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เธียรทศ ประพฤติชอบ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

“ใน
ยุคที่เส้นแบ่งพรมแดนไม่อาจขวางก้ันการติดต่อสื่อสาร  

ผู ้บริโภคในยุคนี้ได้สร้างโลกใบใหม่ขึ้น โลกที่มนุษย์

สามารถติดต่อสื่อสารข้ามพรมแดนไปที่ใดก็ได้ พบ และคุยกับใคร

เพยีงปลายน้ิว” จากประโยคทีเ่กริน่ มใิช่เรือ่งโกหกแต่อย่างใด ใครจะ

เชื่อว่าจากอดีตท่ีต้องเสียค่าใช้จ่าย เสียเวลา หรือแม้แต่เสียความ 

รู้สึก เมื่อคิดจะเดินทาง หรือติดต่อสื่อสารไปยังบุคคลอื่น ดังนั้น “สื่อ 

และ สาร” อาวุธทรงพลังใกล้ตัวคุณ ในฉบับนี้ จะน�าเสนอข้อมูลใหม่

ทีน่่าสนใจมาเล่าสูก่นัฟัง ชีใ้ห้ตรงเป้า เกาให้ตรงจดุ ว่า “สือ่ และ สาร” 

ช่วยธุรกิจได้อย่างไรในยุคดิจิทัล

ระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ 

ทเีดยีว ด้วยเทคโนโลยดีจิทิลั (Digital Technology) ได้สร้างสรรค์ช่อง

ทางการสือ่สารใหม่ๆ ขึน้มากมาย บางสือ่พฒันาขึน้มาเพือ่ตอบโจทย์

ความต้องการผูบ้รโิภคทีใ่กล้ชดิมากขึน้ เช่น หน้าจอโฆษณาดิจทิลัใน

ห้างสรรพสินค้า หรือแม้แต่เปลี่ยนป้ายโฆษณาแบบธรรมดา ให้เป็น

จอภาพดิจิทัล ที่สามารถรับข้อมูลได้มากขึ้น ไม่เพียงแต่ความหลาก

หลายของประเภทสือ่ทีเ่หน็ได้ทัว่ไปแล้ว ช่องทางการสือ่สารทีเ่กดิขึน้

ใหม่ยังแทรกซึมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ 

อุปกรณ์สื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือที่ต้องติดตัวตลอดเวลา ท�าให้

สามารถติดต่อส่ือสารได้แม้แต่ในสถานทีท่ีส่ื่อโฆษณาแบบดัง้เดมิยงั

เข้าไม่ถึง

ดังนั้น นักวิชาการ และนักการตลาด ได้เฝ้าสังเกตการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และให้ความสนใจกับกลุ่มผู้บริโภคที่ปรากฏ

ตัวขึ้นมาในยุคนี้ นั้นคือ “ดิจิทัลเนทีฟ (Digital Native)” หรือกลุ่มคน

รุ่นใหม่ที่มีจ�านวนประชากรค่อนข้างมาก และที่น่าจับตามอง คือ 

ทักษะการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นอยู่ใน

ระดบัสงูมาก คนยคุ Digital มวียัของการเรยีนรูอ้ยูใ่นช่วงทีเ่ทคโนโลยี

ดิจิทัลก�าลังเติบโต กลุ่มนี้โตขึ้นมาโดยมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มี 

โทรศัพท์สมาร์ทโฟน และใช้งาน Google ตั้งแต่ยังเด็ก ซ่ึงปัจัจย 

เหล่านี้เกี่ยวโยงกับพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ เช่น การใช้ 

Social Media ในระดับสูง รู้จักการเข้าเว็บไซต์ ค้นหาข้อมูล มีวิธีคิด

ทีถ่กูปรบัให้เข้ากบัรปูแบบข้อมลูดิจทิลัอย่างเว็บไซต์หรอืแอพพลเิคช่ัน 

มีทักษะการใช้ Smartphone หรือ Tablet และการซื้อขายหรือท�า

ธุรกรรมออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนั้น Digital Native ยังอาจหมาย

ถึง ผู้ที่เข้าใจคุณค่าของเทคโนโลยีดิจิทัล และมองหาโอกาสที่จะน�า

เทคโนโลยีนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยเช่นกัน

จากข้อมูลสถิติของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

(International Telecom Union) ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนามาตรฐาน 

และกฎระเบียบ ส�าหรับการสื่อสารวิทยุ และโทรคมนาคมระหว่าง

ประเทศ ได้ส�ารวจ และพบว่าประเทศไทยน่าจับตามองซึ่งมี Digital 

Native เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลสถิติดังนี้ ประเทศไทยมีกลุ่ม 

Digital Native อยู่ราว 4.38 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น 6.30% ของประชากร

ทัง้หมด และคิดเป็น 42.30% ของกลุ่มประชากรอายุ 15-24 ปี แต่เมือ่

มองในระดับนานาชาติ ประเทศจีนเป็นประเทศที่มี Digital Native 

สูงสุด ในระดับ AEC ประเทศมาเลเชีย สิงคโปร์ บรูไน และเวียดนาม 

อาวุธทรงพลังใกล้ตัวคุณ

“สื่อ และ สาร”(ตอนจบ)
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มีจ�านวน Digital Native ที่น�าหน้าประเทศไทยอยู่ตามล�าดับ

จากข้อมูลข้างต้นจึงถือได้ว่า Digital Native เป็นจุดเปลี่ยน

ส�าคญัทีอ่งค์กรจะต้องก้าวตามให้ทนั ต้องพลกิโฉมการประกอบธรุกจิ 

แต่จะท�าได้นั้นต้องรวบรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม 

ผูบ้รโิภคกลุม่ Digital Native ให้ได้ก่อน ซึง่ผูเ้ขยีนขอน�าเสนอผ่านการ

รวบรวมข้อมูลดังนี้

1. อย่าปล่อยให้ผู้บริโภค และลูกค้าเป็นเพียงผู้รับสารที่ 

นิ่งเงียบอีกต่อไป ต้องโน้มน้าวให้มีความรู้สึกร่วม

2.  องค์กรต้องปรบัเปลีย่นมมุมองแบบเดมิๆ ในเรือ่งสือ่ เช่น 

การเข้าถึง และความถี่ของการเลือกใช้สื่อ ซึ่งจะน�าไปสู่สื่อที่เจาะถึง

ตัวผู้บริโภคได้

3. องค์กรควรตัดสินใจเลือกใช้ช่องทางการส่ือสารให้ 

เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และ content ส�าหรับสื่อต้องออกแบบให้ 

“โดนใจ” เพื่อก้าวสู่ยุค content ไร้เวลา ไร้พรมแดน

4. Digital content จะมีลักษณะยืดหยุ่น คล่องตัว โดย 

ผู้บริโภคสามารถริเริ่ม สร้าง และควบคุม content ได้เอง

5. จากการตลาดแบบ “ยัดเยียด” มาสู ่การตลาดแบบ 

“เลือกสรร และแบ่งปัน”

6. องค์กรควรให้ความส�าคญักับส่ือสมยัใหม่ (New media) 

ให้มากขึ้น โดยยังไม่ทิ้งสื่อดั้งเดิมที่เคยใช้งานอยู่

7. องค์กรต้องท�าความเข้าใจว่า “สื่อยุคดิจิทัลมีอิทธิพลต่อ

ความคิดของผู้บริโภค” ต้องมีการวางแผน และตรวจตราสื่อดิจิทัล

แบบทันทีทันใด (Real-time)

8. จาก IMC สูก่ารตลาดแบบเอกภาพ (Unified marketing) 

โดยต้องวางแผนอย่างละเอยีดระบขุ้อมลูส�าคญัทีจ่ะสร้างสายสมัพนัธ์

ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ เป็นต้น

9.  “ข้อมลู” คอื เครือ่งทางการตลาดท่ีขบัเคล่ือนธุรกจิ (Data-

driven) มฐีานข้อมลูทีม่ปีระโยชน์ ทีส่ามารถน�ามาวเิคราะห์ วางแผน 

และออกแบบกลยุทธ์วิธีขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. วัดผลแผนการตลาดแบบทันทีทันใด (Real-time) เพื่อ

ปรับปรุงการด�าเนินงานได้อย่างทันท่วงที

11. องค์กรควรมกีารตดิตามตรวจสอบ และวดัผลการด�าเนนิ

งานทีไ่ม่ควรย่อท้อหรือละเลยการแสวงหาผลประโยชน์สงูสดุในสภาพ

ที่มีการแข่งขันรุนแรง ข้อได้เปรียบแม้เพียงเล็กน้อยย่อมมีค่าเสมอ

12. “ยุดแห่งการทดลอง” องค์กรจ�าเป็นต้องทดลอง และ 

เรยีนรูไ้ปเรือ่ยๆ ต้องคลกุคลกีบัสือ่ และช่องทางดจิทิลัจนรูว่้าอะไรคอื

ตัวขับเคลื่อนส�าคัญ และเป็นจุดเด่นที่แตกต่าง

ทีนี้สิ่งที่เจ้าของธุรกิจควรให้ความสนใจกับเวลาอีกในยุคที่ 

Digital Native มพีฤติกรรมการใช้ชวิีตเก่ียวโยงกับโลกออนไลน์มากว่า

คนยุคไหนๆ ซึ่งนั่นหมายความว่าธุรกิจ และการตลาดต้องปรับตัว

เข้าหาแนวคิดของ Digital Native ให้มากขึ้น องค์กรต้องมีหน้าที่ต้อง

สร้าง “สื่อ และ สาร” ที่สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด ตอบ

โจทย์ความ “สะดวก และรวดเร็ว” เกาะกระแสสังคมที่เทคโนโลยี

ดิจทิลัเติบโต และเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ผ่านแนวทางทีผู่เ้ขยีนน�า

มาบอกเล่าที่ดูเหมือนจะง่าย และท้าทายพอๆ กัน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
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