ประชาสั มพันธ์ : สื่ อสารการตลาดรับมือกับปี 2553
ดร.พจน์ ใจชาญสุ ขกิจ ให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ในรายการ โดยมี คุณณัฐกาณต์ บุญสอน
ดาเนินรายการ สัมภาษณ์เกี่ยวกับการรับมือธุ รกิจกลยุทธ์การตลาดในปี 2553 และการปรับตัวในเหมาะ
กับสภาพการณ์ ของภาคธุ รกิจ
สถานการณ์ ด้านการตลาดในปัจจุบัน
หากจะดูในปี นี้ ถ้าดูในรอบครึ่ งปี หลังที่ผา่ นมาจะเห็นว่า สัญญาณที่เป็ นปั จจัยแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจดีข้ ึนตามลาดับ อาทิ ดัชนีความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภค ตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างดีข้ ึนเป็ น
ลาดับ สภาพการใช้จ่ายต่างๆ คึกคักมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าการกระตุน้ ในส่ วนของ
ภาครัฐ มีผลต่อแรงกระเตื้องขึ้นและคาดว่ายังคงมีความต่อเนื่องคาดว่าจะส่ งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจไทย
ต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2553 ภายใต้เงื่อนไข หากไม่มีแรงกดดันจากการเมืองที่รุนแรง
ปัจจัยสาคัญทีม่ ีผลต่ อเศรษฐกิจ
 มาจากการใช้งบประมาณของรัฐบาลเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจยังคงมีต่อเนื่อง ทั้งโครงการไทยเข้มแข็ง
การพักชาระหนี้เกษตรกร การเร่ งบแก้ไขภาวะหนี้นอกระบบ
 การเริ่ มที่ประชาชนเริ่ มจับจ่ายใช้สอย มากขึ้น เริ่ มจากสิ นค้าจาเป็ น จนถึงการพักผ่อน และเพื่อการ
บันเทิง เช่นภาพยนตร์ / ท่องเที่ยว เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจใหม่ๆมากขึ้น เช่นตลาดน้ า ตลาด
โบราณ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
 ปริ มาณรายได้ที่เพิ่มขึ้นการท่องเที่ยวในประเทศ / การเพิ่มของนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ / การ
ขยายตัวของภาคธุ รกิจที่ชะลอมาระยะหนึ่ง
การรับมือทางการตลาดในยุคนี้
ส่ วนใหญ่องค์กรต่างๆ มี การทางานแบบหลายแผน เผือ่ ไว้ระหว่างเศรษฐกิจดีหรื อไม่ดี เพื่อ
จะได้ไม่พลาดหากมีอะไรเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเมืองในประเทศ หากมีเหตุการณ์รุนแรง ที่ส่งผล
ต่อความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภค และส่ งผลต่อการลงทุนในที่สุด
ดังนั้น แม้เศรษฐกิจจะมีสัญญาณเริ่ มฟื้ นตัว แต่ยงั ต้องเฝ้ าติดตามอย่างใกล้ชิด และคงต้อง
วางแผนการตลาดแบบเกาะติดและเฝ้ าระวัง คือ ประเมินสถานการณ์ กาหนดกลยุทธ์ วางแผน และ
ประเมินผลในระยะสั้น เพื่อพร้อมปรับปรุ งตลอดเวลา ซึ่ งเป็ นการดาเนินกลยุทธ์ธุรกิจที่ดีที่สุดในระยะนี้

กลยุทธ์ การสื่ อสารขององค์ กร
ส่ วนสาคัญที่จะสนับสนุนให้ทุกส่ วนเดินไปถึงเป้ าหมาย ถือเป็ นภารกิจ การที่จะมีแผนการ
ตลาดต่างๆ มาช่วยกระตุน้ และสร้างสี สันทั้งในส่ วนของการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายมา กระตุน้
และมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ซึ่ งเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของบริ ษทั ในปี นี้ คือ การยึด
ลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) นัน่ เอง
องค์กรต้องให้ความสาคัญและหมัน่ สารวจความผูกพันต่อทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องกับองค์กร ทั้ง
ภายนอกภายและภายใน สร้างช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสมและเข้าถึงตัว โดยมีความคาดหวังเพื่อที่จะ
ทาความรู ้จกั และเข้าใจความรู ้สึกและความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายอย่างลึกซึ้ ง และเดินหน้าสร้าง
ความพึงพอใจให้เกิดขึ้นด้วยเนื้อหา เรื่ องราวที่เหนือความคาดหมาย อีกทั้งยังสร้างความรู ้สึกที่ผกู พันให้
เกิดขึ้น ด้วยการสื่ อสารให้มีมีประสบการณ์ที่ดีจากองค์กรอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ แบบนี้ ควรใช้ กลยุทธ์ ทางการตลาดอะไรทีต่ ้ องการเน้ นเป็ นพิเศษ
3 กลยุทธ์ ที่น่าสนใจ และภาคธุ รกิจต้องนามาทบทวน ได้แก่
1. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั เครื อข่าย : (Network / Relationship Management)
เป็ นกระบวนการและกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั เครื อข่าย นา ความคิดเห็นของแต่ละ
กลุ่ม เพื่อนามาปรับปรุ งเพื่อตอบสนองความต้องการ โดยการสร้างการต่อยอดที่ดี เป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ที่ดี ซึ่ งจะทาให้เกิดความผูกพันที่มีความยัง่ ยืน ต้องรักษาฐานของ
เครื อข่ายที่มีอยูเ่ ดิมไว้ให้ได้ พึงพอใจจนกระทัง่ ส่ งต่อ เกิดการบอกต่อความประทับใจไปยังญาติ
เพื่อนและ เครื อข่ายใหม่อีกด้วย
2. การสร้างความน่าสนใจให้กล่าวขวัญถึง (Talk of the Town / Word of Mouth )
ถือเป็ นกลยุทธ์ทางการสื่ อสารที่ทาให้เกิด การกล่าวขวัญถึง และการบอกต่อ ทาให้เกิด
กระแส นอกจากนี้ Talk of the Town และ Word of Mouth การพูดถึงบ่อยทาให้ เท่ากับการทาให้เราได้
ติดต่อทั้งกลุ่มเก่าและใหม่ เกิดจากกลุ่มหลายกลุ่ม อาจจะเกิดจากการบอกต่อหรื อจากช่องทางอื่นๆ แต่
เราเชื่อว่าจากการจัดกิจกรรม พิเศษและการให้บริ การที่ดี มีการพัฒนาสิ นค้าสิ นค้าและบริ การต่างๆ
อย่างต่อเนื่องนั้น มีความสนใจเข้ามาจานวนมาก และการเกิดการบอกต่อ หรื อจากความสนใจเข้ามาเอง
นี้ ทาให้องค์กรสามารถลดต้นทุน ได้หลายเท่า
3. กลยุทธ์การสื่ อสารกับสังคม (Social Marketing )

สังคมแสวงหาคนเก่งและดี จึงมีเรื่ อง CSR แต่ตอ้ งไม่หลอกลวงและฝื นตัวเอง ทาธุ รกิจเก่ง
มีกาไร ต้องใส่ ใจสังคมด้วยเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ งให้กบั ภายใต้ แนวคิดที่เน้นเป็ นผูน้ าเสนอสาระด้วย
ความบันเทิงและความรู ้ ที่สาคัญต้องดูแลพนักงานขององค์กรให้มีความสุ ขและส่ งต่อความรู สึกที่ดีไป
ยังสังคมแบบจิตอาสาด้วย
ทิศทางการตลาดในอนาคต หรือแทรนด์ ทางการตลาด กลยุทธ์ ใหม่ ๆ
จริ งๆ ก็ไม่ใหม่ การแข่งขันที่เข้มข้นด้วย กลยุทธ์ที่เบาแต่ทว่าหนักหน่วง การสื่ อสารที่ไม่
เน้นการห้ าหัน่ แต่จะเบาลงด้วยการสื่ อสารแต่ตอ้ งแรงพอที่จะเอาอยู่
กลยุทธ์ “เอนเตอร์ เทนเมนท์ มาร์ เก็ตติ้ง ”
ในท่ามกลางสภาวะที่สังคมต้องเผชิญกับความเครี ยดรอบด้าน ซึ่ งไม่ใช่เพียงประเทศไทย
เท่านั้น แต่เป็ นกันทัว่ โลก ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองที่นบั วันยิง่ รุ นแรงขึ้นเป็ นทวีคูณ ส่ งผล
ให้ประชาชนหลายคนเครี ยด ด้วยเหตุน้ ีเอง จึงทาให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจใช้กลยุทธ์ “เอนเตอร์เทนเมนท์ มาร์
เก็ตติ้ง” เป็ นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจแต่ละค่ายแต่ละแบรนด์ นามาใช้ในยามตึงเครี ยดขณะนี้
ไม่วา่ จะเป็ นคอนเสริ ต การจัดประกวด การสร้างสี สัน ความบันเทิงสนุกสนาน เพื่อหวังร้างความผูกพัน
สื่ อสารแบรนด์ มาเป็ นกลยุทธ์สาหรับการทาตลาดเพื่อฟื้ นกาลังจับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริ โภค มากยิง่ ขึ้น

