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ฝากไว้

ส�ำหรับนักการตลาด

ศาสตร์

ทางด้ า นการตลาดในโลกนี้ มี ม ากมาย ถ้ า
หากว่าน�ำมาเขียน เกรงว่าชาตินี้ก็คงเขียนได้
ไม่หมด และศาสตร์ทางด้านการตลาดไม่เคยอยูน่ งิ่ มีการเปลีย่ นแปลง
อยูต่ ลอดเวลา ส�ำหรับบทความฉบับนี้ อยากทีจ่ ะสรุปประเด็นส�ำคัญๆ
ทางด้านการตลาดเพื่อฝากเอาไว้ส�ำหรับนักการตลาดทุกๆ ท่าน
หลายท่านก็อาจจะรู้อยู่แล้ว แต่ถ้าไม่ได้น�ำมาอ่านใหม่หรือน�ำมาท
บทวนใหม่ก็มีโอกาสจะหลงลืมได้ครับ
นักการตลาดที่ดี มีความจ�ำเป็นจะต้องมีการลงพื้นที่ เพื่อ
ไปสังเกตพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อน�ำข้อมูล มาวิเคราะห์ ซึ่งจะ
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อาศัยข้อมูล ตัวเลข สถิตติ า่ งๆ หรืองานวิจยั แบบนักการตลาดในสมัย
ก่อน เพื่อน�ำมาวิเคราะห์แต่เพียงอย่างเดียวคงไม่ได้อีกแล้ว นักการ
ตลาดทีด่ ตี อ้ งลงพืน้ ทีจ่ ริงๆ เพราะจะท�ำให้นกั การตลาดมองเห็นภาพ
และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แท้จริง
นักการตลาดที่ต้องการจะเป็นผู้น�ำตลาด ไม่ควรลอกเลียน
แบบใคร เพราะคนลอกเลียนแบบมักจะเป็นผู้ตามวันยังค�่ำ ตรงกัน
ข้ามคนที่คิดต่าง หรือ Think Different มักมีโอกาสเป็นผู้น�ำตลาดอยู่
เสมอ แต่ความยากที่สุดก็คงอยู่ที่ว่า นักการตลาดสมัยใหม่ กล้าหรือ
เปล่าทีจ่ ะคิดต่าง และมีความกล้าหรือเปล่าทีจ่ ะน�ำความคิดนัน้ ไปใช้
เพราะความคิดใหม่ๆ มักต้องเผชิญกับทั้งความล้มเหลวหรือต้อง
เผชิญกับเสียงต�ำหนิ เสียงดุด่า การเสียดสี การพูดในเชิงดูถูก แต่
หากว่าความคิดต่างหรือ Think Different ประสบความส�ำเร็จ คุณก็
มีโอกาสโด่งดังมากกว่าคนที่ท�ำอะไรตามๆ คนอื่นเขา
นักการตลาดในยุคนี้หรือยุคแห่งอนาคตไม่สามารถหลีกหนี
การตลาดภิวัฒน์ได้หรือการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และตลอดเวลา ดังนั้น นักการตลาดที่ดี จะต้องมีการปรับตัว ต้อง
ศึกษา ต้องท�ำความเข้าใจ ต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อที่จะ
ใช้ชีวิตในโลกของการแข่งขันที่ไร้พรมแดนได้อย่างมีความสุข
นักการตลาดที่ดีที่เก่งต้องใช้ การตลาดลูกผสม เนื่องจาก
สูตรส�ำเร็จทางการตลาดไม่สามารถท�ำกันอย่างง่ายๆ เหมือนในอดีต
อีกแล้ว เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา
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ไม่หยุดนิ่ง ปัจจัยต่างๆ ก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น ความต้องการ
ของลูกค้า, เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก สื่อมีจ�ำนวนมากขึ้น
อีกทั้งมีความทันสมัยกว่าในอดีต การใช้การตลาดที่มีการผสม
ประสานกัน น่าจะเป็นสูตรการตลาดที่ประสบความส�ำเร็จมากกว่า
การใช้สตู รเพียงสูตรเดียวในการท�ำงานด้านการตลาดเหมือนในอดีต
นักการตลาดทีท่ ำ� การตลาดบนอินเทอร์เน็ต จะประสบความ
ส�ำเร็จคงต้องขึน้ อยูก่ บั หลายปัจจัย เช่น ผูบ้ ริหารให้ความส�ำคัญ และ
ให้ความร่วมมือหรือไม่ ผู้บริหารเข้าใจสื่ออินเทอร์เน็ตมากน้อยแค่
ไหน ความร่วมมือภายในองค์กรมีมากน้อยแค่ไหน เพราะต้องท�ำงาน
ร่วมกับหน่วยงานหรือฝ่ายอืน่ ๆ ด้วย (นักการตลาดกับฝ่ายเทคโนโลยี
และฝ่ายตลาด ฝ่ายอื่นๆ ที่ต้องท�ำงานร่วมกัน)
นักการตลาดที่เข้าสู่โลกแห่งการแข่งขันในยุคปัจจุบัน โลก
ยุคนี้อะไรก็ไม่แน่นอน บริษัทใหญ่ๆ หลายบริษัทมักไม่สามารถ
เอาชนะการแข่งขันกับบริษัทเล็กๆ บางแห่งได้ แต่สิ่งที่บริษัทเล็กๆ
สามารถเอาชนะบริษัทใหญ่ๆ ได้ มีประเด็นที่ส�ำคัญก็คือบริษัทเล็กๆ
ต้องพัฒนาเรื่องของความคิด พัฒนาไอเดีย พัฒนาการคิดต่าง คิด
อย่างผู้ท้าชิง หาโอกาสให้ตัวเองและจงรักในสิ่งที่ท�ำ จงท�ำในสิ่ง
ที่รัก
นักการตลาดต้องให้ความส�ำคัญกับการใช้สื่อการตลาด
นักการตลาดจะประสบความส�ำเร็จในการใช้สื่อการตลาดหรือไม่
คงต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น หากสินค้ามีความเหมือนกันหรือ
คล้ายคลึงกัน อีกทัง้ การใช้สอื่ การตลาดก็ไม่มคี วามแตกต่างกัน ก็คง
ประสบความส�ำเร็จได้ยากกว่า คูแ่ ข่งทีม่ กี ารสร้างความแตกต่างของ
สินค้า และบริการ อีกทั้งยังมีความสามารถในการใช้สื่อการตลาดที่
มีความแตกต่างโดดเด่น เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ มากกว่า
นักการตลาดที่ใช้กลยุทธ์บุคคล คนดัง เพื่อท�ำ Celebrity
Marketing ควรค�ำนึงถึง แบรนด์ บุคคลหรือคนดังด้วยว่า สอดคล้อง
หรือมีภาพลักษณ์ไปกับสินค้า บริการของเราด้วยหรือไม่ ซึง่ แบรนด์
บุคคลหรือคนดัง ที่น�ำมาใช้ควรมีคุณลักษณะที่ส�ำคัญ ดังนี้ มีความ

น่าเชื่อถือ (Believe) และมีความไว้วางใจ (Trust) กล่าวคือสามารถ
สร้างภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้า (Credibility) ของเราได้, มีภาพ
ลักษณ์ทมี่ เี สน่ห์ และสามารถดึงดูดความสนใจลูกค้าหรือผูบ้ ริโภคให้
มาสนใจตราสินค้า (Attractiveness) ของเราได้
นักการตลาดที่ใช้กลยุทธ์ Viral Marketing มีข้อควรระวังที่
ควรพิจารณาก็คือบริษัทบางแห่งโดยเฉพาะบริษัทใหม่ๆ ต้องการให้
ลูกค้ารูจ้ กั สินค้า รูจ้ กั บริษทั อย่างรวดเร็ว เลยใช้กลยุทธ์ Viral Marketing แต่เป็นการส่งข้อมูลข่าวสารในทางลบหรือท�ำให้เสียภาพพจน์
ปรากฏว่า การท�ำ Viral Marketing ได้ผลคนรู้จัก บริษัท สินค้า อย่าง
รวดเร็ว แต่ในทางกลับกัน การท�ำ Viral Marketing ลักษณะนี้ กับ
ส่งผลในแง่ภาพพจน์กบั บริษทั ในระยะยาว ซึง่ กว่าจะท�ำให้ภาพพจน์
ของบริษัทดีขึ้น คงต้องใช้ระยะเวลานานถึงจะท�ำให้คนดู คนฟัง
ลบภาพในทางลบออกจากหัวใจของคนได้
นักการตลาดควรค�ำนึงถึงเรือ่ งของบริการควบคูก่ บั เรือ่ งของ
การตลาดเพราะแนวโน้มของธุรกิจการบริการเป็นแนวโน้มที่ดีมากๆ
ในอนาคต อีกทั้งในยุคปัจจุบัน หากองค์กรใด หน่วยงานใด มีการ
บริการที่ดี และเหนือกว่าคู่แข่งขัน ย่อมสร้างความได้เปรียบ ความ
เป็นต่ออย่างมากในการท�ำธุรกิจ
นักการตลาดที่ใช้กลยุทธ์แบรนด์ ควรท�ำความเข้าใจเกี่ยว
กับเรื่องของแบรนด์กับการกระจายสินค้า หลายบริษัท เน้นการสร้าง
แบรนด์ในการน�ำสินค้าออกสู่ตลาดใหม่ๆ แต่ละเลยการกระจาย
สินค้า ท�ำให้พลาดโอกาสในการท�ำก�ำไรไปอย่างง่ายดาย ตัวอย่าง
สมมติ เราเดินทางไปจังหวัดหนึง่ ในหมูบ่ า้ นหนึง่ เราอยากกิน CocaCola ในหมู่บ้านนั้น แต่ร้านขายของช�ำบอกว่า ไม่มีขายต้องไปซื้อใน
ตัวอ�ำเภอเมือง ซึ่งต้องเดินทางไปหลายกิโลเมตร แล้วถามว่าเราจะ
อยากไปไหม แต่ตรงกันข้าม Coca-Cola มีการกระจายสินค้าทีด่ มี าก
Coca-Cola มีขายทุกแห่ง เกือบทุกพื้นที่ในประเทศไทย จึงท�ำให้
Coca-Cola มียอดขายที่มากมายมหาศาล ถึงแม้ว่า หลายแห่งจะ
ขายราคาไม่เท่ากัน แต่ลูกค้าจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะซื้อจากสถาน
ที่ไหน ราคาเท่าไร เมื่อไร
ทัง้ หมดนีค้ อื แง่คดิ มุมความคิดทีฝ่ ากไว้สำ� หรับนักการตลาด
เพื่อใช้ในการทบทวนหรือเตือนความจ�ำ เพื่อน�ำเอากลยุทธ์ต่างๆ แง่
คิดต่างๆ ไปพัฒนาหรือน�ำเอาไปใช้ต่อไป TPA
news
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