46

TPA news
Marketer คุณเป็นได้

Marketer คุณเป็นได้
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อดีต

อย่างไรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

เรามีการปฏิวตั สิ งั คมเกษตร อดีตเรามีการปฏิวตั สิ งั คม
อุตสาหกรรม และในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติ
ครัง้ ใหญ่อกี ครัง้ คือการปฏิวตั สิ งั คมดิจทิ ลั ซึง่ ในยุคสังคมเกษตรใคร
มีที่ดินมากกว่าย่อมมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ส่วนยุคสังคม
อุตสาหกรรมใครมีกำ� ลังการผลิตทีม่ ากกว่าคนคนนัน้ มีความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน ส่วนสังคมในยุคนี้ เราสามารถเอาชนะหรือหาทางได้
เปรียบในการแข่งขันจากอะไร?
ค�ำตอบก็คือ ในยุคนี้ เราสามารถเอาชนะในการแข่งขันหรือ
สร้างความได้เปรียบก็ดว้ ย วิธคี ดิ ครับ...โดยเฉพาะการคิดสร้างสรรค์
การคิดเชิงนวัตกรรม และอีกหลายปัจจัยที่จะกล่าววอีกต่อไป ซึ่งเรา
จะเห็นว่า ในยุคปัจจุบัน คนใช้อินเทอร์เน็ตกันเยอะมากๆ โดยใช้กัน
ทัว่ ทัง้ โลก รวมทัง้ ประเทศไทยของเราก็เช่นกัน เรามีคนใช้อนิ เทอร์เน็ต
เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี
Smartphone (สมาร์ทโฟน) คือ เครื่องมือ และค�ำตอบใน
ปัจจุบนั ในอดีตเราเล่นอินเทอร์เน็ตโดยผ่านคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่
แต่ในปัจจุบนั Smartphone (สมาร์ทโฟน) มาแทนทีเ่ นือ่ งจากมีความ
สะดวกสบาย สามารถพกพาไปได้ทกุ แห่ง ง่ายต่อการใช้งาน พวกเรา
ลองสังเกตในชีวิตประจ�ำวัน เวลาเราขึ้นรถเมล์ ขึ้นรถไฟฟ้าทั้งใต้ดิน
และบนดิน เราจะเห็นผู้คนใช้ Smartphone (สมาร์ทโฟน) หรือแม้แต่
คนในครอบครัวเราเองก็เช่นกัน
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อินเทอร์เน็ต คือ แหล่งที่รวมของ ข้อมูล ข่าวสาร การค้า
การศึกษา ความบันเทิง เกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง ฯลฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่
ใหญ่มาก และถ้าใครทีเ่ ก่งภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
ก็จะยิ่งได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น จึงไม่แปลกใจว่า
ท�ำไม บริษทั องค์กรต่างๆ จึงเลือกทีจ่ ะสือ่ สารกับลูกค้า ผูบ้ ริโภค หรือ
ประชาชน โดยผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
ถามว่า แล้วจะแข่งขันอย่างไรในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั ค�ำตอบ
ก็คือ
1. การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ความคิดสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ การสือ่ สารหรือการขายของหรือการประชาสัมพันธ์
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ผ่านอินเทอร์เน็ต ถ้ามีความเหมือนกัน ไม่แตกต่างกัน ก็จะท�ำให้
ผู้ชมหรือผู้เข้ามาดูไม่เกิดความน่าสนใจ ดังนั้น การคิดสร้างสรรค์
และการคิดนวัตกรรมใหม่ๆ จึงเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญ เพราะการ
สร้างความแตกต่าง จะท�ำให้เกิดความน่าสนใจ เกิดการอยาก
ติดตาม เกิดการอยากที่จะซื้อ หรือพูดง่ายๆ ว่า ผู้ที่จะประสบความ
ส�ำเร็จในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลจะต้องคิดนอกกรอบมากขึ้น
2. การใช้ Big Data เป็นเครื่องมือที่มีความส�ำคัญในยุคนี้
บารัค โอบามา ชนะการเลือกตัง้ 2 สมัยก็เพราะการใช้ประโยชน์จาก
Big Data ต่อมาโดนัลด์ ทรัมป์ และฮิลลารี คลินตัน ก็พยายามใช้
Big Data เช่นเดียวกัน Big Data สามารถน�ำเอามาใช้ในการวิเคราะห์
ฐานเสียง ซึง่ ทัง้ สองคนถึงกับลงทุนจ้างบริษทั ทีท่ ำ� งานด้านนีม้ าช่วย
ในการหาเสียง ดังนัน้ ข้อมูลจึงมีความส�ำคัญ ใครทีม่ ขี อ้ มูลทีล่ กึ กว่า
ดีกว่า ถูกต้องมากกว่า เร็วกว่า ทันสมัยกว่า แล้วสามารถน�ำเอามา
วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์มักจะได้
เปรียบต่อการแข่งขัน
3. การใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย เทคโนโลยีท�ำให้เกิดความ
สะดวก เกิดความรวดเร็ว เกิดความแม่นย�ำ และถูกต้อง ซึง่ ผูป้ ระกอบ
การรายใหญ่ได้ให้ความส�ำคัญ เช่น การวางระบบจ่ายเงินผ่าน
ธนาคารออนไลน์, การเลี้ยงไก่ และเลี้ยงหมูโดยการใช้เทคโนโลยี
ทางด้านการเกษตรเข้าช่วย, การใช้คอมพิวเตอร์ เครือ่ งจักรทีท่ นั สมัย
เข้าช่วยท�ำงานแทนแรงงานคน ฯลฯ
4. การค้นหาหรือการสร้างธุรกิจ Startup ขึ้นมา คือ ธุรกิจ
ประเภททีเ่ ติบโตอย่างรวดเร็วหรือแบบก้าวกระโดด ส่วนใหญ่จะเป็น
แอพพลิเคชัน่ หรือเว็บไซต์ทชี่ ว่ ยแก้ปญ
ั หาในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น สมัย
อดีต Facebook กับ Youtube ถือว่าเป็น Startup ในช่วงเริ่มต้น
ซึ่งต้องอาศัยไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม มากกว่าการใช้
เงินทุน
5. การใช้กลยุทธ์ Growth Hacking คือ การค้นหากลยุทธ์
ใหม่ๆ ทีท่ ำ� ให้ธรุ กิจเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น การใช้เครือ่ งมือโปรโมท
หรือเครื่องมือการสื่อสารใหม่ๆ แทนที่จะใช้ Facebook ads หรือมี

การปรับใช้เว็บไซต์ทที่ นั สมัยเพือ่ ให้รปู สวยขึน้ (รูปบ้าน รูปรถ รูปสินค้า
ต่างๆ ของลูกค้า), หรือการเปลี่ยนแปลงสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ ให้
เกิดความแปลกใหม่ แล้วท�ำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 50 เท่า 100 เท่า
6. การคิด และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ วัน ทุกๆ
อาทิตย์ ทุกๆ ปี คนที่จะประสบความส�ำเร็จในยุคนี้จะต้อง คิด และ
พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ไม่ ห ยุ ด ยั้ ง ต้ อ งคิ ด ต่ อ ยอดอยู ่ ต ลอดเวลา
ไม่หยุดนิ่ง กล่าวคือจะต้องคิดว่า จะท�ำอย่างไรให้สินค้าดีขึ้น จะท�ำ
อย่างไรให้ขายสินค้าได้มากขึน้ จะท�ำอย่างไรให้ชอ่ งทางการจัดจ�ำหน่าย
ดียิ่งขึ้น จะท�ำอย่างไรให้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น
7. การเข้าหาหน่วยงานทีค่ อยให้การช่วยเหลือ ไม่วา่ จะเป็น
มหาวิทยาลัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ ธนาคาร
หลายแห่ง อีกทั้งในยุคปัจจุบัน รัฐบาลมีกองทุนสนับสนุน และจัดตั้ง
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ ไม่วา่ เรือ่ งการฝึกอบรม การเป็นทีป่ รึกษา
การหาแหล่งเงินทุน การรวมกลุ่มกันเพื่อเป็นพันธมิตรทางด้านการค้า
แก่บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ในการท�ำธุรกิจ จงเข้าไปหา
หน่วยงาน และขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานเหล่านั้น
8. การขยายกิจการ ไปยังต่างประเทศ เริม่ ต้นเราอาจท�ำธุรกิจ
ในประเทศไทย มีคนประชากรประมาณ 63 ล้านคน แต่ถ้าเราขยายไป
ยังอาเซียนหรือขยายธุรกิจไปทั่วโลก เราก็จะมีฐานลูกค้ามากขึ้นเป็น
หลายพันเท่าเลยทีเดียวซึ่งในยุคนี้สามารถท�ำได้ง่ายกว่ายุคในอดีต
เพราะเราสามารถขายผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
กลางในการสื่อสาร หรือท�ำคลิปแนะน�ำโดยพูดเป็นภาษาอังกฤษ
เป็นต้น
ดังนัน้ เราจะสามารถเอาชนะในการแข่งขันทางด้านการตลาด
ก็ดว้ ยปัจจัยทีก่ ล่าวไปในข้างต้น ซึง่ ในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั นี้ ผูป้ ระกอบการที่ประสบความส�ำเร็จจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง มีการปรับตัว มี
การปรับปรุง และพัฒนาตนเองตลอดเวลา จึงจะประสบความส�ำเร็จ
ในการแข่งขันในยุคนี้ TPA
news
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