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มิติแห่งการตลาดยุคใหม่ที่ MICERs ต้องรู้

BUSINESS WATCH
Beyond Experiences
เหนือกว่าประสบการณ์คือ
ความพิเศษเฉพาะบุคคล
THE INTELLIGENCE
พลังแห่ง Personalization...
ตอบโจทย์ ตรงจุด ประทับใจ
PEOPLE
เจาะแก่นความคิด ‘คุณวรวุฒิ อุ่นใจ’
แม่ทัพแห่งออฟฟิศเมทในยุคที่
ดิจิทัลคืออาวุธลับทางการตลาด
STARTUP
Fungjai สตาร์ทอัพที่มาเหนือกว่า
คำ�ว่าฟังเพลง...แต่ต้องฟังใจ
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Personalized
marketing
is really more of a psychological
analysis where you can really
understand the right language
and how to
reach a buyer.

JOSEPH COLE
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E D I TO R ’ S N OT E

ความซับซ้อนในความต้องการของผู้บริโภคกำ�ลัง
ได้ รั บ การตี ค วามใหม่ แ ละถู ก ให้ ค วามสำ � คั ญ
มากมายในเชิงการตลาด ซึ่งปัจจุบันเราสามารถ
พูดได้เลยว่า ยิ่งทำ�การตลาดให้เข้าถึงหัวใจของ
ผู้บริโภคได้มากเท่าไร โอกาสที่จะเป็นผู้ชนะทาง
ธุรกิจยิ่งเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้คุณมากขึ้นเท่านั้น
การตลาดแบบ Personalization ที่สามารถ
สร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลนัน้ จึงกำ�ลังกลาย
เป็นทัพหน้าแห่งอุตสาหกรรมไมซ์ในเวลานี้ โดย
เฉพาะในกลุม่ คนรุน่ ใหม่ซงึ่ มีความต้องการ ‘ความ
พิ เศษเฉพาะตน’ มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ ซึ่ ง นิ ต ยสาร
ฟอร์บส์ (Forbes) ได้ประเมินไว้ว่าในปี 2568 จะมี
ประชากร Gen Me (หรือ Millenial) สัดส่วน
มากกว่า 3 ใน 4 ของตลาดแรงงานโลก และจาก
การสำ�รวจความคิดเห็น 2018 Accenture Personalization
Pulse Check Survey ระบุว่า 90% ของผู้บริโภค
จะนิ ย มสิ นค้ า และบริ ก ารที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ราย
ละเอียดเฉพาะตัวของคนคนนั้นได้และพร้อมที่จะ
ตอบสนองความต้องการในด้านสินค้าและบริการ
ที่มีความแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป
ความเฉพาะตัวคือสิ่งที่สร้างความพิเศษ...
และความพิเศษน�ำไปสูค่ วามแตกต่าง น�ำไปสูก่ าร
มองผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ใช่เพียงผูบ้ ริโภคอีกต่อไป แต่เขา

คือมนุ ษ ย์ ที่ มี ค วามแตกต่ า งหลากหลาย มี
ความลึกซึ้ง ละเอียดอ่อน และกลายเป็นโจทย์ที่
นักการตลาดยุคใหม่ไม่ควรมองข้าม
เมื่อธุรกิจไมซ์เป็นธุรกิจให้บริการ การสร้าง
ประสบการณ์ พิ เ ศษให้ กั บ ลู ก ค้ า ซึ่ ง ผ่ า นการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) จนสามารถ
วางแผนการตลาดเฉพาะรายบุคคลได้ จึงเป็น
หัวใจสำ�คัญทีจ่ ะพาเราไปสูเ่ ป้าหมายแบบ quick win
และใน MICE Intelligence E-magazine ฉบับนี้
คุณจะได้เห็นว่าพลังของ Personalization นั้นมีอยู่
จริงแทบในทุกธุรกิจ...ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจไมซ์

จารุวรรณ สุวรรณศาสน์
ผู้อำ�นวยการ
MICE Intelligence and Innovation Department

สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)
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Color Does Matter

Sephora ใช้ ‘ตะกร้าช้อปต่างสี’ สื่อความ
ในใจจากลูกค้าถึงพนักงานขาย

Capture the movement of MICE
Tech & Trends from all over the world

Go Vegan!

บางทีเราไม่จำ�เป็นต้องใช้เครื่องมือสุดไฮเทคเพื่อ
อ่านใจลูกค้าว่าต้องการอะไรก็ได้ แค่รู้จักปรับใช้
สิ่งของธรรมดาที่คุ้นหูคุ้นตาอยู่แล้วก็พอ อย่างที่
Sephora ร้านขายเครือ่ งสำ�อางขวัญใจสาวๆ ทีจ่ ดั
‘ตะกร้าสองสี’ ไว้ให้ลกู ค้าได้เลือกใช้หากลูกค้าคน
ใดเลือกหยิบตะกร้า ‘สีดำ�’ พนักงานขายจะรู้เลย
ว่า พวกเขาและเธออยากช้อปปิ้งชิลๆ ด้วยตัวเอง
แต่ถ้าใครหยิบ ‘สีแดง’ ถือเดินเลือกซื้อสินค้าทั่ว
ร้าน เป็นการส่งสัญญาณกลายๆ ให้พนักงานขาย
เข้าใจว่า อยากได้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับสินค้า หลัง
จากนั้นพนักงานขายจะเดินเข้าไปประกบเพื่อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าทันที ไอเดียแบบนี้ MICERs
คงต้องลองมองไปรอบๆ ตัวบ้างแล้วว่า มีของ
ธรรมดาๆ อะไรทีจ่ ะหยิบมาพัฒนาเป็น ‘นวัตกรรม’
ให้แขกผู้ร่วมงานร้องว้าวได้บ้าง

Hilton เปิดห้องพักหรูเอาใจชาววีแกนโดยเฉพาะ

Climate Checked
อีเวนต์ปล่อย CO2 มากแค่ไหน
เช็กผ่านออนไลน์แสนสะดวก

ลูกค้าสมัยนีเ้ ป็นกลุม่ Niche มากขึน้ เรือ่ ยๆ ธุรกิจ
ไหนอยากสร้ า งสายสั ม พั นธ์ ที่ ดี กั บ ลู ก ค้ า จึ ง
จำ�เป็นต้องใส่ใจในรายละเอียด และต้องทำ�การ
ตลาดเพื่อเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของพวกเขาให้ได้
เช่นเดียวกับเชน Hilton ในสหราชอาณาจักรทีไ่ ด้
เปิดตัวห้องพักสุดหรู ‘Vegan Suite’ เพือ่ ชาววีแกน
โดยเฉพาะ ณ สาขา Bankside ในกรุงลอนดอน
ชาววีแกนหลีกเลี่ยงการกินหรือใช้ของที่ทำ�
มาจากส่วนประกอบของสัตว์ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ดังนัน้ แทบทุกสิง่ ทุกอย่างทีใ่ ช้ในห้องพัก
แห่งนี้ ตัง้ แต่เฟอร์นเิ จอร์ พรม เครือ่ งนอน รวมถึง
อาหารที่เสิร์ฟ จะไม่มีส่วนประกอบของสัตว์อยู่

อย่างแน่นอน โดยทางโรงแรมได้เลือกวัสดุพเิ ศษมา
ใช้โดยเฉพาะ เช่น คีย์การ์ดทำ�จาก Pinatex หรือ
หนังเทียมใยสับปะรด พืน้ ห้องใช้ไม้ไผ่ หมอนมีไส้
หลายแบบแต่ไม่ใช้ขนสัตว์แน่ๆ ของใช้ในห้องนำ�
ก็จดั วางผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและไม่เคย
นำ�ไปทดสอบกับสัตว์เด็ดขาด
เรียกได้วา่ Hilton กำ�ลังมาถูกทาง เพราะตอนนี้
กระแสวีแกนกำ�ลังมาแรงทั่วโลก เห็นได้จากยอด
เสิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับวีแกนบน Google ในปีที่แล้วที่
สูงกว่าปี 2559 ถึง 35% ซึ่งกระแสวีแกนน่าจะเป็น
อีกเทรนด์นา่ สนใจสำ�หรับ MICERs ทีน่ �ำ ไปต่อยอด
การจัดงานของตัวเองได้

‘สิ่ ง แวดล้ อ ม’ ยั ง อยู่ ในความสนใจของทั้ ง ฝั่ ง
ผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ซึ่งรวมถึงธุรกิจไมซ์ ที่
มุ่งมั่นแสดงให้โลกเห็นว่าใส่ใจกับผลกระทบที่มี
ต่อสิง่ แวดล้อมมากขนาดไหน ล่าสุดเกิดทางเลือก
ใหม่ทช่ี ว่ ยให้บรรดาออร์แกไนเซอร์สามารถประเมิน
คร่าวๆ ล่วงหน้าได้วา่ งานอีเวนต์ทจ่ี ะจัดนัน้ จะปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากน้อยแค่ไหน
เพื่อหาวิธีลดการปล่อยก๊าซดังกล่าวเสียแต่เนิ่นๆ
ตัวช่วยที่ว่าคือ ‘เครื่องคำ�นวณสภาพอากาศ
ออนไลน์’ (Online Climate Calculator) ที่ Congress
Center Basel (CCB) ได้รว่ มพัฒนากับ CO2OL โดย
ออร์แกไนเซอร์ต้องป้อนข้อมูลต่างๆ เข้าไป เช่น
สถานทีจ่ ดั งาน เครือ่ งอำ�นวยความสะดวก การจัด
บริการอาหาร การเดินทาง การใช้พลังงานและน�ำ
และอื่นๆ ก่อนที่ระบบออนไลน์จะคำ�นวณอัตรา
การปล่อยก๊าซทั้งหมดและต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ออกมา ซึ่งหน่วยงานที่พัฒนาระบบนี้คาดหวังว่า
จะช่ ว ยให้ ส ามารถจั ด งานอี เวนต์ ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น
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Learning Loop
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องประชุมด้วยเกม VR

ออร์แกไนเซอร์จัดงานประชุมที่อยากสร้างสีสัน เพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ
ให้กับผู้ร่วมประชุมอาจสนใจแกดเจ็ตสนุกๆ ‘Infinite Loop’ เทคโนโลยี
เสมือนจริง (Virtual Reality) ที่จะมาพลิกโฉมการประชุมแบบเดิมๆ ให้
กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมกลุ่ม
ใหญ่ได้เล่นวิดีโอเกมแบบ VR ที่คนเล่นจะต้องใช้ทักษะการสื่อสารและ
การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเต็มที่ เช่น เกม escape room ต้องร่วมกันช่วย
คนที่ติดอยู่ในโลกเสมือนจริง โดยผู้ร่วมประชุมแต่ละคนจะผลัดกันใส่
อุปกรณ์ VR เพื่อพาผู้ร่วมทีมไปยังห้องเสมือนจริงแต่ละห้อง คนสวม
อุปกรณ์จะต้องบรรยายสถานการณ์ให้ผู้ร่วมทีมคนอื่นๆ ฟัง เพื่อระดม
สมองกันแก้ปญ
ั หาให้ส�ำ เร็จ นอกจากเกมนีแ้ ล้ว ยังมีอกี หลายเกมให้เลือก
เล่น เหมาะสำ�หรับการประชุมที่อยากได้กิจกรรมแนวระดมสมองแก้
ปัญหาต่างๆ

Customer Is The Real God

จะเป็นอย่างไรหากแขกสามารถกำ�หนดราคาห้องพักได้เอง

‘ลูกค้าคือพระเจ้า’ คือวรรคทองที่คนทำ�งานบริการยึดเป็นหลักการทำ�งาน และกลยุทธ์ล่าสุดของโรงแรม ‘Soul Community Planet’ (SCP)
ใน Colorado Springs ของสหรัฐอเมริกายิ่งแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันลูกค้ากำ�ลังมีอำ�นาจมากขึ้น เมื่อโรงแรมออกโปรแกรมพิเศษให้ลูกค้า
ที่เข้าพักตัดสินใจได้ว่าควรจ่ายค่าที่พักเท่าไร โดยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจระหว่างที่พักในโรงแรม
ผู้บริหารของโรงแรมบอกว่า กลยุทธ์นี้ทำ�ให้แขกมีอำ�นาจเต็มที่เรื่องค่าห้องพัก แต่ขณะเดียวกันโรงแรมก็ได้รับฟังฟีดแบ็กต่างๆ เพื่อจะได้
นำ�ไปปรับปรุงพัฒนาบริการให้ดีขึ้น โดยค่าห้องพักแนะนำ�จะอยู่ที่ประมาณ 100-200 ดอลลาร์สหรัฐต่อคืน ขึ้นอยู่กับฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งเป็น
กลยุทธ์แบบ Win-Win กันทัง้ สองฝ่าย และจากไอเดียนี้ ธุรกิจอีเวนต์อาจจะนำ�มาใช้ส�ำ หรับการกำ�หนดราคาตัว๋ เข้าร่วมงานอีเวนต์ได้เช่นเดียวกัน

Change for Good
ห้องสมุด-โอเพ่นสเปซทั่วโลกแห่ปรับตัวรับไลฟ์สไตล์คนยุคดิจิทัล

การแนะนำ�สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมแปลกใหม่ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูร้ ว่ มประชุม ดูจะเป็นอะไรทีพ่ เิ ศษมากขึน้ และสามารถมัดใจ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้ ยุคนีถ้ า้ ไม่รจู้ กั ปรับตัว ปรับทิศทางธุรกิจให้สอดคล้อง
กับความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค บอกได้เลยว่าอยู่ยาก ดูอย่าง
ห้ อ งสมุ ด หลายแห่ ง ทั่ ว โลกที่ ต อนนี้ เขาก็ กำ � ลั ง ปรั บ ตั ว เช่ นกั น จาก
บรรยากาศเก่าๆ เต็มไปด้วยชัน้ หนังสือและโต๊ะอ่านหนังสือให้แต่ละคนใช้
เวลาในบรรณพิภพของตัวเองอย่างเงียบๆ วันนี้กลับปรับเปลี่ยนการจัด
พืน้ ที่ เพือ่ ให้ผคู้ นมาใช้เวลาพบปะพูดคุยและทำ�กิจกรรมหลากหลายร่วม
กัน โดยมีทั้งโซนสำ�หรับคนที่อยากอ่านหนังสือเงียบๆ โซนพักผ่อน และ
โซนจัดกิจกรรม
นอกจากนี้ ห้องสมุดบางแห่งได้หยิบเอาแนวคิด Personalization มาใช้
เช่น ห้องสมุดประชาชน Brooklyn ในสหรัฐอเมริกา ที่มีบริการ Bklyn
BookMatch แนะนำ�หนังสือให้ผู้ใช้บริการ ซึ่งยึดจากข้อมูลหนังสือที่อ่าน
นักเขียนทีช่ อบ ภาพยนตร์และรายการทีวที สี่ นใจ เกมทีเ่ ล่น เรือ่ ยไปจนถึง
สถานที่ท่องเที่ยว และข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการให้ไว้ โดยทีมบรรณารักษ์
จะวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ก่อนจะส่งรายชื่อหนังสือต้องอ่านกลับไปให้
ภายใน 1 สัปดาห์
4
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Online Benefits

อีเวนต์ระดับโลกใช้สื่อออนไลน์วัดความปังของงาน

ในเมือ่ สือ่ ออนไลน์เข้ามามีบทบาทกับคนยุคนี้ คนจัดอีเวนต์กต็ อ้ งหยิบมา
ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ จากที่เคยวัดผลความสำ�เร็จการจัดงานด้วยข่าวที่
เผยแพร่ในสือ่ สิง่ พิมพ์ ทีวี หรือวิทยุ ก็ตอ้ งหันมาประเมินความสำ�เร็จจาก
สือ่ ออนไลน์ให้มากขึน้ อีก และเพราะเข้าใจถึงความสำ�คัญของสือ่ ออนไลน์
EICMA มหกรรมแสดงมอเตอร์ไซค์ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้หันมาวัดผล
ความสำ�เร็จด้วยการเก็บข้อมูลที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง เช่น
จำ�นวนชิ้นงานที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
ของงาน ผู้เข้าชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในช่วงเวลาการจัดงาน ยอด
โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กของ EICMA ยอดชมคลิปในยูทูบ ยอดผู้ติดตาม
และการโพสต์รูปภาพและวิดีโอบนอินสตาแกรม เป็นต้น
การเก็บข้อมูลแบบนี้ทำ�ให้ผู้จัดงานได้เห็นฟีดแบ็กทันที แถมยังช่วย
ชดเชยการเผยแพร่ขา่ วสารผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์ทคี่ อ่ ยๆ หายไปจากตลาดอย่าง
รวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วย

PERSONALIZATION
TRENDS for 2019
เทรนด์ Personalization แบบไหนกำ�ลังมาในปี 2019

VOICE
ผู้บริโภคสนใจใช้ระบบ ‘เสียง’ เพื่อมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ของแบรนด์ ค้นหาข้อมูล และซื้อสินค้ามากขึ้น ผลการ
สำ�รวจจาก Voice.com พบว่า เสียงคนจริงๆ จะได้รับความ
นิ ย มมากกว่ า เสี ย งที่ ดั ด แปลงหรื อ แต่ ง ขึ้ น มาจากระบบ
คอมพิวเตอร์

ADAPTIVE
WEBSITE
เว็บไซต์ทีป่ รับเปลีย่ นองค์ประกอบบนหน้าเว็บให้สอดคล้อง
กับความต้องการและความสนใจของผูช้ มแต่ละคนจะได้รบั
ความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

AI
นักการตลาดดิจิทัลจะหันมาใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสรรค์
สร้ า งข้ อ เสนอแบบ Personalization ในการทำ � โฆษณา
ออนไลน์มากขึ้น

AR
TECHNOLOGY
FACIAL
REACTIONS
การแสดงออกทางใบหน้ า จะมีอิท ธิพ ลต่ อ การน�ำเสนอ
ข้อแนะนำ�และประสบการณ์แบบ Personalization ให้แก่
ผู้บริโภคมากขึ้น แบรนด์จะมีการเก็บข้อมูลด้านนี้เพื่อนำ�ไป
ประกอบการพิจารณาว่าควรนำ�เสนอสินค้าและประสบการณ์
รูปแบบไหนให้กับผู้บริโภคแต่ละราย

นักการตลาดจะนำ�เสนอประสบการณ์ที่ผสมผสานระหว่าง
โลกแห่งความจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกัน (AR) ให้แก่
ลูกค้าผ่านทางสมาร์ตโฟนมากขึ้น เช่น บริษัทเครื่องสำ�อาง
แห่งหนึง่ เคยทำ�แอปพลิเคชัน AR ทีใ่ ห้ลกู ค้าทดลองแต่งหน้า
ผ่านแอป ก่อนจะเลือกซือ้ สินค้า หรือแบรนด์จะมอบข้อเสนอ
พิเศษให้ลูกค้า
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Beyond
Experiences
ยิ่งสร้างประสบการณ์เฉพาะตัวได้มากขึ้นเท่าไร
ยิ่งเติมความประทับใจให้งานอีเวนต์ได้มากขึ้นเท่านั้น
โลกยุ ค ใหม่ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว
ยากจะปฏิ เ สธได้ เ ลยว่ า ผู้ ร่ ว มงานอี เวนต์ ยุ ค นี้
ต่างต้องการประสบการณ์ตรงและมีความเฉพาะตัว
มากขึ้นในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ
แสดงความคิดเห็น การได้ลงมือลงแรงร่วมทำ�
อะไรสักอย่างด้วยตัวเองในอีเวนต์ที่เข้าร่วม
เมื่อเรามีข้อมูลมากมายมหาศาล หากเรา
รู้ จั ก นำ � ข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น มาวิ เ คราะห์ ต่ อ ยอด
ใช้ประโยชน์ เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้ตรง
จุดและตรงใจ เทรนด์การตลาดแนว Personalization
จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ จ ะมาพลิ ก โฉมทุ ก ธุ ร กิ จ รวมทั้ ง
ธุรกิจไมซ์
ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ธุรกิจไมซ์จำ�เป็นต้องเดิน
เกมรุกมากกว่าเดิม ทิศทางการตลาดไม่ได้มอง
ลูกค้าเป็นเพียง ‘customer’ อีกต่อไป แต่มองว่า
ลูกค้าทุกคนคือ ‘human’ มีความซับซ้อน มีความ
6
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ละเอียดอ่อนเฉพาะบุคคล
การสร้างประสบการณ์ที่ออกแบบขึ้นมาเป็น
พิเศษสำ�หรับลูกค้าจึงกำ�ลังได้รับความนิยมมาก
ขึ้นเรื่อยๆ Accenture บริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
เคยทำ�ผลสำ�รวจเมื่อปี 2561 พบว่า ผู้บริโภคชาว
อเมริ กั น เกื อ บ 50% ปรารถนาซื้ อ สิ นค้ า จาก
แบรนด์ที่พยายามสร้างประสบการณ์เฉพาะให้
กับลูกค้า
ด้วยเหตุนี้ แบรนด์ชั้นน�ำระดับโลกต่างให้
ความส�ำคัญกับเรื่องนี้อย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่
ผ่านมา ดังเช่น ‘อาดิดาส’ (Adidas) สปอนเซอร์
ขาประจ�ำของ ‘บอสตัน มาราธอน’ (Boston
Marathon) ซึ่ ง เน้ น การน�ำเสนอประสบการณ์
ดิจิทัลแปลกใหม่สุดพิเศษมาโดยตลอด และใน
การแข่งขันมา ราธอนเมื่อเดือนเมษายน 2018
ก็ได้จดั แคมเปญ ‘Here to Create Legend’ งานนี้

หยิบเทคโนโลยีตัวไหน
มาเสริมศักยภาพ
งานอีเวนต์ดี?
มีเทคโนโลยีสุดทันสมัยหลายตัวที่
MICERs สามารถนำ�มาใช้ ซึ่งช่วยให้
เข้าใจหัวจิตหัวใจผู้ชมงานอย่าง
ลึกซึ้งมากขึ้น นำ�ไปสู่การมอบสินค้า
และบริการที่ตรงใจลูกค้าแต่ละคน
ได้อย่างดีเยี่ยมกว่าที่เคย

• INTERACTIVE ELECTRONIC ART

อาดิดาสร่วมกับพันธมิตรได้ท�ำคลิปวิดีโอแจก
นักวิ่งมาราธอนแต่ละคนโดยเฉพาะ โดยหลังจาก
การแข่ ง ขั น เสร็ จ สิ้ น เพี ย งไม่ กี่ ชั่ ว โมง นั ก วิ่ ง
มาราธอนราว 30,000 คนจะได้รับอีเมลเพื่อเข้าไป
ชมวิดีโอสุดพิเศษบันทึกผลงานการวิ่งของตัวเอง
วิ ดี โ อเหล่ า นี้ ไ ด้ ถู ก เผยแพร่ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
แคมเปญพิเศษนี้ของอาดิดาสด้วยเช่นกัน
แคมเปญนีป้ ระสบความสำ�เร็จอย่างล้นหลาม
นักวิ่งประมาณ 57% เข้าชมวิดีโอของตัวเอง และ
ราว 25% สามารถแชร์วิดีโอผ่านเฟซบุ๊ก มีผู้ร่วม
เข้าชมเว็บไซต์แคมเปญนี้ประมาณ 80,000 คน
สิ่งนี้ได้กลายเป็นมิติใหม่ของวงการวิ่งมาราธอน
ด้วยการบันทึกประสบการณ์ในรูปแบบวิดีโอและ
สร้ า งความประทั บ ใจให้ แ ก่ นั ก วิ่ ง ส่ ง ผลให้
แบรนด์เป็นที่จดจำ�ในเชิงบวก
ดังนั้น MICERs จึงต้องสร้างสรรค์งานอีเวนต์
ที่เ ปิ ด กว้ า งให้ แ ขกผู ้ เ ข้ า ร่ ว มงานได้ มีส ่ ว นร่ ว ม
ในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าพวกเขาจะต้องการอะไร
ออร์แกไนเซอร์ต้องจัดให้และพร้อมยืดหยุ่น ปรับ
เปลี่ ย นได้ ต ลอดเวลาเพื่ อ ตอบสนองทุ ก ความ
ต้องการให้ดีที่สุด ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานทั่วไป เช่น
เพิ่ ม พื้ นที่ ก ว้ า งขวางสะดวกสบายที่ ผู้ ร่ ว มงาน
สามารถนั่ ง ฟั ง วิ ท ยากรเงี ย บๆ ในบรรยากาศ
สบายๆ เป็นกันเอง บ้างก็อาจอยากรับประทาน
อาหารพร้อมกับฟังการบรรยายไปด้วยก็ได้ บาง
ส่วนอาจอยากที่จะแชร์ประสบการณ์กับผู้ร่วม
งานคนอื่นๆ ทั้งวิทยากร และผู้จัดงานเอง หรือ
อาจอยากสังสรรค์เพื่อสร้างคอนเนกชั่นช่วงท้าย
ของงาน เมื่อแขกได้สัมผัสประสบการณ์สุดแสน
ประทับใจ พวกเขาก็พร้อมบอกต่อแบบปากต่อ
ปาก หรือผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ สร้างการรับรู้
ในวงกว้าง
อย่างไรก็ตาม การมีปฏิสัมพันธ์ในอีเวนต์ใช่
จะจำ � กั ด อยู่ เพี ย งการใช้ เทคโนโลยี เข้ า มาช่ ว ย
เท่านั้น ลองสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม เราจะ

พบว่า ‘การเวิร์กช็อป’ ก็กลายเป็นกิจกรรมที่
กำ�ลังได้รับความสนใจจากผู้ร่วมการประชุมและ
อีเวนต์ต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเช่นกัน เพราะ
ประสบการณ์ ที่ สั ม ผั ส ได้ จ ริ ง ย่ อ มทรงคุ ณ ค่ า
มากกว่ า แค่ ม านั่ ง ฟั ง คนอื่ น บอกเล่ า เรื่ อ งราว
ต่างๆ เหมือนเดิมที่เคยเป็นมา
แทนที่จะปล่อยให้วิทยากรมาบรรยายบอก
เล่าประสบการณ์ยืดยาวคนแล้วคนเล่า ก็อาจ
ปรับเปลี่ยนมาเป็นการพูดคุยที่ใช้เวลาไม่นานนัก
พร้ อ มกั บ เพิ่ ม กิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ ทำ � ให้ ผู้ ร่ ว มงาน
สามารถเรียนรู้บทเรียนที่แปลกใหม่ด้วยตัวเอง
ประสบการณ์ ต รงแบบนี้ จ ะช่ ว ยสร้ า งภาพจำ �
ช่วยลดความเครียดและความเบื่อหน่ายของผู้
ร่วมงานได้อีกทางหนึ่ง
ถ้ า คิ ด จะเพิ่ ม กิ จ กรรมเวิ ร์ ก ช็ อ ปในอี เวนต์
หลัก ผู้จัดงานต้องเลือกสถานที่ที่มีพื้นที่กว้าง
ขวางเพี ย งพอให้ ผู้ ร่ ว มงานได้ พ บปะพู ด คุ ย ทำ �
กิจกรรมร่วมกันอย่างสะดวกสบาย บางทีอาจ
ต้องพาไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในชุมชนใกล้ๆ
กับสถานที่จัดงานหลักก็ได้
วั นนี้ … พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ไ ด้ เปลี่ ย นไปแล้ ว
ลู ก ค้ า งานอี เวนต์ ไม่ ว่ า จะเป็ น รู ป แบบไหนต่ า ง
ต้องการเป็น ‘คนพิเศษ’ และอยากให้ผู้จัดงาน
นำ � เสนอประสบการณ์ แปลกใหม่ ให้ กั บ ตั ว เอง
และเมื่อรู้เช่นนี้แล้ว MICERs ก็ต้องพร้อมจัดเต็ม
เช่นกัน!

ที่มา : https://helloendless.com/2019-event-trends/
https://www.entrepreneur.com/article/318596
https://www.rapiergroup.com/news/event-industrytrends-for-2019/

MICERs น่าจะทำ�ศิลปะดิจิทัลมาเรียกความ
สนใจของผู้ชมงานให้เข้ามาในพื้นที่ ก่อนเปิด
โอกาสให้พวกเขาได้มป
ี ฏิสม
ั พันธ์กบ
ั ภาพทีไ่ ด้เห็น
ซึง
่ ยิง
่ มีปฏิสม
ั พันธ์มากเท่าไร ก็ยง
่ ิ ทำ�ให้พวกเขา
จินตนาการความรู้สึกเมื่อได้ซื้อหรือใช้บริการ
นั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น

• CRYSTAL
เทคโนโลยีตรวจจับบุคลิกภาพของคนช่วยเก็บ
ข้อมูลสำ�หรับสร้างโปรไฟล์บค
ุ ลิกภาพของคน
ทำ�ให้ทำ�นายพฤติกรรม แรงจูงใจ และสไตล์
การสื่อสารได้

• PREDICTIVE SHOPPING
MIICERs สามารถนำ�นวัตกรรมนี้มาประเมิน
พฤติกรรมของผูซ
้ อ
้ื ผูป
้ ระกอบการทีม
่ าแสดง
สินค้า ช่วยให้ผจ
ู้ ด
ั งานรูว้ า่ ผูซ
้ อ
้ื ต้องการอะไรบ้าง
จะได้เตรียมงานตอบโจทย์ความต้องการราย
บุคคล และยังมีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม
หาคู่ค้า เพราะจะได้คัดเลือกคู่ธุรกิจที่เหมาะ
สมกันให้มาพบกัน

• FACEBOOK DEEP TEXT
เทคโนโลยี Deep Text ช่วยวิเคราะห์และแปล
ความหมายคำ�พูดของคนแต่ละคน และพา
พวกเขาไปพบกับสินค้าที่อยากซื้อหามาก
ที่สุดในตอนนั้น

• DEEPFACE
เทคโนโลยีสด
ุ ทันสมัยช่วยระบุตวั บุคคลในภาพถ่าย
พร้อมแนะนำ�ให้ผใ้ ู ช้งานแท็กคนรูจ้ ก
ั ได้อก
ี ต่างหาก
คนจัดงานสามารถใช้เทคโนโลยีนเ้ี พือ
่ ระบุตว
ั
ผูซ
้ อ
้ื หน้าใหม่ ทีก
่ �ำ ลังจะเดินมาทีบ
่ ธ
ู พร้อมดึง
ข้อมูลส่วนตัวของคนคนนั้นออกมาดูได้ทันที
ไม่ว่าจะเป็นความชอบ ไม่ชอบ สิ่งที่ต้องการ
วัตถุประสงค์ของการมางาน

ที่มา : Tradeshow Innovation Through Artificial
Intelligence, MBB Consulting Group
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Power of

Personalization
เจาะเทรนด์การตลาดยุคใหม่...
‘จับใจ’ ลูกค้ามากขึ้น

THE INTELLIGENCE

เมื่อ ‘Personalization’ หรือ
การทำ�ตลาดแบบรายบุคคล
กลายเป็นอีกคำ�ฮิตติดปากของนักการ
ตลาดยุคดิจิทัล เพราะเป็นกลยุทธ์
สำ�คัญอย่างหนึ่งที่ธุรกิจใช้สร้างความ
ประทับใจ เพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่ไป
พร้อมๆ กับรักษาฐานลูกค้าเดิมให้
เหนียวแน่นกับแบรนด์ต่อไป ด้วยการ
เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมใน
อดีตของลูกค้าเพื่อนำ�เสนอคอนเทนต์
และประสบการณ์เฉพาะสุดพิเศษ
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Personalization

กลยุทธ์นี้ หลายธุรกิจได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ช่วยให้สามารถนำ�เสนอสินค้า
และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดตรงใจมากขึ้น
ช่วยกระตุ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และลูกค้าได้รวดเร็วและ
ง่ายดายมากกว่าเดิม รวมถึงเพิ่มความพึงพอใจและทำ�ให้ลูกค้าต้องการ
ซื้อสินค้าหรือกลับมาใช้บริการซ้ำ�อีกครั้งแล้วครั้งเล่า

ตั ว อย่ า งคว ามส� ำ เร็ จ ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด มี ห ลาย
กรณี   โดยเฉพ าะบรรดาธุรกิจ E-commerce
ยักษ์ใหญ่ของโลก เช่น Amazon ที่ปรับรูปโฉม
โฮมเพจให้ เ หม าะและตรงกั บ ความสนใจของ
ลูกค้าแต่ละค น โดยใช้ข้อมูลการค้นหาข้อมูล
ความสนใจ การเลือกดูและซื้อสินค้าของลูกค้า
ในโลกออนไลน์ เพื่อแนะน�ำตัวเลือกสินค้าอื่นๆ
ที่ลูกค้าน่าจะสนใจซื้อในอนาคต
เช่นเดียวกับ Facebook ที่นอกจากเชื่อมโยง
คนในครอบครัว เพื่อนฝูง และผู้คนจากทั่วทุกมุม
โลกเข้าด้วยกันแล้ว ยังเป็นแพลตฟอร์มส�ำคัญ
เปิดโอกาสให้ แบรนด์ต่างๆ เข้าถึงลูกค้าหลาก
10
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หลายกลุ่มได้เพียงคลิกเดียว ด้วยการเลือกกลุ่ม
เป้ า หมายเพื่ อส่ ง ตรงโฆษณาของตั ว เองไปยั ง
กลุ ่ ม เป้ า หมา ยที่ ต ้ อ งการ ท� ำ ให้ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร
Facebook มองเห็นโฆษณาสินค้าต่างๆ ที่ตรง
กับสิ่งที่ตัวเองเพิ่งค้นหาหรืออ่านในโลกออนไลน์
เด้งขึ้นมาบนเพจ Facebook อย่างรวดเร็ว และ
กลายเป็ น สิ่ ง ปกติ ไ ปแล้ ว Personalized
Marketing จึงเป็นกลยุทธ์ที่แบรนด์จ�ำเป็นต้อง
มี เพื่ อ เอาช นะใจลู ก ค้ า ที่ พ ร้ อ มเทใจและ
เทกระเป๋าให้กับสินค้าหรือบริการที่น�ำเสนอ
สิ่งที่แบรนด์ธุรกิจต้องการเห็นคือ ผลลัพธ์ที่
ตีมูลค่าออกม าเป็นเงินได้ และประโยชน์อื่นๆ

แบรนด์ได้อะไรจาก Personalized Marketing?
นอกเหนื อ จากตั ว เงิ น เพื่ อ ตอกย�้ ำ ให้ เ ห็ น ว่ า
Personalized Marketing เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
แบรนด์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ในประเด็ น นี้ Gartner
บริษัทวิจัยการตลาดเทคโนโลยี เคยประเมินว่า
ในปี 2561 ที่ ผ ่ า นมา บริ ษั ท ที่ ทุ ่ ม เทกั บ เรื่ อ ง
Personalization ทุ ก รปแบบอย่ า งเต็ ม ที่ จ ะ
มียอดขายสูงกว่าบริษัทที่ไม่ได้ท�ำประมาณ 20%  
ตั ว เลขนี้ ถื อ ว่ า สู ง มากพอที่ จ ะท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ใด
บริษัทหนึ่งอยู่เหนือคู่แข่งได้เลยทีเดียว
เช่นเดียวกับผลส�ำรวจ A Demand Metric
เมื่อปี 2559 ที่พบว่า 80% ของนักการตลาดบอก
ว่าคอนเทนต์แบบเฉพาะบุคคล (Personalized
Content) มีประสิทธิภาพมากกว่าคอนเทนต์ที่
ไม่เฉพาะเจาะจง (Unpersonalized Content)  
อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง มี อี ก หลายธุ ร กิ จ ที่ อ าจไม่ ไ ด้
น�ำเสนอคอนเทนต์แบบเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก
ขาดเทคโนโลยี ไม่มีข้อมูลจ�ำเป็นที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ หรือบ้างก็คิดว่ายากเกินไป และไม่
เข้าใจประโยชน์ของกลยุทธ์การตลาดแบบนี้
ทว่ า ในโลกที่ เ ทคโนโลยี ก ้ า วหน้ า อย่ า ง
รวดเร็ว ต้นทุนลดลง มีความแพร่หลาย และเข้า
ถึงกลุ่มคนได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าธุรกิจไหนก็ไม่ควร
มองข้ามพลังของ Personalized Marketing เป็น

อั น ขาด Evergage บริ ษั ท ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น  
Personalization แบบเรียลไทม์บนโลกออนไลน์
ระบุในผลส�ำรวจ ‘Trends in Personalization’
เมื่ อ ปี 2560 ถึ ง พลั ง ของกลยุ ท ธ์ นี้ ว ่ า นั ก การ
ตลาดประมาณ 96% เห็นตรงกันว่า การท�ำตลาด
แบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคลช่วยกระชับความ
สัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และลูกค้าให้แนบแน่น
มากขึ้น และ 88% ยอมรับว่า ธุรกิจมีผลการ
ด� ำ เนิ น งานที่ ดี ขึ้ น หลั ง การท� ำ แคมเปญแบบ
Personalization
นักการตลาดได้อาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวช่วย
ให้พวกเขาท�ำงานตามกลยุทธ์นี้ได้อย่างสะดวก
ลื่นไหล ทั้งการใช้ระบบวิเคราะห์ท�ำนาย การใช้
ระบบอั ล กอริ ทึ ม ที่ พั ฒ นามาเป็ น พิ เ ศษ เพื่ อ
แนะน� ำ สิ น ค้ า และบริ ก าร และน� ำ เสนอ
ประสบการณ์ พิ เ ศษเฉพาะลู ก ค้ า รายบุ ค คล
ตั ว อย่ า งเช่ น Netflix ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารสตรี ม มิ่ ง สื่ อ
บันเทิง ที่ใช้อัลกอริทึมขันสูง เรียนรู้ความชอบ
พฤติ ก รรมการดู ข องผู ้ ช มจากภาพยนตร์ ซี รี ส ์
และรายการบันเทิงอื่นๆ ที่ผู้ชมก�ำลังดูอยู่ ท�ำให้
สามารถแนะน�ำเนื้อหาอื่นๆ ที่ผู้ชมน่าจะสนใจ
ช่วยให้ผู้ใช้งานเจอเนื้อหาใหม่ๆ ที่ตรงกับรสนิยม
ซึ่ ง บางครั้ ง อาจไม่ เ คยคิ ด มาก่ อ นว่ า ตั ว เอง

จะชอบก็ได้
		หรืออย่างกรณีของไลน์ (LINE) แอปพลิเคชัน
ยอดนิยมของคนไทย ที่มีบริการ Line Official
Account ส�ำหรับองค์กร เปิดโอกาสให้องค์กร
ต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
ได้โดยตรง นอกจากการส่งข้อความสู่สมาชิก
ทั้งหมดแล้ว องค์กรยังสามารถเลือกส่งข้อความ
โปรโมชั่น สินค้าและบริการต่างๆ ถึงผู้ใช้บริการ
รายคนโดยเฉพาะได้อีกด้วย โดยวิเคราะห์จาก
ข้ อ มู ล ของสมาชิ ก เช่ น สถาบั น การเงิ น อาจ
ส่ ง ตรงข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สิ น เชื่ อ ประกั น รถยนต์
ให้กับสมาชิกที่มีรถยนต์ เป็นต้น
ส�ำหรับธุรกิจไมซ์เองก็สามารถใช้ไลน์หรือ
แอปพลิเคชันอื่นๆ เพื่อประโยชน์ด้านธุรกิจ ด้วย
การเก็ บ ข้ อ มู ล ของผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร และน� ำ เสนอ
บริการแบบเฉพาะให้กับลูกค้า เช่น การส�ำรวจ
ความคิดเห็นต่อการจัดอีเวนต์ การแจ้งเตือนการ
จัดงาน การแนะน�ำเส้นทางการเดินทาง และ
อื่นๆ อีกมากมาย
จากข้อพิสูจน์เหล่านี้ ท�ำให้ Personalized
Marketing กลายเป็นอาวุธส�ำคัญที่ธุรกิจใช้เพื่อ
สร้างความประทับใจกลุ่มเป้าหมาย และตรึง
พวกเขาให้อยู่กับแบรนด์ให้นานที่สุด
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เมื่อ ‘ลูกค้า’ คือผู้ชี้ชะตา ‘อีเวนต์’

หมดสมัยแล้วที่ออร์แกไนเซอร์จะเป็นผู้ก�ำหนดวิถีความเป็นไปของอีเวนต์ แต่ต้อง
ปล่อยอ�ำนาจและหน้าที่นี้ให้กับ ‘ลูกค้า’ หรือผู้ร่วมงานอีเวนต์แทน เพราะตอนนี้
Personalization ก�ำลังมีบทบาทส�ำคัญที่จะสร้างประสบการณ์สุดประทับใจให้
กับแขกผู้ร่วมงานอีเวนต์
ยิ่งเมื่อผนวกกับความล�้ำสมัยของเทคโนโลยีแบบอินเตอร์แอ็กทิฟ ไลฟ์สตรีมมิ่งหรือการถ่ายทอด
สดออนไลน์ รวมถึงพลังของโซเชียลมีเดีย ก็ยิ่งท�ำให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่
มากกว่าเดิม และท�ำให้อีเวนต์มีแขกร่วมงานกลุ่มใหญ่มากกว่าเดิม ทั้งคนที่เดินทางมายังสถานที่
จริง และคนที่เข้าร่วมงานทางไกลผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
อีเวนต์และการประชุมยุคใหม่ไม่ใช่เวทีที่จะปล่อยให้วิทยากรมาร่ายยาวเรื่องราวที่ตัวเองรู้เพียง
ฝ่ า ยเดี ย วจนจบงาน ขณะที่ แ ขกผู ้ ร ่ ว มงานต้ อ งนั่ ง ฟั ่ ง กั น ตาปริ บ ๆ สนุ ก สนานบ้ า ง เบื่ อ หน่ า ยบ้ า ง
ขึ้นอยู่กับความน่าสนใจของหัวข้อและลีลาการน�ำเสนอของวิทยากร
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แต่ตอนนี้แนวคิด Personalization ท�ำให้
ออร์แกไนเซอร์ต้องเปิดกว้างทางเลือกต่างๆ ให้
กับผู้ร่วมงาน ทั้งปรับช่วงเวลาสัมมนาให้สั้นลง
มีหัวข้อที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
งานสามารถเลื อ กร่ ว มกิ จ กรรมได้ ต ามความ
สนใจของตัวเอง บางครั้งอาจจ�ำเป็นต้องหยั่ง
เสียงและระดมความคิดเห็นจากผู้ร่วมงานก่อน
จัดงานจริง หรือบางทีก็อาจจะระดมสมองกัน
แบบเรียลไทม์ เพื่ออภิปรายหัวข้อที่ทุกคนสนใจ
ร่วมกันแบบสดๆ
นอกเหนือจากเนื้อหาและกิจกรรมภายใน
งานซึ่ ง น่ า จะเรี ย กว่ า เป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ ของงาน
อีเวนต์หรือการประชุมแล้ว ออร์แกไนเซอร์ก็ควร
เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ร ่ ว มงานได้ เ สนอความคิ ด เห็ น
เรื่องอาหาร กิจกรรมสันทนาการ การท่องเที่ยว

ภายหลังการจัดงานด้วย
การสร้างทางเลือกแบบนี้จะช่วยกระตุ้นการ
มีส่วนร่วมในการประชุมและอีเวนต์ได้เป็นอย่าง
ดี เพราะผู้ร่วมงานกระตือรือร้นกับสิ่งที่พวกเขา
สนใจจริงๆ และยังรู้สึกด้วยว่าได้มีส่วนในการ
ก�ำหนดทิศทางความเป็นไปของงานตั้งแต่ต้น
จนจบ และส�ำคัญกว่านั้น เขาจะรู้สึกเลยว่าการ
จัดงานครั้งนี้เป็นงานที่ ‘ถูกใจ’ ตรงกับ ‘ความ
ต้องการ’ ของพวกเขาอย่างสมบูรณ์แบบ

นี่ล่ะพลังแห่ง
Personalization!

อ้างอิง : https://www.towerdata.com/blog/
what-is-the-difference-between-personalization
-and-customization
https://www.information-age.com/5-technologies
-improving-customer-experience-journey
-123468957/
https://www.mckinsey.com/business-functions/
marketing-and-sales/our-insights/what-shoppers
-really-want-from-personalized-marketing
https://www.forbes.com/sites/kateharrison/
2019/01/20/5-ways-artificial-intelligence-canimprove-your-marketing-plus-10-providersuggestions/#70a67c605697
https://www.beartai.com/news/itnews/189627
https://www.hotelnewsresource.com/article
103865.html
https://www.conference-news.co.uk/blogs/
how-enhance-event-experience-delegates
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บทเรียนจากธุรกิจ ‘ค้าปลีก’
เพราะใครๆ ก็อยากเป็น ‘คนสำ�คัญ’
‘ค้าปลีก’ เป็นธุรกิจหนึ่งที่น�ำแนวคิด Personalization ไปใช้อย่างกว้าง
ขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเสียงเรียกร้องจากบรรดา
ลู ก ค้ า ที่ ต ่ า งต้ อ งการสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ อ อกแบบพิ เ ศษมาเพื่ อ พวกเขา
โดยเฉพาะ และพร้อมจะจ่ายแพงกว่าให้กับแบรนด์ที่สนใจแนะน�ำสิ่งพิเศษๆ
ให้กับลูกค้าแต่ละราย ขณะเดียวกันก็จะรู้สึกผิดหวัง หากแบรนด์ไม่ให้ความ
ส�ำคัญกับการน�ำเสนอประสบการณ์ที่แตกต่าง แต่กลับมอบอะไรๆ ที่เหมือน
กันให้กับลูกค้าทุกคน ดังจะเห็นใน The 2017 State of Personalization
Report จัดท�ำโดย Segment ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล
ลูกค้า ซึ่งส�ำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคชาวอเมริกันจ�ำนวน 1,006 คน
เมื่อปี 2017 ที่ซื้อสินค้าออนไลน์ในช่วง 6 เดือนก่อนท�ำการส�ำรวจ พบ
ผลลัพธ์ที่น่าสนใจคือ

71%

54%

40%

ของผู้บริโภครู้สึกผิดหวัง เมื่อพบว่าแบรนด์ไม่
ได้ ส ร้ า งประสบการณ์ ก ารช้ อ ปปิ ้ ง แบบพิ เ ศษ
เฉพาะตัวให้กับพวกเขา

ของผู ้ บ ริ โ ภคคาดหวั ง ที่ จ ะได้ รั บ ส่ ว นลดพิ เ ศษ
ส�ำหรั บ พวกเขาโดยเฉพาะภายใน 24 ชั่ ว โมง
หลังจากพวกเขาส่งอีเมลหรือสมัครสมาชิก และ
32% คาดว่าได้รับส่วนลดภายใน 1 ชั่วโมง

ของผู้บริโภคชาวอเมริกันจะซื้อสินค้าแพงกว่า
ทีว
่ างแผนไว้เพราะพวกเขาได้สม
ั ผัสประสบการณ์
ช้อปปิ้งสุดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อพวกเขาโดย
เฉพาะ

44%

ของผู้บริโภคจะเป็นลูกค้าประจ�ำ หากธุรกิจท�ำให้
พวกเขารู้สึกว่าได้สัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้ง
แบบพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ

49%

ของนั ก ช้ อ ปจะซื้ อ สิ น ค้ า ที่ ไ ม่ คิ ด จะซื้ อ มาก่ อ น
หลั ง ได้ รั บ ค�ำแนะน�ำพิ เ ศษเฉพาะบุ ค คลจาก
แบรนด์

จากผลการศึกษานี้ ชาว MICERs สามารถน�ำมาใช้กับธุรกิจของตัวเองได้ โดยเฉพาะ
การท�ำตลาดออนไลน์ ที่จะต้องน�ำเสนอประสบการณ์สุดพิเศษแก่ลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจลูกค้า
เพื่อท�ำให้พวกเขาสัมผัสได้ถึง ‘ความใส่ใจ’ และ ‘การเป็นคนส�ำคัญ’
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ทำ�อย่างไรให้
Personalization
เข้าเป้า!
‘รู้จักลูกค้าของคุณ’
คือกฎเหล็กอย่างหนึ่งส�ำหรับ
นักการตลาด เพราะยิ่งรู้จักลูกค้า
มากเท่าไร ก็จะยิ่งเข้าใจพวกเขา
ยิ่งขายสินค้าและบริการให้ลูกค้า
ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะรู้ว่าเขา
หรือเธอต้องการอะไร แค่รู้จัก
ลูกค้าเป็นกลุ่มๆ ไม่พออีกต่อไป
แล้ว เพราะตอนนี้ ต้องรู้จักกัน
เป็นรายคน นี่เป็นเหตุผลที่ท�ำให้
การท�ำ Personalized Marketing
หรือการท�ำตลาดที่ออกแบบ
เนื้อหา สินค้า และบริการ โดย
ศึกษาจากพฤติกรรมและความ
สนใจของผู้บริโภคแต่ละราย
ก�ำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ
แต่จะท�ำอย่างไรจึงจะได้ผลดี
ที่สุดอย่างที่ใจคาดหวังไว้ก็เป็น
เรื่องท้าทายไม่น้อย การมีโซลูชั่น
Personalization ที่ดี
มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่จ�ำเป็นอย่างยิ่ง โซลูชั่นที่ดีต้อง
เป็นอย่างไรบ้าง มาดูกัน

ที่ ม า : https://www.evergage.com/blog/
what-to-look-for-in-personalization-technology-for-2019/

• รวบรวมข้อมูลทุกอย่างของลูกค้าไว้ที่เดียว
คิดจะน�ำเสนอประสบการณ์เฉพาะตัวให้กับลูกค้าแต่ละราย ธุรกิจก็ต้องเข้าใจลูกค้าคนนั้นๆ อย่าง
ลึกซึ้ง ซึ่งจะท�ำแบบนั้นได้ก็หมายความว่าจะต้องมี ‘ข้อมูล’ ต่างๆ อย่างละเอียดพอสมควร และ
ที่ส�ำคัญคือ โซลูชั่น Personalization ที่ดีจะต้องเก็บข้อมูลทุกอย่างของลูกค้าไว้ในที่เดียวกัน เพื่อ
สามารถน�ำข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อหาสินค้าและบริการที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละคน
• เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึก
โซลูชั่น Personalization ที่ดีจะเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ท�ำให้ธุรกิจสามารถน�ำเสนอสินค้า
หรือบริการให้ลูกค้าทุกคนแม้แต่คนที่มาเป็นลูกค้าครั้งแรก หมายความว่าระบบต้องสามารถเก็บ
ข้อมูลพฤติกรรมของคนคนนั้นทั้งในอดีตหรือแม้แต่จะช่วงขณะนั้นได้ทันที เช่น หากเป็นเว็บไซต์
นอกจากจะดูว่าคนคนนั้นเปิดอ่านหน้าไหนแล้ว ต้องรู้ข้อมูลระยะเวลาที่ใช้ดูแต่ละหน้า การขยับ
เมาส์ หรือพฤติกรรมอื่นๆ ด้วย แค่นั้นยังไม่พอ ระบบต้องสามารถเชื่อมโยงพฤติกรรมเหล่านั้นกับ
ข้อมูลบนหน้าเพจที่ลูกค้าสนใจอ่าน เช่น ชื่อแบรนด์ คีย์เวิร์ด ประเภทสินค้าและบริการ เพื่อจะได้
วิเคราะห์ว่า ควรจะขายอะไรให้ลูกค้าต่อไป

• ส่งตรงสินค้าและบริการแบบ Personalized สู่หลายช่องทางด้วยแพลตฟอร์มเดียว
เมื่อโซลูช่ัน Personalization วิเคราะห์และประมวลผลต่างๆ ออกมาได้แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะต้องเลือก
ว่ า ควรจะน� ำ เสนอสิ น ค้ า และบริ ก ารผ่ า นช่ อ งทางไหนจึ ง จะถึ ง กลุ ่ ม เป้ า หมายได้ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น อีเมล, โฆษณาดิจิทัล, แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนหรือคอมพิวเตอร์,
เสิร์ชเอนจิ้น หรือช่องทางอื่นๆ การใช้แพลตฟอร์มเดียวบริหารจัดการข้อความที่จะส่งออกไปสู่กลุ่ม
เป้าหมาย จะท�ำให้การน�ำเสนอเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คงเส้นคงวามากกว่า

• ใช้ Machine Learning ฟันธงประสบการณ์ที่ดีที่สุดส�ำหรับลูกค้ารายคน
การท�ำ  Personalization ที่ได้ผล หมายถึง ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายตกลง ‘ซื้อ’ สินค้าและบริการ  
ที่ธุรกิจต้องการน�ำเสนอ ซึ่งจะไปถึงเป้าหมายดังกล่าวได้ ธุรกิจจะต้องรู้จักก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการให้เห็นสิ่งที่ตัวเองน�ำเสนอ ส่วนที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอัลกอริทึม ปล่อยให้ระบบ
คอมพิวเตอร์เรียนรู้ด้วยตัวเอง (Machine Learning) ตัดสินใจว่า ใครควรจะมองเห็นสินค้าและ
บริการที่จะขายบ้าง

• ผสมผสาน A/B Testing กับ Personalization
ถึงจะอยู่ในยุคดิจิทัล แต่ก็ไม่จ�ำเป็นที่เราจะโยนแนวคิดเก่าๆ ทิ้งไปจนหมด เพราะบางอย่างก็ยัง
จ�ำเป็น และจะมีประโยชน์มากขึ้นอีกหากเราเอามาผสมผสานกับสิ่งใหม่ๆ ได้ อย่างเช่น A/B Testing
ที่นักการตลาดมักใช้เพื่อทดสอบว่าแคมเปญรูปแบบไหนดีที่สุด โดยใช้ตัวแปรแคมเปญที่แตกต่าง
กัน ในยุคนี้ ธุรกิจก็ต้องอาศัยโซลูชั่นที่เปิดโอกาสให้ทดสอบประสบการณ์หลากหลายรูปแบบ เพื่อ
ค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดส�ำหรับเป้าหมายแต่ละกลุ่ม และสามารถปรับหรือก�ำหนดอัลกอริทึมเพื่อทดสอบ
ตัวแปรต่างๆ และเรียนรู้ที่จะเลือกประสบการณ์ที่คิดว่าดีที่สุดมอบให้กับลูกค้าแต่ละคน
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เมื่อประตูที่จะเปิดไปสู่หัวใจผู้บริโภค…มีความซับซ้อน
ขึ้นทุกวัน ขณะที่สมรภูมิการแข่งขันก็ยังคงรุนแรง
มากขึ้นท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ด้วยพลังของการตลาดยุคใหม่แบบ Personalization
เน้นตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความ
เฉพาะตัว ด้วยคอนเทนต์ สินค้า บริการ ช่องทางการ
สื่อสาร ราคา และประสบการณ์ที่เหมาะกับบุคคลนั้นๆ
‘วรวุฒิ อุ่นใจ’ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร บริษท
ั ซีโอแอล จ�ำกัด (มหาชน)
ในกลุ่มเซ็นทรัล นักการตลาดแถวหน้าผู้ไม่เคยหยุดนิ่ง
พร้อมเติบโตอย่างไม่รู้จบ จะมาบอกเล่าถึงทิศทาง
ส�ำคัญนี้

THE
BETTER WAY
FORWARD
WORAWOOT
OUNJAI
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การพัฒนาสินค้าของบ้านเรา

ทุกวันนี้ผมว่ายังไม่ค่อยเวิร์ก

เพราะไม่ตอบโจทย์ สินค้ายังไม่ได้

พัฒนาต่อให้มากพอเพื่อเพิ่มมูลค่า

สินค้า Factory Supplies มุ่งเน้นการสร้าง ‘Brand
Value-Added Service’ หรือบริการรับสั่งผลิตเพื่อ
สร้างแบรนด์ ให้ SMEs สามารถสร้างแบรนด์ของ
ตัวเองด้วยบริการงานพิมพ์ครบวงจร รวมถึงรับสัง่
ผลิตสินค้าพรีเมียม สามารถสัง่ ผลิตตามจำ�นวนที่
ต้องการ พร้อมบริการสกรีนโลโก้สร้างแบรนด์ ฯลฯ
ให้ได้ด้วย โดยทุกอย่างเราต้องทำ�ด้วยพื้นฐาน
ของการมี เทคโนโลยี ที่ เหมาะและ Data ที่ มี
ประสิทธิภาพ ถ้าจัดการเรื่องนี้ได้ กลยุทธ์ต่างๆ
ทีม่ าพร้อมกับ Personalize และ Data Analytics จะ
ช่วยให้คุณรอดแน่นอน
ทำ�ไมกลยุทธ์การตลาดแบบ Personalization
จึงสำ�คัญ?
ใครก็ ต ามซึ่ ง มี ห น้ า ที่ สื่ อ สารกั บ ผู้ บ ริ โ ภค
จำ�เป็นต้องเรียนรูเ้ รือ่ ง Personalize ทุกวันนีม้ กี ารนำ�มา
ใช้ในทางธุรกิจ 2 เรือ่ งใหญ่ คือ Personalize Product
เป็ น เรื่ อ งการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จ ะเข้ า สู่
tailor-made’s custom มากขึ้น ยืดหยุ่นกับดีมานด์
ของลูกค้าที่มีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น การ
ซือ้ รถยนต์วนั นี้ เราสามารถเข้าไปเลือกแม็ก เลือก
ล้อ เลือกสีอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ ให้เข้ากับ Option
เฉพาะเจาะจงได้ในแบบที่คนคนนั้นต้องการ ซึ่ง
เป็นเทรนด์ของโลกทีม่ าแรงขึน้ เรือ่ ยๆ ส่วน Personalized Brand คือ สร้างแบรนด์ให้กับตัวตน หรือแม้
กระทั่งคนดัง ‘อีลอน มัสก์’ ซีอีโออย่าง ‘เจฟฟ์ เบ
ซอส’ หรือ ‘แจ็กหม่า’ ทุกคนล้วนเป็น Personalized
Brand หรือแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ดว้ ยตัวเอง จะ
เห็นว่า ‘อีลอน มัสก์’ ทวิตนิดเดียวก็รกู้ นั ทัง้ โลกว่า
เทสล่าจะทำ�อะไร ไอสเปซจะทำ�อะไร หรือไฮเปอร์
ลูปจะมีอะไร นี่เป็นพลังของ Personalized Brand
อย่างหนึ่ง
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เราจะเพิม่ Value หรือต่อยอด Personalize
ได้อย่างไร?
ถามว่า Personalize เป็นเทรนด์ไหม? ตอบเลย
ว่าทุกอย่างมี life-cycle ของมัน สไตล์ของ Personalize
จะเปลีย่ นไปตามเทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม ยิง่ ถ้า
ต้องส่งสารเราจะใช้แค่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งคง
ไม่พอ ทุกวันนี้จำ�เป็นต้องผสมผสานทุกช่องทาง
ทัง้ ยูทบู ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ไลน์ เฟซบุก๊ ต้อง
ไปทุ ก ช่ อ งทางและทุ ก แพลตฟอร์ ม ที่ คิ ด ว่ า จะ
สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายของเราให้ได้
ขณะทีภ่ าพของธุรกิจของเครือ ซีโอแอล จากนี้
คงไม่ได้จ�ำ กัดวงอยูแ่ ค่การเป็นค้าปลีก หรือ specialty
store ที่ ข ายเฉพาะสิ น ค้ า อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้
สำ�นักงาน แต่เราจะก้าวข้ามไปสู่การขายสินค้า
อุปกรณ์สำ�นักงาน ไอที เฟอร์นิเจอร์ และสินค้า
เพื่อธุรกิจ B2B ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจที่
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจในวง
กว้างมากขึ้น รวมถึงขยายฐานและเพิ่มการทำ�
ตลาดกับสินค้าสำ�หรับธุรกิจเฉพาะทางด้วย เช่น
ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร บริการจัดเลี้ยง รวมถึง

มีวธิ คี ดิ และการปรับตัวสูก่ ารดำ�เนินธุรกิจใน
ยุคดิจทิ ลั อย่างไร?
ที่ผ่านเราใช้เทคโนโลยีทำ�ธุรกิจอยู่ตลอด น่า
จะเป็นบริษัทยุคแรกๆ ที่นำ�เรื่องออนไลน์มาใช้ได้
ผลและเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ของเมื่อ 20 ปีที่แล้ว
กับการขายสินค้าโดยที่ไม่มีหน้าร้าน แรกๆ ก็ใช้
แค็ตตาล็อก ต่อมาพัฒนาเว็บไซต์ที่มีอายุน่าจะ
เก่าแก่ทสี่ ดุ ในธุรกิจ ทุกอย่างเกิดการเปลีย่ นแปลง
อยู่ตลอดเวลา ยิ่งเราไม่หยุดอยู่กับที่ เราก็ต้องคิด
โมเดลบิซเิ นสใหม่ๆ ออกมาตลอด โดยปีนเี้ ราจะมี
OMNI Franchise ถามว่าจำ�เป็นไหมที่ต้องลงทุน
เรื่องเทคโนโลยี ผมถือว่ามันคือ ‘key essentials’
เพราะเป็นส่วนผสมที่สำ�คัญกับทุกศาสตร์ ไม่ว่า
คุณจะทำ�ธุรกิจ จะขายงานศิลปะ หรือจะเป็น
ศิลปินก็ต้องรู้จักเทคโนโลยี ใครไม่รู้จักรับรองตก
เวที เรื่องพวกนี้เราไม่เคยอยู่กับที่ นอกจากช้อป
ผ่านช่องทางออนไลน์ ทัง้ เว็บไซต์และ OfficeMate
Mobile Application แล้ว ยังเพิ่มช่องทางแจ้งความ
ต้องการสั่งซื้อไว้โดยมีเจ้าหน้าที่คอยบริการจัดหา
และนำ�เสนอสินค้าได้แบบตัวต่อตัว โดยใช้บริการ

ผ่าน 3 ช่องทาง ทัง้ Line: @OfficeMate, Facebook
และ Website Live Chat ดังนัน้ การขายของสำ�หรับ
ยุคนี้บริการจะห่างออนไลน์ไม่ได้เลย แต่ใช่ว่าเรา
ทำ�ออนไลน์แล้วจะตอบโจทย์ได้ทั้งหมด เพราะ
pain point ที่ออนไลน์ยังทำ�ไม่ได้ 2 เรื่อง คือ
Activity กับ Service สมมติคณ
ุ ซือ้ ของออนไลน์ แต่
ไม่มีเซลส์มาแนะนำ�สินค้า ซึ่งออนไลน์บางทีก็ไม่
ละเอียด ส่วนแชตบอตบางทีก็ไม่ดีพอเท่ากับการ
เห็นหน้าแบบตัวต่อตัว หรือเวิร์กช็อปอะไรต่างๆ
Omni-Channel คือสิง่ ทีต่ อบโจทย์กลยุทธ์ดา้ น
การตลาดในอนาคต?
ก่อนอื่นต้องทำ�ความเข้าใจว่า ก่อนจะมาเป็น
Omni-Channel อันดับแรก คือต้องผ่าน SingleChannel ทำ�เว็บก็ทำ�เว็บอย่างเดียว ค้าปลีกก็ค้า
ปลีกอย่างเดียว สเต็ปต่อมาคือ Multi-Channel ซึ่ง
มีทง้ั เว็บ ทัง้ ค้าปลีก แต่ทง้ั สองยังไม่ซงิ ค์กนั จากนัน้
จึงก้าวไปสู่ Omni-Channel มีการรวบรวมข้อมูลรวม
ระบบปฏิบตั กิ ารเข้าหากัน เชือ่ มต่อกันเป็นเนือ้ เดียว
ไม่แยกอีกต่อไป อันนีค้ อื Seamless Experience และ
Omni-Channel ในเมื อ งไทยมี แ ต่ MultiChannel ยังไม่ไปถึงจุดนั้น สำ�หรับ Omni-Channel
ทีป่ ระสบความสำ�เร็จแล้ว คือ ‘Herma’ ของ Alibaba
และ Amazon bookstore ทั้งสองเป็น Omni ที่
ชัดเจน ข้อมูล ดาต้าเบส ระบบปฏิบัติการ เชื่อม
โยงกันหมดเป็นเนือ้ เดียว ส่วน O2O เป็นศัพท์ทอี่ ยู่

ระหว่าง Multi-Channel จะไป Omni-Channel มัน
คือ ออฟไลน์ทูออนไลน์ ออนไลน์ทูออฟไลน์ แต่
บางทีมนั เป็นแค่การสือ่ สาร อย่างออฟฟิศเมท เรา
เป็ น O2O แน่ ๆ เพราะบางที เรามี ให้ ซื้ อ ได้ ที่
ออนไลน์ แต่เรามีโปรโมชั่นให้เมื่อคุณไปซื้อที่สโตร์
หรือไปซือ้ สโตร์แต่มอี คี ปู องให้ไปซือ้ ในเว็บ เป็นต้น
แต่ถ้าถามว่าเราเป็น Omni-Channel หรือยัง ตอบ
ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมถึงมองว่ามันเป็น MultiChannel แก่ๆ เมื่อไรที่ทำ�ออนไลน์ จะยิ่งเข้าไปสู่
ดาต้าที่ยิ่งลึกขึ้นเรื่อยๆ สามารถ identify ผู้บริโภค
ได้ ก็จะรู้ว่าผู้บริโภคเป็นใคร อายุเท่าไร บ้านอยู่
ตรงไหน ซื้ออะไรเยอะ ข้อมูลทุกอย่างจะเห็นได้
ชัดเจน

โดยทุกอย่างเราต้องท�ำ
ด้วยพื้นฐานของการมี
เทคโนโลยีที่เหมาะและ
Data ที่มีประสิทธิภาพ
ถ้าจัดการเรื่องนี้ได้ กลยุทธ์
ต่างๆ ที่มาพร้อมกับ
Personalize และ Data
MICE Event จะช่วยส่งเสริม พัฒนา หรือต่อยอด Analytics จะช่วยให้
ธุรกิจค้าปลีกในยุคนีไ้ ด้อย่างไรบ้าง
สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ธุร กิ จ ไมซ์ ในประเทศเราต้ อ งทะลุ คุณรอดแน่นอน
ทะลวงให้ได้ คือ ต้องเป็นเวทีจัดสัมมนาระดับ
นานาชาติให้สำ�เร็จ โดยสิ่งที่ต้องเร่งทำ�ควบคู่ไป
ด้วย คือเรื่อง translation หรือการแปลภาษาให้ดี
ที่ ผ่ า นมาพอจำ � กั ด ว่ า การสั ม มนาเป็ น ภาษา
อังกฤษ กลุ่มคนฟังก็มีแต่คนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่ง
บางครัง้ กลุม่ มันเล็กไป เพราะบางครัง้ คนทีร่ ภู้ าษา
อั ง กฤษแต่ เ ขาไม่ ไ ด้ เ ป็ น ตั ว แทนของภาค
อุตสาหกรรมนั้นจริง ผมเคยมีโอกาสไปประชุมที่
ต่างประเทศอย่างจีน พบว่าแม้เจ้าหน้าที่จะพูด

ภาษาอังกฤษได้ แต่เขาจะพูดภาษาตัวเอง (จีน)
โดยเบื้องหลังมีทีมแปลภาษาซึ่งใหญ่มาก แปล
เป็ น ภาษาอั ง กฤษให้ ฟั ง หรื อ ถ้ า บางครั้ ง
ประเทศไทยมีการสัมมนาภาษาอังกฤษ แล้วถ้า
อยากให้ความรูห้ รือ know-how กับคนไทย จำ�เป็น
ต้องมีทมี ทีฟ่ งั แล้วแปลทันทีเป็นภาษาไทย ผมมอง
ว่าถ้าเราปลดล็อกเรื่องภาษาได้ ความรู้ที่ได้จาก
เวทีสัมมนามันจะถ่ายทอดลงสู่คนไทยในระดับ
ต่างๆ ได้มากขึ้น คนไทยตาสีตาสา แม่ค้าก็ยังฟัง
งานสัมมนาระดับโลกได้ การสัมมนาเวทีก็จะเปิด
กว้าง คนฟังก็จะมากขึ้น ผู้จัดก็จะขาดทุนน้อยลง
หรือมีรายได้มากขึ้น
มุมมองในมิตติ า่ งๆ สูก่ ารพัฒนาและยกระดับ
อุตสาหกรรมค้าปลีกของประเทศ
สิ่งที่เมืองไทยควรพัฒนาอย่างยิ่งคือการท่อง
เที่ยวเชิงช้อปปิ้ง บางครั้งนักท่องเที่ยวพร้อมจ่าย
เงิ น แต่ ปั ญ หาคื อ โครงสร้ า งภาษี บ้ า นเราแพง
เพราะฉะนัน้ สินค้าเพือ่ นักท่องเทีย่ วควรต้องมีเรือ่ ง
ราคาที่จูงใจ รวมทั้งการพัฒนาสินค้าของบ้านเรา
ทุกวันนี้ผมว่ายังไม่ค่อยเวิร์ก เพราะไม่ตอบโจทย์
สินค้ายังไม่ได้พัฒนาต่อให้มากพอเพื่อเพิ่มมูลค่า
มีเพียงไม่กี่แบรนด์ที่ชนะใจผู้บริโภค สิ่งที่สมาคม
ผู้ค้าปลีกเคยเสนอ คือ ทำ�ช้อปปิ้งสตรีต 3 เดือน
ต่อปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม
เพราะอากาศไม่ร้อน แล้วเอาสินค้า SMEs ไทยที่
มีนวัตกรรมมาขายนักท่องเที่ยว หรือขายคนไทย
ในประเทศ เศรษฐกิจก็จะเดิน SMEs ไทยจะเติบโต
นอกจากทำ�ในกรุงเทพฯ ต้องทำ�ในจังหวัดท่อง
เที่ยวด้วย จังหวัดไหนพร้อมก็ทำ�ได้เลย ทำ�แล้ว
ผูป้ ระกอบการก็พฒ
ั นาด้วย เพราะได้คยุ กับลูกค้า
โดยตรง อย่าไปพึง่ ห้างสรรพสินค้าเพียงอย่างเดียว
การทำ�แบบนี้ได้ร่วมขับเคลื่อนกันทุกฝ่าย น่าจะ
เป็นเรื่องที่ดี
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PERSONALIZATION
‘ใช่’ แต่ทำ�ไมธุรกิจยังไม่ ‘เป๊ะ’

กระแสที่ทุกคนต่างมองเห็นและเข้าใจถึงความ
สำ�คัญของการตลาดแบบ Personalization แต่ขณะ
เดี ย วกั น ก็ ย อมรั บ ว่ า ยั ง มี ห ลายอย่ า งที่ เ ป็ น
อุปสรรคในการทำ�ความเข้าใจกลุม่ เป้าหมายอย่าง
ลึกซึ้ง เพราะยังไม่มีข้อมูลที่ครบครัน หรือขาด
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในมือ
เมื่อปี 2561 Evergage and Researchscape
บริษทั ผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์มเพือ่ วิเคราะห์พฤติกรรม
ผูใ้ ช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ได้ส�ำ รวจความ
คิดเห็นของนักการตลาด 300 คน ที่ทำ�งานใน 19
ธุรกิจ จาก 5 ประเทศ (สหรัฐอเมริกา อินเดีย
สหราชอาณาจักร แคนาดา และเยอรมนี) เกี่ยว
กับเทรนด์ Personalization พบว่าส่วนใหญ่ยอมรับ
ว่าการทำ�ตลาดด้วยการนำ�เสนอสินค้าและบริการ
แก่ลูกค้ารายบุคคล โดยพิจารณาจากพฤติกรรม
ของลูกค้า ช่วยกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
ได้ ซึง่ ลูกค้าส่วนใหญ่ในยุคนีต้ า่ งคาดหวังว่า ธุรกิจ
จะให้ความสนใจและพร้อมมอบประสบการณ์
สุดพิเศษเฉพาะบุคคลให้กับตัวเองเช่นกัน
แม้วา่ ทัง้ ผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั บริการต่างเข้าใจ
ถึงพลังบวกของ Personalization เป็นอย่างดี แต่
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นักการตลาดก็ยอมรับเหมือนกันว่า พวกเขายังไม่
พอใจกับสิ่งที่ตัวเองทำ�อยู่ในปัจจุบัน และมีความ
มั่นใจน้อยลงว่าจะทำ� Personalization สำ�เร็จตาม
เป้าหมาย
นักการตลาดต่างตระหนักดีว่า ‘ข้อมูล’ คือ
องค์ประกอบสำ�คัญที่สุด หากต้องการทำ�การ
ตลาดเพื่ อ ทำ � ให้ ลู ก ค้ า แต่ ล ะรายประทั บ ใจกั บ
ที่ พ วกเขานำ � เสนอ แต่ ท ว่ า อุ ป สรรคสุ ด หิ นที่
นักการตลาดต้องเผชิญและฝ่าฟันในช่วงทีผ่ า่ นมา
ก็ลว้ นเกีย่ วข้องกับ ‘ข้อมูล’ เช่นกัน โดยเฉพาะการ
รวบรวมข้อมูลที่ใช่จากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม
นักการตลาดจากการสำ�รวจครัง้ นีบ้ อกว่า พวกเขา
มีปญ
ั หาในการรวบรวมข้อมูลของลูกค้า ซึง่ ข้อมูล
ที่ถูกเก็บอยู่กระจัดกระจายในหลายระบบ ส่งผล
กระทบต่อความรวดเร็วและความมีประสิทธิภาพ
ของการทำ�ตลาดแบบ Personalization
ขณะเดียวกัน นักการตลาดประมาณครึง่ หนึง่
ยังรู้สึกด้วยว่า ข้อมูลที่อยู่ในมือยังมีไม่เพียงพอ
และยังขาดข้อมูลเชิงลึก เช่น พฤติกรรมความรูส้ กึ
ที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ การใช้เงิน ความถี่ในการซื้อ
สินค้า ความชอบความสนใจของลูกค้า ซึ่งธุรกิจ
จะนำ�มาใช้วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพื่อ

นำ�เสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับลูกค้า
แต่ละคนได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ก็ยังมีปัญหาเรื่องการตามข้อมูล
การเดินทางของลูกค้า (Customer Journey) หรือ
พฤติกรรมของลูกค้าก่อนจะซื้อสินค้าหรือบริการ
แต่ละอย่าง อีกทัง้ รูส้ กึ ว่าการเชือ่ มโยงข้อมูลเชิงลึก
ระหว่างแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล และ
ช่องทางอื่นๆ ยังเป็นปัญหาสำ�หรับพวกเขาด้วย
แม้จะยังไม่ค่อยพอใจกับความพยายามของ
ตัวเองที่ผ่านมา แต่นักการตลาดส่วนใหญ่ก็บอก
ว่ากลยุทธ์ Personalization สามารถปูเส้นทางไปสู่
ความสำ�เร็จได้ จึงเป็นเหตุผลสำ�คัญทีอ่ งค์กรธุรกิจ
เดินหน้าส่งเสริมและลงทุนเรือ่ งนีต้ อ่ ไป โดยบริษทั
ส่วนใหญ่จะเพิ่มงบประมาณการทำ�ตลาดแบบ
Personalization และเชื่อว่านี่คือเรื่องที่ธุรกิจจะให้
นำ�หนักมากขึ้นอีกในอนาคต

อ้างอิง : 2018 Trends in Personalization,
Evergage and Researchscape International

10 ช่องทางยอดนิยมในการทำ� Personalization

บทเรียนจาก Sephora…
เนื้อหาส�ำหรับอีเมล
โฮมเพจ
แลนดิ้ง เพจ
หน้าในของเว็บไซต์
หน้ารายละเอียดสินค้า	
บล็อก
เนวิเกชั่นของเว็บไซต์
เสิร์ช
ราคา	
สกรีนแอปพลิเคชัน

71%
45%
37%
28%
27%
20%
18%
17%
14%
13%

ปูทางสู่ความสำ�เร็จ
ด้วย Personalization
Sephora มีแนวคิดว่าลูกค้าเปรียบเหมือน
หัวหอมที่มีหลายชั้นและต้องท�ำความเข้าใจ
อย่ า งลึ ก ซึ้ ง เพื่ อ รู ้ ค วามต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง
ของพวกเขา แน่นอนว่าต้องมีการจัดเก็บ
ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ของลู ก ค้ า แต่ ล ะคนน�ำมา
วิเคราะห์และวางแผนให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
มากที่ สุ ด โดย Sephora แบ่ ง ลู ก ค้ า ไว้
หลายมิติ กล่าวคือ

หมายเหตุ : กลุ่มตัวอย่าง 202 คน (67% ของผู้ตอบแบบสอบถาม)

เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาเพื่อนำ�เสนอประสบการณ์สุดพิเศษให้กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งจัดแคมเปญ
43%
สถานที่/ท�ำเล
39%
ข้อมูลเชิงประชากร
37%
ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ
36%
จ�ำนวนคลิก
33%
เพจ/เนื้อหาที่ดู
32%
บริษัท
27%
เบราว์เซอร์
25%
ระยะของการเดินทางของลูกค้า
(Stage of customer journey) 24%
พฤติกรรมการเข้าชมทีผ
่ า่ นมา 23%
หมายเหตุ : กลุ่มตัวอย่าง 202 คน (67% ของผู้ตอบแบบสอบถาม)

จ�ำแนกตาม
Loyalty program
ซึง
่ วิเคราะห์ชอ
่ งทางการเข้าถึง เช่น สัง
่ ซือ
้
ออนไลน์ หรือเข้ามาที่ร้านค้าโดยตรง

จ�ำแนกตาม
RFM segments (Recency,
Frequency, Monetary)
คือ ศึกษาความถี่ในการซื้อสินค้าและ
ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าจ่ายในแต่ละครั้ง

ตัวชี้วัดการทำ� Personalization ว่าได้ผลหรือไม่

อัตราการเปลี่ยนแปลง
51%
อัตราการคลิกผ่าน
(Clickthrough rate)
49%
รายได้
37%
ยอดชมเพจ (Page views) 32%
เวลาที่ใช้บนเว็บไซต์
26%
อัตราความพึงพอใจของลูกค้า	 19%
อัตราการกลับมาของลูกค้า	 19%
ก�ำไร
19%
อัตราการชมเว็บไซต์
เพียงหน้าเดียว
17%
ไม่ได้ประเมินผลประโยชน์
ที่ได้รับ
13%
หมายเหตุ : กลุ่มตัวอย่าง 193 คน (64% ของผู้ตอบแบบสอบถาม)

จ�ำแนกตาม
Beauty Tribes
ตามประเภทสินค้าที่ลูกค้าซื้อบ่อยๆ และ
การใช้ Propensity Model โดยน�ำหลัก
สถิติในอดีตมาคาดการณ์พฤติกรรม
ลูกค้า ท�ำให้รู้ถึงสิ่งที่ลูกค้าก�ำลังจะซื้อ
จะซื้อเมื่อไร และซื้อเพราะอะไร
สิ่งเหล่านี้เอง Sephora จะรู้ข้อมูลเพื่อท�ำ
การตลาดให้ตรงใจกลุม
่ เป้าหมาย และโอกาส
ที่จะประสบความส�ำเร็จในทางการตลาดนั้น
อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเลย
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Design Actions
THAT MATTER
ทำ�ไม ‘ดีไซน์’ จึงเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจไม่ควรมองข้าม
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ยากจะปฏิเสธว่า ทุกวันนี้ ‘การออกแบบ’ เป็นสิ่ง
ทีเ่ ชือ่ มโยงผูค้ น เทคโนโลยี และธุรกิจเข้าไว้ดว้ ยกัน
อย่างไร้รอยต่อ
คำ�ถามมีอยู่ว่า...เราจะพัฒนาการออกแบบ
ต่างๆ นั้น ให้โดนใจผู้บริโภคได้อย่างไร...และ
คำ�ถามที่นักออกแบบทุกคนไม่ควรมองข้าม นั่นก็
คือ ‘อะไร อย่างไร และสำ�คัญที่สุดคือ ทำ�ไม’
การทีจ่ ะตอบคำ�ถามเหล่านีไ้ ด้เราต้องมีโอกาส
พบปะผู้คน ซึ่งในฐานะนักออกแบบคนหนึ่ง เรา
คงไม่เพียงแค่ต้องการรู้ว่าเขาเหล่านั้นชอบอะไร
แต่เราต้องรู้ให้ลึกซึ้งขึ้นว่า ทำ�ไมพวกเขาถึงรู้สึก
เช่นนั้น
นักออกแบบที่ดีต้องเข้าใจถึงความต้องการ
ของผู้คนอย่างแท้จริงจึงจะรังสรรค์และถ่ายทอด
ประสบการณ์ ผ่ า นผลงานที่ ยิ่ ง ใหญ่ อ อกมาได้
ปัจจุบนั กระบวนการออกแบบมีความซับซ้อนมาก
ขึ้น และเป็นการผสมผสานการทำ�งานในหลาย
แผนกเข้าไว้ด้วยกัน สายงานที่เกี่ยวข้องแทบทุก
แผนกต้องมาร่วมงานกันทัง้ ในด้านเทคโนโลยีและ
ในด้านธุรกิจ
เมื่อตุลาคม 2561 McKinsey ได้เผยผลงาน
วิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของงานดีไซน์ที่มีต่อธุรกิจ
โดยทำ�การพูดคุยกับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์กว่า 300 บริษัท รวบรวมงานวิจัยเชิง
ปฏิบัติการด้านการออกแบบกว่า 100,000 ชิ้น ทั้ง
ตัวแผนงาน ขั้นตอนการวิจัย พร้อมกับเสาะหา
ข้อมูลด้านการเงินอีกกว่า 2 ล้านชิ้น ผลวิจัยชิ้นนี้
ชี้ชัดว่า บริษัทที่มีผลประกอบการดีที่สุดในกลุ่ม
ท็ อ ป 25% จากคะแนนด้ า นการออกแบบที่
McKinsey ได้ทำ�การรวบรวมมา ตลอดระยะเวลา
5 ปี บริษัทเหล่านี้สามารถทำ�กำ�ไรให้ผลประกอบ
การได้สูงกว่าบริษัทอื่นๆ ถึง 30% และสามารถ

คืนกำ�ไรให้กับผู้ถือหุ้นได้มากเกินกว่า 56% เลย
ทีเดียว
ขณะเดี ย วกั น งานวิ จั ย ชิ้ นนี้ ยั ง ได้ จำ � แนก
ธีมการดีไซน์ไว้อย่างน่าสนใจถึง 4 ระดับด้วยกัน
ได้แก่
• การออกแบบเป็นมากกว่าแค่สื่อถึงความรู้สึก
หากนั ก ออกแบบต้ อ งรู้ จั ก ที่ จ ะคิ ด วิ เคราะห์
ประมวลผล ซึง่ แต่ละบริษทั นัน้ ต้องมีความชัดเจน
มีกลยุทธ์ทยี่ ดึ ‘มนุษย์’ เป็นหัวใจของการออกแบบ
เชื่อมโยงกับความต้องการของลูกค้าเป็นสำ�คัญ
• การออกแบบเป็ น มากกว่ า งานของแผนกใด
แผนกหนึง่ เพราะเป็นงานทีต่ อ้ งอาศัยทักษะ ความ
เชี่ยวชาญจากงานหลากหลายสาขามาร่วมกัน
เป็นการผสมผสานงานจากหลายฝ่ายมาจับมือกัน
ร่วมกันผลิตผลงานออกมา นักออกแบบที่ดีต้อง
สามารถพู ด คุ ย กั บ ที ม งานด้ า นเทคโนโลยี มี
ปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้า สามารถคุยกับผูน้ �ำ ทางธุรกิจ
ต่างๆ จนสามารถเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆ ไว้ด้วย
กัน
• การออกแบบเป็นมากกว่าขั้นตอน เพราะการ
ออกแบบเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยการทบทวน ท�ำซ�้ำ
อย่างต่อเนื่อง
• การออกแบบเป็นมากกว่าผลิตภัณฑ์ แต่มันคือ
การสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า เข้าถึงวิถีชีวิต
ของผู้คน
2562 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นไป
อย่างรวดเร็ว หลายธุรกิจควรปรับตัวให้ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการมุ่งเน้นทาง
ด้านการประเมิน วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้คน
เพราะสิง่ เหล่านีล้ ว้ นมีความเกีย่ วข้องต่อตัวสินค้า
และบริการ และควรคิดถึงอุปสงค์ของผู้บริโภค

ไม่ ใช่ ม องจากมุ ม ของนั ก ออกแบบ หรื อ คิ ด ทำ �
ตามใจตัวเองเพียงอย่างเดียว
ดังนั้นแนวทางการออกแบบที่นักออกแบบ
สามารถลงมือทำ�ได้ทันที กล่าวคือ
• การเป็นผู้นำ�ในการคิดวิเคราะห์ รู้จักใช้ข้อมูล
ในการตัดสินใจ
• มีความสามารถในการผสมผสานทักษะจาก
หลายสายงานเข้าด้วยกัน ทุกคนทำ�งานกันเป็นทีม
• มีการท�ำซ�้ำอย่างต่อเนื่อง การออกแบบจะง่าย
ขึ้นถ้าเราหมั่นลงมือท�ำ ฟังเสียงลูกค้า เข้าใจใน
ตัวสินค้า ร่างแบบ สเกตช์ วาด ทดสอบ ท�ำซ�้ำ
แล้วซ�้ำเล่า
• ให้ความสำ�คัญกับลูกค้า รู้จักสร้างอารมณ์ร่วม
ใส่ใจ เข้าใจถึงความต้องการของพวกเขา เคยมี
คนพูดกันว่า นักออกแบบต้องมีอารมณ์รว่ ม ใส่ใจ
และเข้าใจผูอ้ นื่ แม้อาจไม่ถงึ กับเป็นกฎเหล็กทีต่ อ้ ง
ทำ�ตาม แต่นักออกแบบที่ดีต้องรู้จักรับฟัง พร้อม
เปิดใจ ควรเชื่อมความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ได้
เรื่องนี้มีตัวอย่างให้เห็นมากมายที่ซีอีโอระดับสูง
ขององค์กรใหญ่ๆ ยังพยายามหาเวลาลงมาสัมผัส
พูดคุยกับลูกค้าด้วยตัวของเขาเอง
สำ�หรับธุรกิจไมซ์เองนัน้ ก็คงถึงเวลาแล้วทีเ่ รา
จะต้องคำ�นึงถึง ‘การออกแบบ’ จากการรวบรวม
ข้อมูล คิด วิเคราะห์ เพือ่ สร้างประสบการณ์พเิ ศษ
มัดใจลูกค้า และทำ�ให้ทุกงานเป็นมากกว่าการ
ประชุมสัมมนาทั่วไป
อ้างอิง : สรุปความและเรียบเรียงใหม่จากการ
บรรยายของ Mr. Gordon Alexander Candelin,
Design Director, McKinsey & Company
ในงานสัมมนา M2IC 2019
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BEYOND
MUSIC
วันนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก ‘ฟังใจ’ (Funjai) สตาร์ทอัพที่
เติบโตอย่างมีเป้าหมายและขยับตัวขึ้นมาเป็น
สตาร์ทอัพที่อยู่ในกลุ่มมาร์เทค หรือ MAR Tech
(Music, Arts & Recreation Technology) ด้วยการ
ใช้เทคโนโลยีช่วยพัฒนาศักยภาพในกลุ่มธุรกิจ
ด้านดนตรี ศิลปะ และนันทนาการ และอีกไม่
นาน...กำ�ลังมีเส้นทางใหม่ๆ ทางดนตรีทจี่ ะเกิดขึน้
ครั้งแรกในเมืองไทย
คุณปิยะพงษ์ หมืน่ ประเสริฐดี หรือ ‘คุณพาย’
ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการบริษัท ฟังใจ จำ�กัด
ถอดรหัสความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมเพลง
ของบ้านเราให้ฟังว่า แม้พฤติกรรมการบริโภค
สินค้าเพลงของผูค้ นเปลีย่ นไป แต่วงการเพลงกลับ
มาเติบโตอีกครั้ง ซึ่งเป็นผลมาจากธุรกิจสตรีมมิ่ง
(Streaming) ที่ปัจจุบันใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้การ
ฟังเพลงเหมาะกับรสนิยมของแต่ละคนโดยผ่าน
สมาร์ตโฟนเป็นหลัก
ดังนั้น ‘ฟังใจ’ จึงเป็นสตาร์ทอัพที่ปรับตัวให้
ทันต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอด
เวลา และกล้าที่จะพูดได้เลยว่า วันนี้ ‘ฟังใจ’ ไม่
ได้เป็นสตาร์ทอัพทีท่ �ำ แค่เรือ่ งสตรีมมิง่ เท่านัน้ หาก
ยังพยายามสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ของ
วงการเพลงเพือ่ พัฒนาวงจรดนตรีให้สมบูรณ์ยง่ิ ขึน้
ด้วยการสร้างเครื่องมือใหม่ๆ เช่น การซื้อเพลง

ดาวน์ โ หลด การทำ � ร้ า นขายสิ น ค้ า ออนไลน์
(E-commerce) เครื่องมือในการขายตั๋วออนไลน์
(Online Ticketing) เครื่องมือการระดมทุนมวลชน
(Crowdfunding) รวมถึงการทำ� Blockchain ในด้าน
ลิขสิทธิ์ การซื้อตั๋ว และการสร้างรายได้ให้กับนัก
ดนตรีอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งไม่เพียงเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างมิติใหม่ของวงการเพลงในบ้านเรา
เท่านัน้ หากน่าจะสอดรับกับทิศทางของธุรกิจไมซ์
อีเวนต์ทก่ี �ำ ลังก้าวไปสูก่ ารใช้เทคโนโลยีมากขึน้ ด้วย
คุณพายเล่าว่า ที่ผ่านมา ‘ฟังใจ’ เคยจัดการ
สัมมนาทางดนตรีทจี่ �ำ กัดอยูเ่ พียงคนกลุม่ เล็กๆ แต่
ในช่วงปลายปี 2562 ที่กำ�ลังจะมาถึง ทุกคนต้อง
ร้องว้าวกับ ‘Conference & Showcase Festival’
ทางดนตรีที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นครั้งแรกในเมืองไทย
ภายใต้ชอ่ื ‘Bangkok Music City’ การจัดงานครัง้ นี้
คาดว่าจะดึงดูดนักธุรกิจดนตรี ไม่ว่าจะเป็นค่าย
เพลง ผู้จัดจำ�หน่าย เอเย่นต์เข้ามาแบ่งปันความรู้
กัน รวมถึงการจัด Showcase Festival เพื่อให้วง
ดนตรีที่ต้องการต่อยอดธุรกิจของตัวเอง ได้คุยกับ
นักธุรกิจดนตรีในพาร์ตต่างๆ ซึ่งประเมินกันว่า
น่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน
ในยุคปัจจุบันที่มีข้อมูลมากมายมหาศาล และ
การตลาดเชิง Personalization กำ�ลังเป็นโจทย์ใหญ่
ที่ทุกธุรกิจนำ�มาขบคิด ‘ฟังใจ’ ก็เช่นกัน แม้เป็น
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สตาร์ทอัพทางดนตรี แต่กพ็ ยายามสร้างเครือ่ งมือ
ต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลผู้ฟังให้ได้มากที่สุด ทั้งจาก
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เฟซบุ๊ก ‘ฟังยัง’ ที่เป็น
เหมือนสังคมออนไลน์เล็กๆ ของคนชอบฟังเพลง
แบบสอบถามออนไลน์ เรียกได้วา่ แทบทุกช่องทาง
ที่สามารถทำ�ได้ เพื่อนำ�ข้อมูลมาพัฒนาและตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้ฟังที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้
ตรงใจที่สุด
“ในอนาคตเราอยากมี Data Artist มาเสริม
ทีม เพื่อตอบโจทย์สิ่งที่ผู้บริโภคเพลงต้องการใน
ยุค Insight Marketing ได้ตรงจุดมากขึ้น เราอยาก
ลงลึกในเชิงข้อมูลเพื่อติดตามว่ากลุ่มคนฟังเพลง
นัน้ ฟังจากทีไ่ หน เดินทางด้วยอะไร อายุเท่าไร ฟัง
เพลงแนวไหน ทำ�กิจกรรมอะไร เป็นวิธีการ Track
เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมผู้ฟังให้มากและลึกที่สุด ใน
ปัจจุบันวงการดนตรีก็พูดถึง AI กันมาก ดูอย่าง
Spotify ที่เรียนรู้จากเพลงที่เราฟัง ทำ�ให้สามารถ
จัด playlist หรือจัดฟีดให้ตรงกับความต้องการของ
เราได้ เป็นการพัฒนาต่อมาจาก Music Genome
Project Pandolar (Pandolar คือผู้บุกเบิกวิทยุ
ออนไลน์ แบบดิ จิ ทั ล ) ซึ่ ง ถู ก สร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ ให้
สามารถจัดเรียงรูปแบบเพลงให้เข้ากับรสนิยมของ
ผู้ใช้งานได้ ทำ�ให้เราสามารถวิเคราะห์ผู้ฟังเพลง
หรือผูฟ้ งั คอนเสิรต์ ว่าเป็นอย่างไร สนใจศิลปินแนว
ไหน อายุเท่าไร น่าจะสนใจศิลปินคนไหน
“หนึ่งใน Music strategy คือเรื่องความรัก ถ้า
เรารักลูกค้าของเรา รักแฟนเพลงของเรา เราก็ยอ่ ม
อยากจะให้สงิ่ ทีด่ ที สี่ ดุ กับเขา เราจะพยายามให้สงิ่
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ที่เขาต้องการ อยากให้สิ่งที่เขารู้สึกดีกับเรา แล้ว
ถ้าเขารักเราตอบ เขาก็พร้อมมอบสิ่งที่มีมูลค่าต่อ
เขามาให้เราเป็นการตอบแทน นัน่ ก็คอื เวลา ความ
สนใจ เงิน เราต้องทำ�ธุรกิจแบบ win-win ถึงจะได้
ประสิทธิภาพที่สุด”
และนี่ คื อ สตาร์ ท อั พ ที่ ทำ � ให้ เ ราเข้ า ใจว่ า
หากอยากเข้าถึงเสียงของลูกค้าเมื่อไร…ก็ต้องใช้
หัวใจฟัง

MICE
REVIEW

สรุปสถานการณ์อต
ุ สาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
ไตรมาสที่

1

สรุปนักเดินทางไมซ์

ปีงบประมาณ
2562

นักเดินทางไมซ์ (ต่างประเทศ)

ก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศ

จ�ำนวน (คน)

ล้านบาท

ขยายตัว

ขยายตัว

241,407
8.82%

นักเดินทางไมซ์ทเี่ ดินทางมา
ประเทศไทย จ�ำแนกตาม
กลุม
่ อุตสาหกรรม

ประเภทนักเดินทาง

(ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

จ�ำนวน (คน)

18,031
5.37%
ขยายตัว / ลดลง

50,588 +2.56%
MEETING

78,472

+3.21%

69,218

-0.60%

43,129

+60.66%

INCENTIVE

CONVENTION

EXHIBITION

นักเดินทางไมซ์ (ในประเทศ)

ก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศ

จ�ำนวน (คน)

ล้านบาท

6,412,117 24,494
กลุ่มนักเดินทางที่เดินทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการที่จัดขึ้นทั่ว
ประเทศ (E) มีสัดส่วนมากที่สุด

นักเดินทางไมซ์ใน
ประเทศไทย จ�ำแนกตาม
กลุม
่ อุตสาหกรรม

ประเภทนักเดินทาง

(ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

จ�ำนวน (คน)

ขยายตัว / ลดลง

433,179

+9.12

49,765

-11.24

MEETING

INCENTIVE

459,263 -35.20
CONVENTION

5,469,910

-24.09

EXHIBITION

กรุงเทพมหานคร ยังคงเป็นเมือง
แห่งไมซ์ทไี่ ด้รบ
ั ความนิยมสูงสุด
ด้วยจ�ำนวนนักเดินทางไมซ์ชาวไทย
4,875,490 คน ก่อให้เกิดรายได้
18,997.02 ล้านบาท

นักเดินทางไมซ์ชาวไทย

จ�ำนวน (คน)

4,875,490

ก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศ

ล้านบาท

18,997.02

สถานการณ์อต
ุ สาหกรรมไมซ์ในประเทศ

M
สถานการณ์
การประชุม
นานาชาติ
ของกลุม
่
บริษท
ั เอกชน

อันดับจังหวัดทีม
่ ผ
ี เู้ ข้าร่วม
ประชุมมากทีส
่ ด
ุ (คน)

I
สรุป
สถานการณ์
การเดินทาง
เพือ
่ เป็น
รางวัล

อันดับจังหวัดทีม
่ ผ
ี เู้ ข้า
ร่วมประชุมมากทีส
่ ด
ุ
(คน)

I N T E R N AT I O N A L
CO R P O R AT E M E ET I N G S
นักเดินทางชาวไทยทีเ่ ดินทาง
เข้าร่วมประชุม

ค่าใช้จา่ ยเฉลีย
่ คนละ

จ�ำนวน (คน)

บาท

เชียงใหม่

กรุงเทพมหานคร

เกิดค่าใช้จา่ ยทัง
้ สิน
้

ล้านบาท

433,179 2,235.80 968.50

167,580 163,155

พัทยา

10,950

I N C E N T I V E T R AV E L S
มีจ�ำนวนนักเดินทางชาวไทย

จ�ำนวน (คน)

49,765

กรุงเทพมหานคร

ค่าใช้จา่ ยเฉลีย
่ คนละ

บาท

5,781.73

พัทยา

เกิดค่าใช้จา่ ยทัง
้ สิน
้

ล้านบาท

287.73

C
สถานการณ์
การประชุม
นานาชาติใน
ประเทศไทย

N O N - CO R P O R AT E CO N V E N T I O N
นักเดินทางชาวไทยทีเ่ ดินทาง
เข้าร่วมประชุม

จ�ำนวน (คน)

ค่าใช้จา่ ยเฉลีย
่ คนละ

บาท

459,263 1,637.01

เกิดค่าใช้จา่ ยทัง
้ สิน
้

ล้านบาท

751.82

ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมของ
องค์กรภาครัฐ (C-Government) จ�ำนวน
268,868 คน และผูเ้ ข้าร่วมประชุมของ
องค์ กรเอกชน เช่ น สมาคมต่ า งๆ
(C-Association) จ�ำนวน 190,395 คน

ภาพรวมรายได้
จากธุรกิจไมซ์ใน
ประเทศ

การจัดงานประชุมของกลุ่มองค์กร ส่วนใหญ่จดั ขึ้นในภาคกลางโดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานคร ด้วยจ�ำนวน 242,488 คน อาจด้วยเหตุผลด้านสถานที่
ส�ำหรับการประชุมทีห่ ลากหลายและมีขนาดใหญ่ มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวก
ครบครัน สถานทีพ่ กั และการเดินทางทีส่ ะดวก รวมถึงการเป็นศูนย์กลางของ
หน่วยงานรัฐบาลรวมทัง้ เอกชน ส่วนภาคตะวันออกทีม่ เี มืองพัทยาเป็นเมือง
ไมซ์ มีจ�ำนวนนักเดินทาง 74,025 คน เป็นอันดับสองรองจากภาคกลาง

E
มีจ�ำนวนนักเดินทางเข้าร่วมงาน

จ�ำนวน (คน)

EXHIBITION
ค่าใช้จา่ ยเฉลีย
่ คนละ

บาท

5,496,910 4,110.93
มีจ�ำนวนนักเดินทางหรือผูเ้ ข้าร่วมงาน
5,496,910คน จ�ำแนกเป็นผู้เข้าแสดง
สิ น ค้ า และนิ ท รรศการ (Exhibitor)
จ�ำนวน 14,410 คน และผู้เข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการ (Visitor)
จ�ำนวน 5,455,500 คน

เกิดค่าใช้จา่ ยทัง
้ สิน
้

ล้านบาท

22,486.41

ไตรมาสที่

1

ปีงบประมาณ
2562

ธุ ร กิ จ ไ ม ซ ์ ใ น ป ร ะ เ ท ศ
สามารถสร้ า งรายได้ มี
มูลค่า 24,494.46 ล้านบาท
รายได้สว
่ นใหญ่หรือร้อยละ
91.30 มาจากกลุ ่ ม ไมซ์
ประเภทงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ ส่วนใหญ่จด
ั ใน
เขตภาคกลาง โดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานครทีม
่ ส
ี ถานที่
ส�ำคัญในการรองรับการจัด
งานแสดงสินค้า พร้อมทัง
้
สิ่ ง อ�ำนวยความสะดวก
ต่างๆ รวมถึงการเป็นแหล่ง
ศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ
ของประเทศ รองลงมาเป็น
รายได้จากการประชุมของ
บริษท
ั เอกชน มีสด
ั ส่วนร้อย
ละ 3.7 ส่วนการประชุมของ
องค์กรและการเดินทางเพือ
่
เป็นรางวัล มีสัดส่วนใกล้
เคียงกัน คือร้อยละ 2.80
และร้อยละ 2.20 ตามล�ำดับ

M

3%

I

2%

C

ล้านบาท

4%

24,494
ภาคกลางที่มีกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลาง มีจ�ำนวนการจัดงาน
มากที่สดุ คือ 72 งาน มีผู้เข้าร่วมงาน 4,439,383 คน รองลงมาคือ
ภาคใต้ มีจ�ำนวนการจัดงาน 10 งาน มีผู้เข้าร่วมงาน 375,768 คน

Resource: THAILAND CONVENTION &
EXHIBITION BUREAU (TCEB)
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