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Book Review 
 

น่ารู้ คู่ การตลาด 
 

วิเชียร  พันธ์เครือบุตร1 
 
ประเทศไทยในช่วงเวลานี้กําลังเร่ง

กระแสเรื่องการเข้าสู่อาเซียนเป็นการใหญ่ 
ความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียนแม้จะเป็น
โจทย์ใหญ่แต่สิ่งที่คนทั่วไปถามกลับกลายเป็น
ว่า เราจะเข้าไปทําไม โจทย์นี้สะท้อนอะไรต่อ
อะไรให้กับวงการบริหารธุรกิจ ทั้งระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับประเทศ มีการจัดเสวนา
เรื่องนี้โดยหอการค้าทั้งที่จังหวัดนครราชสีมา 
ตลอดจนจังหวัดใหญ่ๆ ทั่วประเทศ คําตอบใน
เรื่องนี้ก็คือ “ต้องพร้อม เพื่อเข้าไปค้าขายกัน 
ถึงเราไม่ไปค้าขายกับเขา แต่เขาก็จะมาค้าขาย
กับเรา” พูดง่ายๆ ก็คือ ก็ต้องพร้อมในเรื่อง
การตลาดนั่นเอง 

การตลาดเป็นคําง่ายๆ ได้ยินมาต้ังแต่
เด็กๆ แต่ถ้าจะทําการตลาดให้ดี ต้องร่ําเรียน
กันเป็นหลักสูตร เอาแค่หลักสูตรระยะสั้นอย่าง
น้อยก็ เ ป็นเดือน  หลักสูตรเร่ งรัด ก็ เ ป็นปี 
หลักสูตรปริญญาตรีถึงสี่ปีเลยทีเดียว ถ้าเป็น
อย่างนั้นเรียกว่า กว่าเราจะพร้อม ชาติอ่ืนๆ 
เขาไม่รอเรา เขาได้ประโยชน์ไปหมดแล้ว โชคดี
ที่ มี นั ก วิ ช าก า รสอ งท่ านจ ากรั้ ว จ าม จุ รี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เขียนหนังสือเล่ม
หนึ่งที่ช่ือว่า “น่ารู้ คู่ การตลาด” เป็นหนังสือพ็
อกเก็ตบุ๊ค เล่มเล็กๆ จํานวน 135 หน้า ขนาด
กะทัดรัด ถือว่าสะดวก หรือพกติดตัวเป็นคู่มือ
ในการดําเนินธุรกิจการตลาด เหมาะสําหรับ
เป็นคู่มือสู่ความสําเร็จของนักธุรกิจยุคใหม่ 

 

หนังสือเล่มนี้ แม้ว่าจะเป็นหนังสือเล่ม
เล็กๆ แต่เป็นการย่อเคล็ดวิชาการตลาดเลย
ทีเดียว ย่อมาจากตําราเรื่อง การวิจัยทาง
การตลาดที่ท่านเขียน รวมกับประสบการณ์ใน
การเป็นอาจารย์ เป็นนักวิจัย ที่ไปทําการวิจัย
ในประเทศต่างๆ  เช่น  นอร์ เว  จีน  สหรัฐ
อเมริกาฯ รวมถึงประสบการณ์ในการจัด
รายการวิทยุ รายการชั่วโมงนักบริหาร ที่เป็น
การเปิดคลินิกทางการบริหารทางอากาศ 
ถ่ายทอดออกมาเป็นเนื้อหาที่กระชับได้ใจความ 
ไม่เป็นเชิงวิชาการมากเกินไป แต่ก็มีหลักการ
ทฤษฎีที่เป็นหลักที่จะนําไปใช้ในการทํางาน 
เป็นคู่มือการแก้ปัญหาได้ 

การถ่ า ยทอด เ รื่ อ ง ร า วน่ า รู้ ท า ง
การตลาด จัดทําเป็น 5 กลุ่มเนื้อหา พูดถึงสิ่ง
ต่างๆ ที่เป็นคู่ เริ่มจาก “การตลาดคู่มือ” ที่
เป็นพื้นฐานการตลาดที่ควรรู้ “การตลาดคู่
ธุรกิจ” ที่เน้นการประยุกต์การตลาดกับธุรกิจ
เพื่อให้กิจการประสบความสําเร็จ “การตลาดคู่
ก า ย” ที่ เ ล่ า ถึ ง ก า รตลาด  ที่ อ ยู่ ร อบตั ว 
การตลาดที่อยู่ คู่ กับเราในชี วิตประจํา วัน 
“การตลาดคู่สังคม” ที่ เล่าเรื่องการตลาด
เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง สู่
การดําเนินธุรกิจที่คู่กับสังคมอย่างยั่งยืน และ
ปิดท้ายด้วยบท “ฝ่าคลื่นวิกฤติเศรษฐกิจไทย” 
ด้วยการเล่าถึงการแก้ปัญหา จากเรื่องราวที่
น่าสนใจใกล้ตัว แต่ละบท แต่ละตอน สามารถ
ใช้เป็นคู่มือเป็นคู่คิดที่คู่กับการตลาดได้อย่างดี 

1  รองอธิการบดฝีา่ยวิชาการ / อาจารย์ประจาํบัณฑติวิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมา 
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มีคําสําคัญที่ผู้ เขียนย้ําเป็นหลักใน
ก า รตล าดอยู่ ห ล า ยคํ า ที่ น่ า สน ใ จ  เ ช่ น 
“ความสําเร็จไม่ได้มาด้วยโชคชะตาหรือวาสนา
หรือกระแสนิยม แต่ได้มาด้วยความมุ่งมั่น 
ความรู้ ผนวกเข้ากับปัจจัยอีกหลายประการที่
ผู้ทําธุรกิจจะต้องเตรียมมาให้พร้อม โดยเฉพาะ
ความสําคัญของลูกค้า” หรือ “การวางแผน 
ต้องเป็นแบบ Outside-in ไม่ใช่ Inside-out” 
หรือ “การทําธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ต้อง
สร้างแบรนด์ด้วยกันทั้งนั้น เพราะแบรนด์คือ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกค้ารู้สึกได้” ที่น่าสนใจมาก
คือ ผู้บริโภคใช้อารมณ์หรือความรู้สึกในการซื้อ
สินค้า มากกว่าการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ
ซื้ อ” ตลอดจน  “ตลาดธุรกิจ  ต้อง เข้ า ใจ
ความสําคัญของเทศกาล และความต้องการ
ของผู้ซื้อ” นอกจากนี้ต้องไปหาอ่านเพิ่มเติม
เอง เพื่อความเป็นมืออาชีพทางการตลาด 

ลักษณะการถ่ายทอดเรื่องราว ผู้เขียน
เขียนในลักษณะของการนําเอาประสบการณ์
มาบอกเล่า เป็นเชิงบทความวิชาการ ซึ่งในแต่
ละบททั้ง 5 บท จะประกอบด้วยบทความ
ย่อยๆ มากบ้าง น้อยบ้าง ตามลักษณะเนื้อหา
ของบทน้ัน ซึ่งก็สะดวกในการค้นหา เมื่อเวลา
ผ่านไป พบกับปัญหาธุรกิจในประเด็นใดก็เปิด
ออกมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้ สิ่งที่
ผู้ เขียนถ่ายทอดไม่ใช่การทําธุรกิจที่จะเห็น
ผลประโยชน์ที่ จะเกิดขึ้นในระยะสั้น  แต่
ต้องการผลสําเร็จในระยะยาวที่มั่นคงและ
ย่ังยืน เป็นหนังสือที่ดีที่ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ 
นั ก ก า รตล าด ใ ช้ อ่ า น เป็ นคู่ มื อ ท า งก า ร
บริหารธุรกิจหรือบริหารการตลาดเท่านั้น ผู้ที่
สนใจก็ควรหามาอ่านให้เป็นเรื่องน่ารู้ให้รู้เท่า
ทันทางการตลาดด้วย  
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