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ในยุค
ปัจจบุนัมกีลยทุธ์ทำงกำรตลำดมำกมำย ทีโ่น้มน้ำว

จติใจหรอืกระตุน้ให้ผูบ้รโิภคเกดิกำรอยำกซ้ือสนิค้ำ

อยำกทดลองสนิค้ำ โดยเฉพำะกำรโฆษณำชวนเชือ่ ซึง่ท�ำให้ผูบ้รโิภค

ถูกหลอกได้ อย่ำงง่ำยดำย ยกตัวอย่ำงเช่น มันฝรั่งทอดยี่ห้อต่ำงๆ  

เรำจะสังเกตเห็นว่ำมันฝรั่งทอดที่เรำซื้อในห้ำงสรรพสินค้ำ 2 ใน 3  

เป็นอำกำศ ส่วนหนึง่ในสำม เป็นชิน้ของมนัฝรัง่ทอด เมือ่เรำเปิดออก

มำดูก็จะมีแต่ลมเหลือเพียงแต่ชิ้นมันฝรั่งเพียงไม่กี่ชิ้น แต่ทำงบริษัท

ผลิตมันฝรั่งทอดอำจจะชี้แจงแล้วอ้ำงว่ำ กำรท่ีมีลมหรืออำกำศ 

ในถุงมันฝรั่ง ก็เพื่อไม่ให้เกิดมันฝรั่งแตกหัก แต่ถ้ำเรำเปิดดูแล้ว  

เรำก็อำจจะเสียดำยเงินที่ซื้อไปเพรำะดูจำกถุงมีควำมใหญ่มำก แต่

พอเปิดข้ำงในกลับตรงกันข้ำมกับสิ่งที่เห็น

ส�ำหรับเร่ืองของกำรสร้ำงแบรนด์กเ็ช่นเดยีวกนั ในยคุนีไ้ด้ใช้

กลยุทธ์ด้ำนกำรตลำดมำกมำยเพื่อโน้มน้ำวจิตใจหรือกระตุ้นให้ 

ผูบ้รโิภคเกิดกำรอยำกทีจ่ะซือ้ มกีำรวจิยัของสถำบนัวจิยัในต่ำงประเทศ 

ที่เกี่ยวกับกำรวิจัยแบรนด์ เขำบอกว่ำถ้ำผู ้บริโภคเดินเข้ำไปใน 

ห้ำงสรรพสินค้ำก็จะเจอแบรนด์มำกถึง 72,000 แบรนด์เลยทีเดียว 

ฉะนั้นเรำก�ำลังอยู่ในยุคของทำงเลือกที่มีอย่ำงมำกมำยมโหฬำรซึ่ง

แตกต่ำงกับในอดีตถ้ำนึกถึงผงซักฟอกสักย่ีห้อหน่ึงเรำอำจจะนึกถึง 

บรีส เปำ แฟ้บ แต่ปัจจุบันเรำลองดูว่ำผงซักฟอกมีก่ีย่ีห้อ เรำแทบ 

จ�ำไม่ได้ทั้งหมด

ฉะนั้นเรำก�ำลังอยู ่ในยุคของเทคโนโลยีโดยเฉพำะทำง

อนิเทอร์เนต็ เรำสำมำรถขำยของทำงออนไลน์ได้ เดก็สมยัใหม่ร�ำ่รวย

ขึน้อย่ำงรวดเรว็ เพรำะขำยของทำงออนไลน์ เช่น กำรเปิดร้ำนค้ำทำง 

Facebook กำรท�ำเว็บไซต์ต่ำงๆ ฉะนัน้สมยัก่อนถ้ำเรำจะสร้ำงแบรนด์

สักยี่ห้อหนึ่ง เรำจะต้องโฆษณำสื่อหลัก อย่ำงเช่น ทีวี หนังสือพิมพ์ 

วิทยุ ซึ่งต้องใช้เงินจ�ำนวนมำกมำยมหำศำล แต่ปัจจุบันเรำมีสินค้ำ  

1 ยี่ห้อ เรำสำมำรถโฆษณำใน Facebook หรือสื่อในออนไลน์ต่ำงๆ 

ได้ในรำคำถูก และฟรี

อีกทั้งในอดีต ต้นทุนในกำรผลิตสื่อโฆษณำก็มีรำคำสูง กำร

จะท�ำโฆษณำออกทำงโทรทัศน์สัก 1 ชิ้น ต้องเสียเงินไปหลำยแสน

หลำยล้ำนบำท แต่ปัจจุบันมีกล้อง มีโทรศัพท์มือถือ มีโปรแกรม 

ตัดต่อที่ท�ำได้ง่ำย และรำคำแสนถูก เรำก็สำมำรถที่จะผลิตโฆษณำ

ได้อย่ำงง่ำยดำย และรำคำถูก

ในอดีต กูรูด้ำนกำรตลำดอย่ำง ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip 

Kotler) เคยได้เขียนหรือบรรยำยไว้ว่ำ กำรที่เอำชนะกำรแข่งขันกัน

ด้ำนกำรตลำด มีหลัก 2 หลักใหญ่ๆ ที่ใช้กัน ก็คือ 

1.  ต้องท�ำให้ต้นทุนรำคำถูกๆ หรือกำรต้ังรำคำถูกมำกกว่ำ

คู่แข่ง

2.  หำกท�ำต้นทนุรำคำถกูไม่ได้กต้็องสร้ำงควำมแตกต่ำง ซึง่

ในยุคปัจจุบันเรำได้ใช้กลยุทธ์นี้มำกขึ้นหรือนิยมใช้กันมำก ดังเรำจะ

เห็นว่ำ สินค้ำ ผลิตภัณฑ์ บริกำร มีควำมแตกต่ำงกัน เนื่องจำกบริษัท

ได้สร้ำงนวัตกรรมหรือใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ต่ำงๆ ลงไปในสินค้ำ 

ผลติภณัฑ์ บรกิำร รวมทัง้นวตักรรมหรอืควำมคดิสร้ำงสรรค์ทำงด้ำน

โฆษณำ นวัตกรรมหรือควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงกำรประชำสัมพันธ์ 

นวตักรรมหรอืควำมคดิสร้ำงสรรค์ด้ำนกำรศกึษำ นวตักรรมหรอืควำม

คิดสร้ำงสรรค์ทำงด้ำนกำรเมือง เพรำะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่ำง ถ้ำ

กลยุทธท์างด้านการตลาด
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ต้องกำรทีจ่ะชนะกำรแข่งขนัในยคุปัจจบุนัเรำจะต้องมคีวำมแตกต่ำง

กับคู่แข่ง

ส�ำหรับในยุคปัจจุบัน เรำอำจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ

กำรเอำชนะกำรแข่งขันกันด้ำนกำรตลำดในวันนี้กระผมมีหลักกำร

ใหม่ๆ มำเพิ่มเติมหรือต่อยอดกับหลักกำรของฟิลลิปคอตเลอร์ 

(Philip Kotler) มีดังนี้

1.  เรื่องของความเร็ว เราอยู่ในยุคของปลาเร็วกินปลาช้า 

ถ้ำใครท�ำอะไรได้เร็วกว่ำผู้อ่ืนย่อมได้เปรียบในกำรแข่งขัน ไม่ว่ำจะ

เป็นเรื่องของข้อมูล เร่ืองของเทคโนโลยี หรือแม้แต่เรื่องของข้อมูล 

อย่ำงเช่น Facebook มีกำรเก็บข้อมูลของลูกค้ำที่ใช้หรือโรงแรม

ใหญ่ๆ มีกำรเก็บข้อมูลของลูกค้ำที่ใช้บริกำร แล้วน�ำมำสนองตอบ 

ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว

2. การค้นหาหรือการท�า SEO (การปรับแต่งเว็ปไซต์ให้ 

ติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหา) มีควำมส�ำคัญมำก กล่ำวคือ 

ท�ำอย่ำงไรทีจ่ะให้คนหรอืลกูค้ำค้นพบสนิค้ำของเรำ หรอืบรกิำรของเรำ

เป็นสิ่งส�ำคัญ เช่น ปัจจุบันเรำมีอินเทอร์เน็ต เรำมี Google ถ้ำสมมติ

เขำค้นหำสินค้ำของเรำ แล้วเจอที่อำลีบำบำ เจอที่ Lazada เจอในที่

ต่ำงๆ เรำก็สำมำรถที่จะขำยสินค้ำได้ ในทำงกลับกัน ถ้ำสินค้ำคู่แข่ง 

ไม่สำมำรถ search เจอหรือค้นเจอ ก็ไม่สำมำรถท่ีขำยสินค้ำหรือ

บริกำรนั้นได้ ฉะนั้น กำรท�ำให้ลูกค้ำค้นเจอในอินเทอร์เน็ต เป็นสิ่งที่

มีควำมส�ำคัญในยุคปัจจุบัน 

3. การร่วมมือหรือการท�า Partner Ship ก็มีความส�าคัญ 

กำรเป็นพันธมิตรกัน ท�ำให้เกิดควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน เพรำะ

บำงสิ่งบำงอย่ำง บริษัทของเรำหรือองค์กรของเรำอำจจะไม่ช�ำนำญ

แต่ต้องอำศัย บริษัทอื่นที่เขำมีเทคโนโลยีหรือมีควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันทำงด้ำนเทคโนโลยี เข้ำมำช่วย 

ส�ำหรับธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันที่น่ำสนใจ มีดังนี้

Refill station นีค่อืธรุกิจของกลุม่คนทีร่กัสิง่แวดล้อม เป็นกำร

ขำยน�้ำยำต่ำงๆ เช่น น�้ำยำซักผ้ำ น�้ำยำปรับผ้ำนุ่ม น�้ำยำล้ำงจำน 

น�ำ้ยำเชค็พืน้ น�ำ้ยำล้ำงห้องน�ำ้ ฯลฯ โดยทีล่กูค้ำต้องเอำขวดป๊ัมน�ำ้ยำ

จำกบ้ำนมำใส่เอง ทัง้นีเ้พือ่รกัษำสิง่แวดล้อม และลดจ�ำนวนขยะ โดย

ผูข้ำยจะน�ำขวดใหญ่ๆ หรอืน�ำ้ยำถงัใหญ่ๆ ตัง้ไว้ แล้วให้ลกูค้ำน�ำเอำ

ขวดมำเติมน�้ำยำกันเอำเอง โดยคิดค่ำน�้ำยำเท่ำนั้น จึงท�ำให้รำคำ 

ถูกลง เนือ่งจำกกำรใช้ขวดเก่ำมำเติม ท�ำให้ต้นทนุลดลง สมมตผิูข้ำย

ซื้อขวดใหม่เอำมำใส่ในรำคำขวดละ 10-20 บำท เขำก็สำมำรถที่จะ

ขำยผลิตภณัฑ์ได้ในรำคำทีถู่กลง อกีทัง้ยังช่วยลดมลภำวะมลพษิจำก

กำรที่ขยะล้นโลกได้อีกด้วย

สถำนีมีหอย เป็นร้ำนขำยหอยประเภทต่ำงๆ แต่มีจุดขำยที่

พนักงำน ผู้ชำยที่เล่นกล้ำมมำเต้น หรือมำสร้ำงควำมบันเทิงให้กับ

ลูกค้ำ จึงท�ำให้เกิดกำรตลำดที่แปลกใหม่ ลูกค้ำเกิดควำมสนใจ เช่น

ลกูค้ำมำถ่ำยรปูด้วย แล้วโพสต์หรอืแชร์ ลงไปใน Facebook จงึท�ำให้

เกดิกำรติดตำม และลกูค้ำรำยใหม่ต้องกำรทีจ่ะเข้ำมำเรยีนรูป้ระสบ-

กำรณ์ใหม่ๆ ของทำงร้ำน

Sprinkle ขำยน�ำ้ดืม่ แต่จดุขำยอยูท่ีก่ำรสร้ำงสรรค์บรรจภุณัฑ์

หรือขวด “น�้ำดื่มสปริงเคิล (SPRINKLE)” จึงพลิกโฉมตัวเองตลอด

เวลำ โดยปล่อยผลิตภัณฑ์ออกมำสร้ำงสีสันให้กับตลำดมำกถึง 30 

กว่ำสี โดยออกแบบมำให้แตกต่ำงทั้งรูปทรง สีสัน 

เค้กหมทูอดเบรกแตก เป็นกำรผดุไอเดยีเก๋ น�ำหมทูอดช้ินโตๆ 

หนักว่ำ 1 กิโลกรัม มำหั่นเป็นชิ้นพอดีค�ำแล้วน�ำมำโปะลงบน 

ข้ำวเหนียวที่ปั้นไว้เป็นก้อนเค้ก ท�ำให้เกิดกำรแปลกใหม่ อีกทั้งยังใช้

เป็นของขวัญในวันส�ำคัญๆ ต่ำงๆ เช่น วันเกิด วันครบรอบงำนแต่ง 

วันครอบครัว หรือซื้อน�ำไปเป็นของฝำกได้อีกด้วย

ในยุคปัจจุบัน ถ้ำเรำเดินทำง BTS เดินทำงตำมถนนในเมือง

ใหญ่ๆ เรำจะพบงำนโฆษณำตำมป้ำยโฆษณำต่ำงๆ ทำงวิทย ุทำงสือ่

สมยัใหม่ มำกกว่ำถึง 4,000 Brand ต่อวัน และถำมว่ำเรำจะจ�ำ Brand 

ได้มำกน้อยขนำดไหน ฉะนัน้กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง และกำรคดิต่ำง

โดยกำร คิดเพื่อน�ำหน้ำคู่แข่งเป็นสิ่งที่มีควำมส�ำคัญในกำรสร้ำง

แบรนด์ในยุคปัจจุบัน

เพรำะในอดีต นักกำรตลำดหรือเจ้ำของกิจกำร มักจะเลียน

แบบ กล่ำวคอืเหน็โฆษณำชิน้หนึง่หรอืเหน็ผลติภณัฑ์ใหม่ชิน้หนึง่ของ

คู่แข่งออกมำ กจ็ะรบีบอกให้ฝ่ำยผลติโฆษณำหรอืฝ่ำยผลติผลติภณัฑ์

ของตนเองท�ำตำมคู่แข่ง ถ้ำท่ำนท�ำแบบนี ้แบบในอดีต ท่ำนแพ้คูแ่ข่ง

ตัง้แต่อยูใ่นมุง้แล้วครบั ท่ำนไม่มโีอกำสได้เป็นผูน้�ำในกำรแข่งขนัทำง

ด้ำนกำรตลำดอย่ำงแน่นอน TPA
news




