
44 TPA news

Marketer คุณเป็นได้

M
a
r
k
e
t
e
r
 
ค
ุณ

เป
็น
ได
้

No. 206 ●  February 2014

ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

อาจารย์ประจำาบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก

www.drsuthichai.com

เรา
ต้องยอมรับว่ำกำรขำยสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ ในยุคนี้ต้องเผชิญ

กับคู่แข่งเป็นจ�ำนวนมำก ไม่ว่ำจะเป็นคู่แข่งภำยในประเทศ 

และคูแ่ข่งภำยนอกประเทศท่ีสำมำรถเข้ำมำขำยสินค้ำภำยในประเทศ

ได้อย่ำงเสรีมำกขึ้น ท�ำอย่ำงไรถึงจะขำยสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น 

นี่คือค�ำถำมที่บรรดำเจ้ำของกิจกำรมีควำมต้องกำร

ส�ำหรบักำรท่ีจะขำยสนิค้ำได้เพิม่ขึน้นัน้ จงึต้องอำศยัเรือ่งของ

กำรตลำดเข้ำมำช่วย การตลาดขั้นเทพจึงมีเนื้อหำที่จะท�ำให้คุณมี

ลูกค้ำมำกขึ้น และลูกค้ำจะตัดสินใจซื้อสินค้ำของคุณเพิ่มมำกขึ้น ซึ่ง

มีรำยละเอียดดังนี้

1. คุณต้องใช้สื่อเพิ่มมากขึ้น เรำคงต้องยอมรับว่ำ ธุรกิจ 

น�ำ้อดัลม โค้ก (ได้ลงทนุกบักำรโฆษณำเป็นจ�ำนวนมำกมำยมหำศำล 

บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย จ�ำกัด รำยงำนภำพรวมอุตสำหกรรม

โฆษณำทัง้ปี 2556 ว่ำ โค้ก ได้ใช้งบกำรตลำดสงูสดุเป็นอนัดบัหนึง่ถงึ 

1,193 ล้ำน 4 แสน 3 หมื่นบำท) นี่ยังไม่นับงบประมำณที่โค้กใช้ใน

กำรโฆษณำทั่วทั้งโลก ฉะนั้นจึงไม่น่ำแปลกใจเลยที่โค้ก มียอดขำย

เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี และมีส่วนแบ่งกำรตลำดมำเป็นอันดับหนึ่งโดยตลอด

2. คณุต้องกระตุน้จงูใจ กระตุน้อารมณ์ให้คนอยากซือ้ เรำ

จะเห็นโฆษณำต่ำงๆ ในโทรทัศน์ ที่กระตุ้นให้คนอยำกทดลองหรือ

อยำกลองใช้  โฆษณำของสินค้ำบำงตัว ใช้ดำรำชื่อดังแสดง แต่ใน

ควำมเป็นจริงแล้ว ดำรำชื่อดังไม่เคยใช้สินค้ำนั้นๆ ด้วยซ�้ำไป ดังเรำ

จะเหน็ได้จำกส่ือต่ำงๆ ทีป่รำกฏ อีกทัง้ในปัจจบุนัยังได้มกีำรน�ำคนดงั

ในวงกำรต่ำงๆ เช่น วงกำรกำรเมือง วงกำรกำรศึกษำ วงกำรกำรกีฬำ 

ฯลฯ มำน�ำเสนอสินค้ำอีกด้วย

3. คุณต้องมีการแจกฟรีหรือลดสินค้า เป็นบางช่วง คนเรำ

ส่วนใหญ่มกัชอบของฟร ีหรอืชอบซือ้สนิค้ำลดรำคำ บำงคนซือ้ไปเป็น

จ�ำนวนมำกๆ เกินควำมจ�ำเป็น ฉะนั้นกำรแจกฟรีหรือกำรลดสินค้ำ ก็

ถอืว่ำเป็นกำรกระตุน้ลกูค้ำให้ตดัสนิใจซือ้สนิค้ำอกีวธิหีนึง่ เพยีงแต่ต้อง

มีกำรวำงแผนงำนว่ำจะแจกฟรีหรือลดสินค้ำในช่วงเดือนใดของป ี

4. คุณต้องน�าเสนอความกลัว บริษัทประกันชีวิตได้กระตุ้น

ให้คนซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ก็ด้วยกำรน�ำเสนอเรื่องของควำมตำย 

ควำมเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ซึ่งก็ได้ผลดีส�ำหรับลูกค้ำบำงส่วน ที่มีควำม

กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว

5. คุณต้องกระตุ้นความภาคภูมิใจ รถยนต์รำคำแพงบำง

ยี่ห้อ รำคำเป็นล้ำนบำทขึ้น และไม่ยอมลดรำคำ แต่ก็มีคนแห่ไปซื้อ

ขบัเป็นจ�ำนวนมำก เพรำะคนซือ้เกดิควำมภำคภมูใิจทีไ่ด้ใช้ ถงึแม้จะ

ต้องจ่ำยเงินไปด้วยรำคำสูงก็ตำม หรือไวน์บำงขวดรำคำเป็นแสนๆ 

แต่ก็มีคนซื้อกินกัน เนื่องมำจำกเกิดควำมภำคภูมิใจที่ได้กินไวน์ใน

รำคำแพง อีกทั้งยังน�ำไปอวดหรือน�ำไปคุยกับเพื่อนๆ ได้อีกด้วย

6. คณุต้องกระตุน้ด้วยการชงิโชค ลกูค้ำหลำยๆ คน เกดิควำม

โลภเกิดควำมอยำกได้รำงวัล เมื่อมีกำรชิงโชค จึงพยำยำมซ้ือสินค้ำ

เป็นจ�ำนวนมำก เพื่อที่จะได้ส่งชิ้นส่วนไปชิงรำงวัล กำรชิงโชคนี้

สอดคล้องกบันสิยัทีช่อบเสีย่งโชคของคนไทย อกีทัง้ท�ำได้ง่ำย เป็นกำร

กระตุ้นยอดขำยได้อย่ำงรวดเร็วในช่วงที่มีกำรชิงโชค

7.  คุณต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ลูกค้ำเป็น

การตลาดขั้นเทพ
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จ�ำนวนมำกมักอดุหนุน สนิค้ำ ผลติภณัฑ์กบัผูข้ำยหรอืเจ้ำของทีต่นเอง

รูจ้กั มำกกว่ำอุดหนนุสนิค้ำกบัคนอืน่ๆ ทีต่นเองไม่รูจ้กั ฉะนัน้หำกคุณ

ต้องกำรขำยสนิค้ำได้มำกขึน้ คณุควรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ทีด่กีบัลูกค้ำ

ของคุณ หลำยบริษัทใหญ่ๆ ได้น�ำระบบ กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ 

(Customer Relationship Management: CRM) มำใช้

8.  คุณต้องกระตุ้นยอดขายด้วยการบริการ หำกว่ำกำร

บริกำรของคุณดีกว่ำคุณแข่ง ลูกค้ำรำยเก่ำก็มักจะโฆษณำแบบปำก

ต่อปำกให้แก่สินค้ำของคุณ แต่ตรงกันข้ำมถ้ำหำกว่ำกำรบริกำรของ

คุณไม่ดี ลูกค้ำก็จะโฆษณำแบบปำกต่อปำกให้แก่สินค้ำของคุณ แต่

โฆษณำให้ในทำงลบ ซึ่งอำจท�ำให้ยอดขำยของคุณตกในเวลำต่อมำ

9. คณุต้องน�าเสนอคณุประโยชน์ของสนิค้าของคณุ สนิค้ำ

หลำยตวัมปีระโยชน์มำก เช่น รกัษำโรคต่ำงๆ ได้เป็นอย่ำงด ีเมือ่สนิค้ำ

มคีณุประโยชน์มำก จงึท�ำให้คนอยำกซือ้สนิค้ำเพือ่น�ำเอำไปใช้ กำรน�ำ

เสนอคณุประโยชน์จงึเป็นอีกทำงหนึง่ในกำรท�ำให้สินค้ของคณุขำยดี 

จงหำคุณประโยชน์ของสินค้ำเพื่อกระตุ้นยอดขำย

10. คุณต้องกระตุ้นโดยใช้ค�าพูดที่ทรงพลัง และจูงใจ เช่น 

คุณสำมำรถให้เงินท�ำงำนแทนคุณได้ จงสร้ำงระบบแล้วให้ระบบ

ท�ำงำนแทนคุณ รวยลูกเดียว (ส่วนใหญ่ค�ำพูดเหล่ำน้ีใช้มำกในกำร

ท�ำธุรกิจเครือข่ำย) ส�ำหรับค�ำพูดที่ทรงพลังในกำรขำยสินค้ำ คือ ดี

ที่สุด เร็วที่สุด เยี่ยมที่สุด ถูกที่สุด เป็นต้น

11. คุณต้องสร้างเรื่องราว หลายธุรกิจมักจะมีเรื่องราว โดย

เฉพำะแหล่งท่องเที่ยวหรือสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ ท�ำให้เกิดธุรกิจที่มี

ควำมเชื่อมโยงต่อกัน เช่น ธุรกิจขำยของฝำก ของที่ระลึก ธุรกิจขนส่ง

นักท่องเที่ยว ธุรกิจถ่ำยภำพ เป็นต้น 

12. คุณต้องสร้างความแตกต่างของสินค้า สินค้ำเหมือนๆ 

กนั มกัขำยได้ในรำคำเท่ำกนัหรอืมรีำคำถกูกว่ำรำคำตลำด แต่หำกว่ำ

คณุสำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำงให้เกิดขึน้กับสินค้ำได้ สินค้ำของคณุ

จะเป็นที่น่ำสนใจ น่ำดึงดูดใจให้คนมำซื้อ อีกท้ัง ยังขำยได้ในรำคำ

แพงกว่ำรำคำตลำดอีกด้วย

13. คณุต้องเพิม่ช่องทางการตลาดของคณุให้มากยิง่ขึน้ เช่น 

กำรขำยผ่ำนทำงโทรศัพท์มือถือ กำรบริกำรผ่ำนทำงโทรศัพท์มือถือ 

ในยุคปัจจุบันโทรศัพท์มือถือกลำยเป็นส่ือโฆษณำ และช่องทำงใน

กำรจัดจ�ำหน่ำย โทรศัพท์มือถือสำมำรถท�ำอะไรได้หลำยอย่ำง ถ่ำย

รูป ดูหนัง ฟังเพลง ดู Social Media ดูข้อมูลต่ำงๆ ได้ อีกด้วย

14. คุณต้องสร้างแบรนด์ (Brand) ให้แข็งแกร่ง แบรนด์เป็น

เครือ่งมอืหนึง่ทำงกำรตลำดท่ีได้รบัควำมนิยม และมกีำรพดูถงึกนัมำก 

แบรนด์ท�ำให้สนิค้ำนัน้เกดิควำมยัง่ยนืกว่ำสนิค้ำทีไ่ม่ได้สร้ำงแบรนด์ 

แบรนด์ท�ำให้สินค้ำนั้น ขำยได้ดี ขำยได้มำกกว่ำสินค้ำที่ไม่ได้มีกำร

สร้ำงแบรนด์

15. คุณต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ สตีฟ จอบส์ เป็นตัวอย่ำง 

ที่ดีในเรื่องนี้ สินค้ำตระกูล I เป็นที่นิยมของตลำดก็เนื่องมำจำก สตีฟ 

จอบส์ เป็นผู้คิดริเริ่มหำสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ให้กับวงกำร ฉะนั้น สินค้ำที่

มีนวัตกรรมใหม่ๆ จึงเป็นที่ต้องกำรของตลำด เพรำะสินค้ำภำยใน

ตลำดมีควำมคล้ำยคลึงกันหรือมีควำมเหมือนกันเป็นจ�ำนวนมำก

16. คุณต้องรู้จักจังหวะ จังหวะเป็นส่ิงที่มีควำมส�ำคัญเป็น 

อันมำก ส�ำหรับกำรสร้ำงยอดขำยสินค้ำ ช่วงใดที่เศรษฐกิจตกต�่ำ 

แน่นอน ยอดขำยสินค้ำย่อมมีโอกำสขำยได้น้อยกว่ำ สินค้ำที่ขำยใน

ช่วงเศรษฐกิจดี ฉะนั้น กำรหำจังหวะในกำรลงทุน จังหวะในกำรขำย

สนิค้ำตำมแนวโน้มทำงเศรษฐกจิ จงึเป็นสิง่ทีต้่องศกึษำ หำข้อมูลก่อน

ที่จะลงทุนจริงๆ

17. คุณต้องใช้การตลาดออนไลน์เขย่า ปัจจุบันธุรกิจขนำด

เล็กขนำดกลำง สำมำรถท�ำกำรตลำดได้ด้วย Social Media, Face-

book Marketing, Twitter Markting, Youtube, Game Marketing 

เช่นเดียวกับธุรกิจขนำดใหญ่ เนื่องจำกเทคโนโลยีปัจจุบันมีควำมทัน

สมัยเป็นอันมำก

18. คณุต้องไม่สร้างชือ่เสยีให้แก่สนิค้าของคณุ สนิค้ำหลำย

ตัวเมื่อมีเรื่องมีรำวที่ไม่ดี สินค้ำไม่มีคุณภำพ ใช้แล้วเป็นอันตรำย จึง

ท�ำให้ลูกค้ำไม่ซื้อสินค้ำนั้นอีกต่อไป เลยท�ำให้ประสบกับกำรขำดทุน 

ฉะนั้น ควรระวังเรื่องที่ท�ำให้เกิดกำรเสียชื่อเสียงแก่สินค้ำและบริษัท

19. คณุต้องมกีารปรบัแผนการตลาดของคณุเพือ่ให้เข้ากบั

ประเทศ วัฒนธรรมน้ันๆ ศำสตร์ทำงด้ำนกำรตลำดเป็นท้ังศำสตร์

คือเรียนรู้ได้ เป็นทั้งศิลป์ คือ สำมำรถน�ำเอำไปประยุกต์ใช้ได้ ตำม

สถำนกำรณ์ ดงันัน้ ศำสตร์ทำงกำรตลำดจงึไม่อยูน่ิง่กบัที ่เป็นศำสตร์

ทีต้่องเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลำ ผูใ้ช้ศำสตร์ด้ำนนีจ้งึต้อง

มีกำรปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลำจึงจะประสบควำมส�ำเร็จในกำร

ท�ำกำรตลำด

ฉะนัน้กำรทีจ่ะขำยสนิค้ำได้เพิม่มำกขึน้ กำรทีจ่ะขยำยสนิค้ำ

ให้ได้มำกขึน้ จงึต้องอำศยักำรตลำดเข้ำมำช่วย ข้อควำมในบทควำม 

เรื่อง กำรตลำดขั้นเทพ จึงเป็นข้อมูลหนึ่งที่เรำสำมำรถน�ำเอำไปอ่ำน 

น�ำเอำไปศึกษำ และน�ำเอำไปใช้  อีกทั้ง ท่ำนผู้อ่ำนควรที่จะมีกำร

ค้นคว้ำ และศึกษำเพิ่มเติม ท่ำนผู้อ่ำนจึงจะประสบควำมส�ำเร็จใน

เรื่องกำรตลำด

 


