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การ
ท�าการตลาดในยุคใหม่จะต้องมีความรู้ มีข้อมูลในเรื่อง
รอบๆ ตัว มีความไวต่อความต้องการของผู้บริโภค เพราะ

การแข่งขนัในยคุปัจจบุนั มคีวามเปลีย่นแปลง ไม่อยูน่ิง่และมกีารน�า
เทคโนโลย ีเข้ามาใช้ จงึท�าให้เกิดความรวดเรว็ในการแข่งขนัทางด้าน
การตลาด 

นักการตลาดจึงจ�าเป็นจะต้องมีการลงพื้นที่ เพื่อไปสังเกต
พฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อน�าข้อมูล มาวิเคราะห์ ซึ่งจะอาศัยข้อมูล 
ตวัเลข สถติต่ิางๆ หรอืงานวจิยั แบบนกัการตลาดในสมยัก่อน เพือ่น�า
มาวเิคราะห์แต่เพยีงอย่างเดยีวคงไม่ได้อกีแล้ว เพราะจะท�าให้นกัการ
ตลาดมองไม่เห็นภาพและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แท้จริง

การแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน มีการแข่งขันที่สูง ท�าให้
นกัการตลาดในยคุใหม่จะต้องมคีวามคดิสร้างสรรค์ อีกท้ังต้องท�างาน
หนกั เพือ่มุง่เน้นการค้นหา นวตักรรมในตวัของ สนิค้า ผลติภณัฑ์และ
การบริการ แปลกๆ ใหม่ๆ ขึ้นในวงการธุรกิจ ดังตัวอย่างเช่น

สตีฟ จอบส์ ประสบความส�าเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในวงการ

ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

คอมพิวเตอร์ บริษัท Apple ที่เขาก่อตั้งขึ้น ได้สร้างสินค้าใหม่ๆ ขึ้นใน
ตลาด เช่น สินค้าตระกูล I (iPhone iPad iBoard ipod) และบริษัท 
NeXT ของเขา ได้สร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่นจนดังระดับโลก เช่น  
Finding Nemo, Toy story ฯลฯ 

รชิาร์ด แบรนสนั นกัธรุกจิใหญ่ชาวองักฤษ เจ้าของชือ่การค้า 
“เวอร์จิ้น” หรือ Virgin มีธุรกิจกว่า 360 บริษัท เขาท�าธุรกิจตั้งแต่อายุ 
15 ปี เริม่ท�านติยสารตัง้แต่ตอนเป็นนกัเรยีนนกัศกึษา แล้วขยายธุรกิจ
ไปเรื่อยๆ เขาเป็นนักการตลาดยุคใหม่ระดับขั้นเทพ การจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการตลาดของเขา เขามีความคิดนอกกรอบ เขาจะไม่เสีย
เงินจ้างสื่อให้มาลงข่าวในหน้า 1 ซึ่งจะต้องเสียเงินเป็นจ�านวนมาก 
แต่เขาเลือกท�าการตลาดฉบับของเขา ด้วยความที่เขาชอบผจญภัย
และสร้างสถิติโลก ท�าให้สื่อติดตามและลงข่าวเกี่ยวกับเขาและเครือ
บริษัท Virgin (เวอร์จิ้น) ของเขา เช่น การท�าลายสถิติการขับเรือเร็ว
ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก การท�าลายสถิติการเดินทางด้วยบัลลูน
ข้ามมหาสมุทรแอตแนติก เป็นต้น 
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บริษัทแกรมมี่ เริ่มต้นจากบริษัทเล็กๆ จนปัจจุบันเป็น บริษัท 
Entertainment ระดับแนวหน้าของประเทศไทย ก็เนื่องมาจากการ
สร้างสรรค์ผลงานและคิคค้น สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ให้แก่วงการอย่าง
สม�า่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่างๆ การสร้างสรรค์
ศิลปินนักร้องใหม่ๆ เพื่อน�าออกมายังตลาด

ลกูค้าโต ธรุกจิโต ธรุกจินัน้จะโตได้ กต้็องอาศยัฐานจากลูกค้า
ในการมาซื้อสินค้าและบริการ ดังเราจะสังเกตได้ว่า หากบริษัทใด มี
ลูกค้ามาก บริษัทนั้นก็จะมีการเจริญเติบโตตามจ�านวนลูกค้า เช่น มี
การเปิดสาขาเพิม่ขึน้ มีการขยายส�านกังานให้กว้างขวางขึน้ มกีารสร้าง
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อมาเอาใจผู้บริโภค ฯลฯ

การหาลกูค้าให้มาใช้บรกิารและซือ้สนิค้านัน้ยากแต่การรกัษา
ลูกค้าให้อยู่กับเราไปนานๆ นั้นยากกว่า ซึ่งสิ่งที่นักการตลาดจะท�าได้
ก็คือ CRM (Customer Relationship Management) การสร้างความ
สมัพนัธ์กบัลกูค้าท่ีดจีะต้องท�าอย่างเป็นระบบ ท�าอย่างต่อเนือ่งยัง่ยนื 
ไม่ท�าแบบท้ิงๆ ขว้างๆ เพราะจะท�าให้เกดิความได้เปรยีบในการแข่งขนั  

การตลาดยุคใหม่ต้องโดนใจผู้บริโภค หากไม่รู้จักลูกค้าจริง 
อย่าหวงัรอดในยคุการแข่งขนัทีม่คีวามรนุแรงอย่างเช่นในยคุปัจจุบนั 
เพราะลกูค้าสามารถเปลีย่นไปซือ้สนิค้าและบรกิาร ของบรษิทัอืน่ๆ ได้
อย่างง่ายดาย ฉะนั้นการรู้จักลูกค้า การรู้จักพฤติกรรม นิสัยใจคอ 
ความชอบ ความต้องการของลูกค้า จึงมีความส�าคัญมาก ตัวอย่าง  
โรงแรมใหญ่ๆระดับ 5 ดาว มักมีการบันทึกข้อมูลลูกค้าตลอดเวลา  
การบันทึกข้อมูลลูกค้าจะเป็นประโยชน์มากต่อการใช้บริการในครั้ง
ต่อๆ ไป เช่น ลูกค้าชอบห้องลักษณะไหน ลูกค้าชอบอาหารประเภท
ไหน ลูกค้ามีวันคล้ายวันเกิดวันใด เป็นต้น

อย่าตกใจ...เมื่อถูกลูกค้าปฏิเสธ...สงครามการตลาดในยุค
ปัจจุบัน มีการแข่งขันที่ดุเดือด บางธุรกิจยอมที่จะลดราคา ตามคู่
แข่งขัน ทั้งๆ ที่ต้นทุนของบริษัทตนเองนั้นสูงกว่าคู่แข่ง การตลาดกับ
การขายมีส่วนคล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งคือ มีการตอบรับและการถูก
ปฏเิสธ ดงันัน้ หากท�าการตลาดไปแล้ว ผลสะท้อนกลบัมาอาจไม่ดีพอ 
เราอาจจะต้องท�าใจ เพราะสิ่งทุกสิ่งในโลกนี้มักมี 2 ด้านเสมอ เช่น มี
บวก มีลบ มีสมหวัง มีผิดหวัง ฯลฯ

การตลาดในยุคเก่า มักจะต้องหาสินค้าและบริการมาเพื่อ
สนองตอบความต้องการของลูกค้า แต่การตลาดในยุคใหม่ อาจจะ
ต้องเพิ่มในเรื่องของการ “กระตุ้นต่อมความอยากของลูกค้า” การ 
กระตุ้นต่อมอยากจะท�าให้ลูกค้ามีความต้องการที่จะซื้อสินค้า ทั้งๆ ที่
ผ่านมาไม่เคยคดิท่ีจะซือ้ หรอืใช้การกระตุน้ต่อมความอยากจงึเป็นการ
สร้างโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้น เช่น 

การกระตุ้นด้วยการใช้พรีเซ็นเตอร์ นักโฆษณารู้ดีว่าท�าไมจึง
ต้องเอาดารา นักร้อง ที่มีแฟนคลับเป็นจ�านวนมากๆ เพื่อมาโฆษณา
สินค้า ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง ชีวิตจริง ดารา นักร้องคนน้ันไม่ได้ใช้
สินค้าชิ้นนั้นเลย แต่การใช้พรีเซ็นเตอร์คนดัง สามารถกระตุ้นให้แฟน
คลับของคนดังใช้สินค้าและบริการตามไปด้วย

การกระตุน้ด้วยเทรนด์ นกัการตลาดสมยัใหม่ มกัสร้างกระแส
เทรนด์ขึ้นมา เพื่อให้ผู้บริโภคตาม เพราะหากผู้บริโภคไม่ใช้ อาจที่จะ

ถูกมองว่าตกเทรนด์ การกระตุ้นด้วยเทรนด์มักจะสร้างกระแสผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น การสือ่ให้เหน็ถงึความเป็นคนทนัสมยั ล�า้ยคุหากว่าใช้สนิค้า
ของตนเอง การสือ่ให้เหน็ถงึการรกัษาสขุภาพ หากว่าใช้สนิค้าของตน
แล้วสุขภาพจะดีขึ้น เป็นต้น

การกระตุ้นด้วยเรื่องราว หรือ Story ดังเราจะสังเกตเห็นตาม
ธรุกจิการท่องเทีย่วสถานทีต่่างๆ มกัสร้างเรือ่งราวออกมาน�าเสนอ เพือ่
ให้ลูกค้าเกิดความสนใจที่อยากจะไปเที่ยว อีกทั้งมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
เก่ียวกับเรื่องราวนั้นๆ วางจ�าหน่ายเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย 
เช่น ก�าแพงเมืองจีน วัดวาอารามต่างๆ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ

รูเ้ขารูเ้รา...รบร้อยครัง้ชนะร้อยครัง้...การแข่งขนัทางการตลาด 
เรารู้จักผลิตภัณฑ์ของตนเอง เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเองยังไม่
เป็นการเพยีงพอ เรายงัจะต้องรูว่้าบรษิทัคู่แข่ง เขาท�าอะไรออกมาบ้าง 
มีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาเพิ่มอีกหรือเปล่า คู่แข่งรายใดออกนอกตลาด
ไปแล้ว ฉะนั้น ข้อมูล ข่าวสาร ความเคล่ือนไหว จึงเป็นส่ิงที่มีความ
ส�าคัญที่นักการตลาดยุคใหม่จะต้องติดตามอยู่ตลอดเวลา

จงสร้างความแตกต่าง โดดเด่น โดนใจ หากว่าเราสังเกตใน
การแข่งขนัทางธรุกิจทกุประเภท สนิค้า บรกิาร มกัจะมคีวามคล้ายคลงึ
กัน แต่นกัการตลาดยุคใหม่จะท�าอย่างไร เพือ่ให้สินค้า บรกิาร ของเรา
เป็นที่แตกต่าง โดดเด่น โดนใจ หากว่าท�าได้ สินค้าและบริการ นั้นๆ ก็
จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขึ้นมาทันที

สดุท้ายสิง่ทีน่กัการตลาดยคุใหม่ มคีวามจ�าเป็นจะต้องศกึษา 
เรยีนรู ้กค็อืเรือ่งของ IMC Integrated Marketing Communication หรอื 
กำรสื่อทำงกำรตลำดแบบครบเครื่อง ซึ่งจะต้องไปศึกษาเพ่ิมเติมใน
เรื่องของ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การ
ขายตรง การสือ่สาร ณ จดุขาย การจดักจิกรรมส่งเสรมิการตลาด ฯลฯ

จากข้อความข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า นักการตลาดยุคใหม่ จะ
ต้องท�างานหนกั มคีวามรู ้มข้ีอมลู ข่าวสาร มทีกัษะต่างๆ ทีม่ากขึน้ อกี
ทัง้ต้องมคีวามกล้าตัดสนิใจ กล้าได้ กล้าเสยี อกีทัง้ต้องมคีวามรวดเรว็ 
เพราะการแข่งขันในยุคนี้ หากช้าไปหนึ่งก้าว คู่แข่งขันก็อาจแซงหน้า
ไปได้ ฉะนั้น นักการตลาดในยุคใหม่คุณก็สามารถเป็นได้ หากว่าคุณ
มีความต้ังใจ มีการฝึกฝน เรียนรู้ อย่างสม�่าเสมอและมีความเช่ือมั่น
ในตนเอง TPA

news


