กลยุทธ์ทางการตลาด
เพื่อการแข่งขันส�ำหรับธุรกิจ

โลก

ของการแข่งขันในยุคปัจจุบันนี้ เต็มไปด้วยการต้องการ
เอาชนะกัน โดยใช้วิธีการต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจของตนเอง
เติบโต ก้าวหน้า ยิ่งใหญ่ ส�ำหรับธุรกิจเล็กก็ต้องการการอยู่รอด
ปลอดภัยจากธุรกิจใหญ่ๆ ทีใ่ ช้วธิ กี ารต่างๆ เพือ่ ดึงดูดลูกค้า ไม่วา่ การ
ลด แลก แจก แถม การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ส�ำหรับบทความนี้ เราจะมาท�ำการแลกเปลีย่ นความรูใ้ นส่วน
ของการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการแข่งขันส�ำหรับธุรกิจ มีดังนี้

1. กลยุทธ์การคิดต่าง หรือ Think Different

มีความส�ำคัญมากๆ ส�ำหรับคนที่ท�ำงานด้านการตลาด
สตีเวน จอบส์ (Steve Jobs) ผูก้ อ่ ตัง้ แอปเปิลคอมพิวเตอร์หรือบริษทั
แอปเปิล (Apple: Company Co-founder Steve Jobs Has Died)
เขาให้ความส�ำคัญมากๆ เกี่ยวกับการคิดต่างหรือ Think Different
บริษัทถึงกับออกโฆษณาตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับแนวความคิดนี้ และ
มีคนเคยถามว่า ท�ำไมเขาให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการคิดต่างหรือ
Think Different และมีการวิจัยตลาดหรือการหาความต้องการของ
ลูกค้าน้อยมาก
เขาตอบว่า ในบางครั้งลูกค้าก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองต้องการอะไร
พร้อมทัง้ ยกตัวอย่างว่า สมัยของเฮนรี ฟอร์ด คนเรายังไม่มรี ถยนต์ใช้
แต่ใช้ม้า ใช้ช้าง ใช้วัว ใช้เกวียน ในการเดินทาง ถ้าหากเฮนรี่ ฟอร์ด
ท�ำการวิจยั ทางการตลาดว่า ลูกค้ามีความต้องการอะไร ลูกค้ามักจะ
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ตอบกลับว่า เขาต้องการม้าที่วิ่งได้ไวที่สุด เขาต้องการเกวียนที่มี
ประสิทธิภาพที่สามารถบรรทุกของได้เป็นจ�ำนวนมากๆ
และถ้ าหากเฮนรี่ ฟอร์ด สนองความต้องการของลูกค้ า
รถยนต์คันแรกของโลกก็จะไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น สตีเวน จอบส์ จึงให้
ความส�ำคัญกับการคิดที่แตกต่างเป็นอันมาก และ Think Different
จึงเป็นวัฒนธรรมหนึง่ ของบริษทั แอปเปิล ทีน่ ำ� เอามาใช้ในองค์กร จน
องค์กร คือ บริษทั แอปเปิล ได้รบั การยอมรับว่าเป็นบริษทั ชัน้ น�ำระดับ
โลก และประสบความส�ำเร็จอย่างสูง ด้วยความคิดที่แตกต่างสินค้า
ตระกูล I จึงได้เกิดขึ้น ( iPhone iPad iPod)

2. กลยุทธ์ครบเครือ่ งเรือ่ งการสือ่ สารการตลาด

ภาษาอังกฤษมักเรียกว่า Integrated Marketing Communication หรือเรียกย่อว่า IMC เป็นการพัฒนาการสือ่ สารการตลาดทีน่ ำ�
การสื่อสารหลายๆ รูปแบบมาผสมผสานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อไปยัง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
IMC ที่ยอดเยี่ยมมักจะต้อง ใหม่ แปลก ใหญ่ ดังกล่าวคือ
หากท�ำสื่อต่างๆ ออกมาเหมือนกับคู่แข่งในท้องตลาด ก็จะไม่ได้รับ
ความสนใจจากลูกค้าเท่าที่ควร ตรงกันข้าม หากว่าเราท�ำสื่อต่างๆ
ออกมาอย่างสร้างสรรค์ให้ 1.ใหม่ 2.แปลก 3.ใหญ่ 4.ดัง หากเป็น
ลักษณะนี้ ก็จะสร้างความจดจ�ำ และเป็นที่ประทับใจของลูกค้าได้
มากกว่า
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Marketer คุณก็เป็นได้
1. ใหม่ คือ ถ้าท�ำอะไรเป็นเจ้าแรก มักจะท�ำให้เกิดเป็นที่
จดจ�ำได้มากกว่า
2. แปลก คือ ถ้าท�ำอะไรให้แตกต่างกว่าคนอืน่ มากจะได้รบั
ความสนใจที่ดีกว่า
3. ใหญ่ คือ ถ้าท�ำอะไรให้ยิ่งใหญ่กว่าคู่แข่ง จะท�ำให้คนมา
ร่วมงานมาก ภาพลักษณ์ก็จะเหนือกว่า
4. ดัง คือ ถ้าท�ำอะไรต้องมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้
คนรับรู้ อีกทั้งควรมีคนดังๆ มาร่วมงาน มาเปิดงาน เช่น นักการเมืองดัง
นักกีฬาดัง ดารา นักแสดงดัง ก็จะท�ำให้เป็นที่สนใจ

3. กลยุทธ์การสร้างแบรนด์

เมื่อกล่าวถึง Chevrolet (เชฟโรเลต) มีน้อยคนนักที่จะไม่
ทราบว่าคือรถยนต์ เมื่อกล่าวถึง STARBUCKS (สตาร์บัคส์) มีน้อย
คนที่จะไม่รู้จักว่าคือร้านกาแฟที่ทันสมัย เมื่อกล่าวถึง GOODYEAR
(กูด้ เยียร์) มีนอ้ ยคนนักทีไ่ ม่รจู้ กั ว่าเป็นยางรถยนต์อนั ดับ 1 เมือ่ กล่าว
ถึง ROLEX (โรเล็กซ์) มีนอ้ ยคนนักทีจ่ ะไม่รจู้ กั ว่าคือนาฬิการาคาแพง
เมื่อกล่าวถึง XEROX (ซีร็อกซ์) มีน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักว่าคือเครื่อง
ถ่ายเอกสาร สินค้าทีก่ ล่าวถึงข้างต้น ล้วนแล้วแต่ผา่ นขัน้ ตอนของการ
สร้างแบรนด์ มาด้วยกันทั้งสิ้น หากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการออก
แบรนด์ใหม่ คุณควรมองหาวิธีที่จะท�ำให้สินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ
ของคุณ แตกต่างจากของเดิม กล่าวคือ ไม่ควรเดินตามเจ้าของตลาด
ทีม่ อี ยูเ่ ดิมแล้ว แต่คณ
ุ ควรท�ำให้เกิดความแตกต่างแล้ว คุณจะประสบ
ความส�ำเร็จ
ยิ่งหากว่าคุณต้องการเป็นแบรนด์อันดับต้นๆ ของโลก คุณ
ก็ยิ่งจะต้องใช้งบประมาณในการสร้างแบรนด์ Coca-Cola แบรนด์
อันดับ 1 ของโลก เป็นที่ 1 ในตลาดน�้ำอัดลม ในแต่ละปีบริษัทจะจัด
ท�ำงบประมาณในการสร้างแบรนด์อย่างมากมายมหาศาล จนในทีส่ ดุ
แบรนด์ Coca-Cola มีมูลค่าถึง 7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมูลค่า
ของแบรนด์สูงกว่ามูลค่าของสินทรัพย์ที่สามารถจับต้องได้เสียอีก
กล่าวคือสูงกว่า 3 เท่า (มูลค่าทรัพย์สินที่จับต้องได้มีมูลค่าเพียง 2.5
หมื่นล้านเหรียญ) แต่ทั้งนี้ Coca-Cola ต้องใช้เวลาในการสร้างถึง
125 ปี เลยทีเดียว ซึ่งตรงข้ามกับแบรนด์สมัยนี้ใช้เวลาสร้างเพียง 36
ปี ก็มีมูลค่าแบรนด์สูงใกล้เคียงกัน Coca-Cola นั่นก็คือ Microsoft
(แบรนด์มีมูลค่าถึง 6.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ) ดังนั้น ท่านสามารถ
สร้างแบรนด์ได้ง่ายกว่าในอดีตอย่างแน่นอน ซึ่งคงต้องอาศัยเวลา
กับความอดทน จึงจะประสบความส�ำเร็จในการสร้างแบรนด์

4. กลยุทธ์ยิ่งให้ยิ่งรวย

มหาเศรษฐีโลกเป็นจ�ำนวนมาก มักใช้กลยุทธ์นี้ กล่าวคือเป็น
ผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ พวกเขามักจะมีความสุขจากการให้มากกว่า
การรับ และเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอย่างหนึ่ง มหาเศรษฐีโลกเหล่านี้
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ชอบที่จะบริจาคเงินที่ตนเองหามาได้เป็นจ�ำนวนมากๆ แก่สาธารณ
กุศล แต่ยิ่งให้แทนที่ทรัพย์สินเหล่านั้นจะหมดไป พวกเขาเหล่านั้น
กลับได้ทรัพย์สินเงินทองคืนมาจากแหล่งอื่นๆ รวมทั้งท�ำให้พวกเขา
เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
หากว่าเราโยงเรือ่ งของการให้ การบริจาคกับเรือ่ งทางการตลาด
การให้ของมหาเศรษฐีโลก ก็คงไม่แตกต่างกับทีบ่ ริษทั ต่างๆ ท�ำ CSR
หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึง ความรับ
ผิดชอบต่อสังคม การช่วยเหลือสังคม ซึง่ คือการด�ำเนินกิจการภายใต้
หลักจริยธรรม และการบริหารงานที่ดี เพราะหากว่าลูกค้าหรือ
ประชาชนทั่วโลกได้เห็นคุณงามความดีของมหาเศรษฐีที่ได้ท�ำไป
ประชาชนทั่วโลกก็จะซื้อสินค้า และอุดหนุนสินค้าหรือบริการด้วย
ความพอใจ อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม สิ น ค้ า ต่ า งๆ ของ
มหาเศรษฐีอีกด้วย จึงเท่ากับว่าสิ่งที่มหาเศรษฐีได้ให้ไป ก็ได้ส่งผล
มาเป็นการซื้อสินค้า และบริการที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

5. กลยุทธ์การให้การบริการ

ในยุคนี้ การแข่งขันเพื่อแย่งชิงลูกค้ามีความรุนแรงมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับในอดีต คุณภาพของสินค้ามีความใกล้เคียงกัน
แผนการตลาดมีความใกล้เคียงกัน แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ามารถท�ำให้เกิด
ความแตกต่างกันได้ก็คืองานด้านบริการนั่นเอง ดังค�ำแนะน�ำของ
ปรมาจารย์ด้านการจัดการสมัยใหม่ ปีเตอร์ ดรักเกอร์ แนะน�ำว่า
อาวุธของการจัดการงานบริหารสมัยใหม่ คือ การบริการที่เป็นเลิศ
การสร้าง Service Mind หรือการสร้างหัวใจนักบริการทีด่ ี จึง
เป็นสิ่งที่คุณควรปลูกฝัง และสร้างมันให้เกิดขึ้นในองค์กรธุรกิจของ
คุณ ส่วนใหญ่บริษัท องค์กรธุรกิจมักจะสร้างขึ้นด้วยการฝึกอบรม
พนักงาน ถึงแม้จะต้องเสียค่าใช้จา่ ยมากก็ตาม แต่ผลทีไ่ ด้กลับคืนมา
คุ้มกว่าค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเป็นอันมาก
อีกทั้งแนวโน้มของธุรกิจบริการในประเทศที่พัฒนาแล้วมี
แนวโน้มที่มากขึ้นเพราะประเทศพัฒนาแล้วได้ลดก�ำลังการผลิตลง
แต่ไปเพิ่มในส่วนของธุรกิจการบริการมากขึ้น เช่น
GE (เจเนอรัลอิเล็กทริก) เดิมท�ำธุรกิจผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องจักรกล ปัจจุบันหันมาท�ำธุรกิจด้านบริการทางการเงิน คือ GE
Capital ซึ่ ง มี ส าขาทั่ ว โลก อี ก ทั้ ง ท� ำ ก� ำ ไรได้ ม ากกว่ า การผลิ ต
เครื่องจักร ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เสียอีก
IBM เมื่อก่อนผลิตฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เป็นอันดับ 1 ของ
โลก ปัจจุบันได้ขายธุรกิจการผลิตคอมพิวเตอร์ทั้งหมดแล้วหันมา
ท�ำธุรกิจบริการ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ การให้ค�ำปรึกษาในการ
วางระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้ง 5 กลยุทธ์ทางการตลาดข้างต้นนี้ เป็นกลยุทธ์ที่มีความ
ส�ำคัญมากต่อการแข่งขันในการท�ำธุรกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งผู้ที่เป็น
เจ้าของกิจการ รวมทั้งนักการตลาดจะละเลยไปเสียมิได้ TPA
news

