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ยุค
ปัจจุบันการท�าธุรกิจหรือการท�าการตลาด เปรียบเหมือน

เกมส์การแข่งขันท่ีมีความซับซ ้อน รุนแรง รวดเร็ว 

เคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง อยู่ตลอดเวลา จึงท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งท�าให้เกิดผลกระทบกับการท�าธุรกิจ และการท�าการตลาด  

เทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีรวดเรว็ทางส่ืออินเทอร์เนต็ คอื ปัจจยั

ทีส่�าคญัทีท่�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ ซึง่ส่งผลท�าให้เกิดการ

แข่งขนัท่ีสงู รุนแรง ผูบ้รหิารธรุกิจหรอืนกับรหิารการตลาด ในปัจจบุนั

จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา และปรับเปลี่ยนองค์กรของ

ตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

มนุษย์ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ มักกลัวการเปลี่ยนแปลง แต่

มนษุย์ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ จะเจรญิก้าวหน้าก็ด้วยเพราะการ

เปลี่ยนแปลง ดังนั้น จงอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง แต่จงรู้จักปรับตัว

อยูเ่สมอ และถ้าเป็นไปได้ควรท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเอง หน่วยงานหรอื

องค์กรของตนเอง ก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง

Marketing Change Management หรือการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงในด้านการตลาด มีความส�าคัญเป็นอย่างมากในการ

ท�างานยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการท�างานในภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

เพราะโลกยุคปัจจุบันหลายองค์กรเต็มไปด้วยการแข่งขัน ไม่ว่าจะ

เป็นภาครฐัหรอืภาคเอกชน นกับรหิารระดบัสงูจงึได้น�าการตลาดเข้า

มาใช้เพื่อให้เท่าทันต่อการแข่งขัน

บริษัทเอกชนขนาดใหญ่หลายแห่งเป็นเจ้าตลาดหรือมี 

ส่วนแบ่งทางด้านการตลาดมาเป็นอันดับหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการ

เปลีย่นแปลงตนเองหรอืปรบัตวัเอง กอ็าจจะประสบกบัภาวะขาดทนุ 

และสูญเสียความเป็นผู้น�าการตลาดให้กับคู่แข่งได้ ตัวอย่าง เช่น

Kodak เป็นตัวอย่างทีดี่ในการวัดความสามารถในการบรหิาร 

การเปลี่ยนแปลงด้านการตลาด เพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดของ

ผู้บริหารระดับสูงท�าให้บริษัท องค์กร พ่ายแพ้คู่แข่งขัน

Kodak ในอดีตคือผู้น�าอันดับหนึ่งในวงการการถ่ายภาพ 

จนกระทั่งถูกท้าทายการเป็นผู้น�าจากฟูจิ และได้ศูนย์เสียความเป็น

ผูน้�า อกีทัง้ ถกูแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างมหาศาล ต่อมา กล้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
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มีการเปลี่ยนเป็นระบบถ่ายภาพแบบ Digital มากขึ้น แล้ว Kodak 

จะท�าอย่างไรครับ ท่านผู้อ่าน

Kodak มีการบริหารการเปล่ียนแปลงทางด้านการตลาดช้า

มาก จนท�าให้หุ้น Kodak ตกไปยังมาก อีกทั้งยังต้องขาดทุน Kodak 

แก้ปัญหาอย่างไร Kodak แก้ปัญหาโดยการปลดพนกังานออกเกอืบ 

20,000 คน

ต่อมาการเจริญเติบโตของกล้องระบบ Digital มีการเจริญ

เติบโตอย่างก้าวกระโดด ท�าให้ฟิลม์ธรรมดาของ Kodak มียอดขาย

ลดลง Kodak แก้ปัญหาอย่างไรครับ Kodak แก้ปัญหาด้วยการ 

ลดราคาฟิลม์ลงอกี 60-70% ซึง่เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจดุ ยอดขาย

ฟิลม์ธรรมดาตกเป็นอันมาก CEO ของ Kodak รับผิดชอบด้วยการ

ลาออก (George Fisher)

 จะเห็นได้ว่า Kodak มีการปรับตัวช้ามาก เมื่อเปรียบเทียบ

กับการแข่งขันในตลาดขณะน้ัน ผู้บริหารมีการตัดสินใจที่ช้า และ 

ผดิพลาดต่อการเปลีย่นแปลงทางด้านการตลาด แทนทีจ่ะเล็งเหน็ว่า

กล้อง Digital มีแนวโน้ม และเจริญเติบโตเร็ว อีกทั้งลูกค้ามีความ

ต้องการที่จะใช้กล้อง Digital มากขึ้น กลับไม่ยอมพัฒนา กล้อง 

Digital แต่ในทางกลบักนั Kodak กับไปให้ความส�าคญักับสินค้าเดิมๆ 

คือ ฟิลม์ธรรมดา จนในที่สุด Kodak ต่อพ่ายแพ้ต่อคู่แข่งขันทางการ

ตลาดในที่สุด

Apple น�าโดย Steve Jobs เป็น CEO เป็นตัวอย่างที่ดีของ

การบริหารการเปลีย่นแปลงทางด้านการตลาด Steve Jobs ได้พฒันา

ผลิตภัณฑ์โดยการออกนวัตกรรมใหม่ๆ เสมอ หรือที่เราได้รู้จัก และ

สมัผสั คอื สนิค้าตระกลู I (iPod ,iPhone ,iPad) ซึง่สินค้าเหล่านี ้สนอง

ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีมาก

ส�าหรบั Steve Jobs เคยให้สมัภาษณ์ต่อผูส้ือ่ข่าวครัง้หนึง่ว่า 

เขาไม่ให้ความส�าคัญต่อการวิจัยตลาด เพราะลูกค้าไม่รู้หรอกว่าเขา

ต้องการอะไร อีกทั้งเขายังยกตัวอย่างเรื่องราวของ Henry Ford ผู้

สร้างรถยนต์คันแรกของโลก ว่าหาก Henry Ford ไปท�าวิจัยตลาดว่า

ลูกค้าชอบพาหนะอย่างไร ลูกค้าก็คงตอบว่า ชอบพาหนะที่แข็งแรง 

ทนทาน และน�าพาไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว Henry Ford 

กค็งต้องสร้างรถม้าทีแ่ขง็แรง ทนทาน เพือ่ให้ม้าได้วิง่ได้เรว็ขึน้เพราะ

สมัยนั้นมีแต่การใช้ม้า ช้าง วัว ควาย เพื่อใช้บรรทุกของ และน�าพา

มนษุย์เราไปยงัสถานทต่ีางๆ แต่ Henry Ford ไม่ได้ท�าการวจิยัตลาด 

จึงได้สร้างรถยนต์คันแรกของโลกขึ้น

Steve Jobs จึงเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความกล้าที่จะเสี่ยง และ

จัดทีมงานให้บริษัท Apple สร้างสินค้าใหม่ๆ ขึ้นมาแทนที่จะรอคอย

การเปลี่ยนแปลง แต่ Steve Jobs น�าพาบริษัท Apple เปลี่ยนแปลง

ก่อนที่เหตุการณ์ร้ายๆ หรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านลบจะกระทบ

กับบริษัท Apple จะเกิดขึ้นเสียอีก

ดังเราจะเห็นได้ว่า Sony Walkman เป็นผู้น�าตลาด แต่ตอนนี้ 

Sony Walkman เงียบหายไปไหน แต่ iPod กลับเป็นผู้น�าตลาด ก็

เนื่องจากผู้น�าอย่าง Steve Jobs ซึ่งมีวิสัยทัศน์ และมีการบริหารการ

เปลีย่นแปลงด้านการตลาด หรอื Marketing Change Management  

อยู่ตลอดเวลา จึงท�าให้บริษัท Apple เป็นผู้น�าในการแข่งขัน 

ดังนั้น จงรู้จักบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านการตลาด ของ

องค์กร หน่วยงาน บริษัท และตัวท่านเองก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะ

มาถึง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มากระทบมีทั้งในด้านดี และในด้านร้าย 

ถ้าการเปลี่ยนแปลงในด้านดีมากระทบหรือมาถึง ก็นับว่าโชคดี แต่

ถ้าการเปลี่ยนแปลงในด้านลบมาถึง เราก็จะสูญเสียความได้เปรียบ

ในด้านการแข่งขันไปได้ 

จงกล้าที่จะเปล่ียนแปลงก่อนที่การเปล่ียนแปลงจะ 
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