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หาก
พดูถงึการสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัทางด้านการ
ตลาด เรามักจะได้ยิน นักวิชาการ อาจารย์ทางด้านการ

ตลาดพดูถงึเรือ่งของ 1. การสร้างความได้เปรยีบทางด้านราคา 2. การ
สร้างความได้เปรียบในการท�าสินค้าให้เกิดการแตกต่างออกไปจาก
สนิค้าทีม่อียูเ่ดมิและ 3. การสร้างความได้เปรยีบในด้านความรวดเรว็

ส�าหรับในบทความน้ี เราจะมาพูดถึงเรื่องการสร้างความได้
เปรียบในด้านการสร้างความรวดเร็วกัน ท�าไมถึงต้องสร้างความ
รวดเร็วในการแข่งขันทางการตลาด เหตุก็เพราะว่า สภาพแวดล้อม
โลก สภาพแวดล้อมของประเทศในการแข่งขนันัน้มกีารเปลีย่นแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ตามปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านตัวสินค้า สินค้ามีอายุส้ันลง 
ไม่ว่าจะเป็น เพลง ภาพยนตร์ หนังสือ เราจะเห็นได้ว่า เพลงใหม่ๆ ที่
ออกมาได้ไม่นาน กม็กัท่ีจะมเีพลงท่ีใหม่กว่าออกมาแข่งขนัตลอดเวลา
อีกมากมาย จนท�าให้เพลงเหล่านั้น ติดตลาดเพียงแค่ 1-2 เดือน 
ภาพยนตร์ก็เช่นกัน ออกฉายได้ไม่นาน ก็มีภาพยนตร์ใหม่ๆ ที่สนุก
กว่า มนัส์กว่า เข้ามาสูต่ลาด หรอืแม้แต่สนิค้าประเภทหนงัสอื หนงัสอื
ดงัๆ หนังสอืดีๆ  ตดิตลาด ยอดขายตดิ Bestseller ได้ไม่นานก็มหีนงัสอื
ที่ดังกว่า หนังสือดีกว่า ออกมาแข่งขัน 

2. การเปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลย ีเทคโนโลยปัีจจบุนั
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็ ในอดตี สมยัแรกๆ ทีม่โีทรศพัท์มอืถอื เราจะ
ต้องใช้โทรศพัท์มอืถอืเครือ่งใหญ่มากๆ อกีทัง้เทคโนโลยไีม่ทนัสมยัใช้
โทรได้อย่างเดียว แต่ในปัจจุบัน เราได้ใช้โทรศัพท์มือถือเคร่ืองที่เล็ก
กว่า มีเทคโนโลยีที่ดีกว่า นอกจากจะใช้โทรศัพท์ในการโทรติดต่อ

สื่อสารกันแล้ว เรายังสามารถดูภาพยนตร์ทางโทรศัพท์ ฟังเพลง 
บันทึกภาพ บันทึกเสียง เล่นอินเทอร์เน็ต ได้อีกด้วย

3.  การเปลี่ยนแปลงทางด้านราคา สินค้าในอดีต ราคามัก
จะแพงกว่าในปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันราคาสินค้าจะถูกลงเป็นอันมาก 
อีกทั้งสินค้าหลายประเภทยังมีคุณภาพ และประสิทธิภาพที่ดีกว่า
สินค้าในอดีต

4. การเปลีย่นแปลงทางด้านความต้องการของลกูค้า ลกูค้า
ในยุคปัจจุบัน มีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งมีความไม่
มัน่คงทางด้านจติใจมากนกั เมือ่เทยีบกบัอดตี เช่น หลายๆ คนเปลีย่น
โทรศัพท์มือถือบ่อยๆ ก็เนื่องมาจากความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่
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ตลอดเวลา หลายๆ คนเปลีย่นการใช้บรกิารของธนาคารต่างๆ กเ็พราะ
การบรกิารของธนาคารมสีนิค้า และบรกิารให้เลอืกมากขึน้ บางธนาคาร
มีการฟรีค่าธรรมเนียมในการโอน บางธนาคารลดค่าธรรมเนียมต่างๆ 
เป็นต้น

5.  การเปลี่ยนแปลงทางด้านปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ 
ยคุปัจจบุนั การท�าการตลาดจะต้องได้รบัผลกระทบกับปัจจยัแวดล้อม 
ไม่ว่าทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย อัตราการแลกเปล่ียน
เงินตรา ดอกเบี้ย ภาวะเงินเฟ้อ 

ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่า ปัจจัยต่างๆ ข้างต้นท�าให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นักการตลาดที่ดี จึงต้องรู้จักปรับตัวให้
เข้ากบัสภาพแวดล้อมหรอืปัจจยัต่างๆ ท่ีมผีลต่อการท�าธุรกิจ และการ
ท�าการตลาด

แล้วถ้าถามว่า นกัการตลาดควรทีจ่ะสร้างความรวดเรว็ในการ
แข่งขันทางการตลาดได้โดยวิธีใดได้บ้าง ค�าตอบก็คือ เราสามารถ
สร้างความรวดเร็วได้จาก

1.  การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา บริษัท
ระดับโลก เขามักจะมีทีมงานในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ หรือสินค้า
ใหม่ๆ ข้ึนมาเพื่อที่จะน�าออกมาขาย เช่น บริษัทแอปเปิ ้ล ของ 
สตีฟ จอส์บ มักน�าสินค้าใหม่ๆ ออกมาขายให้แก่ลูกค้าทั่วทุกมุมโลก 
เพราะสตีฟ จอส์บ เขารู้ดีว่า สินค้าในยุคปัจจุบัน มีอายุสั้นลง เขาจึง
ให้ความส�าคัญกับการสร้างสิ่งใหม่ๆ ออกมาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก

2.  การสร้างเทคโนโลยีหรือน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้  
ยคุของการแข่งขนั หากว่า ห้างร้านหรอืบรษิทัใด มเีทคโนโลยทีีไ่ม่ทนั-
สมยั มักจะเกดิความเสยีเปลีย่นในการแข่งขนั เช่น เครือ่งถ่ายเอกสาร 
ถ้าเป็นสมยัก่อน ถ่ายได้จ�านวนน้อยแผ่น และต้องใช้เวลาในการถ่าย
ที่นาน แต่ถ้าเป็นเคร่ืองถ่ายเอกสารในยุคปัจจุบัน เราสามารถถ่าย
เอกสารได้เป็นจ�านวนมาก และใช้เวลาที่รวดเร็วกว่าหลายเท่าตัว 

ระบบอินเทอร์เน็ต ในยุคปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตนับว่ามีความจ�าเป็น 
และส�าคัญเป็นอย่างมากในการแข่งขันกันทางธุรกิจ เพราะถ้าหาก
บริษัทใดไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตหรือไม่ใช้อินเทอร์เน็ตก็จะเสียเปรียบ
ทางการแข่งขัน ทั้งนี้เนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตท�าให้เกิดความ
รวดเร็ว เช่น การส่ง E-mail แทนจดหมาย การสร้างเว็บไซต์เป็นหน้า
ร้าน การโอนเงิน-จ่ายเงินทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

3. การไม่ยึดติดกับทฤษฏีหรือหลักการตลาดมากนัก ยุค
ปัจจบุนันี ้หากว่านกัการตลาดยดึติดกบัทฤษฏหีรอืหลกัการตลาดมาก
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เกินไป มักจะท�าให้การตัดสินใจเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่ทันกับ
เหตุการณ์ 

4. การลดกฎเกณฑ์ กฎระเบียบต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อที่จะ
ได้เพิ่มความรวดเร็ว หลายบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใน
องค์กร ธนาคารเกือบทุกแห่งในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงระบบ มี
การน�าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ในอดีตเราเข้าไปเบิกเงินถอนเงิน
มกัจะต้องใช้เวลานานแต่ปัจจบุนั เราจะไปเบกิหรอืถอนเงนิ เราจะได้
รับบริการที่รวดเร็วขึ้น ระบบราชการในยุคปัจจุบันก็เช่นกัน มีความ
รวดเร็วกว่าในอดีต ก็เนื่องจากมีการลดกฏเกณฑ์ กฎระเบียบต่างๆ
และมีการน�าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เราสามารถเปรียบเทียบได้
จากการท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนเมื่อ 30 ปี ก่อนกับยุคปัจจุบัน

5. การลดองค์กรให้เล็ก แต่มีคุณภาพที่รวดเร็ว องค์กร
ใหญ่ๆ มักท�างานได้ช้า ส่วนองค์กรเล็กมักมีความคล่องตัวกว่า จึงไม่
แปลกใจท่ีหลายๆ บริษทัใหญ่ จงึได้มกีารจ้างบรษิทัย่อยๆ มาท�าหน้าที่
บางอย่างแทน เช่น 

ธนาคารหลายแห่ง ได้จ่ายเงินให้แก่บริษัทรักษาความ
ปลอดภัย เพื่อให้บริษัทรักษาความปลอดภัยได้ส่ง พนักงานรักษา
ความปลอดภัย คนขับรถ และแม่บ้าน มาท�างานที่ธนาคารประจ�า
สาขาต่างๆ โดยที่ธนาคารใหญ่ๆ จะไม่จ้างพนักงานรักษาความ
ปลอดภยั คนขบัรถ และแม่บ้าน เข้ามาท�างานในองค์กร แต่จะว่าจ้าง
องค์กรภายนอกให้หาคนมาท�างานแทน ซึง่มีข้อดหีลายๆ อย่าง เพราะ
ถ้าหากได้ พนกังานรกัษาความปลอดภยั คนขบัรถ แม่บ้านท่ีไม่ดีหรอื
ไม่มคีณุภาพ ธนาคารกส็ามารถแจ้งไปยังบรษิทัรกัษาความปลอดภยั 
ให้เปลี่ยนคนได้ อีกทั้งถ้าธนาคารไม่พอใจการให้บริการของบริษัท
รักษาความปลอดภัยนั้น ธนาคารก็สามารถเปล่ียนการว่าจ้างบริษัท
ใหม่ๆ ได้ 

6.  มีลูกเล่นบ้าง เมื่อต้องการขายสินค้าหรือขยายสินค้าให้
ได้มาก และเร็วบางครั้งก็ต้องใช้การโปรโมชั่น เช่น การลดเปอร์เซ็นต์ 
การมีของแถม การซื้อหน่ึงแถมหน่ึง เป็นช่วงๆ แต่ไม่จ�าเป็นต้องมี
ตลอดเวลา เพื่อสร้างความรวดเร็วในการแข่งขัน

7. การสร้างความรวดเรว็จากการเกบ็ข้อมลูฐานลูกค้า การ
เกบ็ข้อมลูจากฐานลกูค้ามคีวามส�าคญัมาก เพราะจะท�าให้เราสือ่สาร
กบัลกูค้าเก่าๆ ได้ตรงกบัความต้องการของเขา อกีทัง้ควรเกบ็ไว้อย่าง
เป็นระบบ โดยเน้นความต้องการของลูกค้า ว่าลูกค้าชอบสินค้า
ประเภทไหน ในช่วงเวลาใด จ�านวนสินค้ามากน้อยแค่ไหน 

ตัวอย่าง โรงแรมดังๆ ระดับห้าดาวในกรุงเทพฯ หรือโรงแรม
ระดบัโลก มกัจะมกีารบนัทกึข้อมลูต่างๆ ของลกูค้า เช่น วนัเกดิ อาหาร
ที่ลูกค้าโปรดปราน ขนาดของห้องที่ลูกค้าชื่นชอบ เวลาตื่นนอน เวลา
ว่ายน�้า ช่วงเวลาต่างๆ ที่ลูกค้าอยู่ภายในโรงแรม โรงแรมต่างๆ จะมี
การบันทึกไว้หมด เพื่ออะไร ก็เพื่อการบริการลูกค้าให้ได้รวดเร็ว และ
ตรงใจมากขึ้น เพราะถ้าปีหน้า ลูกค้าคนเดิมมาพัก เขาก็จะรู้ข้อมูล
ทั้งหมดของลูกค้า การบริการก็จะบริการได้ตรงใจลูกค้า และสร้าง
ความประทับใจได้อีกด้วย 

8. สร้างความรวดเร็วด้วยระบบโลจิสติกส์ ระบบการขนส่ง
สินค้ามีความส�าคัญมาก หากว่าตัวสินค้าดี ราคาก็ไม่แพงมาก แต่
การส่งสินค้าเป็นไปด้วยความช้า อีกทั้งยังเกิดความเสียหายกับตัว
สินค้า ก็จะท�าให้เกิดความเสียเปรียบในการแข่งขันได้เช่นกัน ฉะนั้น
นกัการตลาดจงึควรให้ความส�าคัญกบัระบบโลจสิติกส์ด้วย ท�าอย่างไร
จึงจะขนส่งได้อย่างรวดเร็ว ขนส่งอย่างไรถึงไม่ท�าให้สินค้าเสียหาย 
ส่งมอบสินค้าอย่างไรให้ตรงเวลา อีกทั้งมีการรับประกันสินค้าในการ
ขนส่งด้วย มีการตรวจเช็คการรับส่ง สิ่งเหล่านี้ จึงเป็นที่สมควร
พิจารณาทั้งสิ้น

9. กระตุ้นยอดขายลูกค้าอย่างรวดเร็วก็ด้วยการโฆษณา 
บริษัทน�้าอัดลมต่างๆ มักจะกระตุ้นยอดขายของน�้าอัดลมก็ด้วยการ 
โฆษณาเป็นหลัก จึงท�าให้ยอดขายของน�้าอัดลม มียอดขายเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว

ฉะนั้น หากมีคนตั้งค�าถามว่า ผมหรือฉันจะประสบความ
ส�าเร็จในการเป็นนักการตลาดได้โดยวิธีการใดหรือควรยึดหลักการ
หรือทฤษฏีใดบ้าง กระผมคงตอบไม่ได้ แต่โดยส่วนตัวกระผมคิดว่า 
ศาสตร์ทางด้านการตลาดเป็นศาสตร์ที่มีความเคล่ือนไหวอยู่ตลอด
เวลาไม่หยุดนิ่ง ดังนั้น นักการตลาดที่ดี จะต้องไม่ยึดติดกับหลักการ
หรือทฤษฏีใดๆ มากจนเกินไป แต่ควรมีความยืดหยุ่น และพยายาม
ปรับหลักการ วิชาการต่างๆ ให้เข้ากับสภาพการแข่งขันทางด้านการ
ตลาดของพื้นที่นั้นๆ


