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มี
นักวิชาการได้แบ่งโลกในยุคปัจจุบันออกเป็น 2 โลก คือ

1.  โลกที่เราอาศัยอยู่

2.  โลกออนไลน์หรือโลกเสมือน ในอินเทอร์เน็ต

การมีโลกออนไลน์หรือโลกเสมือน จึงท�าให้นักการตลาดใน

ยุคนี้ หลายบริษัท ได้ทุ่มท�าการตลาดในโลกออนไลน์หรือโลกเสมือน 

ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า การท�าการตลาดในยุคปัจจุบันนี้ มีการ

เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตค่อนข้างมาก เน่ืองจากในยุคนี้ เรามี

อินเทอร์เน็ต มีเทคโนโลยี มีเครื่องมือที่ช่วยในการท�าการตลาดที ่

ทันสมัย มีความสะดวก รวดเร็ว และราคาถูกมากกว่าในอดีต

ในยุคสมัยนี้ หลายองค์กร หลายบริษัท ได้ทุ่มงบประมาณไป

กบัการท�าการตลาดใน Social Media หรอืสงัคมออนไลน์ทีม่ผู้ีส่งสาร 

ผู้รับสาร ซึ่งมีเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ ทั้งบทความ รูปภาพ วิดีโอ แล้ว

น�าเอามาแบ่งปัน แชร์ ให้ผู้อื่นในเครือข่ายได้รับรู้ รับฟัง โดยผ่านทาง 

Social Network ในระบบอินเทอร์เน็ต

ซึ่งการท�าการตลาดใน Social Media สามารถท�าได้ง่าย 

เนื่องจาก จะมีระบบต่างๆ ควบคุมอยู่ มีการประเมินจากโปรแกรม

ต่างๆ ซึ่งท�าให้รู้ได้ว่า กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าอยู่ไหน มีตัวเลข

ผู้ใช้หรือถูกสนใจปรากฏให้เห็น 

ความจริง Social Media มีความส�าคัญ แต่ในความคิดเห็น

ของกระผมแล้ว เราไม่ควรท�าการตลาดแบบทุ่มงบประมาณมากจน

เกนิไปหรอืทุม่ 100 เปอร์เซน็ต์ ให้กบัโลกออนไลน์หรอืโลกเสมอืน แต่

สิ่งที่ควรท�าคือ ท�าการตลาดผสมกันระหว่างการตลาดแบบเก่า และ

การตลาดแบบใหม่ และควรจดัสรรงบประมาณแบบค่อยเป็นค่อยไป 

ไม่ควรทุ่มงบประมาณไปแบบสุดตัว

การจัดสรรงบประมาณแบบผสม จะท�าให้เกิดการส่งต่อได้ดี

กว่า เช่น การใช้กลยุทธ์แบบปากต่อปากหรือการบอกต่อ ถ้าสินค้า

หรือผลิตภัณฑ์ของเราดี ลูกค้ามักจะบอกต่อ แต่ถ้าสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์ไม่ดี ลูกค้าก็จะบอกต่อในด้านไม่ดี แล้วเขาก็จะแชร์หรือ

แบ่งปันกันผ่าน Social Media 

เราจะเหน็ได้ว่า โลกของเรา ประเทศของเราจะมกีารสือ่สารกนั

มากขึน้ ไม่ว่าการสือ่สารภายในประเทศหรอืกบัต่างประเทศ ฉะนัน้ การ

สือ่สารจงึเกดิขึน้ได้ง่ายกว่าในอดตี อกีทัง้มคีวามสะดวกสบาย ทนัสมยั 

รวดเรว็ คมชดั จงึท�าให้นกัการตลาดต้องค�านงึถึงคุณภาพของสนิค้า 

ผลติภณัฑ์ บรกิาร มากขึน้ เพราะถ้าหากบรษิทัใด ผลติสนิค้า ผลติภณัฑ์ 

บรกิาร ออกสูต่ลาดแบบไม่มคีณุภาพหรอืคณุภาพต�า่ กค็งต้องออกจาก

ตลาดหรอืตายจากไป การตลาดในยคุปัจจบุนัจงึต้องค�านงึ ถงึคณุภาพ

เป็นหลกั บรษิทัต้องมกีารปรบัตัว มกีารพฒันาคุณภาพให้ดีขึน้ 

การตลาด

สมัยใหม่
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ส�าหรับการท�าการตลาดในยุคปัจจุบัน และในยุคอนาคต จึง

เป็นเร่ืองของการเปลีย่นแปลง ไม่หยดุนิง่ ไร้กลยทุธ์ ไร้กระบวนท่า แต่

การท�าการตลาด ในยุคปัจจุบัน และในยุคอนาคต ควรท�าให้ถูก

สถานการณ์ ถูกจังหวะเวลา ถูกกาลเวลา และต้องมีการปรับเปลี่ยน

อย่างรวดเร็ว ในทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ต้องอาศัยการสังเกต

ลูกค้า สังเกตสิ่งแวดล้อม สังเกตการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอด

เวลา

อีกท้ังควรสร้างนวตักรรมของผลติภณัฑ์หรอืบรกิารใหม่ๆ ขึน้

มาให้แก่ลกูค้าอยูต่ลอดเวลา เช่น สตฟี จอบส์ แห่งบรษิทัแอปเปิล ได้

สร้างนวัตกรรมสินค้าตระกูล I ขึ้น ( iPad, iPhone, iPod, iTunes) 

เพราะถ้าสนิค้าเหมอืนๆ กัน ลูกค้าสามารถซือ้สินค้าย่ีห้อใดๆ กไ็ด้ แต่

ถ้าสนิค้าของเรามคีวามแตกต่างกบัยีห้่ออืน่ๆ และกม็คีณุภาพทีด่กีว่า 

แน่นอน ลูกค้าส่วนใหญ่ก็อยากที่จะมาทดลองซื้อ และมีการซื้อซ�้า 

ฉะนั้น ความคิดที่มีความแตกต่าง ความคิดที่สร้างสรรค์ จึงเป็นสิ่งที่

มีความส�าคัญส�าหรับโลกการตลาดในยุคนี้ 

นวัตกรรมจึงเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญในทุกวงการ หากว่า

ท่านมคีวามต้องการท่ีจะประสบความส�าเรจ็ในการท�าการตลาดสมยั

ใหม่ เช่น การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, การ

สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจยานยนต์, การสร้างนวัตกรรมเพื่อ

พฒันาธรุกจิการเงนิการธนาคาร, การสร้างนวตักรรมเพือ่พฒันาธรุกจิ

ด้านการเกษตรกรรม เป็นต้น

ในยคุนี ้หากต้องการความอยูร่อด และย่ังยนื สนิค้า ผลติภณัฑ์ 

บริษัท จะต้องมีคุณภาพอย่างแท้จริง และต้องน�าเสนอสินค้า 

ผลิตภัณฑ์ บริษัท ด้วยความจริงใจ ไม่หลอกลวง แต่ต้องท�าทุกอย่าง

แบบตรงไปตรงมา ด้วยความโปร่งใส และต้องค�านึงถึงตัวของลูกค้า

ว่าลูกค้ามีความต้องการอะไร ซึ่งส่วนใหญ่หัวใจของลูกค้าก็จะมี

ความต้องการดังนี้

1.  ลกูค้าต้องการความคุม้ค่าของสนิค้าเมือ่เปรยีบเทยีบกบั

ราคา

2.  ลูกค้าต้องการความสะดวกรวดเร็ว ทันใจ ง่าย ในการ 

เข้าถึงตัวของสินค้า และบริการ

3.  ลูกค้าต้องการสินค้าที่ “โดนใจ” หรือ สินค้าที่ “ใช่” 

4.  ลูกค้าต้องการที่จะติดต่อสื่อสารกับ บริษัท  แบบ ง่าย 

สะดวก รวดเร็ว เพื่อที่จะถามค�าถามต่างๆ

5.  ลูกค้าต้องการให้บริษัท สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น มี

การติดต่อกับลูกค้าบ้าง มีการออกโปรโมชั่นใหม่ๆ มีการบริการหลัง

การขาย ฯลฯ

ส�าหรบัการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัในการท�าการ

ตลาดสมัยใหม่ เราควรค�านึงถึง เรื่องต่างๆ ดังนี้

1.  การสร้างภาพพจน์หรอืภาพลักษณ์ของสินค้า ผลติภณัฑ์ 

บริษัท

2.  การบริการหรือการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าคู่

แข่งขัน

3.  การสร้างความรวดเร็ว ความสะดวก ความง่าย ในการ

บริการ

4.  การใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย ซึ่งจะท�าให้เกิดความทันสมัย 

เกิดภาพลักษณ์ที่ดี เกิดความรวดเร็ว ทันใจ

5.  การสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เช่น การ 

น�าเสนอมมุมองใหม่ๆ, การน�าเสนอสนิค้า บรกิารใหม่ๆ, การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ เป็นต้น

6.  การดึงลูกค้าเข้ามามส่ีวนร่วมในกิจกรรมในตัวของสนิค้า 

และบริการ 

สรปุ การตลาดสมยัใหม่ ให้ความส�าคญักบัการท�าการตลาด 

และการสื่อสารในโลกออนไลน์หรือโลกเสมือน แต่ไม่ควรทุ่มงบ

ประมาณหรือให้น�้าหนัก 100% แต่ควรจัดงบประมาณในการท�าการ

ตลาดในด้านอื่นๆ บ้าง การตลาดสมัยใหม่ เป็นเรื่องของการเปลี่ยน-

แปลงอย่างรวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง นักการตลาดสมัยใหม่ จึงต้องมีการ

ปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ในตลาด การตลาด

สมัยใหม่ เป็นเรื่องที่ต้องค�านึงถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมา 

สูต่ลาด   การตลาดสมยัใหม่เป็นเรือ่งทีต้่องค�านงึถงึความต้องการของ

ลกูค้าเป็นด้านหลกั และการตลาดสมยัใหม่ ควรสร้างความได้เปรยีบ

ในการแข่งขัน

จากข้อความข้างต้นเราจะเห็นได้ ว่า 

นกัการตลาดสมยัใหม่ ทีจ่ะท�าการตลาดสมยัใหม่ ต้องมคีวาม

เก่งกาจ มีความสามารถ มีความขยัน มากกว่านักการตลาดในอดีต 

ในด้านต่างๆ เพราะการตลาดยุคนี้ มีความซับซ้อนมากกว่าในอดีต, 

การตลาดยุคนี้เราไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้อง และแม่นย�า

หรือคาดการณ์สิ่งต่างๆ ได้อย่างใกล้เคียงเหมือนอดีต เพราะปัจจัย

ต่างๆ ท�าให้เกิดการคาดเคล่ือนได้อย่างมากมาย เช่น ปัญหาทางด้าน

การเมือง ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาทางด้านสังคม ปัญหา 

ภยัพบิติัธรรมชาติ กล่าวคือปัจจยัต่างๆ มคีวามแปรผันอยู่ตลอดเวลา

นักการตลาดสมัยใหม่ จึงต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

เช่น ต้องฝึกภาษาองักฤษ ฟัง พดู อ่าน เขยีนได้ เพือ่ทีจ่ะตดิต่อสือ่สาร 

และรับข้อมูลต่างๆ กับลูกค้าได้ทั่วโลก, การเข้าศึกษาอบรมเพื่อ

หาความรู้ใหม่ๆ, การปรับความคิดของตนเองไม่ให้ยึดติดกับความ

ส�าเรจ็เก่าๆ หรอืทฤษฏเีก่าๆ แต่ควรปรบัเปลีย่น หยดืหยุน่ กบัสิง่ต่างๆ 

ได้ เป็นต้น
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