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นักการิตลัาดม่อีอีาชิีพ ต้อีงห้ลัีกห้นีจากอีาการิสายตาสั�น 

จากความคิดข้อีงสินค้าที�มีอีย่� เพ่�อีที�จะมอีงให้้เห้็นอีนาคต บริิษัท

ต้อีงมีความสามาริถที�จะห้ลีักห้นีอีันตริายที�เกิดขึ้�นในอีนาคต 

ในอีดตีเจา้ข้อีงธุร่ิกจิ แลัะนกัการิตลัาดยค่ก�อีน มกัมมีม่มอีงที�แคบ 

กลั�าวค่อี “เริาอีย่�ในธุ่ริกิจอีะไริ” แลัะ “อีะไริค่อีสินค้าห้ริ่อีบริิการิ 

ข้อีงเริา” แต�ปัจจ่บันม่มมอีงที�แคบแบบนี� คงจะใชิ้ไม�ได้ ห้าก

ต้อีงการิสริ้างความได้เปริียบในการิแข้�งข้ันทางด้านการิตลัาด

ในอีดีตพวกเริามักได้ยินคำว�า “ปลาใหญ่่ต่้องกินปลา

เล็ก” แต�โลักข้อีงการิแข้�งข้ันในย่คนี� เริาต้อีงให้้ความสำคัญกับ

ความริวดเร็ิวต�อีการิเปลัี�ยนแปลัง จึงอีาจกลั�าวได้ว�า “ปลาเล็ก

สามารืถึเอาชินะปลาขนาดใหญ่่ได้ด้วย่ความรืวดเรื็ว” เริามัก

จะเห้น็ว�า อีงคก์ริธุร่ิกจิข้นาดให้ญ� (เปริยีบเทยีบไดก้บัปลัาตวัให้ญ�) 

มักจะเคลั่�อีนไห้วชิ้า ตัดสินใจชิ้า ห้ร่ิอีไม�ทำอีะไริที�ริวดเริ็วต�อีการิ

สนอีงตอีบการิเปลัี�ยนแปลังข้อีงโลัก ข้อีงการิแข้�งข้นัในยค่ปจัจบ่นั 

ตริงกันข้้ามกับอีงค์การิธุ่ริกิจข้นาดเล็ักห้ร่ิอีปลัาตัวเลั็ก ที�สามาริถ

เคลั่�อีนไห้วไดอ้ีย�างริวดเริว็ ตดัสนิใจไดอ้ีย�างริวดเริว็ เพ่�อีสนอีงตอีบ

เท�าทันต�อีการิเปลัี�ยนแปลังข้อีงโลักข้อีงการิแข้�งข้ัน

กริณ์ศีกึษา จากบริิษัทธุร่ิกิจชัิ�นนำทั�วโลัก มนัมคีวามจำเปน็

ที�จะต้อีงมีการิเปลัี�ยนแปลังอีย่�ตลัอีดเวลัา ถึงแม้ว�านักการิตลัาด

ห้ลัายคนจะไม�ย�อีมเปลัี�ยนแปลังความคิด แต�โลักข้อีงเริามีการิ

เปลัี�ยนแปลังอีย่�ท่ก ๆ วัน

ย้อีนไปในอีดีต 20 ปี ก�อีน ห้ลัายคนไปเที�ยวห้ริ่อีมีโอีกาส

ไป กริง่เทพมห้านคริ ต�อีมากลัับไปอีย่�อีาศยัในต�างจงัห้วดั ไม�ไดไ้ป 

กริ่งเทพมห้านคริ เป็นเวลัา 20 ปี ตอีนนี� ลัอีงไปกริ่งเทพมห้านคริ ด่

สิคริับ ห้ริ่อีใคริไม�ได้ไปกริ่งเทพมห้านคริ เพียงแค� 10 ปี แลั้วลัอีง

ไปด่สิคริับ นี�ข้นาดแค�กริ่งเทพมห้านคริ (ปริะเทศไทย) ข้อีงเริา แต�

ถ้าเริาลัอีงไป ปริะเทศสห้ริัฐอีเมริิกา เริาก็จะริ่้ถึงการิเปลัี�ยนแปลัง

อีย�างริวดเริ็วข้อีงโลักใบนี�

เชิ�นกนั สนิคา้ แลัะบริกิาริข้อีงเริา จงึตอ้ีงมกีาริเปลัี�ยนแปลัง

ให้้ทันต�อีการิเปลัี�ยนแปลังข้อีงโลัก สมัยก�อีนห้ลัายคนทำงาน

สำนักงาน ห้ริ่อีเป็นทนายความต้อีงส�งคำฟ้อีง คำริ้อีง ต�อีศาลั เริา

ต้อีงใชิ้เคริ่�อีงพิมพ์ดีด แต�มาถึงย่คปัจจ่บัน พิมพ์ดีด แทบห้าไม�เจอี 

เริาใชิ้คอีมพิวเตอีริ์ 

ย้อีนไปเม่�อีปี 1980 (ปัจจ่บันปี 2001) เคริ่�อีงถ�ายเอีกสาริ

อีอีกจำห้น�ายให้ม� ๆ เคร่ิ�อีงให้ญ�มาก ริาคาแพงมาก แต�สามาริถ

ถ�ายเอีกสาริได้คริั�งลัะไม�กี�แผ่�น แลัะต้อีงใชิ้เวลัานานมากกว�า

เอีกสาริแต�ลัะแผ่�นจะอีอีกมา แต�ด่ปจัจบั่นสคิริบั เคริ่�อีงถ�ายมขี้นาด

เลั็กลัง ถ�ายได้เร็ิวข้ึ�น ริาคาถ่กลัง ค่ณ์ภัาพดีข้ึ�น มีความคมชัิด 

มาก ๆ เม่�อีเทียบกับอีดีต
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ธุ่ริกิจฟิลั์ม สมัยอีดีต ฟิลั์มสีโกดัก แลัะฟ่จิฟิลั์ม โด�งดังมาก 

เป็นผ่่้นำในธุ่ริกิจภัาพถ�าย แต�เม่�อีโลักเปลัี�ยน ฟิลั์มโกดักไม�ยอีม

เปลัี�ยน จึงต้อีงสิ�นชิ่�อีไปจากวงการิตลัาด ส�วนฟ่จิฟิลั์มยังมีการิ 

ปริบัตวั ถงึแม้จะช้ิากว�าค่�แข้�งแต�กส็ามาริถอีย่�ในวงการิต�อีไปได้ แต�ก็ 

ส่ญเสียการินำ แลัะส�วนแบ�งทางการิตลัาดไปให้้กับค่�แข้�งขั้นไป

อีย�างน�าเสียดาย

โทริศัพท์ม่อีถ่อี เริาจะเห้็นได้ชิัดเจนว�าในอีดีต เคริ่�อีงให้ญ�

มาก ห้นักมาก ริาคาก็แพง ห้าซึ่่�อีได้ยาก แต�ปัจจ่บัน ริาคาถ่กลัง 

ค่ณ์ภัาพดีมาก ๆ เม่�อีเทียบกับในอีดีตที�ผ่�านมา

เกมส์ก็เชิ�นกัน ในอีดีตเริาเลั�นเกมส์กด ต�อีมามีเกมส์ VDO 

ตอีนนี�มีเกมส์อีอีนไลัน์ซึึ่�งมีความเสม่อีนจริิง มีความสน่ก มีความ

เริ้าใจ มากกว�าอีดีต จึงไม�แปลักใจที�ปัจจ่บัน เด็ก แลัะเยาวชินติด

เกมส์อีอีนไลัน์มากข้ึ�น 

 ม้วนเทป สมัยก�อีนมีเพลังไม�กี�เพลังใน 1 ม้วน แต�ปัจจ่บัน 

โลักได้เปลัี�ยนไป เริาสามาริถฟังเพลังได้เป็นห้ลัายริ้อีย ห้ลัายพัน 

ห้ลัายห้ม่�นเพลัง ซึ่ึ�งถก่บริริจโ่ดยเทคโนโลัยสีมยัให้ม� เชิ�น Ipod, เอีา

ลังไวใ้นเคริ่�อีงคอีมพวิเตอีริ ์แลัะฟงัในโลักอีอีนไลันฟ์ริแีบบไม�จำกดั 

จำนวน แลัะเวลัา ฯลัฯ

ม้วน VDO สมัยก�อีน ริาคาแพง ห้ลัายคนที�มีห้ัวด้านธุ่ริกิจ

ดา้นการิตลัาด จงึเปิดร้ิานให้เ้ชิ�าม้วน VDO แต�ปัจจบั่นนี� เริาไม�เห็้น

ม้วนเทป แลัะม้วน VDO อีีกต�อีไป เพริาะต�อีมาก็มีสินค้า แลัะ

นวตักริริมให้ม�เกดิขึ้�น กค็อ่ี แผ่�นเพลัง CD แลัะแผ่�น VDO แต�ตอีนนี� 

เริาแทบไม�ไดเ้ห้น็แผ่�นเพลัง CD แลัะแผ่�น VDO เพริาะโลักยค่ให้ม� 

ได้นำเพลัง นำห้นัง (ภัาพยนตริ์) มาลังในเว็บไซึ่ต์ (อีังกฤษ: web-

site, web site ห้ริอ่ี site) เชิ�น Netflix, HBO Go, Apple TV+, LINE 

TV, Viu แลัะ WeTv เป็นต้น

การืต่ลาดออนไลน์ จึงเป็นเคริ่�อีงม่อีชินิดห้นึ�งที�มีความ

จำเปน็ แลัะมคีวามสำคญัที�จะตอ้ีงเริยีนริ่ข้้อีงคนในยค่ปจัจบ่นัโดย

เฉพาะบ่คคลัที�อีย่�ในแวดวงข้อีงนักการิตลัาด ซึ่ึ�งจะต้อีงเริียนริ่้ 

สิ�งต�าง ๆ เป็นพ่�นฐาน เพ่�อีนำเอีาไปใชิ้ เพ่�อีเป็นเคริ่�อีงม่อีห้ริ่อีเป็น

ชิ�อีงทางด้านการิตลัาดสมัยให้ม�

ดงันั�น อีย�าติดยดึกบัอีดีตที�ผ่�านมา “กญุ่แจ” แลัะ “รืหัส” ที�

สำคัญก็ค่อี จงพัฒนา แลัะสร้ิางนวัตกริริมข้อีงสินค้า บริิการิข้อีง

เริาอีย่�ตลัอีดเวลัา มิฉะนั�น เริาอีาจจะพลัาดโอีกาสคริั�งให้ญ� แลัะ

พ�ายแพต้�อีการิแข้�งข้นัทางดา้นการิตลัาด จงกลัา้เสี�ยง แลัะลัอีงทำ

สิ�งให้ม� ๆ อีย่�ตลัอีดเวลัา 

จงเป็น Marketing Mindset ใหม่ ค่อี เปลัี�ยนความคิด 

ความเช่ิ�อี ทางการิตลัาดที�ส�งผ่ลัต�อีพฤติกริริมต�อีข้อีงตนเอีง เพริาะ 

Mindset เห้ม่อีนกับแบบแปลันบ้าน ก�อีนที�จะสริ้างบ้าน เริาควริมี

แบบแปลันบ้านเสยีก�อีน ไม�ใช้ิคิดจะปลัก่บ้าน สร้ิางบ้าน กส็ร้ิางเลัย 

ถ้าทำเชิ�นนี� อีาจจะทำให้้เกิดการิผิ่ดพลัาดในการิก�อีสร้ิางได้ แล้ัว

ผ่ลัที�ตามมาก็ค่อี ต้อีงเสียเวลัา เสียเงินทอีง ในการิแก้ไข้ปริับปริ่ง 

จงเปลัี�ยนแบบแปลันบ้านให้ม� (Marketing Mindset ให้ม�) 

ให้้เป็นบ้านที�ทันสมัยมากข้ึ�น เพริาะลั่กค้าปัจจ่บัน ต้อีงการิบ้านที�

มรีิป่ทริงที�ทนัสมยั แลัะไม�นิยมแบบแปลันบ้านแบบในอีดีต ที�ดแ่ลัว้

ลัา้สมยั ไม�สวย ไม�ดงึด่ดใจ เพริาะพฤตกิริริม มม่มอีง ความคดิข้อีง

คนริ่�นให้ม� (ลั่กค้า) เปลัี�ยนไป

สริ่ป ค่อี นักการิตลัาด แลัะธุ่ริกิจที�ลั้มเห้ลัวมักจะเป็นธุ่ริกิจ

ที�ทำอีะไริเดิม ๆ แลัะไม�ยอีมที�จะเปลีั�ยนแปลัง ไม�ว�าจะเป็นเริ่�อีง

ข้อีงไอีเดียเดิม ๆ กริะบวนการิเดิม ๆ คิด แลัะทำแบบเดิม ๆ ฉะนั�น 

ถึงแม้ว�าอีงค์การิธุ่ริกิจห้ริ่อีบริิษัทข้อีงเริาจะไม�เปลัี�ยนแปลัง แต� 

ท่กวันนี� โลักข้อีงเริาเปลัี�ยน ค่�แข้�งข้ันข้อีงเริาเปลัี�ยน ลั่กค้าข้อีงเริา

เปลัี�ยน แลัะสถานการิณ์์ต�าง ๆ ทั�งภัายในปริะเทศ แลัะภัายนอีก

ปริะเทศมกีาริเปลัี�ยนแปลังตลัอีดเวลัา เพริาะถ้าเริาไม�ยอีมเปลัี�ยน 

ในอีนาคต โลักก็จะบังคับให้้เริาเปลัี�ยน




