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4Ps ยงัเปลีย่นไป คุณเป็นใคร ไม่เปลีย่นแปลง? 
ตีพมิพ์เผยแพร่ใน Digital Magazine  

Absolutebiz ดิจิตอลแม็กกาซีนรายปักษ์ 
ผู้ใช้ Galaxy Tab ดาวน์โหลด app  

Absolutebiz มาอ่านได้ฟรี 

๙ ก.ค. ๒๕๕๕ 
 

ผู้อ่านทุกท่านครับ ถึงปี พ.ศ. นี ้เลข 5 เรียงกนัถึง 3 ตัว 
จะอยา่งไรก็แลว้แต่ หลกัสากล และเป็นสัจธรรมคือ “ใดๆ ในลว้นอนิจจงั” 

http://www.demingbusinessschool.com/
http://www.druthit.com/


จากนิจนิรันดร์ เป็นอนิจจงัไม่ย ัง่ยนื ทุกสรรพส่ิงผนัแปรไปตามวนัและเวลา  
กฎ “อนิจจงั” ยงัเป็นส่ิงท่ี “การตลาด” เปล่ียนแปลงไม่ส าเร็จ 
แต่ส่วนใหญ่ แนวคิดการจดัการ และแนวคิดการตลาด ก็พฒันา และปรับเปล่ียนตาม

พฤติกรรมของคน 
ผมสอนวชิาการจัดการการตลาดมายาวนาน 

ทั้งสอน ทั้งท าวจัิย ทั้งท าโครงการ ยนิดี และดีใจทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของ 
“Appsolutebiz”  เราจะโตไปด้วยกนั 

นบัถึงปี พ.ศ. น้ี ก็เกิน 1 ทศวรรษท่ีอยูใ่นแวดวงวชิาการดา้น “บริหารธุรกิจ” 
นอกจากจะสอนประจ าในอเมริกา จนบินกลบัมาสอนในเมืองไทย แลว้บินกลบัไปสอนท่ี

อเมริกาอีกรอบ  
ดว้ยโชคชะตาฟ้าลิขิตก็ยงัมีเหตุตอ้งบินกลบัมาสอนเมืองไทยอีกคร้ัง แต่สุดทา้ยก็บินมา

ปักหลกัสอนหนงัสือประจ าท่ีรัฐโคโลราโด 

ทุกวนัน้ี ก็รับเชิญ บินกลบัมาสอนเมืองไทยบา้ง 1-2 วชิาในหลกัสูตรปริญญาโท MM 

in SMEs คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยับูรพา บางแสน ชลบุรี 
บอกเล่าเก้าสิบ เพือ่อพัเดตข้อมูลว่า วนัดีคืนดี โลกออนไลน์มา วถิีชีวติอาจารย์กเ็ปลีย่น 

สามารถเป็นอาจารยอ์อนไลน์ได ้ไม่ตอ้งบินไปเฝ้าตึก เฝ้าคณะประจ าถึงรัฐโคโลราโด!!! 

เป็นอาจารยม์หาวทิยาลยัฝร่ัง ขอ้ดีชีวติมีอิสระ เสรี สามารถบินไปท างานท่ีไหนก็ได ้ตรวจ
งานนกัศึกษาท่ีไหนก็ได ้

พบนกัศึกษาใหค้  าปรึกษาการท าวจิยั ท าหวัขอ้วทิยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ท่ีไหนก็ไดใ้นโลก 

น่ีคือส่ิงท่ีไดพ้บ ไดเ้ห็น ไดส้ัมผสั 

วนัน้ี “โลกแบน” แบนราบแลว้จริงๆ นบัแต่เกิด World Wide Web (www.) 

เกิดปรากฏการณ์ Microsoft Office 

 เกิด Internet Explorer 

 กระทัง่เกิด 9/11 

 เกิด IPhone Samsung Galaxy Tab 

 เกิด Cable TV แทนท่ี Free TV 

ชีวติผม “เฮง” ตรงท่ีมีโอกาสไดใ้ชว้ชิาความรู้หลงัเรียนจบสอนมหาวทิยาลยัต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

ไดมี้โอกาสบินไปสอนมหาวทิยาลยัในเครือข่ายทั้งท่ีรัฐแคลิฟอร์เนีย และท่ีประเทศจีน 

อีกดา้นหน่ึงของเหรียญ ก็ไดท้  างานกบับริษทัระดบัต่างๆ ตั้งแต่ SMEs จนถึง Public 

Company  
สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ จีน อินเดีย ฮ่องกง สวสิ ฯลฯ นบัเป็นโชควาสนาอยา่งยิง่  



หว้งหน่ึงของชีวติ ถือวา่มีโชคท่ีไดท้  างานคลุกคลีกบัผูป้ระกอบการ SMEs  

จนถึงทุกวนัน้ีก็ท  างานช่วยกิจการ SMEs ในไทยท่ีหลากหลาย 
โดยเฉพาะโครงการต่างๆ เก่ียวกบั “การตลาดระดบัโลก”  
ส่ิงท่ีผมไดพ้บ ไดเ้ห็นจนสรุปสั้นๆ จากการตลาดภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัคือ 

แนวโน้มและกระแสหลกัการท าตลาด 4Ps ทัว่โลกได้เปลีย่นแปลงแล้วส้ินเชิง 
เดิมนกัการตลาด เรียนต าราฟิลิป คอตเลอร์ 

 
 

 



 เล่มเดียว ต่างท่อง 4Ps เป็นสูตรคูณดงัน้ี 

 
 

P1 Product P2 Price P3 Place P4 Promotion = 4Ps 

4Ps ประกอบดว้ย Pตวัแรก Product คือสินคา้ P ตวัท่ี 2 คือ ราคา P ตวัท่ี 3 คือ 
สถานท่ี P ตวัท่ี4 คือ การส่งเสริมการตลาดดว้ยการลด แลก แจก แถม 

เหมือนเรียนวชิาเรขาคณิตวา่ 
“เส้นตรงเส้นหน่ึงตั้งอยูบ่นเส้นตรงอีกเส้นหน่ึง” 
แต่วนัน้ี 4Ps เปล่ียนแปลงไป 

 



 
การตลาดสมยัใหม่ เร่ิมตน้ท่ี “โครงการ” ผมพบวา่ โครงการใดๆ ก็แลว้แต่ในโลกสมยัใหม่

ตอ้งใช ้4Ps แบบน้ี 
 People Process Perform Profit = 4Ps 

เร่ิมต้นที ่P ตัวแรกคือ  People (คน) 
กระบวนการตลาดท่ีเป็น “กระแส”หลกัทัว่โลกในวนัน้ี เร่ิมตน้ท่ี “คน” 
กระบวนการจะย ัง่ยนื เกิดจาก “คน” 
ปัจจยัความส าเร็จ ข้ึนอยูก่บั “คน” 
คนคือ “จุดเร่ิมตน้” และ “จุดจบ” ของการตลาดทัว่โลก 

ปราศจาก “คนกิน คนซ้ือ คนใช”้ สินคา้ และบริการทั้งหลายก็อยูไ่ม่ได้ 
ดงันั้น ทุกๆ กิจการ โดยเฉพาะนกัขายและประกนัภยัต่างๆ  ตอ้งท าความเขา้ใจเร่ืองคน 

พฤติกรรมคน อุปนิสัยคน และแบ่งกลุ่มคนท่ีกิน ท่ีซ้ือ ท่ีใช ้ออกเป็นส่วนๆ ใหไ้ด ้และตอ้งใชข้อ้มูล
เก่ียวกบัคนใหเ้ป็น จึงจะ “ส าเร็จ”  

การตลาดท่ีเร่ิมตน้จาก “คน” จะชนะย ัง่ยนื 

ค าถามคือในเม่ือคนคือนยัส าคญัต่อความส าเร็จ 
►ในโลกออนไลน์ เราตอ้งหาค าตอบใหไ้ดว้า่มีคนใชสิ้นคา้เราก่ีคน? 
►เราจูงใจคนเหล่าน้ีใหม้าซ้ือสินคา้หรือบริการจากเรามีมากนอ้ยแค่ไหนอยา่งไร? 
►เรามีสิทธิพิเศษ ส าหรับคนท่ีเป็น “แฟนคลบั” หรือไม่? 
►เราตระหนกัรับรู้ตอบสนองลูกคา้เรารวดเร็วหรือชกัชา้? 

►เราปรับใชห้ลกัการตลาดต่างๆ ทนัที ทนัใด ทนัใจ แลว้หรือยงั? 
 ►เราริเร่ิมสร้างสรรคสิ์นคา้หรือบริการใหม่ๆ ท่ีโดนใจลูกคา้บา้งหรือยงัไม่เคยท าใดๆ 
เลย? 

P ตัวที ่2 คือ Process (กระบวนการ) 
■ค าถามคือ เราดูแลลูกคา้และดูแลกระบวนการบริการลูกคา้จน “ดีเยีย่ม” หรือ “เป็นเลิศ” 

ไดต้ามเป้าหมายท่ีเราวางไวห้รือไม่? 
■เพื่อใหบ้ริการท่ี “เป็นเลิศ” เรา “ท า” อะไรส าเร็จเป็นรูปธรรมบา้ง? 
■เรามีเคร่ืองมือบริหารจดัการและระบบบริการทางการตลาดท่ีแม่นย  า ถูกตอ้ง และมี

สมรรถนะในการขบัเคล่ือนกระบวนการด าเนินงานท่ีเร็วกวา่ ดีกวา่ ถูกกวา่หรือยงั? 
■เราแกปั้ญหาไดร้วดเร็ว ฉบัพลนั ทนัที ทนัใด ทนัใจ หรือชกัชา้ อืดอาด ยดืยาด? 

■เรามีกระบวนการท างานท่ีลดตน้ทุนไดม้ากกวา่คู่แข่ง แต่บริการไดดี้กวา่คู่แข่งใช่
หรือไม?่ 

ส าหรับ P ตัวที ่3 Performance (ผลงาน) 



■เราหาสินคา้และบริการมาน าเสนอลูกคา้ไดต้ามท่ีตอ้งการหรือไม่? เรารู้ไดอ้ยา่งไร?  

■เราท ากระบวนการผลิตสินคา้ หรือกระบวนการใหบ้ริการไดป้ระทบัใจลูกคา้ในระดบั
ใด? ผลส ารวจความพึงพอใจเป็นเช่นไร? 

■เราพฒันาโดยเรียนรู้สินคา้และบริการมานานแค่ไหน? เราจะพิสูจน์ไดอ้ยา่งไรวา่สินคา้
และบริการของเรา “ดีเยีย่ม” “โดดเด่น” “แตกต่าง” จากคู่แข่งท่ีมีในทอ้งตลาด 

■ลูกคา้ของเราประทบัใจในตวัสินคา้หรือบริการของเราจริงหรือไม่? เราทราบไดอ้ยา่งไร?  

■เรามีรายไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัจากผลการปฏิบติังาน ใช่หรือไม่? ตวัเลขยอดขาย และ
ส่วนต่างก าไร สะทอ้นออกมาอยา่งไร? 
ส่วน P ตัวสุดท้ายคือ Profit (ผลก าไร) 
■กิจการเรามีเงินรายไดเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และท่ีคาดการณ์ 

■กิจการเรามีเงินรายไดแ้ละปันผลตามเป้าหมาย และความคาดหวงัของพนกังานใน
องคก์าร 

■กิจการเรามีเงินเหลือไปท าคุณประโยชน์แก่สังคมและชุมชน 

ผู้อ่านทุกท่านครับ ปัจจัยความส าเร็จของการตลาดระดับโลกในวนันี ้ส าคัญทีสุ่ด ต้องเฉลีย่
ให้แก่ “ผมสดส : ผู้มีส่วนได้เสีย”  ทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน 

แม้กระทัง่ “ส่ิงแวดล้อม” เรากย็งัต้องคิดน า “ก าไร” กลบัไปฟ้ืนฟู ดังเช่น กจิการสายการ
บินต่างๆ ต้องเสียเงินค่า “การตลาดเพือ่สังคม” โดยซ้ือคาร์บอนเครดิต เป็นต้น  

ฉบับหน้า เรามาดูกนัว่า อะไรคือ 5 แนวโน้มการตลาดทัว่โลกในปี 2555  

ขอบคุณครับ!!! 

 


