
 
 
   

ทามกลางความเปลี่ยนแปลง โอกาสการตลาดที่ยิ่งใหญอยูที่ไหน  
โอกาสนั้นอยูแคมือเอื้อม แคเดินตรงไปหาผูซื้อและผูที่กําเงินไวในมือ พูดอีกอยาง 
คือ เดินตรงไปหาผูหญิงและผูบริโภควัยทอง 
  คุณจะไดรูวา การขานรับกับแนวโนมและศักยภาพของตลาด คือ กุญแจสูความสําเร็จของ 
ธุรกิจของคุณอยางไร สรางสรรคมุมมองเชิงกลยุทธ สําหรับอนาคตดวยแนวคิดของ Tom Peters และ 

Martha Barletta  
  บทที่ 1 เงินอยูท่ีฉัน     
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ผูชายหัวเราะเยาะเรื่องผูหญิงบาช็อปปง แตยังคงทําเหมือนกับวา ผูบริโภคที่ซื้อ 
เฟอรนิเจอร รถ อาหาร และคอมพิวเตอร คือ ผูชาย  

 เราแบงตลาดออกเปนสวนยอยๆ และนับผูหญิงอยูในหนึ่งชองวางทางการตลาด(Niche) 
ที่มีอยูหลายๆ ชองทาง 

 องคกรของเราเต็มไปดวยผูชายนั่งเปนผูบริหารระดับสูง แมแตในวัฒนธรรมองคกร  
 ในการคิดออกแบบสินคาและทําการตลาด เราก็คิดถึงแตผูชายเปนหลัก เราตองยอมรับ 

ความจริงกันบางวา ผูหญิงคือ ผูซื้อเกือบทุกอยางเลย                              
 เราตองปรับองคกรทั้งหมดเพื่อตอบรับตลาดขนาดมหาศาลที่เต็มไปดวยความตองการ 

ซึ่งยังไมมีใครตอบสนอง 
 พลังของผูหญิงที่เพิ่มขึ้นกอใหเกิดประโยชนเพื่อสังคมอยางชัดเจน อํานาจที่เพิ่มขึ้นของ 

ผูหญิง ไดแก ทักษะในการเปนผูนําและอํานาจในการใชจาย เปนพลังที่แข็งแกรงและสรางความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดใหกับ
เศรษฐกิจอเมริกา  

 ผูหญิงมีบทบาทมากขึ้นในการศึกษาขั้นสูง ทั้งในแงของจํานวนผูเขาเรียนและผูสําเร็จ 
การศึกษา ในสหรัฐอเมริกาจํานวนผูที่จบปริญญาตรีเปนผูหญิงถึง 57% และระดับปริญญาโทเปนผูหญิงถึง  
58% การศึกษาที่สูงขึ้นหมายถึงเงินที่มากขึ้น ผูหญิงสามารถหาเงินไดมากกวาผูชาย  

  บทที่ 2 ความแตกตางมีจริง 
 ในแงของชาติพันธุ มนุษยไมไดกาวหนาไปไหนเลยนับตั้งแตออกจากถ้ํา ในยุคหิน ผูชาย 

ไมเปดก็ปด ผูชายตื่นกอนพระอาทิตย ออกไปลาสัตว อะดรีนาลินพรั่งพรู แลวก็ใชเวลาทั้งวันลาสัตว กลับเขา 
มาตอนพลบ และหลับไปทันทีที่หัวถึงหมอน งานวิจัยทางชีววิทยาเผยใหเห็นวาผูชายถาไมเปดรับทั้งหมด ก็จะ 
อยูในโหมด พัก (แปลวา เปดแค 30%) แตผูหญิงตองดูแลสังคมถ้ําของเธอ 24 ช่ัวโมง 7 วัน ผูหญิงไมเคย 
ปดสัมผัสของตัวเองเลย ตอนที่ผูหญิงพัก ประสาทสัมผัสของเธอยังเปดอยูถึง 90% 
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 ในฐานะนักลา ผูชายตองเห็นภาพชัดเจน เพื่อใหสามารถพุงตรงไปยังเปาที่ไกลออกไป 

ไดงายๆ แต
ในขณะที่ผูหญิงตองการดวงตาที่ทําใหเธอมองเห็นภาพกวาง เพื่อที่เธอจะสามารถเห็นผูลอบ    
เขามาทํารายรังของเธอ นี่คือสาเหตุวา ทําไมผูชายสวนใหญจึงเดินตรงไปที่ผับที่อยูไกลออกไป
กลับหาอะไรในตูเย็น ตูกับขาว หรือล้ินชักไมเจอเลยสักอยาง 

 ผูชายชอบทํางานทีละอยาง ผูชายจะโฟกัสความสนใจไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งในชวงเวลาหนึ่ง  
แลวลงมือทําใหสําเ ี ยายาม

ูชาย

ียวกันเปนวิธีที่ฉลาด และผูหญิงมี

ิง 1 คน ทํางาน 5 อยางเหมือนๆ กัน โดยเรียงลําดับ 
ิ คือ ผูชายจะกลับมา

 

ร็จเรยบรอยเปนอยางดีกอนหันไปทําอยางอื่นตอ ผูหญิงชอบทําหลายอยางในเวลาเดียวกัน โดยพ
ผลักดันใหทุกอยางเกิดขึ้นพรอมๆ กัน ผูหญิงหลายคนยอมรับวาถาไมทํางานหลายอยางในเวลาเดียวกันเธอจะไมสบายใจ ผ
เห็นการทํางานหลายอยางพรอมๆ กันเหมือนการนํางานที่มีความสําคัญนอย 
กวามาแทรกงานที่มีความสําคัญมากกวา แตผูหญิงเห็นวาการทํางานหลายอยางในเวลาเด
ประสิทธิภาพในการพยายามทํางานหลายอยางใหสําเร็จ ผูชายจะจัดลําดับความสําคัญและทําเรื่อง 
ที่สําคัญกอน สวนผูหญิงจะทําทุกอยางใหไดมากที่สุด 
  สมมุติวาคุณใหผูชาย 1 คน กับผูหญ
ตามความสําคัญ มีเปาหมายใหทั้งสองกลับมาในตอนเย็นและงาน 5 อยางนั้นสําเร็จลงดวยดี สิ่งที่เกิดขึ้นปกต
โดยทํางานอยางแรกเสร็จสมบูรณ เขาอาจทํางานชิ้นที่ 2 เสร็จ แตอีก 3 ช้ินที่เหลือไมเสร็จ เพราะงานชิ้นที่ 1 และช้ินที่ 2 ใชเวลา
และพลังของเขาไปจนหมดแลว แตสําหรับผูหญิง เธออาจกลับมาพรอมงานชิ้นที่ 1 ที่ยังไมเสร็จ แตเธอจะทํางานชิ้นที่ 2 3 4 และ
5 เสร็จเรียบรอย ทั้งนี้ เปนเพราะวางาน 4 ช้ินหลังตองทําในสถานที่เดียวกัน ในขณะที่งานชิ้นที่ 1 ตองไปทําในอีกสถานที่หนึ่งซึ่ง
ไมใกลกันเลย 

 ความแตกตางของวัฒนธรรมระหวางเพศชาย-หญิง ที่เปนบทสรุปของความแตกตาง 
สวนใหญ กลาวคือ ําหรับผูชายการช

ือ

 ผูชายจะมองหาทางออกที่ดี ในขณะที่ผูหญิงจะมองหาคําตอบที่สมบูรณ เมื่อตองตัดสินใจ ส
อปปง คือการแกปญหาหรือหาทางออก จะมองหาสินคาที่เปนไปตามเกณฑที่ตองการ จากนั้นทุกอยางก็เปนอันเสร็จสิ้น ตอไป
เปนสิ่งที่มีความสําคัญลําดับ 2 แตผูหญิงจะคนพบหลักเกณฑการซื้อของเธอขณะกําลังชอปปง การคิดออกวาเธอตองการอะไรค
เหตุผลของการไปชอปปง 

  บทที่ 3 ไมยากเกินจะเขาใจ 
 เรามักจะคิดเอาเองวาเพราะผูหญิงซับซอน (เมื่อเทียบกับผูชาย) ดังนั้น 

ผูหญิงจึงตองซับซอ า สําหรับผูหญิง ที่
การตลาดเพื่อ 

นต มไปดวย เราทําตัวเราใหสับสนขณะที่เราพยายามผูกริบบิ้นสีชมพูเล็กๆ รอบๆ แบรนด
สรางขึ้นเปนพิเศษ แตกุญแจในการเขาไปนั่งในใจผูหญิง คือการใหเกียรติความซับซอน ไมใชการเสริมสงใหดูเปนผูหญิงขึ้นไป
อีก   

 หลายบริษัทที่ตระหนักวาตลาดผูหญิงเปนตลาดใหญและผูหญิงแตกตางจากผูชาย มัก 
พยายามตอบสนองความตองการดวยการออกแบรนดเอาใจผูหญิง อยาทาสีแบรนดของคุณใหเปนชมพูเด็ดขาด 

 สําหรับผูหญิง การทํางานหลายอยางพรอมๆ กัน เปนวิถีชีวิตอยางหนึ่งทั้งดวยสัญชาตญาณ 
และความจําเปน จง ุใชคณสมบัตินี้ของเธอใหเปนประโยชนดวยการขายหลายๆ อยางใหเธอไปพรอมๆ กัน  
หมายความวาขณะที่เธอซื้อสินคาของเราอยู พยายามขายสินคาอื่นภายใตแบรนดเดียวกันพวงเขาไปดวย 
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 ผูหญิงเห็นรายละเอียดดีกวาผูชาย และมีรายการความตองการยาวกวาของผูชายมาก  
 ดังนั้น วิธีที่จะทําใหผูหญิงสนใจคือ ดีไซนที่โดนใจ ผูหญิงจะไมซื้อสินคาช้ินแรกที่ตัวเอง

พบวาเปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว จนกวาจะไดเห็นทุกอยางที่มีใหเลือกกอน 
 และจนกวาจะไดตรวจสอบกอนการตัดสินใจ 
ี่ 4 ขุมทรัพยวัยทอง/เงินอยูท่ีฉัน  บทท  

 เรามุงเนนกิจกรรมธุรกิจสวนใหญ ทั้งเรื่องการตลาด การพัฒนาตัวสินคา  
หรือแมแตเรื่องกลย ุมากๆ เปนตลาดที่อิ่มตัว

 
ุทธไปที่กลุมวัยรุน ซึ่งเปนประชากรอายุ 18-44 ป เราคาดกันผิดๆ วาผูบริโภคท่ีอาย

และเขาไมถึง จึงมองขามโอกาสมหาศาลไป แตเราตองเขาใจวาประชากรวัย 50 ปขึ้นไป กําลังเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วทั้งในแงจํานวน
และความร่ํารวย ถาจะตอบสนองความตองของคนกลุมนี้ละก็ เราตองปรับเปลี่ยนธุรกิจของเราใหมหมด 

 สินคาใหมๆ สําหรับผูบริโภคสูงอายุที่ไมยอมแพใหกับความแกของตัวเอง แตกลาพอที่ 
จะเผชิญหนากับมันและกาวขามออกมา 

 การพัฒนาแนวทางการตลาดแบบใหมที่ตระหนักถึงความตองการเฉพาะอยาง ตลอดจน 
ความมั่งคั่งมีอยูอยางเหล รมีวิถีชีวิตตามือลนของชาว “บูมเมอร” (กลุมประชากรที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2) ผูซึ่งคุนเคยกับกา
แนวทางของตนเอง 

 ความเขาใจของผูนําทางธุรกิจทุกประเภทที่วา ชาวบูมเมอรและผูบริโภควัยทองอื่นๆ  
เปนมากกวาชองวา ตงใน ลาด (Niche) หรือตลาดเฉพาะกลุม คนกลุมนี้ คือ ขุมคลังมหาศาล 

  บทที่ 5 โอกาสทอง/ชวงเวลาสุดยอดของชีวิต  
 เรายังคงหลงติดในกับดักความคิดที่วา ลูกคาของเราคือคนที่มีอายุระหวาง 18-44 ป 

 และที่แยไปกวานั้น  ค
ใน 

ะกวานั้น ถาจับ

คือ นกลุมนั้นเปนผูชายวัย 18-44 ป เสียดวย ตําราการตลาดสอนกันมาแตดั้งเดิมวา  
หนุมวัยรุน คือประชากรกลุมที่เปนที่ตองการมากที่สุด แตแนวโนมดานประชากรศาสตร ดานการเงิน และ
เชิงทัศนคติ ทุกวันนี้กลับพุงไปในทิศทางตรงกันขามอยางสิ้นเชิง จริงๆ แลวถนนทุกสายมุงสูผูหญิงวัย 50 ป แล
ตลาดของผูหญิงวัยทองได คุณก็จะสามารถโกยกําไรออกมาจากที่ซอนได ดังนั้น บทบัญญัติใหมของนักการตลาด คือ จะตองทํา
ความเขาใจวาอะไรที่จะเปนตัวจูงใจผูหญิงทั่วๆ ไป ผูบริโภควัยทองทั่วๆ  
ไป และผูหญิงวัยทองโดยเฉพาะ 

 สําหรับผูหญิง สไตลการคิดที่ใชความรูสึกวัดเปนสิ่งที่อยูในหัวมานานแลว ในงานบางอยาง 
สมองผูหญิงจะมีศูน าษาอยู 2 

งพลังมากกวาผูชาย  
วมขอมูลมากกวา

ยกลางในการประมวลขอมูลมากกวา 1 แหง แตสมองผูชายไมใชอยางนั้น เชน ผูหญิงมีศูนยกลางภ
แหง หากศูนยแหงใดแหงหนึ่งเสียหาย อีกแหงจะเขามาทํางานชดเชยแทน แตผูชายมี 
เพียงศูนยเดียว เนื่องจากการเชื่อมโยงกันระหวางสมองซีกซายและซีกขวาในผูหญิงทร
ดังนั้น ผูหญิงจึงสามารถเห็นและนําขอมูลตางๆ มารวมกันเปนช้ินเดียวไดทันที ผูหญิงจึงมักจะเปนคนรวบร
วิเคราะหขอมูล  
 
 
 
 

 คนที่อยูในวัย 50 กวาขึ้นไป ชอบที่จะใชความรูสึกและสัญชาติญาณเหนือผลที่ไดวิเคราะห 
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 ซึ่งสั่งสมมาจากปร
ัว 

ะสบการณตลอดชีวิต  เมื่อคุณยางเขา 50 คุณจะรูสึกสบายๆ กับชีวิตสวนตัวของคุณเอง 
คุณประสบความสําเร็จมาไดระดับหนึ่งแลว มาถึงจุดนี้ คุณจะหันมาใหความสนใจกับการบงบอกความเปนต
คุณที่แทจริง  

 
............................................................................................................................................................ 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
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 ขอใหลืมการใชคนดังมาโฆษณาสินคาไปเลย วิธีการนี้ใชกันแพรหลายมาก แตกลับไมโดน 
ใจคนกลุมใหญที่เร ถ ับผูบริโภค

 
 

าพูด ึง สําหรับผูหญิงคนดังพวกนี้ไมใชของจริง ดาราหรือคนดังไมเหมือนฉันไมเหมือนเธอ สําหร
ที่มีความคิดซึ่งใหความสําคัญกับตัวตนที่แทจริงของตัวเอง คนดังพวกนี้จึงไมจําเปน 
   

การตลาดเพื่อผูหญิง 
ค  

แนวโนมการตลาด คือมูลคามหาศาล 
คิดและลงมือทํา ในทิศทางที่จะ 
เปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณ 

ือแนวโนมที่ใหญที่สุด
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