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ธุรกิจ
ประเภทเดยีวกนั สนิค้าเหมอืนกนั คณุภาพเท่ากนั 

รวดเร็วพอๆ กัน ในการท�าธุรกิจ หากว่าบริษัทใด 

สนิค้าใด อยูใ่นสภาพนี ้คงหนไีม่พ้นทีจ่ะต้องมกีารแข่งขนักันทางราคา 

กล่าวคือ ต้อง ลดราคาสินค้า ลดค่าบริการสินค้า เมื่อลดราคาสินค้า

หรอืลดค่าบริการสนิค้า กท็�าให้ได้ก�าไรน้อยลง หนกัๆ เข้ากต้็องขาดทนุ 

เนื่องมาจากต้นทุนของสินค้ามีราคาสูงกว่าราคาสินค้า

ฉะนัน้ หากว่าบรษัิทของท่าน สินค้าของท่าน อยู่ในสภาพเช่น

นี้ ท่านคงต้องหาตัวช่วย และตัวช่วยที่ดีที่สุดคือ Creative Marketing 

(การตลาดสร้างสรรค์)

Creative Marketing เราสามารถสร้างสรรค์ได้หลายทางด้วย

กัน โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ในตัวของสินค้า และบริการ เช่น สินค้า

หลายตัวน�าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 

ปัจจบุนั เราจะเหน็ส้วมไฮเทค ซึง่มมีากขึน้ ส้วมไฮเทคท�าให้เกิดความ

สะดวกสบาย ความรวดเร็ว สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้ ซึ่งใน

ปัจจุบัน บริษัท ห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า โรงแรมชั้นน�า ได้น�าส้วม

ไฮเทค มาใช้ หากใครนึกภาพส้วมไฮเทคไม่ออก กระผมขออธิบาย

เพียงเล็กน้อย เวลาที่ท่านได้ท�าธุระกิจ (ขับถ่าย) เสร็จ  ตัวโถส้วมก็จะ

มีปุ่มสีเขียวบ้าง สีแดงบ้าง เพียงแต่ท่านกด ก็จะมีน�้าฉีด มีลมเป่า 

เป็นต้น

Creative Marketing จึงเหมาะกับการแข่งขันในยุคปัจจุบัน 

ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ และสถานการณ์ในการแข่งขนัใน

แต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกัน นักการตลาดที่เก่ง จะต้องมีการสร้าง

นวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาเพื่อใช้ให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละ

สถานการณ์จึงจะเป็นผู้ชนะ

Creative Marketing นักการตลาดที่ดีต้องสร้างความแตก

ต่าง ต้องสร้างไอเดียใหม่ๆ ต้องสร้างความโดดเด่น ให้กับตัวเอง ให้

กับสินค้า ให้กับบริษัท ได้

Creative Marketing แม้แต่ปรมาจารย์ด้านการตลาด 

หลายท่าน ก็ยังเขียนต�าราการตลาดออกมาเรื่อยๆ ไม่อยู่นิ่ง แต่จะมี

การปรับเปลี่ยน และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เมื่อเวลาเปลี่ยนไป ความ

คิดของคนเราก็ย่อมมีการปรับเปลี่ยน เช่น ล่าสุด ฟิลิป คอตเลอร์ กูรู

ด้านการตลาด ร่วมกับ เฮรมาวัน การตะจายา และอีวาน เซเตียวาน 

ได้ช่วยกนัวเิคราะห์การตลาดในยคุ 3.0 ในหนงัสอื Marketing 3.0 ซึง่

จากเดิม กูรูเหล่านี้ได้พูดถึง การตลาดในยุค 1.0 ซึ่งเน้นความส�าคัญ

Creative Marketing
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ของผลิตภัณฑ์ มีการพูดถึง Marketing Mix กันมากในยุคนั้น ต่อมา

เป็นยคุการตลาด 2.0 มกีารเน้นผูบ้รโิภคเป็นศนูย์กลาง และในยคุ 3.0 

ก็จะมีการพูดถึงแนวทางแบบองค์รวมเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค มีการเพิ่ม

มูลค่าให้แก่ตัวสินค้า และอีกไม่นานเราคงจะได้เห็นการตลาดยุค  

4.0, 5.0, 6.0, 7.0 ต่อๆ ไป

Creative Marketing บริษัทแอปเปิล บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับ

โลกกใ็ห้ความส�าคญักบัการสร้างสรรค์ สตฟี จอบส์ ถอืได้ว่าเป็นบคุคล

หนึ่งที่ได้สร้างนวัตกรรมมากมายให้แก่โลกใบน้ี ก็โดยการสร้าง

นวัตกรรม และการสร้างสรรค์น้ีเองท่ีท�าให้สตีฟ จอบส์ และบริษัท

แอปเปิล ร�า่รวยระดบัโลก สิง่ที ่สตฟี จอบส์ มุง่มัน่คอื การสร้าง “สนิค้า

ในระดับคุณภาพพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่”

Creative Marketing การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Mar-

keting คือ เคร่ืองมือที่ช่วยในเรื่องของการแข่งขันการตลาดเชิง

สร้างสรรค์ในยุคน้ี เราจึงไม่ต้องแปลกใจว่าคนที่เป็นเจ้าของ eBay, 

Facebook, google, Twitter, Alibaba ฯลฯ จึงร�่ารวยเป็นมหาเศรษฐี

โลกในเวลาที่รวดเร็ว เพราะโลกมีการเปล่ียนแปลงทุกวินาที มีการ

พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นเครื่องมือ

ส�าคัญในการด�าเนินกิจกรรมทางด้านการตลาด

Creative Marketing จงึเป็นตวัเพิม่มลูค่าเพิม่ เป็นตัวต่อยอด

ของราคาสินค้า หากสินค้าใด บริษัทใด มีนวัตกรรม มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ แล้วสามารถท�าให้สินค้าน้ันเข้าไปอยู่ในหัวใจของลูกค้า

ได้ สินค้านั้น และบริการน้ัน ก็จะสามารถตั้งราคาได้สูงกว่าสินค้า

ประเภทเดียวกันได้

Creative Marketing จึงเป็นกลไกหนึ่งที่น�าสินค้า น�าบริการ 

น�าบริษัทไปสู่โลกกว้าง อีกทั้งยังสร้างก�าไร สร้างรายได้ สร้างความ

เติบโต ได้อย่างมากมายมหาศาล ฉะนั้น หากบริษัท หากหน่วยงาน

ใด มีการสร้างสรรค์ มีการสร้างนวัตกรรมทางการตลาด บริษัทนั้น 

หน่วยงานนั้น ก็จะมีความได้เปรียบในการแข่งขัน แต่สิ่งที่ส�าคัญอีก

ประการหนึ่งก็คือ หากบริษัทนั้น หน่วยงานนั้น อยากที่จะชนะอย่าง

ยั่งยืน ก็ควรที่จะสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ควร

ที่จะหยุดยั้ง เพราะหลายๆ บริษัท เมื่อได้นวัตกรรมใหม่ๆ แล้ว ก็หยุด

ที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ต่อๆ ไป จึงท�าให้บริษัทเล็กๆ ที่

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เป็นผู้ชนะการแข่งขันใน

เวลาต่อมา 

หลายคนอ่านมาถึงตรงนี้แล้ว อาจคิดว่าการใช้ Creative 

Marketing เป็นเครื่องมือทางการตลาด นั้นเป็นเรื่องที่ยาก แต่จริงๆ 

แล้ว Creative Marketing ไม่ใช่เรื่องยาก ทุกคนสามารถเป็นกันได้ 

มนุษย์ทุกคนที่มีมันสมองสามารถเป็นได้ เพียงแต่ท่านต้องหาแง่มุม

ที่แปลกใหม่ ท่านต้องคิดนอกกรอบบ้าง หัดมองในแง่ที่คนอื่นๆ มอง

ไม่เห็น และสิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ การฝึกหัดการคิดแบบสร้างสรรค์ให้

มากขึ้น เพราะว่าการคิดเป็นทักษะหนึ่ง หากว่าไม่หมั่นฝึกฝน ความ

คิดสร้างสรรค์ก็มักจะไม่เกิด

 “You can’t just ask customers what they want and then 

try to give that to them. By the time you get it built,they’ll want 

something new.”  Steve Jobs.


