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ย
างเข�าส่้่ติ�นปี 2565 ห่ลัังภาวะแพื่ร่ัรัะบาด้ของไวรััส่ 

Covid-19 เข�าส่้ป่ทีุี� 3 ทุั�งส่ายพื่นัธุ ์เด้ลัติา Delta อลััฟ้า่ 

Alpha แลัะโอไมครัอน Omicron ซึึ่�งอาจจะมีกลัายพื่ันธ์ุต่ิอไปได้�

บ�าง แติเ่รัากย็งัติ�องใชิ�ชิวิีติติอ่ไปพื่รั�อมการัปอ้งกันความรันุแรังของ

ไวรัสั่ ด้�วยการัรับัวคัซึ่นีเปน็รัะยะ ๆ  แลัะ พื่รั�อมใชิ�ชิวีติิแบบเว�นรัะยะ

ห่า่ง ห่มั�นลั�างมอ่ ใส่ห่่น�ากากอนามยั ฯลัฯ เพื่่�อสุ่ขอนามยัทุี�ด้ ีพื่รั�อม

ลัด้การัติิด้เชิ่�อ แลัะรัับการัเปลัี�ยนแปลังห่ลัายส่ิ�งห่ลัายอย่างเพื่่�อ

การัด้ำาเนินชิีวิติติ่อไป ซึ่ึ�งการัด้ำาเนินชิีวิติแบบ Work From Home 

ยังมีติ่อไปอีกรัะยะห่นึ�ง จึงทุำาให่�มีห่ลัายชิีวิติทุี�ลัองเรัิ�มหั่นมาขาย

ของมากขึ�น บทุความนี�จึงขอนำาเส่นอความร้ั�เด้ิม ทุางกลัยุทุธ์การั

ติลัาด้โด้ยจะอธบิายกรัะบวนการัติา่ง ๆ  ของการัทุำาการัติลัาด้ 4 ขั�น

ติอน มาปดั้ฝุ่น่เพื่่�อใชิ�ติอ่ยอด้ในการัติลัาด้ แลัะการัขาย ส่ำาห่รับัคน

ทุี�ส่นใจจะมาทุำาการัติลัาด้ การัขายส่ินค�า แลัะบรัิการั ติ่างๆ ด้ังนี� 

 1.   ก้ารีสรี้างก้ารีดึงด่ดคิวามุ่สนำใจ (Attention) 

การักรัะติุ�นความส่นใจด้�วยส่่�อติา่ง ๆ  ทุี�ส่ามารัถึเข�าถึงึลัก้ค�า

ได้� เชิ่น การัใชิ�ภาพื่ส่ินค�า ห่รั่อส่่�อทุี�เป็นรั้ปภาพื่ทุี� ส่วยงาม คมชิัด้ 

(รัป้ภาพื่ทุี�มคีวามลัะเอยีด้ส่ง้จะทุำให่�รัป้ภาพื่ส่วยงามขึ�น) แลัะองค์

ปรัะกอบของภาพื่ครับถึ�วน มีการัจัด้องคป์รัะกอบในภาพื่ให่�ไม่แนน่ 

แลัะไม่โลั่งจนเกินไป ภาพื่ส่ีส่วยด้้ส่ะดุ้ด้ แลัะส่บายติา มีขนาด้

รั้ปภาพื่เห่มาะส่มกับส่่�อทุี�จะลัง เชิ่น การัโฆ่ษณ์าในโทุรัทุัศน์ 

คอมพื่ิวเติอรั์ ป้ายโฆ่ษณ์า ส่่�อส่ิ�งพื่ิมพื่์ ฯลัฯ ให่�เห่มาะส่มในแติ่ลัะ

สัมบูัติิ วรินทรนุวัติร 

คณะบริหารธุรกิจญี่ปุ น สุถาบันเทคโนโลิย์ีไทย์-ญี่ปุ น

ส่่�อ แพื่ลัติฟ้อรั์ม โด้ยการัออกแบบส่่�อทุี�จะด้ึงด้้ด้ให่�คนห่ยุด้อ่าน

ติั�งแติบ่รัรัทุดั้แรัก รัวมทุั�งห่วัข�อ ทุี�พื่าด้ห่วัห่รัอ่คำโปรัยทีุ�ชัิด้เจน แลัะ

ติ�องกรัะชิากให่�คนส่นใจ เพื่รัาะเปรัียบเห่ม่อนกับด้่านแรัก ทุี�จะ

ทุำให่�ผู้้�บรัิโภคห่ยุด้มอง แลัะห่ันมาส่นใจส่ินค�าแลัะบรัิการัของเรัา 

ซึ่ึ�งมีติัวอย่างการัติลัาด้แบบน่าส่นใจ เชิ่น โปรัผู้ิวส่วยรัาคาโด้นใจ 

ค่้ห้่สิ่นค�ารัาคาโด้นใจ  จบติ�นติอปัญห่าสิ่ว ครัีม  (Brand) ด้้แลั

ทุกุเรั่�องความส่วยไมเ่ส่ี�ยง ชิ�อปฟ้นิทุี�บ�าน มั�นใจของแทุ�ส่บายใจกวา่ 

ส่ินค�าแทุ� 100% ค่นส่ินค�าฟ้รัี จัด้ส่่งฟ้รัี จัด้ส่่งปลัอด้ภัยได้�ของชิัวรั์ 

สิ่นค�ามีครับจบในรั�านเดี้ยว ฯลัฯ ส่่วนการัโฆ่ษณ์าปรัะชิาส่ัมพื่ันธ์

แบบแรัง ๆ  เชิ่น การัโฆ่ษณ์าคอลัลัาเจน แบบความส่วยกรัอกปาก 

อรัอ่ยส่ะด้วก ห่รัอ่การัติลัาด้ ใน Facebook วา่ “รัองเทุ�านิ�ม เห่มอ่น

เห่ยียบขี� (เห่ม่อนก�นเด้็ก คุ�นกันเยอะแลั�ว)” เป็นการัโฆ่ษณ์าแบบ

แรัง ๆ  ด้�วยการัส่รั�างการัด้ึงด้้ด้ความส่นใจทุี�มีข�อด้ี จากการัใชิ� เป็น

คำโปรัยทีุ�มีความคิด้ส่รั�างส่รัรัค์ คาด้ไม่ถึึง การัเปรัียบเปรัยว่า

รัองเทุ�าแติะ นุ่ม เส่ียจนเห่ม่อนเห่ยียบขี� ก็ทุำให่�ห่ลัาย ๆ คน

ค่อนข�างแปลักใจ (ชิ็อก) แต่ิจินตินาการัติามได้�ทุันทุี ก่อให่�เกิด้

ส่นใจกับส่ินค�าขึ�นมาทุันทุี

แต่ิการัส่รั�างการัดึ้งด้้ด้ความส่นใจด้�วยการัใชิ�คำด้ร้ันุแรัง ทุี�

ซึ่่อนอย้่จรัิงอย้่ การัส่รั�างการัดึ้งด้้ด้ความส่นใจเพ่ื่�อการัขายส่ินค�า

ออนไลัน์ทุำให่�กรัะแส่ความติ�องการัซึ่่�อขึ�นมาได้�รัับความนิยมเป็น

อย่างมาก แลัะในเวลัาเรั็วแถึมยังทุำให่�คนห่ยุด้ด้้ แลัะส่นใจส่ินค�า

ได้� รัวมถึึงทุำให่�ห่ลัายคนรั้�ส่ึกอยากพื่ิส่้จน์ว่า มันนุ่มจรัิงห่รั่อไม่ 

การตลาด
ยุค Covid-19 ป 2565
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อย่างทุี�บอกไว�ห่รั่อเปลั่า ส่่วนข�อด้�อยของการัส่รั�างการัด้ึงด้้ด้ความ

ส่นใจ ในลักัษณ์ะนี� ควรัใชิ�ได้�กบัแบรันด้ข์นาด้เลัก็ห่รัอ่ทีุ�เพื่ิ�งเรัิ�มติ�น

ทุำธุรักิจ แติ่ถึ�าเป็นแบรันด้์ส่ินค�าขนาด้ให่ญ่ อาจทุำให่�เสี่ย

ภาพื่ลัักษณ์์ แลัะความน่าเชิ่�อถึ่อได้�  นอกจากนี�การัโฆ่ษณ์าแบบ

ติอบโจทุย์ของลั้กค�าจากการัห่าจุด้อ่อน (Weakness point) ของ

ลั้กค�า ว่าปัญห่าของลั้กค�าอย้่ติรังไห่นแลั�ว เชิ่น ยาทุาส่ิว  ( Brand) 

จบติ�นติอทุุกปัญห่าส่ิว ยาส่รัะผู้มห่ยุด้การัห่ลัุด้รั่วง ขจัด้รัังแค ผู้ม

ส่วยด้ังเข�าซึ่าลัอน ครัีมโลัชิั�น (Brand) กรัะจ่างใส่โลัชิั�นบำรัุงผู้ิว

ผู้ิวไม่แห่�ง ฯลัฯ เป็นการัส่รั�างการัด้ึงด้้ด้ความส่นใจ เพื่่�อการัขาย

ด้�วยการันำเส่นอห่ร่ัอแก�ปัญห่าทุี�แม่นยำทุี�สุ่ด้ ด้ีกว่าการันำเส่นอ

แบบเห่วี�ยงแห่โด้ยไม่ร้ั�ความติ�องการัทุี�แทุ�จริังของลั้กค�าทุำให่�เรัา

พื่ลัาด้กับกับการัติัด้ส่ินใจซึ่่�อทุี�จะติามได้�มา

2.     สรี้างคิวามุ่สนำใจ (Interest) 

ในติัวส่ินค�า แลัะบรัิการัทุี�มีปรัะโยชิน์โด้ยติรัง (Benefit) ทุั�ง

จากการัใชิ� รั้ปทุรัง แลัะส่สี่ัน ทุี�มีปรัะโยชิน์ เปน็จุด้ขาย ทุำให่�ลั้กค�า

ติัด้ส่ินใจซึ่่�อด้�วยปรัะโยชิน์ เชิ่น น�ำแข็ง Lock ice มี ขนาด้ก�อนเลั็ก 

คุณ์ส่มบัติิ ลัะลัายชิ�า เพื่รัาะปรัะโยชิน์ของส่ินค�าน�ำแข็งทีุ�ชิ่วยให่�

เรัาปรัะห่ยดั้ (ไม่ลัะลัายเส่ยีเปล่ัา) ทุำให่�เครั่�องด้่�มทีุ�เยน็คงทีุ� ส่ะด้วก-

ส่บายไม่ติ�องเติิมบ่อย เป็นจุด้ขายทุำให่�คนติัด้ส่ินใจซึ่่�อทัุ�งทีุ�แพื่ง

กว่า ห่รั่อจุด้ขายของส่ินค�ายาสี่ฟ้ัน ด้�วยส่รัรัพื่คุณ์รัะงับกลัิ�นปาก

พื่รั�อมฟ้นัแขง็แรังขาวส่ะอาด้ แลัะแก�เส่ยีวฟ้นัพื่รั�อมในห่ลัอด้เด้ยีว 

แลัะส่รั�างความส่นใจ ความมั�นใจติ่อส่ินค�าได้�อย่างมากจากการั

บอกติ่อของคนทุี�ใชิ� ห่รั่อการันำเส่นอ

(รัวีวิ) ของลัก้ค�า ห่รัอ่นกัแส่ด้ง ติวัแทุนทุี�เปน็ผู้้�มอีทิุธพิื่ลับน

ส่่�อโซึ่เชิียลั ห่รั่อทุี�เรัียกว่า อินฟิล้เอนเซึ่อรี์ (Influencer) โด้ยเป็น

ผู้้�ทุี�ทุำคอนเทุนติ์เผู้ยแพื่รั่ติามแพื่ลัติฟ้อรั์มติ่าง ๆ  เชิ่น Blog, Insta-

gram, Facebook, YouTube แลั�วทุำให่�มีคนส่นใจติิด้ติาม

อยา่งมาก ผู้้�ติิด้ติามมหี่ลัากห่ลัาย ส่่วนให่ญม่กัเปน็กลัุม่คนรัุน่ให่ม่

ตัิ�งแต่ิเด็้กไปจนถึึงวัยทุำงาน แลัะมักคลั�อยติามเน่�อห่าห่รั่อส่ิ�งทุี� 

Influencer พ้ื่ด้โน�มน�าวใจได้�งา่ยส่รั�างความส่นใจ (Interest) ในติวั

ส่ินค�า แลัะบรัิการั  เพื่รัาะรั้�ส่ึกถึึงความใกลั�ชิิด้ แลัะจรัิงใจกว่า

ส่่�อโฆ่ษณ์า ทุำให่�เกิด้การัติัด้ส่ินใจซึ่่�อส่ินค�าได้�ง่ายขึ�น ทุำให่�มั�นใจ

ในส่ินค�า ทุำให่�มีโอกาส่บอกติ่อ แลัะการับอกติ่อของลั้กค�าซึ่�ำแลั�ว

ซึ่�ำเลั่า คำทีุ�ล้ักค�าชิมว่าดี้ คุ�มค่า แลัะควรัค่าแก่การัใชิ�ส่ินค�า

สิ่�งเห่ล่ัานี�ชิ่วยเรัียกความมั�นใจในการัซึ่่�อสิ่นค�าได้�ง่ายแก่บุคคลั

ทุั�วไป นอกจากนี�การัส่รั�างความส่นใจ ในติัวส่ินค�าแลัะบรัิการั

อย่าง วิธีการันำเส่นอส่ินค�าแบบ

2.1 แบบเปรีัยบเทีุยบด้�วยส่ถึานการัณ์์ ห่รั่อกิจกรัรัม “กับ

ส่ินค�าอ่�น ๆ ในติลัาด้ โด้ยไม่ติ�องรัะบุแบรันด้์แติ่ส่่�อให่�ลั้กค�าเข�าใจ 

แลัะติดั้สิ่นใจได้�งา่ย ขึ�น เชิน่ ผู้ลัติิภณั์ฑ์ช์ิว่ยเผู้าผู้ลัาญ” เวลัาเรัาด้่�ม

แลั�วเห่มอ่นได้�ออกไปวิ�ง คอ่ การัเผู้าผู้ลัาญแคลัอรีั� แติถ่ึ�าลัก้ค�าทุาน

ผู้ลิัติภัณ์ฑ์์ตัิวนี�รั่างกายล้ักค�าก็จะเผู้าผู้ลัาญพื่ลัังงานเห่ม่อนการัทุี�

ลั้กค�าได้�เข�ายิมเป็นวันเลัยครัับ”การัเปรัียบเทุียบด้�วยการันำไป

แทุนทุี�บ�างครัั�งอาจเส่รัิม ด้�วยการันำเส่นอ (Present) ว่าส่ินค�าเรัา 

“ดี้กว่าค่้แข่ง”ด้�วยการัขยายความด้�วยว่าสิ่นค�าเรัาด้ีกว่าเรั่�องไห่น 

เชิ่น การัส่ลัายไขมันพื่รั�อมส่รั�างกลั�ามเน่�อ ห่รั่อส่ินค�าแบบซึ่ักแลั�ว

ส่ีไม่ติก เส่่�อผู้�าเน่�อผู้�าส่ินค�าเรัารัะบายอากาศด้ี ไม่อับ ไม่มีกลัิ�น

เห่ง่�อ รั้ปแบบส่วยงามใส่่ง่าย ห่รั่อสิ่นค�าทีุ�มีปรัะโยชิน์ห่ลัายอย่าง 

น�ำยาฆ่่าเชิ่�อโรัคแบบส่เปรัย์ปลัอด้ภัยกว่า ส่ารัเคมีไม่ติกค�างทุี�

ผู้ิวภาชินะห่รั่อเส่่�อผู้�าของลั้กค�าเม่�อส่วมใส่่ ไม่รัะคายเค่อง เป็นติ�น


