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ปัจ
จุบันการท่ีจะร�่ารวยจากการขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ 

ให้แก่คนไทยเพียงอย่างเดียว หรือมีกลุ่มลูกค้าแต่ภายใน

ประเทศไทยเพียงอย่างเดียว ไม่ได้อีกแล้ว เพราะในยุคปัจจุบันนี้ เรา

จะสังเกตเห็นว่าสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการของไทยเอง ก็ต้องมีการ

แข่งขันกับบริษัทข้ามชาติอีกหลายประเทศ

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการบริการ เราจะเห็นได้ว่า มีธนาคาร

ของบริษัทต่างชาติเข้ามาแข่งขันหรือมาเปิดบริการในไทยมากมาย 

อกีทัง้ยคุปัจจบุนัเรามอีนิเทอร์เนต็ บรษัิทต่างชาตก็ิย่ิงสามารถตดิต่อ 

ท�ามาค้าขายกับคนไทยได้ในประเทศไทย โดยการเชื่อมโยงผ่าน

อินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย

เม่ือมีด้านลบกม็ด้ีานบวก ดงันัน้ บรษิทัของไทยเรากส็ามารถ

เข้าไปเปิดตลาดในต่างประเทศได้ง ่ายขึ้น โดยผ่านโลกของ

อินเทอร์เน็ต  

เวบ็ไซต์ คอื สิง่แรกทีจ่ะต้องม ีเพราะเวป็ไซต์ สามารถส่งเสรมิ

ศกัยภาพทางด้านธุรกจิ ส่งเสรมิการเข้าถึงกลุม่ลกูค้าทีง่่ายมากยิง่ขึน้ 

ช่วยให้คุณขายสินค้าได้โดยไม่ต้องมีหน้าร้าน ช่วยสร้างภาพลักษณ์

ทีดี่ให้กับองค์กรของคุณ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธ์ และ

สามารถอ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าได้

การจัดหา Brand Ambassador (แบรนด์ แอมบาสเดอร์) 

ระดับโลก Brand Ambassador ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งหรือกลยุทธ์หนึ่งใน

การท�าการตลาดระดับโลก Brand Ambassador หากเปรียบเทียบ

แล้ว กเ็หมอืนกบัเป็นตัวแทนของบรษิทั  ซึง่มกีารว่าจ้างหรอืบางบรษิทั

อาจจะไม่มีการว่าจ้างแต่จะใช้เจ้าของบริษัทเป็นตัวแทนของบริษัท

หรือบางบริษัทอาจจะใช้ ดารา นักแสดง นักกีฬา นักร้อง โดยจะมี 

การท�ากิจกรรมของบริษัทผ่าน Brand Ambassador (แบรนด์  

แอมบาสเดอร์) เมือ่ต้องการจะเป็นแบรนด์สนิค้าระดบัโลกแล้ว ก็ต้อง

จัดการ Brand Ambassador ระดับโลกด้วย เพื่อให้กลุ่มลูกค้า 

ระดับโลก รู้จักสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ ของเราได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น 

นักร้อง ดารา นักกีฬา ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ให้การสนับสนุนกีฬา ที่คนทั่วโลกชื่นชอบ เช่น กีฬาฟุตบอล

หรอืถ้าผลติภณัฑ์ของเรามบีคุลกิภาพอย่างไร กค็วรให้การสนบัสนนุ

กีฬาประเภทนั้น เช่น เครื่องดื่มชูก�าลัง ส่วนใหญ่มักให้การสนับสนุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

อาจารย์ประจำาบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก

www.drsuthichai.com

กลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้างแบรนด์

สินค้าไทยสู่ตลาดโลก
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กีฬาประเภทใช้ความเร็ว ความร้อนแรง ความกระตือรือร้น ขณะเล่น 

ไม่ว่าจะเป็นกฬีาแข่งรถ กฬีาผาดโผน ท้าทาย ท้าความตาย (ปีนเขา, 

Jet ski, กระโดดหน้าผา)

เช่น red bull หรอืกระทงิแดง สนบัสนนุกฬีาประเภท ทมีฮอก

กีน�้าแข็งในเยอรมนี ทีมแข่งรถจักรยานยนต์วิบาก และ MotoGP ทีม

แข่งรถสูตรหนึ่ง และทีมแข่งเกม DOTA2)

เทคโนโลยทัีนสมยัเข้าช่วย ยคุปัจจบุนั เป็นยคุแห่งการแข่งขนั

ที่อาศัยความรวดเร็ว บริษัทไทย แบรนด์ไทย ต้องอาศัยเทคโนโลยี 

เข้าช่วยในการท�างาน เช่น การจดัการประชมุข้ามชาตโิดยผ่าน VDO 

CONFERENCE, การใช้เทคโนโลยด้ีานต่างๆ (การเกษตร, การแพทย์, 

การศึกษา, การสื่อสาร, อุตสหกรรม) เข้าช่วยในการท�างาน

สร้างประสบการณ์ในการใช้ให้แก่ลกูค้า เช่น Facebook ใคร

ใช้ Facebook แล้วมีประสบการณ์อะไร ใครใช้ Iphone มี

ประสบการณ์อย่างไร เวลาใช้ ถ้าใช้แล้วเกดิความสนกุ เกดิความรูส้กึ

ที่ทันสมัย สบายใจ ลูกค้า เขาก็จะมีการบอกต่อกัน ท�าให้ลูกค้าเกิด

การขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

ปัจจุบัน บริษัทของไทยหรือแบรนด์สินค้าของไทย ที่ไปสู่

ตลาดโลกได้ มีเพียงไม่กี่แบรนด์ที่ประสบความส�าเร็จ เช่น red bull 

หรือกระทิงแดง  

ส�าหรับ “เบียร์สิงห์” ก็ก�าลังสร้างแบรนด์ระดับโลก โดยเริ่ม

แรกมีการซื้อโฆษณาในสนามฟุตบอล การเป็นสปอนเซอร์สโมสร

ฟุตบอลดังในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ การใช้ “สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง” ของ 

“เบียร์สิงห์” ตอบโจทย์ง่ายๆ เมื่อมีโลโก้สิงห์อยู่บนเสื้อของนักกีฬา 

ทมีโปรด กจ็ะท�าให้แฟนบอลถามว่าสงิห์เป็นใคร สงิห์คอือะไร เมือ่รู.้.

อ้อคือสิงห์ ขายเบียร์ ก็ต้องถามต่อว่า สิงห์มาจากประเทศอะไร 

ค�าตอบคือประเทศไทย

และ “เบียร์ช้าง” แบรนด์ใต้อาณาจักรใหญ่อย่าง “ไทยเบฟ-

เวอเรจ” ก็ยึด Sport Matketing ชิงเค้กเบียร์โลกเช่นกัน โดยมีการ 

ทุ่มทุนสนับสนุนเงินผ่านสโมสรบาร์เซโลน่า และเรอัล มาดริด ด้วย

การอัดงบมโหฬาร ปีละไม่ต�่ากว่า 1,000 ล้านบาท

“ราชาทนู่าโลก” กลายเป็นสมญานามของบรษิทั ไทยยเูนีย่น 

โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ ทียูเอฟ ยักษ์อาหารทะเล 

แช่แขง็ และบรรจกุระป๋อง โดยใช้เวลาในตลาดเพยีง 35 ปี กส็ามารถ

ขยายตลาดไปต่างประเทศได้ถึง 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย 

เวียดนาม อินเดีย ปาปัวนิวกินี สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส โปรตุเกส 

กาน่า เป็นเจ้าของแบรนด์ชั้นน�าระดับโลกถึง 7 แบรนด์จ�าหน่ายใน  

3 ทวีปโลก ได้แก่ อเมริกา ยุโรป และเอเชีย 

สาหร่าย ‘เถ้าแก่น้อย’ กก็�าลงัก้าวสูต่ลาดโลก โดยการส่งออก

สาหร่าย “เถ้าแก่น้อย” มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลกอย่างฮ่องกง 

มาเลเซีย สิงคโปร์ ฯลฯ แต่จะประสบความส�าเร็จในตลาดโลก 

ขนาดไหนคงต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ต่อไป

ดังนั้น การใช้กลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้างแบรนด์สินค้าของ

ไทยเพื่อขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ ในตลาดโลก ไม่ใช่สิ่งที่ยากจน

เกินไปหรือง่ายจนเกินไป ทั้งนี้ คงขึ้นอยู่กับเจ้าของกิจการว่ามีความ

ต้องการที่จะน�าสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการของตนเอง ไปขายยังตลาด
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