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พัฒนาสิ่งเดิม เพิ่มเติมสิ่งใหม่
เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงให้ก้าวทันโลก
หากนับเป็นเวลาจากสถานการณ์ COVID–19 ก็เป็นเวลาใกล้ 3 ปีแล้ว ที่ผู้ประกอบการ
และแวดวงการตลาดในแต่ละธุรกิจ พบกับความสับสน ไม่ชัดเจน เผชิญกับความผันผวน
จากภาวะทางเศรษฐกิจที่ยังไม่มีท่าทีจะฟื้นตัว ขณะที่ความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคและสังคม
ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก COVID–19 เป็นสถานการณ์ที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างมากในโลกธุรกิจ ส่งผลให้เกิดการใช้ชวี ติ ในวิถใี หม่ จนอาจกล่าวได้วา่ สถานการณ์ดงั กล่าวนี้
เป็นตัวเร่งให้ผู้คนได้ก้าวสู่โลก Digital Lifestyle เร็วขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิมมากมาย
ขณะเดียวกัน New Technology ได้เข้ามามีบทบาทเปลี่ยนแปลง
ให้การใช้ชีวิตในแบบเดิมๆ ซึ่งเป็นสังคมแบบแอนะล็อก ให้กลายเป็น
การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล เพราะเทคโนโลยี อาทิ 5G, AI, Mixed Reality
และอีกมากมายได้ทยอยพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงตามมา
ก็คือ ความต้องการในตลาดได้เปลี่ยนแปลงเช่นกัน ดังนั้น ทักษะเดิมๆ
ที่มีอยู่ของในองค์กร ตลอดจนผู้บริหาร พนักงาน ไม่สามารถรองรับต่อ
ความต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอ
ถ้าจะมองในมุมของผู้บริโภค หรือผู้รับสาร ก็จะพบว่ากลุ่มลูกค้า
กลุ่มใหม่ จะมีพลังอ�ำนาจในการซื้อมากยิ่งขึ้น อาทิ กลุ่ม Generation Z,
Silver Generation และ New Consumers ทางออกหนึ่งที่จะท�ำให้ธุรกิจ
สามารถยืนหยัดในสถานการณ์ นับจากนี้คือ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ขององค์กร โดยเฉพาะในส่วนส�ำคัญ ที่ท�ำให้ธุรกิจทั้งตัวแบรนด์ หรือองค์กร
ผู้บริหาร นักการตลาด นักสื่อสาร ที่ต้องปรับตัวให้ทันกับความท้าทายใหม่
ด้วยการเพิม่ ศักยภาพ เพือ่ พลิกโฉมธุรกิจให้สามารถเผชิญกับภาวะปกติใหม่
ได้เท่าทันและมีประสิทธิภาพในด้านประเด็นต่างๆ ของธุรกิจ ทีต่ อ้ งน�ำมาเป็น
แนวทางของทั้งสองกลยุทธ์ที่สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ส�ำหรับในทุกธุรกิจ
ทั้งกลยุทธ์ Upskill และ Reskill ดังนี้
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Upskill
คือ การเพิ่มเติมทักษะ นั้น หมายถึงการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับทักษะที่มีอยู่ ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือ
ความรู้ใหม่ที่จะท�ำให้ดีขึ้น หรือแข็งแกร่งกว่าเดิม ซึ่งใน
ส่วนนี้อาจต้องมีการประเมิน ที่อาจจะเป็นการประเมิน
ตัวเอง หรือให้ผอู้ นื่ ประเมินให้ ท�ำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้
เช่น นักประชาสัมพันธ์ หรือผูท้ ดี่ แู ลด้านแบรนด์ ด้านสือ่ สาร
การตลาด ได้เรียนรูก้ ารใช้เครือ่ งมือทางด้านการสือ่ สารผ่าน
ช่องทางใหม่ๆ หรือปรับทักษะการใช้ Content Marketing
and Communications ที่จะรองรับ Digital Lifestyle ของ
ผู้บริโภค เพื่อการพัฒนาระบบการสื่อสารให้ดีกว่าเดิม

Reskill
คือ การเปลี่ยนทักษะด้วยการสร้างทักษะขึ้นมาใหม่
ที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การท� ำ งาน หรื อ เป็ น การเรี ย นรู ้ แ สวงหา
ความช�ำนาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องโดยตรง  
ต่างไปจากวิธีการท�ำงานแบบเดิมเลย แต่มีความจ�ำเป็น
ต่อธุรกิจ เช่นเคยท�ำงานด้านการดูแลการบริการลูกค้า  
มาเรียนรู้ศึกษาทางด้านการตลาดออนไลน์ หรือการใช้
Technology Marketing  เพราะเห็นว่าเป็นแนวโน้มทาง
การตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และคาดว่าจะต้องใช้ความรู้
ความเข้าใจ ความช�ำนาญในทักษะนี้ ในระยะเวลาอันใกล้

Martech & Innovations
Martech หรื อ Marketing Technology เป็ น
ตลาดดิจทิ ลั ด้วยการอาศัยเครือ่ งมือทางเทคโนโลยี เพือ่ ตอบโจทย์
ของความต้ อ งการของลู ก ค้ า ในยุ ค ปั จ จุ บั น การตลาดที่
ต้องอาศัยนวัตกรรม ความคิดใหม่ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยมากขึ้นกว่าเดิมด้วยการผสมผสานแนวคิดที่เพิ่ม
ความรวดเร็ว การตอบสนองผู้บริโภค ความสะดวกสบาย
ทัง้ ฝัง่ ผูบ้ ริโภคและผูป้ ระกอบการ ทีม่ คี วามต้องการทีเ่ พิม่ มากขึน้
เป็นล�ำดับ ให้เกิดความคล่องตัว เป็นระบบและที่จบครบ
ลงในที่เดียว
ดังนัน้ หัวใจส�ำคัญของ MarTech ทีน่ ำ� มาเป็นเครือ่ งมือ
ระบบซอฟต์แวร์เพือ่ วางแผน ด�ำเนินการและวัดผลทางการตลาด
แบบอัตโนมัติตั้งแต่การจัดการข้อมูลเชิงธุรกิจ การวิเคราะห์  
ข้อมูลลูกค้า และผลิตภัณฑ์ วางระบบการตลาดอัตโนมัติ
จัดการระบบ E-Commerce วางเครือข่าย จัดการเนื้อหา
ใน Social Media และ ช่องทางการสือ่ สารไปยังกลุม่ เป้าหมาย
การจัดการ Digital Asset Management รวมทั้งการวิเคราะห์
ประเมินผล อันเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งมีการเรียนรูค้ วบคูไ่ ปกับนวัตกรรม
ต่างๆ ที่จะน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้มาปรับใช้เพื่อผลลัพธ์
ที่แตกต่าง พร้อมกับเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันนั่นเอง

Consumer Behavior Change
           พฤติกรรมทีผ่ า่ นมาของผูบ้ ริโภค ทัง้ การค้นหาพฤติกรรม
การซื้อ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และ
การบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการนั้น มีความจ�ำเป็นใน
การศึกษาพฤติกรรม ติดตามเทรนด์ การตัดสินใจ และการกระท�ำ
ทั้งปวงของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์
อย่างใกล้ชิด
จากสถานการณ์ที่ผ่านมาย่อมท�ำให้เห็นว่า ผู้บริโภคมี
พฤติกรรมการบริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ทัง้ ด้านอรรถประโยชน์
ด้านอารมณ์ และเหตุผลในการบริโภค ในส่วนของรูปแบบ
การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนส่งผลต่อรูปแบบการบริโภคด้วย ต่างมี
ความคุน้ ชินกับเทคโนโลยี มีการใช้เครือข่าย ช่องทางดิจทิ ลั กัน
มากขึน้ ตามล�ำดับ ส่งผลให้มี Platform เทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึน้
อย่างรวดเร็ว เพื่อมารองรับเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้น โอกาส
ที่จะอ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าโดยไม่ต้องใช้พนักงาน
(Personal Touch) จึงมีมากขึน้ โดยมีเทคโนโลยีอย่าง AR / VR
มารองรับแทน ซึ่งพฤติกรรมนี้ได้มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นต่อเนื่อง
ในอนาคตต่อไป การวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค
กลุม่ เป้าหมาย การอยูใ่ น Platform ทีผ่ บู้ ริโภคสนใจ ใช้งาน  ตดิ ตาม
ความต้องการของผู้บริโภคและตามให้ทัน เพื่อเสนอแนวทาง
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและตลาด รวมถึง
การสร้างคุณค่าให้ธรุ กิจผ่านการพัฒนา และสือ่ สารความแตกต่าง
ไปยังผู้บริโภคนับเป็นสิ่งส�ำคัญ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
และการแข่งขันที่สูงขึ้น

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“www.drphot.com”
นั ก สื่ อ สารเชิ ง กลยุ ท ธ์ แ บบบู ร ณาการ ด้ ว ยประสบการณ์ ก ว่ า 25 ปี
ในด้านการบริหารยุทธศาสตร์ สือ่ สารการตลาดแบรนด์ ภาพลักษณ์ขององค์กร
จนถึงระดับชาติ ผูบ้ รรยายในระดับปริญญาโท-เอก ให้กบั มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงานกับต�ำแหน่งที่หลากหลาย ทั้งด้านธุรกิจ
สังคม และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

Strategic Marketing Communications
การปรับทักษะทางด้านกลยุทธ์การสื่อสารใหม่ๆ ทางด้านสื่อสาร
การตลาด ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 ด้าน
1. Corporate & Brand Communication : การสือ่ สารองค์กรและแบรนด์
2. Product & Service Communication : การสือ่ สารส�ำหรับสินค้าและบริการ
การให้ความส�ำคัญกับการวางกลยุทธ์ที่ชัดเจนก่อนออกเดินทาง
ในโลกธุรกิจ ด้วยการค�ำนึงถึงเรือ่ งของ Strategic Marketing Communications
เป็นการล�ำดับขั้นตอนในทุกกระบวนการสื่อสาร ว่าสิ่งที่สื่อไปนั้นคืออะไร
มีความจ�ำเป็นมากน้อยเพียงใด สือ่ ไปไหนบ้าง สือ่ ผ่านช่องทางใดทีจ่ ะคุม้ ค่า
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ตรงกับความต้องการได้ดี มีความคุ้มค่ามากที่สุด
เมื่อสื่อไปแล้วส่งผลอะไรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร (stakeholder)
หรือไม่ อย่างไร และทัศนคติของกลุ่มเหล่านั้นที่มีต่อองค์กรเป็นอย่างไร  
เกิดผลดีทางการตลาด ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไรบ้าง การสร้าง
ประสบการณ์แปลกใหม่ ตื่นเต้น เร้าใจ ตรงตามความต้องการ และการจัด
กิ จ กรรมทางการตลาดที่ เ ชื่ อ มโยงประสบการณ์ ให้ กั บ กลุ ่ ม เป้ า หมาย
โดยสร้างโอกาสทางการสือ่ สารอย่างมีศกั ยภาพ สอดคล้อง ก้าวสูโ่ ลกการตลาด
ยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
สิ่งที่ส�ำคัญของการ Upskill & Reskill ก็คือความพร้อมกับการเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ อันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัว องค์ความรู้ ข้อมูล
ทัง้ ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริโภค การตลาด การสือ่ สาร  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การผสมผสานระหว่างการน�ำความรู้ใหม่ กับ ประสบการณ์มาประยุกต์
เข้าด้วยกัน  ความสนใจต่อการติดตาม ท�ำความเข้าใจ และปรับเปลีย่ นให้ทนั กับ
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ปรับเปลีย่ นความคิด การท�ำงานและพัฒนาทักษะ
ความรูค้ วามสามารถทีเ่ ท่าทันกับอนาคต ย่อมเป็นแนวทางส�ำหรับการรับมือกับ
สิง่ ทีต่ า่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ รับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา
พลิกวิกฤติให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจ  และสร้างความเข้มแข็งกับแบรนด์
ให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือในโลกยุคใหม่ได้
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