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traction Marketing เป็นการตลาดท�ำการตลาดที่ดึงความ
สนใจของผู้บริโภค ของผู้มุ่งหวังให้มาขอซื้อสินค้าหรือมาขอ
ท�ำธุรกิจเครือข่ายกับเรา โดยทีเ่ ราไม่ตอ้ งไปเสนอขอให้เขามาท�ำธุรกิจ
เครือข่ายหรือซือ้ สินค้าจากเรา ซึง่ แตกต่างจากแนวคิดเดิมๆ ทีต่ อ้ งไป
เสนอขายสินค้าหรือน�ำเสนอขายธุรกิจเครือข่าย ซึ่งท�ำให้เกิดความ
น่าเบือ่ หน่าย ความน่าร�ำคาญ จากลูกค้าหรือผูม้ งุ่ หวัง จากพฤติกรรม
การตามตื้อ ตามง้อของเรา
แต่ทงั้ นีก้ ไ็ ม่ใช่วา่ เมือ่ ใช้การตลาดแบบ Attraction Marketing
คนจะไม่ปฏิเสธหรือถูกโดนปฏิเสธจากลูกค้าหรือผูม้ งุ่ หวังเพราะเป็น
ธรรมดางานขายหรืองานน�ำเสนอจะต้องมีทงั้ การตอบรับ และการถูก
ปฏิเสธ
การตลาดแบบ Attraction Marketing ส่วนใหญ่มกั จะท�ำกัน
ในโลกอินเทอร์เน็ตหรือโลกออนไลน์ เพราะโลกออนไลน์มีลักษณะ
เป็น Mass สูง เป็นโลกของ Social ที่ทันสมัย แต่คนจ�ำนวนมากมัก
คิดว่า ถ้าอย่างไร เราต้องโพสต์หรือส่งข้อความของบริษัทของเรา
สินค้าของเรา ตัวเรามากๆ คนเขาจะได้เข้ามาซื้อหรือเข้ามาติดตาม
การตลาดแบบ Attraction Marketing จะต้องมีการน�ำเสนอ
Content และการน�ำเสนอ Profile ทีน่ า่ สนใจ จึงจะสามารถดึงดูดผูค้ น

รวมทั้งลูกค้า และผู้มุ่งหวังมาให้สนใจเรามากกว่าการโพสต์ หรือ
การส่งข้อความเป็นจ�ำนวนมาก แต่ไม่มีความแตกต่าง ไม่มีความ
น่าดึงดูด ให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาสนใจ
กล่าวคือ เราจะต้องสร้างมูลค่าให้กับตัวเราเองเสียก่อน การ
สร้าง Brand จึงเป็นกลยุทธ์หนึง่ ทีจ่ ะต้องน�ำเอามาใช้ เพราะการสร้าง
Brand จะเป็นการสร้างความน่าเชือ่ ถือ สร้างความจดจ�ำ สร้างความ
ศรัทธาภายในใจของกลุ่มเป้าหมายจนกระทั่งกลุ่มเป้าหมายอยากที่
จะซื้อสินค้าหรืออยากจะท�ำงานร่วมกับเรา
Brand หรือ แบรนด์ มีความส�ำคัญอย่างมากต่อการท�ำการ
ตลาด การขาย การสร้างธุรกิจ เพราะ Brand จะท�ำให้เกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันด้านธุรกิจในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของราคา เรื่องของคุณค่าทางด้านจิตใจ การเชื่อถือการไว้วางใจ
จนกระทั่งลูกค้าเกิดการซื้อซ�้ำ และเกิดความศรัทธาใน Brand
ตรงกันข้าม ถ้าหากธุรกิจใดไม่สร้าง Brand ไม่ให้ความส�ำคัญ
เกีย่ วกับเรือ่ งของ Brand ธุรกิจนัน้ องค์กรนัน้ ก็จะเสียเปรียบทางด้าน
การแข่งขันในระยะยาวได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก�ำหนดราคา
ลูกค้าไม่มคี วามเชือ่ ถือ ไม่ไว้วางใจ และสามารถเปลีย่ นใจไปบริโภค
อุปโภค หรือใช้บริการกับสินค้าบริษัทอื่นๆ ได้ทุกเวลา
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Marketer คุณก็เป็นได้
ถ้าหากธุรกิจใด ต้องการผลก�ำไรอย่างยัง่ ยืน ธุรกิจนัน้ มีความ
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของ Brand เช่น เมื่อเรา
พูดถึงเครือ่ งดืม่ ประเภทน�ำ้ อัดลม พวกเรามักคิดถึง Brand ยีห่ อ้ อะไร
ถ้าให้ผมตอบ พวกเราก็คงตอบว่า โค้ก หรือเป็ปซี่ แต่ถ้าไปถามคน
ทัว่ โลกว่าคิดถึง น�ำ้ อัดลมยีห่ อ้ อะไร คนส่วนใหญ่ทวั่ โลกมักจะตอบว่า
“โค้ก” เพราะผลจากการส�ำรวจมูลค่าของ Brand ของสินค้า และ
บริการต่างๆ ทั่วโลก ประจ�ำปี 2555 ของบริษัท Interbrand พบว่า
โค้ก หรือ Coca-Cola ยังเป็นแชมป์อันดับหนึ่งของโลก และพวกเรา
เชือ่ ไหมครับว่า ถ้าหากบริษทั โค้ก ขาย Brand อย่างเดียวโดยไม่รวม
ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โรงงาน, ขวดแก้ว, ที่ดินต่างๆ ฯลฯ บริษัท โค้ก
จะขาย Brand อย่างเดียวได้มูลค่าถึง 71 พันล้านดอลลาร์ (ถ้าอยาก
ทราบว่าเป็นเงินสกุลไทยก็ลองเอา 30 บาทไปคูณ 71 พันล้านดอลาร์
จะได้มูลค่าถึง 2,130,000,000,000 บาท )
และถ้าพูดถึงรองเท้าเรามักจะคิดถึง Nike ร้านกาแฟเรามัก
คิดถึง Starbucks ร้านอาหารสมัยใหม่เรามักคิดถึง แมคโดนัลด์ อะไร
ที่ท�ำให้เราคิดถึง Brand เหล่านี้ก่อน Brand อื่นๆ สิ่งที่เป็นปัจจัย
ส�ำคัญก็คือ บริษัทเหล่านี้ให้ความส�ำคัญต่อการสร้าง Brand เป็น
อย่างมากนั้นเอง
Brand ก็เหมือนกับคน กล่าวคือ Brand มีวงจรชีวติ มีปฏิสนธิ
หรือการเริม่ วางแผนสร้าง Brand มีการเกิด หรือมี Brand ออกสูต่ ลาด
มีการเติบโต แข็งแรงตามวัยต่างๆ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยท�ำงาน และ
วัยชรา แล้วก็ตาย ฉะนัน้ หากต้องการให้ Brand แข็งแรง บริษทั ต่างๆ
จ�ำเป็นจะต้องเอาใจใส่ ดูแลไม่ให้ Brand เกิดการเจ็บป่วยแล้ว
ล้มตาย เพราะถ้าหากบ�ำรุงดูแลรักษาไม่ดี Brand ก็จะทรุดโทรมเร็ว
อีกทั้งควรค�ำนึงถึงการเพิ่มคุณค่าให้แก่ Brand ก็มีความ
ส�ำคัญไม่น้อย เช่น การพัฒนาคุณภาพของสินค้า, การเพิ่มความ
หลากหลายในตัวของสินค้า, บรรจุภณ
ั ฑ์ หีบห่อ รูปร่าง รูปทรงต่างๆ,
การบริการหลังการขาย, การจัดส่งสินค้าหรือเพิ่มช่องทางการจัด
จ�ำหน่าย, การสร้างภาพลักษณ์ของ Brand ให้ปรากฏต่อสังคม
เป็นต้น
Celebrity Marketing (เซเลบริตี้ มาร์เก็ตติ้ง) คือ การน�ำ
บุคคล คนดัง คนมีชื่อเสียง เช่น ดารา นักร้อง นักการเมือง นักสื่อสาร
มวลชน นักกีฬาชื่อดัง มาช่วยในการท�ำการตลาด เพราะบุคคล
คนดัง มักจะเป็นที่รู้จักของสาธารณชนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องเสียเวลาใน
การแนะน�ำตัว อีกทัง้ บุคคล คนดัง มักจะมีแฟนคลับหรือคนทีต่ ดิ ตาม
ผลงานอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
ดังนัน้ บุคคล คนดัง มักจะเป็นผูน้ ำ� ทางความคิด จิตวิญญาณ
เป็นต้นแบบ ของผู้ติดตาม จึงท�ำให้บุคคลที่เป็นแฟนคลับหรือ
ผู้ติดตามเลียนแบบทั้งทางด้านพฤติกรรม เลียนแบบการใช้ชีวิต
เครื่องแต่งกาย ทรงผม รวมไปถึงการใช้สินค้า และบริการของบุคคล
คนดังหรือบุคคลทีเ่ ป็นต้นแบบ การตลาดสมัยใหม่จงึ น�ำสิง่ เหล่านีม้ า
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ประยุกต์ใช้ ซึ่งบางบริษัทสามารถน�ำเอาไปใช้จนได้ผลท�ำให้เกิด
กระแสโด่งดังขึ้นในสังคม ซึ่งการตลาดแบบ Celebrity Marketing มี
ประโยชน์ต่อการท�ำธุรกิจหลายอย่างดังนี้
1. Celebrity Marketing ช่วยท�ำให้สินค้าติดตลาดได้อย่าง
รวดเร็ว
2. Celebrity Marketing ช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า
และบริการเป็นจ�ำนวนมาก เป็นการเพิ่มยอดขาย
3. Celebrity Marketing ช่วยส่งเสริมภาพพจน์หรือภาพ
ลักษณ์ในตัวของสินค้าและบริการ
4. Celebrity Marketing ช่วยให้ภาพการวางต�ำแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ฉะนั้น จากข้อความข้างต้น การใช้บุคคล คนดัง หรือ Celebrity Marketing มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งถ้ารู้จักประยุกต์ใช้ เพราะ
จะท�ำให้สินค้า และบริการของเรา ติดตลาดในช่วงเวลาอันสั้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับการใช้บุคคลที่ไม่มีชื่อเสียงโฆษณา ประชาสัมพันธ์
สืบเนื่องมาจาก เมื่อผู้บริโภคเห็นบุคคล คนดัง ก็มักจะนึกถึงสินค้า
และบริการ ที่บุคคล คนดัง โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือเมื่อผู้บริโภค
เห็น สินค้า และบริการทีโ่ ฆษณา ประชาสัมพันธ์ ก็จะคิดถึงบุคคล คน
ดัง อีกทั้งช่วยให้เกิดยอดขายเป็นจ�ำนวนมาก เมื่อเกิดยอดขายมาก
ขึ้น ธุรกิจก็มีโอกาสในการคืนทุนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
Digital Marketing คือ อะไร Digital Marketing คือ การท�ำ
ธุรกิจ การขายสินค้า การท�ำการตลาดเชิงสร้างสรรค์ผ่านช่องทาง
ในโลก Internet และ Technology โดยใช้ Social Network เป็น
เครื่องมือทางการตลาด
Digital Marketing Trend – แนวโน้ม และภาพรวมในตลาด
ดิจิทัล มีงานส�ำรวจของ Morgan Stanley Research ในปี 2010
มีผู้ใช้สื่อ Social Network ผ่าน WebSite ต่างๆ มีจ�ำนวนเกือบ
900 ล้านล้านคน และมีอัตราการเพิ่มขึ้นเกือบ 40% ต่อปีเลยทีเดียว
ดังนั้น A B C D จึงมีส่วนส�ำคัญต่อการท�ำการตลาดของ
สินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ องค์กร หน่วยงาน บุคคล ซึ่งนักการตลาด
ท่านใดสามารถน�ำเอาไปประยุกต์ใช้กจ็ ะประสบความส�ำเร็จในการ
ท�ำการตลาดในยุคปัจจุบัน TPA
news

