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ยุค
ปัจจุบันความคิดสร้างสรรค์เป็นส่ิงท่ีมีความจ�าเป็น และมี

ความส�าคญัมาก ไม่เว้นแม้กระทัง่ การท�าการตลาด สงัคม

ไทยจงึมคีวามต้องการนกัสร้างสรรค์สิง่แปลกๆ ใหม่ๆ อกีจ�านวนมาก 

เพือ่ทีจ่ะผลติสนิค้า และบรกิารใหม่ๆ ออกสูต่ลาด ดงันัน้ การประกอบ

อาชีพในอนาคต ใครที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานจะหา

งานท�าได้ง่าย และได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าคนที่ไม่มีความคิด

สร้างสรรค์

การสร้างไอเดียหรือความคิดใหม่ๆ ในโลกของการแข่งขัน

ทางการตลาดในยคุปัจจบุนั ไอเดยีหรอืความคดิใหม่ๆ มคีวามส�าคญั

มาก เพราะโลกยุคปัจจุบัน เป็นโลกของการน�าเสนอไอเดียใหม่ๆ ผู้ที่

สามารถน�าเสนอไอเดยีให้เป็นทีรู่จ้กั และไอเดยีนัน้เป็นทีย่อมรบั เขา

ผู้นั้นมักจะเป็นผู้ที่ชนะ

ธุรกิจเล็กชนะธุรกิจใหญ่ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยต้อง

ท�าตัวเป็นผู้น�านวัตกรรมหรือเป็นผู้น�าความคิดใหม่ๆ เช่น บริษัทของ

สตฟี จอ็บส์ บริษทัของบลิ เกตส์ บรษิทัของมาร์ก ซกัเคอร์เบร์ิก บรษิทั

ของแจ๊ค หม่า สมัยอดีต เป็นบริษัทเล็กๆ ธุรกิจเล็กๆ แต่ด้วยการเป็น

ผูน้�านวตักรรมหรือเป็นผูน้�าความคดิสร้างสรรค์ใหม่ๆ ไอเดยีใหม่ๆ จงึ

ท�าให้บรษิทัเหล่านี ้เตบิโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในระดบัโลกเลยทเีดียว

Think Different หรอืคดิต่าง กเ็ป็นอกีสิง่หนึง่ทีม่กีารพดูถงึกนั

มากและมีความส�าคัญมากๆ ส�าหรับคนทีท่�างานด้านการตลาด สตเีวน 

จอบส์ (Steve Jobs) ผูก่้อต้ังแอปเปิลคอมพวิเตอร์ หรอืบรษิทัแอปเปิล 

(Apple: Company Co-founder Steve Jobs Has Died) เขาให้

ความส�าคัญมากๆ เกี่ยวกับการคิดต่าง หรือ Think Different บริษัท

ถึงกับออกโฆษณาตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับแนวความคิดนี้ และมีคน

เคยถามว่า ท�าไมเขาให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการคิดต่างหรือ Think 

Different แต่มกีารวจิยัตลาดหรอืการหาความต้องการของลกูค้าน้อย

มาก

 เขาตอบว่า ในบางครั้งลูกค้าก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองต้องการอะไร 

พร้อมทั้งยกตัวอย่างว่า สมัยของเฮนรี ฟอร์ด คนเรายังไม่มีรถยนต์ใช้ 

แต่ใช้ม้า ใช้ช้าง ใช้วัว ใช้เกวียน ในการเดินทาง ถ้าหากเฮนรี ฟอร์ด 

ท�าการวจิัยทางการตลาดว่า ลูกคา้มีความต้องการอะไร ลูกคา้มักจะ

ตอบกลับว่า เขาต้องการม้าที่วิ่งได้ไวที่สุด เขาต้องการเกวียนที่มี

ประสิทธิภาพที่สามารถบรรทุกของได้เป็นจ�านวนมากๆ

 ผู้ชนะคือผู้ที่ก�าหนดเกมส์ให้ผู้อื่นเล่น แต่ผู้พ่ายแพ้มักเล่น

ตามเกมส์ของผูอ้ืน่ ท�าไมคนทีเ่ป็นนกัการตลาดจะต้องมคีวามคดิต่าง

หรือ Think Different หรือความคิดสร้างสรรค์ ก็เพราะการคิดต่าง 
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และความคดิสร้างสรรค์จะท�าเกดิสนิค้าใหม่ๆ กลยทุธ์การตลาดใหม่ๆ 

การแก้ไขปัญหารูปแบบใหม่ๆ จึงท�าให้องค์กรของตนเองหรือหน่วย

งานของตนเอง ก้าวหน้ามากกว่าท่ีจะท�าตามหรือลอกเลียนแบบ 

สินค้า กลยุทธ์การตลาดของบริษัทคู่แข่ง

แม้แต่การโฆษณาใน Facebook หรอืใน Line ก็เช่นกนักต้็อง

มกีารใช้ไอเดยีในการโฆษณา ไม่ใช่การน�าเสนอขายไปแบบตรงๆ แต่

ต้องมไีอเดยีในการโฆษณา เช่น รบัจดัทวัร์ไปเท่ียวฮ่องกง ลูกค้ากม็กั

จะไม่สนใจ แต่ถ้าเราสือ่สารให้เขารูว่้า เขาจะได้รบัผลประโยชน์อะไร

บ้าง ลูกค้าก็มักจะมีความสนใจมากกว่า ตัวอย่าง “ ช่วงกันยายนนี้ 

ไปทัวร์ฮ่องกงกับเราสินค้าแบรนด์เนม ลดราคาทั้งเกาะฮ่องกง” 

เป็นต้น

ไอเดียในการสร้างสินค้าให้ออกมาแปลกๆ ใหม่ๆ ก็มีความ

ส�าคญั สนิค้าประเภทสบู ่ถ้าเราเข้าไปซือ้สบูต่ามห้างสรรพสนิค้า เรา

ก็จะเห็นสบู่มีรูปลักษณะทั่วๆ ไป กลม สี่เหลี่ยม แต่ในยุคปัจจุบันถ้า

เราสร้างสรรค์ไอเดียแปลกๆ ใหม่ๆ สบู่อาจจะเป็นรูปผลไม้ต่างๆ เช่น 

รูปมะม่วง รูปทุเรียน รูปมังคุด รูปแอปเปิ้ล ฯลฯ

เราจะพัฒนาความคิด ไอเดีย ใหม่ๆ จากอะไร นาย Dee 

Hock กล่าวถึง ประเด็นนี้ว่า “ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การป้อนความคิด

แปลกๆ ใหม่ๆ ใส่เข้าไปในหวัสมองของเรา หากแต่อยูท่ีก่ารขจัดความ

คิดเก่าๆ ออกไปต่างหาก หัวสมองของเราก็เหมือนกับห้องที่เต็มไป

ด้วยเฟอร์นิเจอร์เก่าๆ ล้าสมัย เพราะฉะน้ัน ก่อนท่ีเราจะเอา

เฟอร์นิเจอร์ใหม่ใส่เข้าไป เราก็ต้องย้ายเฟอร์นิเจอร์เก่าออกไปจาก

ห้องนีใ้ห้หมด” กล่าวคอื นาย Dee Hock ได้แนะน�าให้ลมือดีตไปบ้าง 

ไม่ควรน�าอดตีมาใส่ในสมอง เพราะหากน�ามาใส่มากๆ ก็จะท�าให้เรา

คิดสิ่งใหม่ๆ สิ่งแปลกๆ สิ่งที่สร้างสรรค์ไม่ออก

ส�าหรับกระบวนการจัดการกับไอเดีย

1.  ถ้าเกิดไอเดีย เราควรจดหรือร่างไอเดียน้ันๆ ลงในสมุด

หรือจะวาดเป็นภาพได้ยิ่งดี

2.  เราต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม ต้องศึกษาความเป็นไปได้ของ

ไอเดียว่าเราสามารถเพิ่มเติมอะไรลงไปได้บ้าง ควรปรับไอเดียหรือ

แก้ไขอย่างไรให้มันดีขึ้น

3.  เราต้องมีการวางแผนในการท�าไอเดียของเราให้ออกมา

เป็นรูปธรรม โดยมีการวางแผนเป็นขั้น เป็นตอน และวิธีการต่างๆ ที่

จะน�าไอเดียไปใช้จริงๆ ได้

4.  เราต้องมีการน�าเสนอไอเดียออกมา คือ น�าไปใช้นั้นเอง 

เราต้องมเีทคนคิในการสือ่สารเพือ่ให้ผูฟั้งเกิดความเชือ่ว่า ไอเดยีของ

เราดีจริง

5.  เราต้องมีการปรับปรุงแก้ไขไอเดีย เมื่อเราน�าเอาไอเดีย

ไปใช้จริง มีการน�าเสนอไอเดียแล้ว ถ้าเกิดผลออกมาไม่ดี เราก็ควร

น�าเอาไอเดียนั้นมา พัฒนา แก้ไข เพื่อน�าเอาไปต่อยอด และ

สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ต่อไป

ส�าหรับการคิดไอเดียใหม่ๆ ไม่ใช่เรื่องยาก กล่าวคือ เราต้อง

เป็นคนทีส่นใจเรยีนรูอ้ยูต่ลอดเวลา และต้องออกไปเยีย่มชมงานโชว์

งานการแสดงต่างๆ ในวงการที่เราสนใจ เราต้องหาหนังสือต่างๆ ที่

เก่ียวข้องมาอ่าน เราต้องท�าความรู้จักกับคนในวงการเดียวกันเพื่อ

สอบถามเพื่อหาข้อมูลเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือกันในอนาคต

ดังนั้น การสร้างไอเดียใหม่ๆ จึงมีความส�าคัญ หลายคนได้

น�าเอาไอเดียของคนอื่นมาปรับเปลี่ยนเพียงแค่เล็กน้อยแล้วสร้าง

ความแตกต่างก็สามารถสร้างเงินได้อย่างมากมายมหาศาล

ฉะนัน้ ในโลกของการแข่งขนัในยคุนี ้เป็นโลกทนุนยิมเสร ีใคร

สามารถม ีและสร้างไอเดยีใหม่ๆ หรอืมคีวามคดิสร้างสรรค์อยูต่ลอด

เวลา ใครสามารถน�าเอาไอเดยีไปใช้ได้ก่อนคนอืน่ๆ ใครสามารถสร้าง

ความแปลกใหม่ให้กับวงการตลาดอยู่ตลอดเวลา ย่อมมีความได้

เปรียบในการแข่งขัน เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ขายแต่ของเก่าๆ ไม่ยอม

สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ อย่างแน่นอน TPA
news


