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นัยของ 4.0 คืออะไรกันแน่
ก่อนจะเล่าเรื่อง 4.0 เรามาย้อนไล่ไปตั้งแต่ยุคการตลาดเริ่มต้นกันก่อนครับ 

ยุค 1.0 เน้นที่ตัวโปรดักส์

ยุค 2.0 มองว่าลูกค้าคือทุกอย่าง ต้องเอาใจลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้าชอบสินค้าและรัก

แบรนด์

ยุค 3.0 ยุคปฏิวัติทางอินเทอร์เน็ต นักการตลาดเริ่มมีเครื่องไม้เคร่ืองมือที่ทันสมัย 

ยิง่ขึน้ เน้นเอาชนะใจลกูค้าด้วยกลวธิต่ีางๆ อาท ิการแจ้งสทิธพิเิศษผ่านอีเมล ใช้โซเชียลมเีดีย 

เพื่อแจ้งโปรโมชันให้ลูกค้าเห็น เข้าใจ และไปซื้อ

ยุค 4.0 เป็นยุคที่โลกออนไลนเ์ข้ามามีบทบาทแทบจะทุกอณูของวิถีชีวิตมนุษย์  ธุรกิจ

จึงหันมาปรับตัวเองเข้าสู่โลกออนไลน์ ใครปรับก่อนได้เปรียบกว่า

ค�าถามก็คือ แล้วบรษิทัควรจะยดึอะไรเป็นแกนหลกัระหว่างโลกออฟไลน์และโลกออนไลน์

ล่าสุดในหนังสือ Marketing 4.0 ที่แต่งโดย ดร.ฟิลิป ค็อตเลอร์ และนักเขียนร่วมอีก 2 คน 

ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนว่า การตลาด 4.0 คือ วิธีการเชื่อมต่อโลกออนไลน์และออฟไลน์ 

เข้าด้วยกัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้า 
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เล่มที่ผ่านๆ มาผมได้เขียนว่านักการตลาดต้องปรับตัวเข้ามาท�าการตลาดบนโลกออนไลน์กัน

สักที เพราะมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ทิ้งออฟไลน์ เพราะท�าอะไรแบบ 360 

องศา มันย่อมดีกว่าท�าอะไรทางเดียวอยู่แล้ว

ปีนี้ผมก็ยังคงยืนยันเจตนารมณ์เดิม ที่เพิ่มเติมคือ ขอเปลี่ยนจากค�าว่า ‘ปรับตัวให้ทัน’ เป็น 

‘พัฒนาให้ไว’ 

ไวกว่าชาวบ้านเท่าไรก็ยิ่งดี

ล�้ากว่าชาวเมืองยิ่งดีเข้าไปใหญ่

พัฒนาในที่น้ีหมายความถึงการพัฒนาบนพื้นฐานของค�าว่า ‘นวัตกรรม’ และ ‘ความคิด

สร้างสรรค์’ ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของภาครัฐท่ีต้องการขับเคลื่อนประเทศให้เข้าสู่การเป็น 

‘Digital Thailand’ 

ด้วยนโยบายภาครัฐนี้เองท�าให้ตอนนี้ประเทศไทยของเรามีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

อินเทอร์เน็ตให้เข้าถึงคนไทยมากขึ้น

และนี่ย่อมหมายถึงโอกาสที่เพิ่มขึ้น 

หากคุณเป็นเจ้าของกิจการ  

เป็นนักการตลาด  

หรือแม้แต่เป็นแค่คนที่มีไอเดียว่าต้องการท�าอะไรขาย อยากหารายได้เสริมจากงานอดิเรก 

ขอบอกเลยว่า... โอกาสมาถึงแล้ว  

เครื่องไม้เครื่องมือออนไลน์ก็เยอะ ระบบอินเทอร์เน็ตก็เข้าถึงได้ทั่วประเทศ 

ดังนั้น ใครใคร่ค้า ค้าเลยครับ !
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ก้าวกระโดด (ไกลๆ)

ใครๆ ก็ชอบพูดเรื่องการก้าว ก้าวทีละก้าว แบบค่อยเป็นค่อยไป

ค�าว่าก้าวทีละก้าว จรงิอยูว่่าเป็นค�าท่ีให้ความหมายในเชิงบวก แต่ยคุ 4.0 ทีห่ลายๆ 

บริษัทเขาพัฒนากันไปถึงไหนต่อไหน เมื่อเทียบกับเขาแล้วหากคุณยังคงยึดหลัก 

‘ก้าวทีละก้าว’ ก็อาจสู้เขาไม่ได้ 

ผมจะเล่าอะไรให้ฟัง…

ผมได้ยินค�าว่า...

‘ก้าวทีละก้าว’ 

‘ค่อยๆ ท�าไป’ 

‘ไม่รีบ’ 

ฯลฯ

มานักต่อนัก เป็นสิ่งท่ีขัดแย้งในใจ แต่ก็ต้องอธิบายให้เข้าใจ (แม้ต้องพูดหลาย

รอบก็ตาม) 

งานที่ผมท�าอยู่นอกเหนือจากงานประจ�าก็คือ การให้ค�าปรึกษาด้านการตลาด 

บางบริษัทเห็นความส�าคัญและเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงข้อดีของการท�าดิจิตอล 

มาร์เก็ตติ้ง บางบริษัทยังไม่ค่อยเข้าใจนัก และมักมีความเช่ือส่วนบุคคลท่ีต้อง

ปรับจูนกันบ่อยครั้ง

มาดูตัวอย่าง (บางส่วน) กัน
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ความเชื่อ : ค่อยๆ ท�าไป ไม่ต้องรีบ เดี๋ยวใครสนใจเขาก็กดไลค์เอง

ความจริง : โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ รายได้ของผู้พัฒนาหรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นเจ้าของโซเชียลมีเดียคือ 

การขายโฆษณา ถ้าคุณอยากให้คนเห็นคุณมากเท่าไร คุณก็ต้องจ่ายมากเป็น ‘เงาตามตัว’  

การตัดสินใจลงโฆษณากับสื่อโซเชียลมีเดียแม้จะด้วยงบประมาณต�่าสุด สามารถช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้า

หมายได้ เพิ่มยอดไลค์เพจ ไลค์โพสต์ได้ดีกว่าการปล่อยให้คนมาเห็นเองชนิดที่ว่า ‘ไม่เห็นฝุ่น’ หรือเทียบกัน

ไม่ได้ สรุป อยากได้ยอดไลค์ต้องจ่ายนะครับ

ความเชื่อ : เว็บไซต์ไม่จ�าเป็น ใช้แค่สื่อโซเชียลมีเดียก็ขายของได้ 

ความจริง : แบ่งเป็น 2 เรื่อง เรื่องแรก เว็บไซต์ยังจ�าเป็นกับยุคนี้ไหม สมัยก่อนบริษัทไหนมีเว็บไซต์เป็น

ของตัวเองคนจะมองว่าเป็นบริษัทท่ีมีความม่ันคง น่าเชื่อถือ ยุคนี้ก็ยังมีความเชื่อเช่นน้ันอยู่ เร่ืองที่ 2 แค่

สื่อโซเชียลมีเดียก็ขายของได้แล้ว ค�าตอบก็คือ ใช่ครับ ขายของได้ แต่ถ้าจู่ๆ โซเชียลมีเดียนั้นๆ ปิดตัวลง  

คุณจะท�าอย่างไรต่อ เทงบโฆษณาไปก็มาก ค่าท�าคอนเทนต์กราฟิกเสียไปก็ไม่ใช่น้อย ข้อความที่คุยกับ

ลูกค้าก็อยู่ในกล่องข้อความบนโซเชียลมีเดียทั้งหมด แล้วจะท�ายังไงกันต่อ ผมว่า... งานนี้ก�าขี้ย่อมดีกว่าก�า

ตดแน่นอน อย่าประมาท

ความเชื่อ : คนส่วนใหญ่ใช้เฟซบุ๊ค เราท�าแต่แฟนเพจก่อนก็ได้ แล้วค่อยพัฒนาไปแบบอื่น 

ความจริง : คนส่วนใหญ่ที่คุณว่าคือ ‘กลุ่มเป้าหมายหลัก’ ของคุณหรือเปล่า ถ้ามั่นใจว่าใช่วันฮันเดร็ด

เปอร์เซ็นต์ก็ท�าตามนั้น แต่ถ้ายังไม่แน่ใจ... การเลือกใช้เครื่องมือที่หลากหลายคุ้มค่ากับการลงทุนอย่างมาก 

และการใช้คอนเทนต์เดียวกับหลายๆ เครื่องมือก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเลยสักนิด

ความเชื่อ : ถ่ายภาพ ท�าอาร์ต แล้วก็เขียนกันไปเองก่อนประหยัดงบ  

ความจรงิ : รสนยิมเป็นสิง่ทีค่นยคุนีใ้ฝ่หา การสร้างคอนเทนต์ (ภาพ + เนือ้หา) ท่ีได้คณุภาพจะดึงดูดใจคน

ได้มากกว่า หากคุณมีสกิลข้างต้นมาก็โชคดีไป แต่ถ้าไม่มี คุณก็มีสองทางเลือก คือ ไปลงเรียนคอร์สระยะสั้น  

กับปล่อยให้มืออาชีพท�างาน แบบไหนง่ายกว่ากันลองประเมินดูครับ
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ทั้งหมดน้ีคือค�าถามท่ีผมพบบ่อย แต่อธิบายไม่เคยเบื่อ เชื่อว่า... อ่านถึงตรงนี้ 

หลายๆ คนอาจมีค�าถามอื่นๆ อีกหลายค�าถามเก่ียวกับการพัฒนาธุรกิจสู่ยุค

ดิจิตอล 

ค�าตอบแบบรวมๆ ก็คือ ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไป อะไรๆ ก็ว่องไวไปเสียหมด 

พฤติกรรมผู้บริโภคจึงเปลี่ยนตามโลกไปด้วย

ดังนั้น ทุกธุรกิจจึงต้องใส่ใจกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นอันดับแรก 

พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกันครับ

ไม่ชอบรออะไรนานๆ  แอพฯ เปิดช้าพานหงุดหงิด / แอดมินไม่ยอมตอบ

เท่ากับไม่ใส่ใจลูกค้า

ไม่ชอบความยุ่งยากหยุมหยิม  ก่อนได้ส่วนลดต้องลงทะเบียนแจ้ง

อีเมล ใส่เบอร์โทร เพศ อายุ อาชีพ เงินเดือน ฯลฯ หยุมหยิม น่าร�าคาญ ไม่รับ 

ส่วนลดสบายกว่าเยอะ

อยากให้แบรนด์เอาใจ  บรกิารไม่ด ีหน้าบึง้ โดนประจานออกส่ือ (ออนไลน์) 

แน่ / ยกมือเรียกเช็คบิลแล้วท�าไมไม่มา นี่ข้าเป็นลูกค้านะเฟ้ย ! 

ชอบความสะดวกสบาย  ถามปุ๊บตอบปั๊บ / คลิกเดียวสมใจ

ซื้อน้อยแต่ต้องได้เยอะๆ  ฟังก์ชันการใช้งาน โปรโมชัน ส่วนลด ของแถม 

ต้องเพียบ
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ไม่ต้องไปมองถึงผู้บริโภคทั่วไปก็ได้ เพราะพฤติกรรมของตัวเราก็ไม่ต่างกัน 

เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเคยต้องออกไปรอแท็กซี่ ตอนนี้แค่เปิดแอพฯ ก็เรียกรถมารับถึง

หน้าบ้านได้แล้ว สะดวกสบาย แถมยังมั่นใจว่าต้องได้รับบริการที่ดีชัวร์

Grab Taxi ช่วยท�าให้การเดินทางของเราสะดวกสบายขึ้น ทั้งยังมีบริการให้เลือก
มากมาย ทั้ง Taxi มอเตอร์ไซค์ และรถยนต์
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QueQ แอพฯ จองคิวร้านอาหาร ลดความเบื่อหน่ายจากการรอคิวได้
เยอะ NO MORE QUEQ LINE !

เบื่อรอคิวที่ร้านอาหาร 

ตอนนี้ก็มีแอพฯ จองคิว

ร้านอาหาร แจ้งเตือน

ล่วงหน้าก่อนถึงคิว ไม่

ต้องเสียเวลามุง แถมยัง

ฆ่าเวลาด้วยการชอปป้ิง

รอได้สบายๆ
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ที่ส�าคัญคือ อนาคตเทคโนโลยีล�้าๆ จากต่างประเทศจะยิ่งท�าให้เราสะดวกสบายมากขึ้นไปอีก  

เพราะตอนนี้ที่ต่างประเทศมีทั้ง...

โดรนบินเพื่อจัดส่งสินค้าทางอากาศจากอเมซอนที่ชื่อว่า Amazon Prime Air 

มีห้างสรรพสินค้าที่ไม่ต้องท�าอะไรนอกจากเปิดแอพฯ แล้วเดินตัวปลิวเข้าไปเลือกสินค้า ใส่ถุง 

เดินออกโดยไม่ต้องรอจ่ายสตางค์อย่าง Amazon Go 

ใกล้เข้ามาหน่อยก็ที่ญี่ปุ่น มีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Reji Robo เทคโนโลยีเครื่องคิดเงินอัตโนมัติใน

ร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตที่ดังมากในตอนนี้

ผมว่าอีกไม่นานเราคงได้เห็นเทคโนโลยีเทพๆ ที่เข้ามาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคนไทยในเร็ววันนี้

อย่างแน่นอน... เชื่อขนมกินได้เลย 
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Amazon ทดลองส่งสินค้าด้วยโดรนเป็นครั้งแรก โดยมีการปล่อยโดรนบินเพื่อจัดส่งสินค้าทางอากาศด้วย

โดรนของ Amazon Prime Air ในเมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ใช้เวลาในการส่งแค่ 13 นาทีเท่านั้น 
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Amazon Go บรกิารใหม่ของ Amazon ท่ีลกูค้าสามารถเดินตวัปลวิเข้าไปในร้าน จากนัน้กเ็ปิดแอพพลเิคชัน 

Amazon Go หยิบสินค้าลงตะกร้า แล้วเดินออกจากร้านโดยไม่ต้องท�าอะไร เพราะ Amazon Go จะตัด

เงินออกจากบัญชีลูกค้าแบบอัตโนมัติ 
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