค้าจาก
บริษัทคู่แข่งมานั่นเอง

จะต้องสร้ำงแคมเปญทีเ่ข้ำถงึกลุม่ลกูค้ำได้อย่ำงแปลกและสดใหม่

	 หลังจากสร้างกลยุทธ์แล้ว	สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ	“การท�าให้
กลยทุธ์ประสบความส�าเรจ็”		นัน่กค็อืการสร้าง	“เครือ่งมอืทางการ
ตลาด”	(Marketing	Tools)	ขึน้มานัน่เอง		โดยมากจะมาในรปูแบบ
ของแคมเปญ	 หรือโปรแกรมการตลาด	 นักการตลาดจะต้องวาง
แคมเปญหรือโครงการรณรงค์เพื่อการตลาดให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์	เป้าหมายของบริษัท	และกลยุทธ์ที่วางไว้		การเขียน
แคมเปญหรอืโปรแกรมการตลาด	จะต้องระบชุือ่โปรแกรมอย่างน่า
สนใจ	มีวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน	(เช่น	มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐาน
ลูกค้า	สร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่	เพิ่มยอดขาย	เพิ่มช่องทางการจัด
จ�าหน่าย	 ฯลฯ	 ทั้งหมดนี้ขึ้นกับโจทย์ทางการตลาดที่เราวางไว้
นั่นเอง)		มีเป้าหมาย	(ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดโปรแกรมนั้นๆ	
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้)		มีแผนปฏิบัติการย่อย	มี
การระบุวิธีในการด�าเนินงาน	มีการประมาณการถึงงบประมาณที่
ใช้ในแต่ละโปรแกรม	 และมีตัวชี้วัด	 (KPIs)	 ในการท�างานอย่าง
ชัดเจน	 โจทย์การตลาดของบริษัทเพียง	1	 โจทย์	 อาจจะต้องใช้
โปรแกรมการตลาดมากกว่า	1	 โปรแกรม	 บางบริษัทใช้ถึง	10	
โปรแกรม	 เพื่อตอบโจทย์ของบริษัท	ซึ่งโดยมากมักจะเป็นโจทย์ที่
กว้าง	เช่น	ต้องการเพิ่มยอดขาย	150%	ภายในระยะเวลา	1	ปี	ดัง
นั้นทั้งปีจะต้องจัดกิจกรรมทางการตลาด	 หรือโปรแกรมทางการ
ตลาดที่แปลกใหม่	 และมีความถี่ที่สม�่าเสมอ	 เพื่อให้ได้มาซึ่งยอด
ขายที่เติบโต	150%	เป็นต้น

แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ในแผนกำรตลำดจะต้องชัดเจน

	 เมือ่บรษิทัและนกัการตลาดได้ก�าหนดโปรแกรมการตลาด	
หรือแคมเปญไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 สิ่งที่ส�าคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้ก็
คอื	“การปฏบิตั”ิ	ทีม่ปีระสทิธภิาพ	ดงัทีก่ล่าวไว้ข้างต้น	หากบรษิทั
มีแผนการตลาดที่ดี	 แต่ไม่น�ามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว	 การ
วางแผนก็ถือได้ว่า	“สูญเปล่า”	ดังนั้น	นักการตลาดจะต้องมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์	ตามแผนที่วางไว้	เพื่อบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ร่วมกันนั่นเอง	
	 การสร้างแผนปฏิบัติการ	(Action	Plan)	นั้น	ควรระบุถึง
งาน	 เรียงล�าดับความส�าคัญของงานให้ชัดเจนก่อน	 เช่น	 แผน
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งานการจัดแคมป์เยาวชน	 ควรจะเริ่มก่อนแผนงานจัดประกวด
แผนการตลาด	 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูร้อน	 นักเรียน	 นักศึกษาปิด
ภาคเรียน	 การจัดประกวดแผนการตลาด	 ควรเป็นช่วงที่นิสิต
นักศึกษาได้รวมตัวกันในช่วงเปิดภาคเรียน	 หรือโครงการบาง
โครงการเป็นโครงการต่อเนือ่งกนั	เช่น	เมือ่มกีารประกวดแผนการ
ตลาดเสรจ็แล้ว	กจ็ะจดัการมอบรางวลัพร้อมคอนเสร์ิต	เป็นต้น	ดงั
นัน้จะต้องเรยีงล�าดบัก่อน-หลงัให้ชดัเจน		หลงัจากนัน้จงึระบผุูร้บั
ผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้	งบประมาณ	
และก�าหนดระยะเวลาให้ชัดเจน	 ซึ่งผู้บริหารหรือนักการตลาดจะ
ต้องแบ่งหน้าทีต่ามงาน	ตามกลยทุธ์การตลาดทีว่างไว้ให้ครบถ้วน	
และติดตามผลของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	 การสร้างแผน
ปฏิบัติการ	(Action	Plan)	นั้นจะต้องเป็นการสร้างที่มาจากความ
ร่วมมือ	การเห็นพ้องต้องกัน	และความช�านาญเฉพาะบุคคลหรือ
หน่วยงานอย่างถูกต้อง	ให้ความส�าคัญเรื่องการประเมินผล
	 การประเมินผลทางการตลาดนั้นถือว่าส�าคัญมาก	 เพราะ
เม็ดเงินที่นักการตลาด	 นักธุรกิจได้ลงทุนไปนั้น	 จะต้องสามารถ
ประเมินได้ว่าคุ้มค่าหรือไม	่ ไม่ต่างจากการลงทุนในด้านการเงิน	
หรือหลักทรัพย์	 จึงมีค�าที่นักการตลาดหลายท่านชอบใช้คือ	 ผล
ตอบแทนในการลงทุนทางการตลาด	(Marketing	ROI)	 นั่นเอง		
การทีล่งทนุไปนัน้	เราสามารถวดัได้จากตวัชีว้ดัทางการตลาด	หรอื	
Marketing	KPIs	 กล่าวคือเราต้องการทราบว่า	 ผลของการวาง
กลยุทธ์การตลาดที่ได้ลงไปนั้น	 ได้รับผลตอบแทน	หรือได้รับการ
ตอบรบัจากกลุม่เป้าหมายอย่างไร	การโฆษณาในสือ่หนึง่ๆ	ในครัง้
นี้มีผลตอบรับ	 เกิดยอดขาย	 เกิดการรู ้จักได้อย่างไร	 เกิดผล			
กระทบในแง่บวกหรอืลบอย่างไร	นกัการตลาดจะต้องศกึษาผลตอบ
รับที่วัดได้	(Measurability)	จากโปรแกรมทางการตลาดในแต่ละ
โปรแกรม	และน�ามาเปรียบเทียบกับเม็ดเงินลงทุนที่ลงทุนไป	บาง
โปรแกรมลงทุนไปมาก	ได้ยอดขายกลับมาน้อย	แต่ได้รับการตอบ
รับ	 ลูกค้ามีส่วนร่วม	 และประทับใจจากการจัดกิจกรรมมาก	 ใน
ประเดน็นีปี้หน้าอาจจะด�าเนนิกจิกรรมนีต่้อไปได้	แต่ต้องปรบัโจทย์
หรือปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายเสียใหม่ให้เข้ากับผลตอบรับ
จากปีที่ผ่านมา	เป็นต้น	ซึ่งตรงกับค�ากล่าวที่ว่างานหลายอย่างที่มี
ผลลัพธ์	(Output)	ที่ดี	อาจจะน�ามาเป็นตัวน�าเข้า	(Input)	ที่ดีใน
โครงการต่อไปด้วย	

บทสรุป

	 การวางแผนการตลาดนัน้	ถอืเป็นสิง่ทีส่�าคญัทีน่กัการตลาด
ควรใส่ใจในรายละเอยีด	การเริม่จากจดุทีบ่รษิทัมอียู	่และแตกต่าง
จากคู่แข่งรายอื่นๆ	 หรือเริ่มมาจากความสามารถหลัก	 (Core	
Competency)	ขององค์กรจะท�าให้บรษิทัมกีลยทุธ์ทีโ่ดดเด่น	และ
ชดัเจนในสายตาผูบ้รโิภคได้ง่ายมากกว่าการทีบ่รษิทัไปจ�าลองหรอื
อ้างองิกจิกรรมทางการตลาดของคูแ่ข่งในตลาด	เมือ่มแีนวคดิแล้ว
จะต้องเริม่กลยทุธ์ทีแ่ปลกใหม่	และตอบโจทย์ได้จรงิ	ซึง่กต้็องเน้น
การใช้	“ความคิดสร้างสรรค์”	(Creativity)	 เข้าไปในกลยุทธ์	จึง
จะสร้างความแตกต่างและสร้างความเป็นหนึง่เดยีว	(Uniqueness)	
ในใจผู้บริโภคได้จริง	 ต่อจากนั้นจึงจัดท�าโปรแกรมทางการตลาด
ให้น่าสนใจ	 ตอบโจทย์กลยุทธ์ที่นักการตลาดได้วางเอาไว้	 และ
วางแผนปฏิบัติการ	(Action	Plan)	 ให้ชัดเจน	 เรียงล�าดับความ
ส�าคัญของงานได้	 บุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบ	 อุปกรณ์ที่ต้องใช้	
ทรัพยากร	 งบประมาณเท่าใด	และจะชี้วัดอย่างไร	 เป็นต้น	หลัง
จากนัน้จงึน�ามาปฏบิตัแิละวดัผลด้วยการประเมนิจากตวัชีว้ดัความ
ส�าเร็จ	(KPIs)	ที่วางไว้นั่นเอง
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