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สภาพ
การแข่งขนัทางด้านธุรกิจในยุคปัจจบุนั ท�าให้ศาสตร์
ทางด้านการตลาดมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้อง

เรียนรู้ พัฒนา ต่อยอด ปรับเปลี่ยนและหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อน�ามา
ประยกุต์ใช้ให้ทนักบัการแข่งขนัในยุคปัจจบุนั ส�าหรบัประเทศไทยเรา 
มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ ศึกษา ศาสตร์ทางการตลาด 
เพราะโลกในยุคนี้ เปิดกว้างให้คู่แข่งขันจากประเทศต่างๆ เข้ามา
แข่งขันได้มากขึ้น อาทิเช่น การเปิดโอกาสทางด้านเศรษฐกิจในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ซึ่งจะต้องมีการเปิดโอกาสทางด้านเศรษฐกิจนับ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

โลกไร้พรมแดน การตลาดไร้พรมแดน หรือการตลาดภิวัฒน์ 
นับว่ามีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง ธุรกิจที่จะสร้างความร�่ารวยและยิ่ง
ใหญ่ให้กับเจ้าของกิจการ ผู้บริหารมักจะต้องมองไปยังกลุ่มลูกค้า 
ท่ัวโลก มากกว่ามองหาลกูค้าภายในประเทศ  จงึไม่เป็นทีแ่ปลกใจเลย 
ทีส่นิค้าหลายๆ ตวัซึง่มสีญัชาตไิทย ได้ออกไปขายสนิค้ายงัตลาดต่าง
ประเทศมากขึ้น เช่น เครื่องดื่มชูก�าลังกระทิงแดง เบียร์ช้าง สาหร่าย
ทอดเถ้าแก่น้อย เป็นต้น

ปัจจัยที่จะท�าการตลาดในระดับโลกให้ประสบความส�าเร็จมี
อยู่หลายปัจจัย กล่าวคือ ต้องท�าการศึกษาและหาข้อมูลต่างๆ ใน
ประเทศท่ีเราจะไปลงทุน เช่น พฤติกรรมผู้บริโภคของคนในประเทศ
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นั้นๆ นโยบายของรัฐบาล กฎหมายทางด้านการค้าระหว่างประเทศ 
ภาษีระหว่างประเทศ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภาษา ฯลฯ

ส�าหรับการตลาดภายในประเทศ เราคงต้องมองออกไปให้
กว้าง เพราะหากเปิด  AEC (ASEAN Economic Community) หรือ
ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียน เราจะมี
ประชากรทั้งหมดเกือบ 600 ล้านคน ไม่ใช่แค่ 60 ล้านคนเหมือนใน
อดีตอีกแล้ว ฉะนั้น นักธุรกิจชาวไทยคงต้องไวต่อการแข่งขัน เพราะ
ตลาดที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและมีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นของเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ฯลฯ

กลยทุธ์ ลด แลก แจก แถม ยงัคงเป็นกลยทุธ์แม่บททีย่งัใช้ได้
และทรงอนุภาพมาก ถ้าหากน�าไปใช้อย่างถูกจังหวะ เวลา เพราะ
ธรรมชาติของมนุษย์ทุกชาติ ทุกภาษา มักชอบสินค้าที่มีโปรโมช่ัน 
เหล่านี้ 

การสื่อสารการตลาด โปรโมชั่นมิกซ์ จะต้องท�าอย่างกระจาย
ทุกรูปแบบมากกว่าในสมัยอดีต เพราะในยุคปัจจุบันมีสื่อใหม่ๆ เกิด
ขึน้และได้รบัความนยิมมากมาย เพราะในอดตีเรามกัเน้นการโฆษณา
ลง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ใหญ่ๆ วิทยุ แต่ยุคปัจจุบัน โลกได้เปลี่ยนไป 
สือ่ต่างๆ มมีากและทนัสมยั ท�าให้กลุม่เป้าหมายทีจ่ะซือ้สนิค้าของเรา 
สามารถเลือกที่จะบริโภคสื่อที่แตกต่างกันออกไป เช่น การเลือก
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บริโภคสื่อทางอินเทอร์เน็ต การเลือกชมสื่อทางโทรทัศน์ดาวเทียมใน
รายการที่ตนเองชื่นชอบ การเลือกฟังรายการวิทยุชุมชนที่ตนเอง 
ชื่นชอบ เป็นต้น

ดังนั้นการท�าโปรโมชั่นมิกซ์ จึงต้องท�าให้มีความหลากหลาย 
แต่ต้องท�าอย่างมีคุณภาพ ท�าอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ขอแค่ให้ได้
ท�า หรือท�าเหมือนกับการหว่านทรัพย์ให้ละลายในแม่น�้า ซึ่งการท�า
โปรโมชั่นมิกส์อย่างได้ผลก็คงต้องยึดหลัก 4 หลักใหญ่ๆ คือ การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยตรงโดยพนักงานขายและ
การส่งเสริมการขาย ซึ่งการจะใชต้ัวใดมากน้อยเพียงใด ก็คงต้องขึ้น-
อยู่กับปัจจัยในเรื่องของงบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยี ของแต่ละ
องค์กรไป

เมือ่การสือ่สารไฮเทค นกัการตลาดภวิฒัน์ กม็คีวามจ�าเป็นที่
จะต้องไฮเทคตาม โลกยคุปัจจบุนัเป็นโลกทีใ่ช้เทคโนโลยกีนัมาก โดย
เฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสื่อสาร เช่น ปัจจุบันเราสามารถอ่าน
ข่าวได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เราสามารถโอนเงินผ่านเทคโนโลยีได้
อย่างง่ายดาย เราสามารถดูโทรทัศน์ผ่านมือถือได้อย่างง่าย นักการ
ตลาดสมยัใหม่จงึต้องเรยีนรูเ้ทคโนโลยเีพือ่น�ามาใช้ในการขยายฐาน
ลูกค้าให้ได้มากขึ้น เพราะเกมการแข่งขันทางธุรกิจต้องสู้กันด้วย 
ความไว ความถูกต้อง ความสบายและความมีประสิทธิภาพด้วย

ตัวอย่างเช่น เทเลช็อปปิ้ง Tele Shopping เป็นตัวอย่างใน
การขายสินค้าด้วยแคตาล็อก โดยผ่านไดเร็คเมล์ ผู้ซื้อสามารถสั่งซื้อ
สนิค้าได้ทางโทรศพัท์ตลอด 24 ชัว่โมงและสามารถช�าระเงนิผ่านทาง
บัตรเครดิต หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยที่ผู้ซื้อและผู้ขาย ไม่ได้มี
โอกาสเห็นหน้า หรือพบปะกันเลย

โลกไร้พรมแดน สินค้าไร้พรมแดน ใครจะนึกว่า สินค้าทุก
ประเภทจะสามารถขายแข่งขันกันได้อย่างเสรีดังเช่นในยุคปัจจุบัน 
เคนตั๊กกี้ KFC ดังกิ้น โดนัท พิซซ่าฮัท ฯลฯ สินค้าเหล่านี้สามารถขาย
แข่งขันกับข้าวแกงตามท้องถนนของประเทศไทยได้

โลกเป็นหนึง่เดยีวและใครจะไปรูว่้า ในประเทศไทยของเรา มี
สินค้าต่างๆ ที่คนทั่วโลกมี หรือคนท่ัวโลกใช้เหมือนกัน หรือแทบไม่ TPA
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แตกต่างกนั ตวัอย่าง อาหารอนิเดยีมาขายในเมอืงไทยมากขึน้ อาหาร
ของประเทศต่างๆ มาขายในประเทศไทยเรามากขึ้น นักการตลาดภิ
วฒัน์ จงึต้องมองการตลาดให้มคีวามลกึซึง้ มองในหลายมติมิากกว่า
ในอดีต

เพือ่นร่วมค้า จบัมอืคูแ่ข่ง ท่านผูอ่้านทีอ่่านมาถงึตรงนี ้อาจจะ
รูส้กึว่า การท�าธรุกจิในยคุนี ้เริม่ยาก เริม่มคีวามซบัซ้อนและในอนาคต
กจ็ะมคีวามยากยิง่ขึน้อกีหลายเท่า เนือ่งจาก ปลาใหญ่จะมากนิปลา
เล็ก (บริษัทใหญ่ข้ามชาติจะเข้ามาซื้อกิจการต่างๆ ของไทยเรา) ดัง
นั้น หากท่านไม่ต้องการแข่งขัน ยุทธวิธีอย่างหนึ่งที่ท่านจะท�าได้ก็คือ 
การเป็นพนัธมติรการค้าร่วมกันกับคู่แข่ง กลยุทธ์นีม้มีานานแล้ว ท่าน
ไม่ควรที่จะยึดอัตตามากจนเกินไป เพราะบางองค์กรเคยยิ่งใหญ่ แต่
เป็นประเภทยอมหักไม่ยอมงอ ประเภทสู้ตาย ผลที่ได้รับก็คือ ตาย
จริงๆ เพราะสุดท้ายก็ต้องปิดกิจการ หรือเลิกกิจการไป

องค์กรในสหรัฐอเมริกา มีการจับมือเป็นพันธมิตรกันอย่าง
มากมาย เช่น แอปเปิล คอมพิวเตอร์ จับมือกับ ดิจิตอล ในการวิจัย
และพัฒนาถึงแม้จะเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์เหมือนๆ กัน หรือฟอร์ด 
จับมือกับ มาสด้า ในการช่วยกันท�างานทางด้านเทคโนโลยีและการ
หาช่องทางการจัดจ�าหน่ายใหม่ๆ แม้แต่ยักษ์ใหญ่อย่าง เป็ปซ่ี โค้ก
และกรนีสปอต ยงัเคยจบัมอืกนัลงทนุเปิดบรษิทัผลติแก้วผลติกระป๋อง
แคนของตนเองร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น เป็นต้น

การจบัมอืกนัท�าให้เกดิชยัชนะร่วมกนั (win-win) แต่สิง่ทีค่วร
ระวังก็คือเรื่องของจิตส�านึก คุณธรรม จริยธรรม เพราะบางธุรกิจ เมื่อ
จับมือกันแล้วก็มักจะเอาเปรียบผู้บริโภค โดยการขึ้นราคา หรือการ
ก�าหนดราคาเอง ท�าให้ได้ก�าไรเป็นจ�านวนมาก ถ้าหากท่านเป็นคน
หนึ่งที่ใช้กลยุทธ์นี้ กระผมหวังว่าท่านจะมีจิตส�านึกดังกล่าวด้วย

ท้ายนี้ กระผมเชื่อว่าในยุคของพวกเรา พวกเราไม่สามารถ
หลีกหนี การตลาดภิวัฒน์ได้ ดังนั้นสิ่งที่พวกเราควรที่จะท�าก็คือ เรา
ต้องมีการปรับตัว เราต้องศึกษา เราต้องท�าความเข้าใจ เพ่ือที่จะใช้
ชีวิตในโลกของการแข่งขันที่ไร้พรมแดนได้อย่างมีความสุข




