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การ
ตลาดแบบ  Attraction  Marketing  เป็นการตลาดท่ีดึง

ความสนใจของผู้บริโภค ของผู้มุ่งหวงั ให้มาขอซือ้สนิค้า

หรือมาขอท�าธุรกิจเครือข่ายกับเรา โดยที่เราไม่ต้องไปเสนอขอให้เขา

มาท�าธุรกิจเครือข่ายหรือซื้อสินค้าจากเรา ซึ่งแตกต่างจากแนวคิด

เดิมๆ ท่ีต้องไปเสนอขายสินค้าหรือน�าเสนอขายธุรกิจเครือข่าย ซึ่ง

ท�าให้เกดิความน่าเบือ่หน่าย ความน่าร�าคาญ จากลกูค้าหรอืผูมุ้ง่หวัง 

จากพฤติกรรมการตามตื้อ ตามง้อของเรา 

แต่ท้ังน้ีกไ็ม่ใช่ว่า เมือ่ใช้การตลาดแบบ Attraction Marketing 

คนจะไม่ปฏเิสธหรือถกูโดนปฏเิสธจากลกูค้าหรอืผูมุ้ง่หวงั เพราะเป็น

ธรรมดางานขายหรอืงานน�าเสนอจะต้องมทีัง้การตอบรบั และการถูก

ปฏิเสธ

การตลาดแบบ Attraction  Marketing ส่วนใหญ่มกัจะท�ากนั

ในโลกอินเทอร์เน็ตหรือโลกออนไลน์ เพราะโลกออนไลน์มีลักษณะ

เป็น Mass สูง เป็นโลกของ Social ที่ทันสมัย แต่คนจ�านวนมากมัก

คิดว่า ถ้าอย่างไร เราต้องโพสต์หรือส่งข้อความของบริษัทของเรา 

สินค้าของเรา ตัวเรามากๆ คนเขาจะได้เข้ามาซื้อหรือเข้ามาติดตาม 

แต่จริงๆ แล้ว การตลาดแบบ Attraction Marketing จะต้อง

มีการน�าเสนอ Content และการน�าเสนอ Profile ท่ีน่าสนใจ จึงจะ

การตลาดแบบดึงดูด

สามารถดงึดดูผูค้นรวมทัง้ลกูค้า และผูมุ้ง่หวงัมาให้สนใจเรามากกว่า

การโพสต์หรอืการส่งข้อความเป็นจ�านวนมาก แต่ไม่มคีวามแตกต่าง 

ไม่มีความน่าดึงดูด ให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาสนใจ

กล่าวคือ เราจะต้องสร้างมูลค่าให้กับตัวเราเองเสียก่อน การ

สร้าง Brand จงึเป็นกลยุทธ์หนึง่ทีจ่ะต้องน�าเอามาใช้ เพราะการสร้าง 

Brand จะเปน็การสร้างความน่าเชื่อถอื สรา้งความจดจ�า สรา้งความ

ศรทัธาภายในใจของกลุม่เป้าหมาย จนกระทัง่กลุม่เป้าหมายอยากที่

จะซื้อสินค้าหรืออยากจะท�างานร่วมกับเรา

การรู้จักกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญในการ

ท�าการตลาดแบบ Attraction Marketing ให้ประสบความส�าเร็จ เช่น 

ในตลาดแชมพ ูมหีลายย่ีห้อ เราต้องรูก่้อนว่า กลุม่เป้าหมายหรอืลกูค้า

ของเราคือใคร คนที่มีผมเสีย ผมแตกปลายใช่หรือไม่ คนที่มีผมเป็น

รังแคใช่หรือไม่ คนที่มีผมร่วงใช่หรือไม่ คนที่เป็นเด็กใช่หรือไม่ เมื่อ

เรารู้กลุ่มเป้าหมายแล้ว เราจึงสามารถท�าการตลาดแบบดึงดูด กลุ่ม

เป้าหมายของเราได้ส�าเร็จ ไม่ใช่ดึงดูดทุกกลุ่มเข้ามา เพราะถ้าท�า 

เช่นนั้น ก็จะเป็นการสิ้นเปลืองเงินทอง สิ้นเปลืองเวลา สิ้นเปลือง 

งบประมาณ สิ้นเปลืองทรัพยากรต่างๆ โดยใช่เหตุ   

Attraction Marketing 
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การสร้างการตลาดแบบดึงดูดมีองค์ประกอบดังนี้  

1.  การสร้าง Brand โดยผ่านเครือ่งมอืออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น

ผ่านเว็บไซต์ และ Social Media เช่น Youtube, twitter, Facebook, 

Line, Blog ฯลฯ

2.  การสร้างช่องทางการส่ือสารให้แก่ผู้มุง่หวงัหรอืลกูค้า ให้

สามารถติดต่อกับเราได้ และเราก็สามารถติดต่อเขาได้ เช่น E-mail 

พดูคยุผ่าน Facebook, Massager, Line, E-mail, Instagram เป็นต้น

3.  การสร้างหรอืรวบรวมข้อมลูต่างๆ เพือ่ใช้เป็นข้อมลูในการ

ท�าการตลาด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของลูกค้าหรือผู้มุ่งหวัง (กล่าวคือเรา

ต้องรูจ้กักลุม่เป้าหมายของเราด้วย) ข้อมลูของบรษิทัของสนิค้า ข้อมลู

บทความ ความรู้ต่างๆ เคล็ดลับการท�างานให้ประสบความส�าเร็จ 

เป็นต้น

4.  การสร้างหรือการส่งมอบสิ่งดีๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล 

ข่าวสาร ความรู้ เคล็ดลับต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ได้มีการ 

เตรียมไว้ และเมื่อลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังต้องการติดต่อก็สามารถตอบ

หรือหาข้อมูลต่างๆ ส่งไปให้ได้

แล้วธุรกิจใดเหมาะที่จะน�า Attraction Marketing การตลาด

แบบดึงดูดมาใช้มากที่สุด ส�าหรับในความคิดของกระผม ธุรกิจ 

เครือข่ายครับหรือธุรกิจที่ต้องการสมาชิกเป็นจ�านวนมากๆ ยอดขา

ยมากๆ ซึ่ง Attraction Marketing การตลาดแบบดึงดูด สามารถช่วย

ได้ ดังเราจะสังเกตเห็นว่า หลายเว็บไซต์ของธุรกิจเครือข่าย มักจะมี

การน�าเสนอ  Content และการน�าเสนอ Profile ที่น่าสนใจ เพื่อดึงดูด

ผู้คนให้เข้ามาอ่าน เข้ามาดู และอีกหลายเว็บไซต์ ก็จะมีการเปิด

โอกาสให้คนที่สนใจ ฝากเบอร์โทรศัพท์  อีเมล์ (Email Marketing) 

เพื่อติดต่อกลับ หากว่าสนใจในตัวของบริษัท สินค้า หรือบริการด้วย

ซึ่ง Email Marketing เป็นส่วน

หนึ่งของ Attraction Marketing พวก

เราลองไปศึกษาเพิ่มเติม เพราะการใช้ 

Email Marketing อย่างมปีระสทิธภิาพ

จะช่วยเพิ่มการดึงดูดได้มากยิ่งขึ้น เรา

จะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปหาลูกค้า 

เพื่อคุยเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ  เราจะรู้ได้

ว่า กลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร (คนที่

สนใจธุรกิจของเราหรือตัวเราจริงๆ) ยิ่ง

บริษัทใดมีรายชื่อลิสต์ลูกค้ามากๆ การ

ไปพูดคุยต่อตัวต่อ ยิ่งท�าได้อย่างยาก

ล�าบาก เสียเวลา เสยีเงินทอง เสียค่าใช้

จ่ายต่างๆ  การใช้ Email Marketing จึง

เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ติดต่อลูกค้าได้

ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย 

ซึ่งตอบสนองในโลกยุคออนไลน์หรือในโลกยุคนี้ ซึ่งแตกต่างจากใน

อดีต ที่พนักงานขายหรือผู้น�าธุรกิจเครือข่ายจะต้องเดินทางไปพูดคุย

ตัวต่อตัว หรอืโทรศัพท์พดูคุยกัน หากมจี�านวนไม่มากก็ไม่น่ามปัีญหา

แต่ถ้ามีเป็นจ�านวนมากหลายพันคน หลายหมื่นคน คงล�าบากที่จะ

ติดต่อ 

ส�าหรับธุรกิจเครือข่ายหลายบริษัทที่มีการท�าการตลาด 

Attraction Marketing อย่างมีประสิทธิภาพ มักจะวางระบบ 

ไว้อย่างดี ท�าให้มีการปิดการขายหรือมีการปิดรับสมัครคนเข้าใน 

เครือข่ายได้เป็นจ�านวนมาก 

โดยสรุปแล้ว การท�า Attraction Marketing การตลาดแบบ

ดงึดดู เป็นเครือ่งมอืเครือ่งมอืหนึง่ในการท�าการตลาด และถ้าต้องการ

ท�าอย่างได้ผล เราจะต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายของเราเสียก่อน เราจะ

ต้องสร้างความแตกต่าง เราจะต้องสร้างความจดจ�า เราจะต้องหา

ช่องทางในการตดิต่อสือ่สารกบักลุม่เป้าหมาย เราจะต้องมอบสิง่ทีด่ีๆ  

ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จนกระทั่งกลุ่มเป้าหมายมาติดต่อเราเอง ขอ

ความรู้จากเรา ขอค�าแนะน�า ขอค�าปรึกษาจากเรา ขอซื้อสินค้าจาก

เราหรือพูดง่ายๆ คือ เราได้หัวใจของกลุ่มเป้าหมายนั่นเอง TPA
news


