
45TPA news

Marketer คุณเป็นได้

M
a
r
k
e
t
e
r
 
ค
ุณ

เป
็น
ได
้

October 2018 ●  No. 262

At
traction Marketing เป็นการตลาดท�าการตลาดที่ดึงความ

สนใจของผู้บริโภค ของผู้มุ่งหวังให้มาขอซื้อสินค้าหรือมาขอ

ท�าธุรกจิเครอืข่ายกบัเรา โดยทีเ่ราไม่ต้องไปเสนอขอให้เขามาท�าธรุกจิ

เครอืข่ายหรือซือ้สนิค้าจากเรา ซึง่แตกต่างจากแนวคดิเดมิๆ ทีต้่องไป

เสนอขายสินค้าหรือน�าเสนอขายธุรกิจเครือข่าย ซึ่งท�าให้เกิดความ

น่าเบือ่หน่าย ความน่าร�าคาญ จากลกูค้าหรอืผูมุ้ง่หวงั จากพฤตกิรรม

การตามตื้อ ตามง้อของเรา

แต่ทัง้นีก้ไ็ม่ใช่ว่า เมือ่ใช้การตลาดแบบ Attraction Marketing 

คนจะไม่ปฏเิสธหรือถกูโดนปฏเิสธจากลกูค้าหรอืผูมุ้ง่หวงัเพราะเป็น

ธรรมดางานขายหรืองานน�าเสนอจะต้องมทีัง้การตอบรบั และการถกู

ปฏิเสธ

การตลาดแบบ Attraction Marketing ส่วนใหญ่มกัจะท�ากนั

ในโลกอินเทอร์เน็ตหรือโลกออนไลน์ เพราะโลกออนไลน์มีลักษณะ

เป็น Mass สูง เป็นโลกของ Social ที่ทันสมัย แต่คนจ�านวนมากมัก

คิดว่า ถ้าอย่างไร เราต้องโพสต์หรือส่งข้อความของบริษัทของเรา 

สินค้าของเรา ตัวเรามากๆ คนเขาจะได้เข้ามาซื้อหรือเข้ามาติดตาม

การตลาดแบบ Attraction Marketing จะต้องมีการน�าเสนอ 

Content และการน�าเสนอ Profile ท่ีน่าสนใจ จงึจะสามารถดงึดดูผูค้น

รวมทั้งลูกค้า และผู้มุ่งหวังมาให้สนใจเรามากกว่าการโพสต์ หรือ 

การส่งข้อความเป็นจ�านวนมาก แต่ไม่มีความแตกต่าง ไม่มีความ 

น่าดึงดูด ให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาสนใจ

กล่าวคือ เราจะต้องสร้างมูลค่าให้กับตัวเราเองเสียก่อน การ

สร้าง Brand จงึเป็นกลยุทธ์หนึง่ทีจ่ะต้องน�าเอามาใช้ เพราะการสร้าง 

Brand จะเป็นการสร้างความน่าเชือ่ถอื สร้างความจดจ�า สร้างความ

ศรัทธาภายในใจของกลุ่มเป้าหมายจนกระทั่งกลุ่มเป้าหมายอยากที่

จะซื้อสินค้าหรืออยากจะท�างานร่วมกับเรา

Brand หรือ แบรนด์ มีความส�าคัญอย่างมากต่อการท�าการ

ตลาด การขาย การสร้างธุรกิจ เพราะ Brand จะท�าให้เกิดความ 

ได้เปรียบทางการแข่งขันด้านธุรกิจในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 

ของราคา เรื่องของคุณค่าทางด้านจิตใจ การเชื่อถือการไว้วางใจ 

จนกระทั่งลูกค้าเกิดการซื้อซ�้า และเกิดความศรัทธาใน Brand

ตรงกนัข้าม ถ้าหากธรุกจิใดไม่สร้าง Brand ไม่ให้ความส�าคญั

เกีย่วกับเรือ่งของ Brand ธรุกิจนัน้ องค์กรนัน้ ก็จะเสยีเปรยีบทางด้าน

การแข่งขันในระยะยาวได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก�าหนดราคา 

ลกูค้าไม่มคีวามเชือ่ถอื ไม่ไว้วางใจ และสามารถเปลีย่นใจไปบรโิภค 

อุปโภค หรือใช้บริการกับสินค้าบริษัทอื่นๆ ได้ทุกเวลา
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ถ้าหากธรุกจิใด ต้องการผลก�าไรอย่างย่ังยนื ธรุกิจนัน้ มคีวาม

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของ Brand เช่น เมื่อเรา

พดูถงึเคร่ืองดืม่ประเภทน�า้อดัลม พวกเรามกัคดิถงึ Brand ยีห้่ออะไร 

ถ้าให้ผมตอบ พวกเราก็คงตอบว่า โค้ก หรือเป็ปซี่ แต่ถ้าไปถามคน

ทัว่โลกว่าคดิถงึ น�า้อัดลมยีห้่ออะไร คนส่วนใหญ่ทัว่โลกมกัจะตอบว่า 

“โค้ก” เพราะผลจากการส�ารวจมูลค่าของ Brand ของสินค้า และ

บริการต่างๆ ทั่วโลก ประจ�าปี 2555 ของบริษัท Interbrand พบว่า 

โค้ก หรือ Coca-Cola ยังเป็นแชมป์อันดับหนึ่งของโลก และพวกเรา

เชือ่ไหมครับว่า ถ้าหากบรษิทั โค้ก ขาย Brand อย่างเดยีวโดยไม่รวม

ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โรงงาน, ขวดแก้ว, ท่ีดินต่างๆ ฯลฯ บริษัท โค้ก 

จะขาย Brand อย่างเดียวได้มูลค่าถึง 71 พันล้านดอลลาร์ (ถ้าอยาก

ทราบว่าเป็นเงนิสกลุไทยก็ลองเอา 30 บาทไปคณู 71 พนัล้านดอลาร์ 

จะได้มูลค่าถึง 2,130,000,000,000 บาท )       

และถ้าพูดถึงรองเท้าเรามักจะคิดถึง Nike ร้านกาแฟเรามัก

คดิถงึ Starbucks ร้านอาหารสมยัใหม่เรามกัคดิถงึ แมคโดนลัด์ อะไร

ที่ท�าให้เราคิดถึง Brand เหล่าน้ีก่อน Brand อ่ืนๆ ส่ิงท่ีเป็นปัจจัย

ส�าคัญก็คือ บริษัทเหล่านี้ให้ความส�าคัญต่อการสร้าง Brand เป็น

อย่างมากนั้นเอง

Brand กเ็หมอืนกบัคน กล่าวคอื Brand มวีงจรชวีติ มปีฏสินธิ

หรอืการเริม่วางแผนสร้าง Brand มีการเกิด หรอืม ีBrand ออกสูต่ลาด 

มีการเติบโต แข็งแรงตามวัยต่างๆ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยท�างาน และ 

วยัชรา แล้วกต็าย ฉะนัน้ หากต้องการให้ Brand แขง็แรง บรษัิทต่างๆ 

จ�าเป็นจะต้องเอาใจใส่ ดูแลไม่ให้ Brand เกิดการเจ็บป่วยแล้ว 

ล้มตาย เพราะถ้าหากบ�ารุงดูแลรักษาไม่ดี Brand ก็จะทรุดโทรมเร็ว

อีกทั้งควรค�านึงถึงการเพิ่มคุณค่าให้แก่ Brand ก็มีความ

ส�าคัญไม่น้อย เช่น การพัฒนาคุณภาพของสินค้า, การเพิ่มความ

หลากหลายในตวัของสนิค้า, บรรจภุณัฑ์ หบีห่อ รปูร่าง รปูทรงต่างๆ, 

การบริการหลังการขาย, การจัดส่งสินค้าหรือเพิ่มช่องทางการจัด

จ�าหน่าย, การสร้างภาพลักษณ์ของ Brand ให้ปรากฏต่อสังคม 

เป็นต้น

Celebrity Marketing (เซเลบริตี้ มาร์เก็ตติ้ง) คือ การน�า

บุคคล คนดัง คนมีชื่อเสียง เช่น ดารา นักร้อง นักการเมือง นักสื่อสาร

มวลชน นักกีฬาชื่อดัง มาช่วยในการท�าการตลาด เพราะบุคคล 

คนดัง มักจะเป็นที่รู้จักของสาธารณชนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องเสียเวลาใน

การแนะน�าตวั อกีทัง้ บคุคล คนดงั มกัจะมแีฟนคลับหรอืคนทีต่ดิตาม

ผลงานอยู่เป็นจ�านวนมาก

ดงันัน้ บคุคล คนดงั มกัจะเป็นผู้น�าทางความคดิ จติวญิญาณ 

เป็นต้นแบบ ของผู ้ติดตาม จึงท�าให้บุคคลที่เป็นแฟนคลับหรือ 

ผู้ติดตามเลียนแบบทั้งทางด้านพฤติกรรม เลียนแบบการใช้ชีวิต 

เครื่องแต่งกาย ทรงผม รวมไปถึงการใช้สินค้า และบริการของบุคคล 

คนดงัหรอืบคุคลท่ีเป็นต้นแบบ การตลาดสมยัใหม่จงึน�าสิง่เหล่านีม้า

ประยุกต์ใช้ ซึ่งบางบริษัทสามารถน�าเอาไปใช้จนได้ผลท�าให้เกิด

กระแสโด่งดังขึ้นในสังคม ซึ่งการตลาดแบบ Celebrity Marketing มี

ประโยชน์ต่อการท�าธุรกิจหลายอย่างดังนี้

1.  Celebrity Marketing ช่วยท�าให้สินค้าติดตลาดได้อย่าง

รวดเร็ว

2.  Celebrity Marketing ช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า

และบริการเป็นจ�านวนมาก เป็นการเพิ่มยอดขาย

3.  Celebrity Marketing ช่วยส่งเสริมภาพพจน์หรือภาพ

ลักษณ์ในตัวของสินค้าและบริการ

4.  Celebrity Marketing ช่วยให้ภาพการวางต�าแหน่ง

ผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ฉะนั้น จากข้อความข้างต้น การใช้บุคคล คนดัง หรือ Celeb-

rity Marketing มีประโยชน์เป็นอย่างย่ิงถ้ารู้จักประยุกต์ใช้ เพราะ 

จะท�าให้สินค้า และบริการของเรา ติดตลาดในช่วงเวลาอันสั้น เมื่อ

เปรียบเทียบกับการใช้บุคคลที่ไม่มีชื่อเสียงโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 

สืบเนื่องมาจาก เมื่อผู้บริโภคเห็นบุคคล คนดัง ก็มักจะนึกถึงสินค้า 

และบริการ ที่บุคคล คนดัง โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือเมื่อผู้บริโภค

เหน็ สนิค้า และบรกิารทีโ่ฆษณา ประชาสมัพนัธ์ ก็จะคิดถึงบคุคล คน

ดัง   อีกทั้งช่วยให้เกิดยอดขายเป็นจ�านวนมาก เมื่อเกิดยอดขายมาก

ขึ้น ธุรกิจก็มีโอกาสในการคืนทุนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

Digital Marketing คือ อะไร Digital Marketing คือ การท�า

ธุรกิจ การขายสินค้า การท�าการตลาดเชิงสร้างสรรค์ผ่านช่องทาง 

ในโลก Internet และ Technology โดยใช้ Social Network เป็น 

เครื่องมือทางการตลาด

Digital Marketing Trend – แนวโน้ม และภาพรวมในตลาด

ดิจิทัล มีงานส�ารวจของ Morgan Stanley Research ในปี 2010 

มีผู้ใช้สื่อ Social Network ผ่าน WebSite ต่างๆ มีจ�านวนเกือบ  

900 ล้านล้านคน และมีอัตราการเพิ่มขึ้นเกือบ 40% ต่อปีเลยทีเดียว

ดังน้ัน A B C D จึงมีส่วนส�าคัญต่อการท�าการตลาดของ

สินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ องค์กร หน่วยงาน บุคคล ซึ่งนักการตลาด

ท่านใดสามารถน�าเอาไปประยกุต์ใช้กจ็ะประสบความส�าเรจ็ในการ

ท�าการตลาดในยุคปัจจุบัน TPA
news


