สมาคมการตลาดฯ เผยวิสัยทัศน  รวมฝาวิกฤติเคียง
ขางผูประกอบการ และนักการตลาดไทย เน นสราง
พลังขับเคลื่อน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

สมาคมการตลาดฯ เผยวิสัยทัศนพรอมฝาวิกฤติ ผนึกกําลังทุกภาคสวนตกผลึกองคความรูดานการตลาดแนวใหม
เน น 4 แกนหลัก คือ กลยุทธชัดเจน นวัตกรรมสรางสรรค สื่อสารอยางมีศิลปะ และเติบโตอยางยงั ่ ยืน เพื่อเป็ น
แนวทางใหผูประกอบการขามผานวิกฤติเศรษฐกิจหลังโควิด-19 พรอมเผยเทรนดการตลาดแนวใหมยุคดิจิทัลในรูป
แบบ New Normal เพิ่มศักยภาพผูประกอบการไทยในการ Reskill & Upskill – Response – Recover และ
Renew เพื่อการเติบโตอยางมน
ั ่ คงในระยะยาว…
กรุงเทพฯ – กันยายน 2563: วันนี้ สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย นํ าโดย นายอนุวัตร เฉลิมไชย นายกสมาคม
การตลาดแหงประเทศไทย แถลงขาววิสัยทัศนและพันธกิจ พรอมแนะนํ าทีมคณะกรรมการอํานวยการชุดใหม 34
ทาน ที่มารวมขับเคลื่อนวิสัยทัศนและพันธกิจของสมาคมรวมกัน
นายอนุวัตร กลาววา “ชวงโควิด-19 ที่ผานมานี้ เป็ นสถานการณที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากในโลกธุรกิจ
ทัง้ ในแงของรูปแบบการทําการตลาด และ skillset ของบุคลากรคนทําธุรกิจ ซึ่งความทาทายหลักที่ภาคธุรกิจตอง
รับมือนัน
้  มาจากหลายสาเหตุ คือ

• New Crisis ทัง้ เรื่องโควิด-19 และ เรื่องสิ่งแวดลอมอ่ น
ื ๆที่แยลงทุกวัน
• New Normal เมื่อผูบริโภคกาวสูโลก digital lifestyle เต็มตัว นักการตลาดก็ตองปรับกระบวนทัพตามอยางรวด
เร็ว
• New Technology เขามามีบทบาทเปลี่ยนโลกการตลาดแบบเดิมๆ ซึ่งโลก analog เริ่มหายไป ถูกแทนที่ดวย
เทคโนโลยีใหมๆ ทัง้ AI, Mixed Reality, 5G ฯลฯ นักการตลาดตองปรับตัวใหทัน
• New Consumers แบงผูบริโภคเป็ น 2 กลุมที่ตางกันจนสุดขว
ั ้  คือ กลุม Generation Z กับ กลุม Silver
Generation นักการตลาดยุคนี้ตองใหความสําคัญกับเรื่อง generation marketing มากข้ น
ึ  ซึ่งความทาทายนี้
สามารถสรางโอกาสใหมๆ ได
• ความไมแนนอน (Uncertainty) จากเหตุการณตางๆที่ผานมา จึงมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในวงการธุรกิจและ
การตลาด ทัง้ เรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลที่เขามามีบทบาทมากข้ น
ึ  รวมถึงวิกฤติและความทาทายตางๆ ทําใหนักการ
ตลาดในยุคนี้ตองปรับตัวใหทันกับโลกการตลาดยุคใหมอยูเสมอ
ทัง้ นี้ สิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจใหเดินไปขางหน าในชวงนี้ คือ ความรวมมือและการประสานทุก
ภาคสวนเพื่อรวมกันผลักดันใหธุรกิจไทยกาวผานเหตุการณวิกฤติครัง้ นี้ไปใหได แตไมวาจะมีเหตุการณหรือมีความ
ทาทายเพียงใด สมาคมการตลาดก็พรอมที่จะยืนเคียงขางผูประกอบการอยูเสมอ
นอกจากนี้ ในปี 2564 สมาคมการตลาดฯ กําลังกาวเขาสูปีที่ 55 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา เรามุงสรางสังคมของ
นักการตลาดพันธุแท หรือ Genuine Society of Marketing Professionals เป็ นแพลตฟอรมที่เปิ ดกวางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับทุกๆคน เพื่อสรางเครือขายนักการตลาดชน
ั ้ นําของประเทศ และ มุงทํางานเพื่อตอบโจทย
วิสัยทัศนของสมาคม คือ “การใชความเยี่ยมยอดทางการตลาด มาเป็ นพลังขับเคลื่อนขีดความ สามารถในการ
แขงขันของประเทศ” (Marketing Excellence as a ‘Competitive Force’ of the Nation) ผานการขับเคลื่อน
ดวย 4 พันธกิจหลัก (4H) คือ
1. สราง Head หรือ Center of Marketing Wisdom มีการรวบรวมผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจและการตลาด เพื่อ
ประมวลความคิด วิเคราะหกลัน
่ กรอง Co-Create องคความรูใหมๆ ดานการตลาด และธุรกิจใหกับประเทศ โดยเริ่ม
จากผูบริหารดานการตลาด และผูเชี่ยวชาญภาคการศึกษาที่จะมารวมเป็ นภาคีในการระดมพลังสมองใหกับนักการ
ตลาดไทย
2. สราง Hand หรือเครือขายผูทรงคุณวุฒิดานการตลาด (The CMO & Academic Board) ที่จะชวยเผยแพรความ
รูดานการตลาดที่แทจริง นอกเหนือจากการระดมพลังสมองแลว ทางสมาคมฯ ยังมุงสรางเครือขายนักการตลาดที่จะ
มาแบงปันความรูจากประสบการณจริงและกรณีศึกษาตางๆ ผานกิจกรรมของสมาคมฯ ในรูปแบบงานสัมมนาและ
งานแลกเปลี่ยนความรู ทัง้ ในระดับจังหวัดและระดับ ประเทศ เพื่อรวมพัฒนาศักยภาพผูประกอบการไทยใหเติบโต
อยางมน
ั ่ คงในระยะยาว

3. สราง Heart เพื่อชใี้ หเห็นถึง จิตวิญญาณการตลาด ที่ถูกตองและเหมาะสม ปลุกจิตสํานึก และชใี้ หเห็นวา “กา
รตลาดที่ถูกตองและเหมาะสม คือ จิตวิญญาณสําหรับทุกธุรกิจ” และการยึดมน
ั ่ ในจรรยาบรรณการตลาดที่ดี จะสง
ผลดีกับธุรกิจในระยะยาว
4. สราง Hope เพื่อจุดประกายธุรกิจดวยการสรางนักการตลาดยุคใหม เน นสรางนักการตลาดรุนใหมผานโครงการ JMAT (Junior Marketing Association of Thailand) โดยผนึกกําลังกับภาคการศึกษา เสริมประสบการณแก
นักศึกษาธุรกิจและการตลาดใหมีศักยภาพ พรอมเขาสูโลกธุรกิจ และเติมความรูดานการตลาดยุคใหมใหแกนักการ
ตลาดที่ตองการ Reskill & Upskill เพื่อสรางความหวังและความเชื่อมน
ั ่  ในการที่จะใชการตลาดนําพาประเทศไทย
ไปสูโลกการตลาดยุคใหม
เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนและพันธกิจที่วางไว ทางสมาคมฯ จะมีบทบาทเป็ นแพลตฟอรมในการ
1. Networking & Collaboration สรางเครือขาย รวมไอเดีย และใหความรวมมือกับภาคีตางๆ ทัง้ ภาครัฐและเอก
ชน ทัง้ ระดับบุคคลและองคกร โดยมีกิจกรรมใหนักการตลาดไดมาพบปะกัน ทัง้ งาน Marketing Day, Insight
Marketing Visit, และงานแจกรางวัล MAT Award และ Hall of Fame เป็ นตน
2. Knowledge & Experience sharing ตกผลึกแนวคิดตลาดยุคใหมจากผูเชี่ยวชาญ พรอมแบงปันใหแกผู
ประกอบการ และนักการตลาดผานงานสัมมนาและกิจกรรมใหความรูตางๆ เชน The CMO Academy และ Super
Brand Manager ซึ่งเป็ น flagship course ของเรา
3. Next generation development พัฒนานักการตลาดรุนใหมใหมีทงั ้ ศักยภาพและมีจรรยาบรรณ ผานโครงการ JMAT และการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย
นอกจากนี้เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจหลักในการเติมความรูดานการตลาดยุคใหมใหแกนักการตลาดที่ตองการ ReSkill & Up-Skill สมาคมการตลาดฯ จึงพัฒนา 4 แกนความรูหลักสําคัญที่นักการตลาดมองขามไมได คือ
1. Strategic marketing การวางกลยุทธที่ชัดเจนกอนออกเดินทางในโลกธุรกิจ
2. Martech & Innovations การเรียนรูที่จะนําเทคโนโลยีใหมๆมาปรับใชเพื่อสรางสรรคผลลัพธที่แตกตาง
3. Storytelling การส่ อ
ื สารอยางมีศิลปะ เพื่อใหเขาถึงกลุมเป าหมายในโลกที่เต็มไปดวยสาสนจากหลายแบรนด
4. Marketing integrity & Sustainability การเติบโตอยางยงั ่ ยืน บนพ้ น
ื ฐานของธรรมาภิบาลที่ดี
โดยทางสมาคมการตลาดฯ จะมีการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาตางๆ ที่ตอบโจทยทงั ้  4 ดาน (4R) เพื่อเป็ นการเรียนรู
(Learning Pillars) ใหมของสมาคมฯ ในการชวยพัฒนาศักยภาพนักการตลาดไทย…
1. Reskill & Upskill สรางโอกาสตัวเอง ใหมีศักยภาพพรอมกาวสูโลกการตลาดยุคใหม
2. Response สามารถตอบโจทยและปรับตามสถานการณอยางทันทวงที
3. Recover กลับสูสภาวะการดําเนินธุรกิจตามปกติหลังสถานการณเริ่มคลี่คลาย

4. Renew พัฒนาธุรกิจ โดยนําโอกาสใหมๆ ที่เกิดข้ น
ึ จากวิกฤติมาใช เพื่อการเติบโตในระยะยาว
ทางสมาคมฯ มัน
่ ใจวา หากองคกรและนักการตลาดมีการปรับตัวและเติมความรูใหมๆ จะนําไปสู ผลลัพธ 3S คือ
Survive, Strong, และ Sustainable ไมใชแคใหธุรกิจอยูรอด แตสามารถเติบโตอยางแข็งแรงและยงั ่ ยืน
โดยในปี 2563 – 2565 ผูที่จะมารวมขับเคลื่อนวิสัยทัศนและพันธกิจของสมาคมใหเกิดข้ น
ึ อยางเป็ นรูปธรรม คือ
กลุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ซึ่งเป็ นผูมีความรูความเชี่ยวชาญจากหลากหลายกลุมธุรกิจ อาทิ Industrial,
Service, FMCG, Retail, Tech, Platform, Media & Advertising Agency, Research, PR, Communications
เป็ นตน โดยการทํางานหลักๆ คือรวมกันระดมสมองตกผลึกองคความรูตางๆ ของคณะกรรมการบริหารทุกทาน เพื่อ
นํ ามาพัฒนาศักยภาพนักการตลาดไทย” นายอนุวัตร กลาวทงิ้ ทาย

