
43TPA news

Marketer คุณเป็นได้

M
a
r
k
e
t
e
r
 
ค
ุณ

เป
็น
ได
้

January 2019 ●  No. 265

ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

อาจารย์ประจำาบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก

www.drsuthichai.com

สร้ำง
สรรค์ สร้ำงสรรค์ และสร้ำงสรรค์... บริษัทแกรมมี่ 

เร่ิมต้นจำกบริษัทเล็กๆ จนปัจจุบันเป็น บริษัท En-

tertainment ระดับแนวหน้ำของประเทศไทย ก็เนื่องมำจำกกำร

สร้ำงสรรค์ผลงำน และคิคค้น สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ให้แก่วงกำรบังเทิง

อย่ำงสม�่ำเสมอ ไม่ว่ำจะเป็นกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนเพลงต่ำงๆ กำร

สร้ำงสรรค์ศิลปินนักร้องใหม่ๆ เพื่อน�ำออกมำยังตลำด

ลูกค้ำ ลูกค้ำ และลูกค้ำ...ลูกค้ำโต ธุรกิจโต เรำโต ธุรกิจนั้น

จะโตได้ ก็ต้องอำศัยฐำนจำกลูกค้ำในกำรมำซื้อสินค้ำ และบริกำร 

เรำจะสังเกตได้ว่ำ หำกบริษัทใด มีลูกค้ำมำก บริษัทนั้นก็จะมีกำร

เจริญเติบโตตำมจ�ำนวนของลูกค้ำ เช่น มีกำรเปิดสำขำเพิ่มขึ้น มีกำร

ขยำยส�ำนักงำนให้กว้ำงขวำงขึ้น มีกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ และบริกำร

ใหม่ๆ เพิม่ขึน้เพือ่มำเอำใจผู้บรโิภคหรอืสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

ฯลฯ  

อย่ำกลัวกำรถูกปฏิเสธ...อย่ำตกใจ...เมื่อถูกลูกค้ำปฏิเสธ...

สงครำมกำรตลำดในยคุปัจจบุนั มกีำรแข่งขนัท่ีดเุดอืด บำงธรุกจิยอม

ที่จะลดรำคำ ตำมคู่แข่งขัน ทั้งๆ ที่ต้นทุนของบริษัทตนเองนั้นสูงกว่ำ

คู่แข่ง กำรตลำดกับกำรขำยมีส่วนคล้ำยคลึงกันอย่ำงหนึ่งคือ มีกำร

ตอบรับ และกำรถกูปฏเิสธ ดงันัน้ หำกท�ำกำรตลำดไปแล้ว ผลสะท้อน

กลับมำอำจไม่ดีพอ เรำอำจจะต้องท�ำใจ เพรำะส่ิงทุกส่ิงในโลกนี้ 

มักมี 2 ด้ำนเสมอ เช่น มีบวก มีลบ มีสมหวัง มีผิดหวัง ฯลฯ

จงกระตุ้นต่อมควำมอยำกของลูกค้ำ...กำรตลำดในยุคเก่ำ 

มักจะต้องหำสินค้ำ และบริกำรมำเพื่อสนองตอบควำมต้องกำรของ

ลูกค้ำ แต่กำรตลำดในยุคใหม่ อำจจะต้องเพิ่มในเรื่องของกำร 

“กระตุ้นต่อมควำมอยำกของลูกค้ำ” กำรกระตุ้นต่อมควำมอยำกจะ

ท�ำให้ลูกค้ำมีควำมต้องกำรที่จะซื้อสินค้ำ ทั้งๆ ที่ผ่ำนมำไม่เคยคิดที่

จะซื้อหรือใช้ กำรกระตุ้นต่อมควำมอยำกจึงเป็นกำรสร้ำงโอกำส

ทำงกำรตลำดมำกยิ่งขึ้น

จงสร้ำงเรื่องรำวหรือสร้ำง Story...กำรกระตุ้นด้วยเรื่องรำว

หรือ Story มีควำมส�ำคัญในกำรท�ำกำรตลำด ดังเรำจะสังเกตเห็น 

ตำมธุรกิจกำรท่องเที่ยว สถำนที่ต่ำงๆ มักสร้ำงเรื่องรำวออกมำ 

น�ำเสนอ เพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมสนใจที่อยำกจะไปเที่ยว อีกทั้งมี

ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ เกี่ยวกับเรื่องรำวนั้นๆ วำงจ�ำหน่ำยเพื่อสร้ำงรำยได้

อีกทำงหนึ่งด้วย เช่น ก�ำแพงเมืองจีน วัดวำอำรำมต่ำงๆ สถำนที่

ศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ

รู้เขำรู้เรำ...รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง...กำรแข่งขันทำงกำร

ตลำด เรำรู้จักผลิตภัณฑ์ของตนเอง เรำพัฒนำผลิตภัณฑ์ของเรำเอง

ยงัไม่เป็นกำรเพยีงพอ เรำยงัจะต้องรูว่้ำบรษิทัคูแ่ข่ง เขำท�ำอะไรออก

มำบ้ำง มคีูแ่ข่งรำยใหม่เข้ำมำเพิม่อกีหรอืเปล่ำ คูแ่ข่งรำยใดออกนอก

ตลำดไปแล้ว ฉะนั้น ข้อมูล ข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหว จึงเป็นสิ่งที่มี

ควำมส�ำคัญ ที่นักกำรตลำดยุคใหม่จะต้องติดตำมอยู่ตลอดเวลำ

จงสร้ำงควำมแตกต่ำง โดดเด่น โดนใจ หำกว่ำเรำสังเกต 

ในกำรแข่งขันทำงธุรกิจทุกประเภท สินค้ำ บริกำร มักจะมีควำม

แง่คิด ข้อคิด...
ที่ส�าคัญทางการตลาด
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คล้ำยคลึงกัน แต่นักกำรตลำดยุคใหม่จะท�ำอย่ำงไร เพื่อให้สินค้ำ 

บริกำร ของเรำเป็นที่แตกต่ำง โดดเด่น โดนใจ หำกว่ำท�ำได้ สินค้ำ 

และบริกำร นั้นๆ ก็จะสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันขึ้นมำทันที

IMC Integrated Marketing Communication หรือกำรสื่อ

ทำงกำรตลำดแบบครบเครือ่ง มคีวำมส�ำคญัมำกๆ ในกำรท�ำกำรตลำด 

เพรำะจะท�ำให้ลูกค้ำหรือกลุ่มเป้ำหมำยทรำบถึงควำมเคลื่อนไหว 

ข้อมลู ข่ำวสำร ต่ำงๆ ของสนิค้ำ ผลติภณัฑ์ บรกิำร ซึง่จะต้องไปศกึษำ

เพ่ิมเติมในเร่ืองของ กำรโฆษณำ กำรประชำสัมพันธ์ กำรส่งเสริม 

กำรขำย กำรขำยตรง กำรสื่อสำร ณ จุดขำย กำรจัดกิจกรรมส่งเสริม

กำรตลำด ฯลฯ

จงสร้างชื่อให้ตลาดยอมรับ มีควำมส�ำคัญมำกต่อกำรขำย

สินค้ำหรือบริกำร สินค้ำหรือบริกำร ที่มีชื่อเสียงมักเป็นที่ยอมรับของ

ตลำด อีกทั้งมีกำรตั้งรำคำที่แพงกว่ำสินค้ำที่ไม่เป็นที่ยอมรับของ

ตลำด ปัจจุบันกระผมมีอำชีพเป็นวิทยำกร หำกว่ำวิทยำกรท่ำนใด 

ไม่เป็นทีรู้่จกัของตลำด คณุคดิว่ำจะมใีครอยำกไปฟังไหม แต่ตรงกนั

ข้ำม หำกวิทยำกรผู้นั้นมีชื่อเสียงระดับประเทศ ผู้ฟังมักอยำกที่จะ

ติดตำมฟัง

จงสร้าง Brand (แบรนด์) มีควำมส�ำคัญอย่ำงมำกต่อกำร

ท�ำกำรตลำด กำรขำย กำรสร้ำงธุรกิจ เพรำะ Brand จะท�ำให้เกิด

ควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันด้ำนธุรกิจในระยะยำว ไม่ว่ำจะเป็น

เรือ่งของรำคำ เร่ืองของคณุค่ำทำงด้ำนจติใจ  กำรเชือ่ถือกำรไว้วำงใจ 

จนกระท่ังลูกค้ำเกิดกำรซื้อซ�้ำ และเกิดควำมศรัทธำใน Brand 

ตรงกันข้ำม ถ้ำหำกธุรกิจใดไม่สร้ำง Brand ไม่ให้ควำมส�ำคัญเกี่ยว

กับเรื่องของ Brand ธุรกิจนั้น องค์กรนั้น ก็จะเสียเปรียบทำงด้ำนกำร

แข่งขันในระยะยำวได้ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของกำรก�ำหนดรำคำ ลูกค้ำ

ไม่มีควำมเชื่อถือ ไม่ไว้วำงใจ และสำมำรถเปลี่ยนใจไปบริโภค 

อุปโภคหรือใช้บริกำรกับสินค้ำบริษัทอื่นๆ ได้ทุกเวลำ

กลยุทธ์กำรต้ังชื่อสินค้ำ ชื่อย่ีห้อ ชื่อสินค้ำ ชื่อผลิตภัณฑ์ มี

ควำมส�ำคัญมำกเป็นอันดับต้นๆ เพรำะหำกเรำใช้ชื่อนั้นไปแล้ว แล้ว

มำเปลีย่นแปลงในภำยหลงั กจ็ะท�ำให้เรำมต้ีนทนุ และเสยีค่ำใช้จ่ำย

มำกขึน้ ส�ำหรบัหลกักำรตัง้ชือ่ทีด่นีัน้ ควรมลีกัษณะ “สัน้, ง่ำย, ไม่ซ�ำ้, 

จูงใจ, จดจ�ำได้ง่ำย”

ยุทธวิธกีำรพลิกวิกฤตให้เป็นโอกำสทอง กำรท�ำธรุกจิหรอืท�ำ

กิจกรรมใดๆ เมื่อท�ำไปนำนๆ บำงช่วงเวลำก็อำจประสบปัญหำ เกิด

วิกฤต นกักำรตลำดชัน้เซยีน ทีม่ำกด้วยควำมสำมำรถจงึสำมำรถพลกิ

วิกฤตให้เป็นโอกำสทองได้ 

ความบันเทิงน�าการตลาด หลำยธุรกิจในยุคปัจจุบัน มักใช้

ควำมบันเทิง ควำมสนุก ควำมรื่นเริง มำผสมผสำนกับกำรตลำดเพื่อ

ให้ลูกค้ำเกิดควำมประทับใจ เช่น กำรมีกิจกรรมต่ำงๆ ให้ลูกค้ำได ้

เข้ำร่วมสนกุสนำน, กำรประกวดร้องเพลง, กำรชงิโชค, กำรสร้ำงควำม

บันเทิงจำกกำรโฆษณำต่ำงๆ ฯลฯ

ข้อควำมข้ำงต้นนี้ เป็นแง่คิดหรือข้อคิดในกำรท�ำกำรตลำด 

ถ้ำท่ำนน�ำเอำไปประยุกต์ใช้ ก็จะเกิดประโยชน์กับธุรกิจของท่ำน  

และองค์กรของท่ำนอย่ำงแน่นอน
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