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โลก
แห่งการแข่งขนัในยคุปัจจุบนั ท�าให้สิง่ต่างๆ ต้องเคลือ่นตัว

ไปข้างหน้าอย่างรวดเรว็ไม่อยูน่ิง่ เพราะถ้าองค์กรใดบรษิทั

ใด หน่วยงานใด อยูน่ิง่ ไมพ่ฒันา ไมเ่ปลีย่นแปลง กย่็อมจะต้องพ่าย-

แพ้ต่อการแข่งขัน เพราะถ้าองค์กรของเรา บริษัทของเรา หน่วยงาน

ของเรา อยูน่ิง่ แต่ในขณะที ่องค์กรอืน่ บรษิทัอืน่ หน่วยงานอืน่ เคล่ือน

ตัวไปข้างหน้า ก้าวไปข้างหน้า ก็ย่อมจะท�าให้เราล้าหลัง

การสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทางด้านการตลาด มีความ

ส�าคัญ และมีความจ�าเป็นเป็นอย่างยิ่ง ต่อการแข่งขันทางด้านธุรกิจ 

เพราะการสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทางด้านการตลาดจะก่อให้เกิด

สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ขึ้นอยู่ตลอดเวลา

สินค้าที่ไม่พัฒนา และไม่เปล่ียนแปลง ย่อมอยู่ไม่ได้ และ 

ออกนอกตลาดไป เช่น ฟิล์มสีโกดัก สมัยอดีตเคยเป็นผู้น�าในธุรกิจ

ฟิล์ม แต่เมื่อโลกเปลี่ยน ธุรกิจย่อมเปลี่ยน กล้องที่ใช้ฟิล์มไม่ได้รับ

ความนยิมแต่มกีารสร้างสรรค์ และนวตักรรมใหม่ๆ โลกเกิดการสร้าง

หรือผลิตกล้องดิจิตอล แต่ในทางกลับกัน ฟิล์มสีโกดัก เปลี่ยนแปลง

ไปอย่างช้ามากๆ เลยท�าให้พ่ายแพ้ และสูญเสียตลาดให้กับคู่แข่ง

การสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทางด้านการตลาด จึงเป็นการ

สร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่ตวัของสนิค้า หรอืบรกิาร ทางด้านการตลาด เช่น 

สนิค้าด้านการเกษตร ผลไม้สด เราสามารถน�าเอามาใช้หรอืสร้างสรรค์

ให้เป็นสินค้าต่างๆ ได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น�าผลไม้ไปตากแห้ง 

น�้าผลไม้ปั่น ผลไม้เชื่อม เป็นต้น

แล้วค�าว่า นวตักรรมทางการตลาด หมายถงึอะไร นวตักรรม

ทางการตลาดจงึหมายถงึ การท�าสิง่แปลกๆ ใหม่ๆ ขึน้ โดยวธีิการหรอื

กระบวนการใหม่ๆ หรือการเปลี่ยนแปลง การผลิต กระบวนการคิด

อย่างสร้างสรรค์เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดสินค้าที่มีความแปลก

ใหม่หรือบริการที่มีความแปลกใหม่ ทั้งนี้รวมไปถึงเรื่องของการ 

ตั้งราคา การสร้างสรรค์ช่องทางในการจัดจ�าหน่าย การส่งเสริม

ทางการตลาดอีกด้วย

ซึ่งนักการตลาดที่จะสามารถสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรม

ทางด้านการตลาดได้ดี ควรจะต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยในการ

สร้างสรรค์ และนวัตกรรมทางด้านการตลาด ซึ่งเครื่องมือใหญ่ๆ ที่

ช่วยในการสร้างสรรค์ คอื 1. การฝึกความคดิในเชงิสร้างสรรค์ทางการ

ตลาด และ 2. การฝึกหรือเรียนรู้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท�างาน

ทางด้านการตลาด

1.  การฝึกความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการตลาด คือ การ

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดสิ่งใหม่ อาทิ ผลผลิตใหม่ๆ โดยใช้วิธีในการ

หาทางแก้ปัญหาในตวัของสนิค้า การหาทางแก้ไขปัญหาให้แก่ลกูค้า

หรือผู้บริโภค การสร้างนวัตกรรม เพื่อไปเพิ่มคุณค่าทางการตลาดให้

ก�รสร้�งสรรค์
และนวัตกรรมท�งด้�นก�รตล�ด



46 TPA news

Marketer คุณก็เป็นได้

December 2017 ●  No. 252

แก่สินค้าหรือบริการ โดยเน้นการคิดสร้างสรรค์ในเรื่องส่วนผสม 

ทางด้านการตลาด คือ สร้างสรรค์ 4P, Product (สินค้าหรือบริการ), 

Price (ราคา), Place (ท�าเลหรอืช่องทางในการจดัจ�าหน่าย, Promo-

tion (การส่งเสริมทางด้านการตลาด) 

ตัวอย่ำง เช่น 

➢  การสร้างสรรค์ Product (สนิค้าหรอืบรกิาร) เราสามารถ

สร้างสรรค์สนิค้าหรอืผลติภัณฑ์ได้หลายส่ิงด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการ

สร้างสรรค์หีบห่อของสินค้า การสร้างสรรค์ตัวของสินค้า การ

สร้างสรรค์บรกิารให้เกดิความรวดเรว็หรอืความทนัสมยัมากขึน้ ฯลฯ

➢  การสร้างสรรค์ Price (ราคา) เราสามารถสร้างสรรค์เรือ่ง

ของราคาได้หลายวิธี เช่น การใช้บัตรส่วนลดร่วมกับบริษัทอื่น การ

ใช้แต้มแลกสินค้า การใช้บัตรเงินผ่อน ฯลฯ

➢  การสร้างสรรค์ Place (ท�าเลหรือช่องทางในการ 

จัดจ�าหน่าย) เช่น การขายผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บไซต์แทน

การตั้งร้านหรือส�านักงาน การขายผ่านตู้ขายของอัตโนมัติ ฯลฯ

➢  การสร้างสรรค์ Promotion (การส่งเสริมทางด้านการ

ตลาด) เช่น การโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ผ่าน โซเชียลมีเดีย 

การใช้คูปองส่วนลด ฯลฯ 

2.  การฝึกหรือเรียนรู้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท�างาน

ทางด้านการตลาด เราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีในยุคสมัยปัจจุบัน

มีความทันสมัย และมีความรวดเร็วมาก ไม่ว่าเทคโนโลยียานยนต์ 

เทคโนโลยทีางด้านการเกษตร เทคโนโลยทีางด้านการเงนิ ซึง่มคีวาม

เปลีย่นแปลงไปจากอดตีเป็นอย่างยิง่ และในยคุปัจจบุนั เทคโนโลยี

ที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง คือเทคโนโลยีทางด้านการส่ือสาร 

เทคโนโลยีในการเรื่องของโทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

โดยผ่านการเชื่อมโยงทางด้านอินเทอร์เน็ต เป็นส่ิงที่คนในโลกนี้ต้อง

เรียนรู้ และน�าไปใช้ เพราะคนยุคใหม่ใช้เวลาหรือเล่นสมาร์ทโฟนกัน

มากขึ้น และจะมีจ�านวนเพิ่มยิ่งขึ้นในอนาคต

นกัการตลาดทีต้่องการสร้างสรรค์ และนวตักรรมทางด้านการ

ตลาด ควรที่จะต้องแสวงหาเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาช่วยในการ

สร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรม ก็จะท�าให้ทุกอย่างง่ายอย่างขึ้น เช่น 

การใช้โปรแกรมในการตัดต่อภาพหรือออกแบบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ 

การใช้คอมพวิเตอร์มาใช้ในการเกบ็ข้อมลูหรอืช่วยท�างานด้านเอกสาร

หรอืท�าการสัง่งาน การประชมุ ผ่านคอมพวิเตอร์หรอืสมาร์ทโฟน เป็นต้น

อกีทัง้ การสร้างสรรค์ และนวตักรรมทางด้านการตลาด จะช่วย

ให้เกิดการต่อเนื่องทางด้านการตลาด เพราะสินค้าทุกตัว มีเกิดขึ้น มี

การเจริญเติบโตอย่างเต็มที่แล้ว ในที่สุดก็ต้องออกนอกตลาดไป 

เนื่องจากมีสินค้าใหม่ๆ ของคู่แข่งหรือสินค้าอื่นๆ เข้ามาทดแทนหรือ

นักวิชาการทางด้านการตลาดมักเรียกว่า “วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Pro-

duct Life Cycle: PLC)”

แต่การการสร้างสรรค์ และนวตักรรมทางด้านการตลาดจะช่วย

ให้เกิดการต่อเนื่องทางการตลาด ถ้านักการตลาดสามารถคิดสินค้า

ใหม่ๆ เข้ามาทดแทนสินค้าที่ต้องออกนอกตลาดไป ก็จะช่วยให้ก่อให้

เกิดก�าไร รายได้เข้าบริษัทอย่างต่อเนื่อง

สรุป การเรียนรู้แนวความคิด หลักการในการสร้างสรรค์ และ

นวัตกรรมทางการตลาดจึงมีความส�าคัญ และนักการตลาดท่านใด 

สามารถน�าเอาหลักการในการสร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปใช้ในการ

ปฏบิตัจิรงิได้อย่างเป็นขัน้เป็นตอน กจ็ะประสบความส�าเรจ็ในการเป็น

นักการตลาดมืออาชีพยิ่งขึ้น TPA
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