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4Ps ยังเปลีย่ นไป คุณเป็ นใคร ไม่ เปลีย่ นแปลง?
ตีพมิ พ์เผยแพร่ ใน Digital Magazine
Absolutebiz ดิจิตอลแม็กกาซีนรายปักษ์
ผู้ใช้ Galaxy Tab ดาวน์ โหลด app
Absolutebiz มาอ่านได้ ฟรี

๙ ก.ค. ๒๕๕๕
ผู้อ่านทุกท่ านครับ ถึงปี พ.ศ. นี้ เลข 5 เรียงกันถึง 3 ตัว
จะอย่างไรก็แล้วแต่ หลักสากล และเป็ นสัจธรรมคือ “ใดๆ ในล้วนอนิจจัง”

จากนิจนิรันดร์ เป็ นอนิจจังไม่ยงั่ ยืน ทุกสรรพสิ่ งผันแปรไปตามวันและเวลา
กฎ “อนิจจัง” ยังเป็ นสิ่ งที่ “การตลาด” เปลี่ยนแปลงไม่สาเร็ จ
แต่ส่วนใหญ่ แนวคิดการจัดการ และแนวคิดการตลาด ก็พฒั นา และปรับเปลี่ยนตาม
พฤติกรรมของคน
ผมสอนวิชาการจัดการการตลาดมายาวนาน
ทั้งสอน ทั้งทาวิจัย ทั้งทาโครงการ ยินดี และดีใจทีเ่ ป็ นส่ วนหนึ่งของ
“Appsolutebiz” เราจะโตไปด้ วยกัน
นับถึงปี พ.ศ. นี้ ก็เกิน 1 ทศวรรษที่อยูใ่ นแวดวงวิชาการด้าน “บริ หารธุ รกิจ”
นอกจากจะสอนประจาในอเมริ กา จนบินกลับมาสอนในเมืองไทย แล้วบินกลับไปสอนที่
อเมริ กาอีกรอบ
ด้วยโชคชะตาฟ้ าลิขิตก็ยงั มีเหตุตอ้ งบินกลับมาสอนเมืองไทยอีกครั้ง แต่สุดท้ายก็บินมา
ปักหลักสอนหนังสื อประจาที่รัฐโคโลราโด
ทุกวันนี้ ก็รับเชิญ บินกลับมาสอนเมืองไทยบ้าง 1-2 วิชาในหลักสู ตรปริ ญญาโท MM
in SMEs คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี
บอกเล่ าเก้ าสิ บ เพือ่ อัพเดตข้ อมูลว่ า วันดีคืนดี โลกออนไลน์ มา วิถีชีวติ อาจารย์ กเ็ ปลีย่ น
สามารถเป็ นอาจารย์ออนไลน์ได้ ไม่ตอ้ งบินไปเฝ้ าตึก เฝ้ าคณะประจาถึงรัฐโคโลราโด!!!
เป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัยฝรั่ง ข้อดีชีวติ มีอิสระ เสรี สามารถบินไปทางานที่ไหนก็ได้ ตรวจ
งานนักศึกษาที่ไหนก็ได้
พบนักศึกษาให้คาปรึ กษาการทาวิจยั ทาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ที่ไหนก็ได้ในโลก
นี่คือสิ่ งที่ได้พบ ได้เห็น ได้สัมผัส
วันนี้ “โลกแบน” แบนราบแล้วจริ งๆ นับแต่เกิด World Wide Web (www.)
เกิดปรากฏการณ์ Microsoft Office
เกิด
Internet Explorer
กระทัง่ เกิด 9/11
เกิด IPhone Samsung Galaxy Tab
เกิด
Cable TV แทนที่ Free TV
ชีวติ ผม “เฮง” ตรงที่มีโอกาสได้ใช้วชิ าความรู ้หลังเรี ยนจบสอนมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
ได้มีโอกาสบินไปสอนมหาวิทยาลัยในเครื อข่ายทั้งที่รัฐแคลิฟอร์ เนีย และที่ประเทศจีน
อีกด้านหนึ่งของเหรี ยญ ก็ได้ทางานกับบริ ษทั ระดับต่างๆ ตั้งแต่ SMEs จนถึง Public
Company
สหรัฐอเมริ กา สิ งคโปร์ จีน อินเดีย ฮ่องกง สวิส ฯลฯ นับเป็ นโชควาสนาอย่างยิง่

ห้วงหนึ่งของชีวติ ถือว่ามีโชคที่ได้ทางานคลุกคลีกบั ผูป้ ระกอบการ SMEs
จนถึงทุกวันนี้ก็ทางานช่วยกิจการ SMEs ในไทยที่หลากหลาย
โดยเฉพาะโครงการต่างๆ เกี่ยวกับ “การตลาดระดับโลก”
สิ่ งที่ผมได้พบ ได้เห็นจนสรุ ปสั้นๆ จากการตลาดภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิคือ
แนวโน้ มและกระแสหลักการทาตลาด 4Ps ทัว่ โลกได้ เปลีย่ นแปลงแล้วสิ้นเชิง
เดิมนักการตลาด เรี ยนตาราฟิ ลิป คอตเลอร์

เล่มเดียว ต่างท่อง 4Ps เป็ นสู ตรคูณดังนี้

P1 Product P2 Price P3 Place P4 Promotion = 4Ps
4Ps ประกอบด้วย Pตัวแรก Product คือสิ นค้า P ตัวที่ 2 คือ ราคา P ตัวที่ 3 คือ
สถานที่ P ตัวที่4 คือ การส่ งเสริ มการตลาดด้วยการลด แลก แจก แถม
เหมือนเรี ยนวิชาเรขาคณิ ตว่า
“เส้นตรงเส้นหนึ่งตั้งอยูบ่ นเส้นตรงอีกเส้นหนึ่ง”
แต่วนั นี้ 4Ps เปลี่ยนแปลงไป

การตลาดสมัยใหม่ เริ่ มต้นที่ “โครงการ” ผมพบว่า โครงการใดๆ ก็แล้วแต่ในโลกสมัยใหม่
ต้องใช้ 4Ps แบบนี้
People Process Perform Profit = 4Ps
เริ่มต้ นที่ P ตัวแรกคือ People (คน)
กระบวนการตลาดที่เป็ น “กระแส”หลักทัว่ โลกในวันนี้ เริ่ มต้นที่ “คน”
กระบวนการจะยัง่ ยืน เกิดจาก “คน”
ปั จจัยความสาเร็ จ ขึ้นอยูก่ บั “คน”
คนคือ “จุดเริ่ มต้น” และ “จุดจบ” ของการตลาดทัว่ โลก
ปราศจาก “คนกิน คนซื้ อ คนใช้” สิ นค้า และบริ การทั้งหลายก็อยูไ่ ม่ได้
ดังนั้น ทุกๆ กิจการ โดยเฉพาะนักขายและประกันภัยต่างๆ ต้องทาความเข้าใจเรื่ องคน
พฤติกรรมคน อุปนิสัยคน และแบ่งกลุ่มคนที่กิน ที่ซ้ื อ ที่ใช้ ออกเป็ นส่ วนๆ ให้ได้ และต้องใช้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับคนให้เป็ น จึงจะ “สาเร็ จ”
การตลาดที่เริ่ มต้นจาก “คน” จะชนะยัง่ ยืน
คาถามคือในเมื่อคนคือนัยสาคัญต่อความสาเร็ จ
►ในโลกออนไลน์ เราต้องหาคาตอบให้ได้วา่ มีคนใช้สินค้าเรากี่คน?
►เราจูงใจคนเหล่านี้ให้มาซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การจากเรามีมากน้อยแค่ไหนอย่างไร?
►เรามีสิทธิพิเศษ สาหรับคนที่เป็ น “แฟนคลับ” หรื อไม่?
►เราตระหนักรับรู้ตอบสนองลูกค้าเรารวดเร็ วหรื อชักช้า?
►เราปรับใช้หลักการตลาดต่างๆ ทันที ทันใด ทันใจ แล้วหรื อยัง?
►เราริ เริ่ มสร้างสรรค์สินค้าหรื อบริ การใหม่ๆ ที่โดนใจลูกค้าบ้างหรื อยังไม่เคยทาใดๆ
เลย?
P ตัวที่ 2 คือ Process (กระบวนการ)
■คาถามคือ เราดูแลลูกค้าและดูแลกระบวนการบริ การลูกค้าจน “ดีเยีย่ ม” หรื อ “เป็ นเลิศ”
ได้ตามเป้ าหมายที่เราวางไว้หรื อไม่?
■เพื่อให้บริ การที่ “เป็ นเลิศ” เรา “ทา” อะไรสาเร็ จเป็ นรู ปธรรมบ้าง?
■เรามีเครื่ องมือบริ หารจัดการและระบบบริ การทางการตลาดที่แม่นยา ถูกต้อง และมี
สมรรถนะในการขับเคลื่อนกระบวนการดาเนินงานที่เร็ วกว่า ดีกว่า ถูกกว่าหรื อยัง?
■เราแก้ปัญหาได้รวดเร็ ว ฉับพลัน ทันที ทันใด ทันใจ หรื อชักช้า อืดอาด ยืดยาด?
■เรามีกระบวนการทางานที่ลดต้นทุนได้มากกว่าคู่แข่ง แต่บริ การได้ดีกว่าคู่แข่งใช่
หรื อไม่?
สาหรับ P ตัวที่ 3 Performance (ผลงาน)

■เราหาสิ นค้าและบริ การมานาเสนอลูกค้าได้ตามที่ตอ้ งการหรื อไม่? เรารู ้ได้อย่างไร?
■เราทากระบวนการผลิตสิ นค้า หรื อกระบวนการให้บริ การได้ประทับใจลูกค้าในระดับ
ใด? ผลสารวจความพึงพอใจเป็ นเช่นไร?
■เราพัฒนาโดยเรี ยนรู ้สินค้าและบริ การมานานแค่ไหน? เราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าสิ นค้า
และบริ การของเรา “ดีเยีย่ ม” “โดดเด่น” “แตกต่าง” จากคู่แข่งที่มีในท้องตลาด
■ลูกค้าของเราประทับใจในตัวสิ นค้าหรื อบริ การของเราจริ งหรื อไม่? เราทราบได้อย่างไร?
■เรามีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั จากผลการปฏิบตั ิงาน ใช่หรื อไม่? ตัวเลขยอดขาย และ
ส่ วนต่างกาไร สะท้อนออกมาอย่างไร?
ส่ วน P ตัวสุ ดท้ ายคือ Profit (ผลกาไร)
■กิจการเรามีเงินรายได้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และที่คาดการณ์
■กิจการเรามีเงินรายได้และปั นผลตามเป้ าหมาย และความคาดหวังของพนักงานใน
องค์การ
■กิจการเรามีเงินเหลือไปทาคุณประโยชน์แก่สังคมและชุมชน
ผู้อ่านทุกท่ านครับ ปัจจัยความสาเร็จของการตลาดระดับโลกในวันนี้ สาคัญทีส่ ุ ด ต้ องเฉลีย่
ให้ แก่ “ผมสดส : ผู้มีส่วนได้ เสี ย” ทุกฝ่ าย ตั้งแต่ ผ้ บู ริหาร พนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า และชุ มชน
แม้ กระทัง่ “สิ่ งแวดล้อม” เราก็ยงั ต้ องคิดนา “กาไร” กลับไปฟื้ นฟู ดังเช่ น กิจการสายการ
บินต่ างๆ ต้ องเสี ยเงินค่ า “การตลาดเพือ่ สั งคม” โดยซื้อคาร์ บอนเครดิต เป็ นต้ น
ฉบับหน้ า เรามาดูกนั ว่ า อะไรคือ 5 แนวโน้ มการตลาดทัว่ โลกในปี 2555
ขอบคุณครับ!!!

