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โลก
ของกำรแข่งขันในยุคปัจจุบันน้ี เต็มไปด้วยกำรต้องกำร

เอำชนะกัน โดยใช้วิธีกำรต่ำงๆ เพื่อให้ธุรกิจของตนเอง

เติบโต ก้ำวหน้ำ ยิ่งใหญ่ ส�ำหรับธุรกิจเล็กก็ต้องกำรกำรอยู่รอด 

ปลอดภยัจำกธรุกจิใหญ่ๆ ท่ีใช้วธีิกำรต่ำงๆ เพือ่ดงึดดูลูกค้ำ ไม่ว่ำกำร

ลด แลก แจก แถม กำรโฆษณำ กำรประชำสัมพันธ์ ฯลฯ

ส�ำหรบับทควำมนี ้เรำจะมำท�ำกำรแลกเปลีย่นควำมรูใ้นส่วน

ของกำรใช้กลยุทธ์ทำงกำรตลำดเพื่อกำรแข่งขันส�ำหรับธุรกิจ มีดังนี้

1. กลยุทธ์ก�รคิดต่�ง หรือ Think Different  

มีควำมส�ำคัญมำกๆ ส�ำหรับคนที่ท�ำงำนด้ำนกำรตลำด 

สตเีวน  จอบส์ (Steve Jobs) ผูก่้อตัง้แอปเปิลคอมพวิเตอร์หรือบรษิทั

แอปเปิล (Apple: Company Co-founder Steve Jobs Has Died) 

เขำให้ควำมส�ำคัญมำกๆ เก่ียวกับกำรคิดต่ำงหรือ Think Different  

บริษัทถึงกับออกโฆษณำตำมสื่อต่ำงๆ เกี่ยวกับแนวควำมคิดนี้ และ

มีคนเคยถำมว่ำ ท�ำไมเขำให้ควำมส�ำคัญเก่ียวกับกำรคิดต่ำงหรือ 

Think Different  และมีกำรวิจัยตลำดหรือกำรหำควำมต้องกำรของ

ลูกค้ำน้อยมำก

เขำตอบว่ำ ในบำงครั้งลูกค้ำก็ไม่รู้ตัวว่ำตนเองต้องกำรอะไร 

พร้อมทัง้ยกตวัอย่ำงว่ำ สมยัของเฮนร ีฟอร์ด คนเรำยงัไม่มรีถยนต์ใช้ 

แต่ใช้ม้ำ ใช้ช้ำง ใช้วัว ใช้เกวียน ในกำรเดินทำง ถ้ำหำกเฮนรี่ ฟอร์ด 

ท�ำกำรวจิยัทำงกำรตลำดว่ำ ลูกค้ำมคีวำมต้องกำรอะไร ลูกค้ำมกัจะ

ตอบกลับว่ำ เขำต้องกำรม้ำที่วิ่งได้ไวที่สุด เขำต้องกำรเกวียนที่มี

ประสิทธิภำพที่สำมำรถบรรทุกของได้เป็นจ�ำนวนมำกๆ

และถ้ำหำกเฮนรี่ ฟอร์ด สนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

รถยนต์คันแรกของโลกก็จะไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น สตีเวน  จอบส์ จึงให้

ควำมส�ำคัญกับกำรคิดที่แตกต่ำงเป็นอันมำก และ Think Different 

จงึเป็นวฒันธรรมหนึง่ของบรษิทัแอปเปิล ทีน่�ำเอำมำใช้ในองค์กร จน

องค์กร คอื บรษิทัแอปเปิล ได้รบักำรยอมรบัว่ำเป็นบรษิทัชัน้น�ำระดบั

โลก และประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงสูง ด้วยควำมคิดที่แตกต่ำงสินค้ำ

ตระกูล I จึงได้เกิดขึ้น ( iPhone iPad iPod) 

2. กลยทุธ์ครบเครือ่งเรือ่งก�รสือ่ส�รก�รตล�ด 

ภำษำองักฤษมกัเรยีกว่ำ Integrated Marketing Communi-

cation หรอืเรยีกย่อว่ำ IMC เป็นกำรพฒันำกำรส่ือสำรกำรตลำดทีน่�ำ

กำรสื่อสำรหลำยๆ รูปแบบมำผสมผสำนกันอย่ำงต่อเนื่องเพื่อไปยัง

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 

IMC ที่ยอดเยี่ยมมักจะต้อง ใหม่ แปลก ใหญ่ ดังกล่ำวคือ 

หำกท�ำสื่อต่ำงๆ ออกมำเหมือนกับคู่แข่งในท้องตลำด ก็จะไม่ได้รับ

ควำมสนใจจำกลูกค้ำเท่ำที่ควร ตรงกันข้ำม หำกว่ำเรำท�ำสื่อต่ำงๆ 

ออกมำอย่ำงสร้ำงสรรค์ให้ 1.ใหม่ 2.แปลก 3.ใหญ่ 4.ดัง หำกเป็น

ลักษณะนี้ ก็จะสร้ำงควำมจดจ�ำ และเป็นที่ประทับใจของลูกค้ำได้

มำกกว่ำ

5
กลยุทธ์ท�งก�รตล�ด
เพื่อก�รแข่งขันสำ�หรับธุรกิจ
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1.  ใหม่ คือ ถ้ำท�ำอะไรเป็นเจ้ำแรก มักจะท�ำให้เกิดเป็นที่

จดจ�ำได้มำกกว่ำ

2.  แปลก คอื ถ้ำท�ำอะไรให้แตกต่ำงกว่ำคนอืน่มำกจะได้รบั

ควำมสนใจที่ดีกว่ำ

3.  ใหญ่ คือ ถ้ำท�ำอะไรให้ยิ่งใหญ่กว่ำคู่แข่ง จะท�ำให้คนมำ

ร่วมงำนมำก ภำพลักษณ์ก็จะเหนือกว่ำ

4.  ดัง คือ ถ้ำท�ำอะไรต้องมีกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ให้

คนรับรู้ อีกทั้งควรมีคนดังๆ มำร่วมงำน มำเปิดงำน เช่น นักกำรเมืองดัง 

นักกีฬำดัง ดำรำ นักแสดงดัง ก็จะท�ำให้เป็นที่สนใจ

3. กลยุทธ์ก�รสร้�งแบรนด์ 

เมื่อกล่ำวถึง Chevrolet (เชฟโรเลต) มีน้อยคนนักที่จะไม่

ทรำบว่ำคือรถยนต์ เมื่อกล่ำวถึง STARBUCKS (สตำร์บัคส์) มีน้อย

คนที่จะไม่รู้จักว่ำคือร้ำนกำแฟที่ทันสมัย เมื่อกล่ำวถึง GOODYEAR 

(กูด้เยยีร์) มน้ีอยคนนักทีไ่ม่รูจ้กัว่ำเป็นยำงรถยนต์อนัดบั 1 เมือ่กล่ำว

ถงึ ROLEX (โรเลก็ซ์) มน้ีอยคนนกัทีจ่ะไม่รูจ้กัว่ำคอืนำฬิกำรำคำแพง 

เมื่อกล่ำวถึง XEROX (ซีร็อกซ์) มีน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักว่ำคือเครื่อง

ถ่ำยเอกสำร สนิค้ำท่ีกล่ำวถึงข้ำงต้น ล้วนแล้วแต่ผ่ำนขัน้ตอนของกำร

สร้ำงแบรนด์ มำด้วยกันทั้งสิ้น หำกว่ำคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องกำรออก

แบรนด์ใหม่ คุณควรมองหำวิธีที่จะท�ำให้สินค้ำ ผลิตภัณฑ์ บริกำร 

ของคณุ แตกต่ำงจำกของเดมิ กล่ำวคอื ไม่ควรเดนิตำมเจ้ำของตลำด

ทีมี่อยูเ่ดมิแล้ว แต่คณุควรท�ำให้เกิดควำมแตกต่ำงแล้ว คณุจะประสบ

ควำมส�ำเร็จ

 ยิ่งหำกว่ำคุณต้องกำรเป็นแบรนด์อันดับต้นๆ ของโลก คุณ

ก็ยิ่งจะต้องใช้งบประมำณในกำรสร้ำงแบรนด์ Coca-Cola แบรนด์

อันดับ 1 ของโลก เป็นที่ 1 ในตลำดน�้ำอัดลม ในแต่ละปีบริษัทจะจัด

ท�ำงบประมำณในกำรสร้ำงแบรนด์อย่ำงมำกมำยมหำศำล จนในทีส่ดุ

แบรนด์ Coca-Cola มีมูลค่ำถึง 7 หมื่นล้ำนเหรียญสหรัฐ ซึ่งมูลค่ำ

ของแบรนด์สูงกว่ำมูลค่ำของสินทรัพย์ที่สำมำรถจับต้องได้เสียอีก 

กล่ำวคือสูงกว่ำ 3 เท่ำ (มูลค่ำทรัพย์สินที่จับต้องได้มีมูลค่ำเพียง 2.5 

หม่ืนล้ำนเหรียญ) แต่ทั้งนี้ Coca-Cola ต้องใช้เวลำในกำรสร้ำงถึง 

125 ปี เลยทีเดียว ซึ่งตรงข้ำมกับแบรนด์สมัยนี้ใช้เวลำสร้ำงเพียง 36 

ปี ก็มีมูลค่ำแบรนด์สูงใกล้เคียงกัน Coca-Cola นั่นก็คือ Microsoft 

(แบรนด์มีมูลค่ำถึง 6.5 หมื่นล้ำนเหรียญสหรัฐ) ดังนั้น ท่ำนสำมำรถ

สร้ำงแบรนด์ได้ง่ำยกว่ำในอดีตอย่ำงแน่นอน ซึ่งคงต้องอำศัยเวลำ 

กับควำมอดทน จึงจะประสบควำมส�ำเร็จในกำรสร้ำงแบรนด์  

4. กลยุทธ์ยิ่งให้ยิ่งรวย 

มหำเศรษฐโีลกเป็นจ�ำนวนมำก มกัใช้กลยทุธ์นี ้กล่ำวคือเป็น

ผู้ให้มำกกว่ำเป็นผู้รับ พวกเขำมักจะมีควำมสุขจำกกำรให้มำกกว่ำ

กำรรับ และเป็นสิ่งที่แปลกประหลำดอย่ำงหนึ่ง มหำเศรษฐีโลกเหล่ำนี้

ชอบที่จะบริจำคเงินที่ตนเองหำมำได้เป็นจ�ำนวนมำกๆ แก่สำธำรณ

กุศล แต่ยิ่งให้แทนที่ทรัพย์สินเหล่ำนั้นจะหมดไป พวกเขำเหล่ำนั้น 

กลับได้ทรัพย์สินเงินทองคืนมำจำกแหล่งอ่ืนๆ รวมทั้งท�ำให้พวกเขำ

เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

หำกว่ำเรำโยงเร่ืองของกำรให้ กำรบริจำคกับเร่ืองทำงกำรตลำด 

กำรให้ของมหำเศรษฐโีลก กค็งไม่แตกต่ำงกบัทีบ่รษิทัต่ำงๆ ท�ำ CSR 

หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) หมำยถึง ควำมรับ

ผิดชอบต่อสังคม กำรช่วยเหลือสังคม ซึง่คือกำรด�ำเนนิกิจกำรภำยใต้

หลักจริยธรรม และกำรบริหำรงำนที่ดี เพรำะหำกว่ำลูกค้ำหรือ

ประชำชนทั่วโลกได้เห็นคุณงำมควำมดีของมหำเศรษฐีที่ได้ท�ำไป 

ประชำชนทั่วโลกก็จะซื้อสินค้ำ และอุดหนุนสินค้ำหรือบริกำรด้วย

ควำมพอใจ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุน ส่งเสริม สินค้ำต่ำงๆ ของ 

มหำเศรษฐีอีกด้วย จึงเท่ำกับว่ำสิ่งที่มหำเศรษฐีได้ให้ไป ก็ได้ส่งผล

มำเป็นกำรซื้อสินค้ำ และบริกำรที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

5. กลยุทธ์ก�รให้ก�รบริก�ร 

ในยุคนี้ กำรแข่งขันเพื่อแย่งชิงลูกค้ำมีควำมรุนแรงมำกเมื่อ

เปรียบเทียบกับในอดีต คุณภำพของสินค้ำมีควำมใกล้เคียงกัน 

แผนกำรตลำดมคีวำมใกล้เคยีงกนั แต่สิง่ทีส่�ำคญัทีส่ำมำรถท�ำให้เกดิ

ควำมแตกต่ำงกันได้ก็คืองำนด้ำนบริกำรนั่นเอง ดังค�ำแนะน�ำของ

ปรมำจำรย์ด้ำนกำรจัดกำรสมัยใหม่  ปีเตอร์ ดรักเกอร์ แนะน�ำว่ำ 

อำวุธของกำรจัดกำรงำนบริหำรสมัยใหม่ คือ กำรบริกำรที่เป็นเลิศ

กำรสร้ำง Service Mind หรอืกำรสร้ำงหวัใจนกับรกิำรทีด่ ีจงึ

เป็นสิ่งที่คุณควรปลูกฝัง และสร้ำงมันให้เกิดขึ้นในองค์กรธุรกิจของ

คุณ ส่วนใหญ่บริษัท องค์กรธุรกิจมักจะสร้ำงขึ้นด้วยกำรฝึกอบรม

พนกังำน ถงึแม้จะต้องเสยีค่ำใช้จ่ำยมำกกต็ำม แต่ผลทีไ่ด้กลบัคนืมำ

คุ้มกว่ำค่ำใช้จ่ำยที่จ่ำยไปเป็นอันมำก

อีกทั้งแนวโน้มของธุรกิจบริกำรในประเทศที่พัฒนำแล้วม ี

แนวโน้มที่มำกขึ้นเพรำะประเทศพัฒนำแล้วได้ลดก�ำลังกำรผลิตลง 

แต่ไปเพิ่มในส่วนของธุรกิจกำรบริกำรมำกขึ้น เช่น

 GE (เจเนอรัลอิเล็กทริก) เดิมท�ำธุรกิจผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำ 

เครื่องจักรกล ปัจจุบันหันมำท�ำธุรกิจด้ำนบริกำรทำงกำรเงิน คือ GE 

Capital ซึ่งมีสำขำทั่วโลก อีกทั้งท�ำก�ำไรได้มำกกว่ำกำรผลิต

เครื่องจักร ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำ เสียอีก

IBM เมื่อก่อนผลิตฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เป็นอันดับ 1 ของ

โลก ปัจจุบันได้ขำยธุรกิจกำรผลิตคอมพิวเตอร์ทั้งหมดแล้วหันมำ 

ท�ำธุรกิจบริกำร เช่น กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ กำรให้ค�ำปรึกษำในกำร

วำงระบบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ทั้ง 5 กลยุทธ์ทำงกำรตลำดข้ำงต้นนี้ เป็นกลยุทธ์ที่มีควำม

ส�ำคัญมำกต่อกำรแข่งขันในกำรท�ำธุรกิจในยุคปัจจุบัน ซ่ึงผู้ที่เป็น

เจ้ำของกิจกำร รวมทั้งนักกำรตลำดจะละเลยไปเสียมิได้ TPA
news


