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สื่อสาร
บริหารแบรนด์
และพีอาร์ อย่างไร
ในยุค Marketing 4.0
ทุกคนคงทราบดีอยูแ่ ล้วว่า การตลาด เป็นส่วนสำ�คัญ
ต่อการผลักดันและทำ�ให้ธุรกิจประสบความสำ�เร็จอย่างไร
เพราะไม่วา่ จะเป็นยุคสมัยใดก็ตามนับตัง้ แต่การตลาดยุคดัง้ เดิม
จนถึง เป็นยุคของการนำ�เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วย เพื่อเชื่อมโยง
ทุกองค์ประกอบของธุรกิจ ไปสู่ผู้บริโภคให้เข้าถึง พบเจอง่ายขึ้น
มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างกัน การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การปรับ
รูปแบบ คุณค่าของสินค้า ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธกี ารสร้างความน่าสนใจ
ให้ตรงความต้องการของลูกค้าและง่ายต่อการเข้าถึงโดยปราศจาก
อุปสรรคทัง้ ปวง หรือทีเ่ รียกว่า  Marketing 4.0 นัน่ เอง โดยใช้การสือ่ สาร
ขององค์กรทุกรูปแบบไม่วา่ จะเป็นด้านบริหารแบรนด์   ประชาสัมพันธ์
และการสื่ อ สารการตลาดต่ า งๆ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการขั บ เคลื่ อ น
ให้การตลาด และธุรกรรมขององค์กรประสบความสำ�เร็จ
ขณะเดียวกัน ก็ต้องยอมรับว่า งานด้านการประชาสัมพันธ์
สือ่ สารองค์กร สือ่ สารแบรนด์ ในยุค Marketing 4.0 ได้ปรับเปลีย่ น
รูปแบบเป็น  Digital Communications Content เต็มรูปแบบ ขณะที่
ช่องทาง Digital  เป็นช่องทางการสือ่ สารข้อมูลทีส่ �ำ คัญเป็นอย่างมาก
ทิศทางของการประชาสัมพันธ์ การตลาด ภาพลักษณ์ แบรนด์ กิจกรรม
องค์กร และการตลาดมีทิศทางที่จะรวมเป็นศูนย์กลางอันเดียวกัน
เป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้กลยุทธ์สอ่ื สารมีความลึกซึง้ และซับซ้อนมากกว่าเดิม  
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จับตาธุรกิจในยุค Marketing 4.0
โครงสร้ า งทางสั ง คมปั จ จุ บั น ได้ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมแห่ ง
ความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ โ ภค แบรนด์ ต้ อ งเปิ ด ใจรั บ ความคิ ด เห็ น
คำ�แนะนำ�เพื่อนำ�ไปพัฒนาปรับปรุงสินค้า บริการ ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อธุรกิจเป็นอันมาก ที่ผ้บู ริโภคยินดีให้ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น ไม่วา่ จะเป็นช่องทางปกติ Social Media, website,
Facebook, LINE, Youtube หรืออื่นๆ ที่ต้องมีผู้ดูแลหรือทีมงาน
ทีค่ อยดูความเคลือ่ นไหว ต่อความคิดเห็น คำ�ติชม คำ�แนะนำ�เหล่านัน้
โดยสามารถให้คำ�ตอบ แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว และมี
แนวทางการรับมืออย่างมืออาชีพ  
          ในยุคแห่งข้อมูลทีผ่ บู้ ริโภคใช้เครือ่ งมือสือ่ สาร เช่น โทรศัพท์
หรือสือ่ สารมวลชนทีร่ วดเร็วเป็นการตัดสินใจเลือกใช้สนิ ค้าหรือบริการ
การทำ�ให้ขอ้ มูลของแบรนด์เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้โดยง่าย สามารถ
ค้นหา ข้อมูลรายละเอียด คำ�ชี้แนะ ติชม การรีวิวการใช้งาน เห็นถึง
ประโยชน์ของสินค้าหรือบริการ ทีจ่ ะตอบโจทย์ของการใช้ชวี ติ ทีด่ ขี น้ึ
นอกจากนี้การทำ�ธุรกิจในยุค Marketing 4.0 ยังได้อาศัย
ความเชือ่ มโยงทุกส่วนของกระบวนการทางด้านการตลาดเข้าไว้ดว้ ยกัน
ตัง้ แต่การนำ�เสนอสินค้า การขายสินค้า การให้ขอ้ มูลสินค้า การจัดส่ง
การดูแลและบริการหลังการขายไว้ในที่เดียวกัน ที่เข้าถึงง่ายและ
สะดวกสบาย จากระบบฐานข้อมูลและระบบออนไลน์เชือ่ มโยงเข้าไว้
ด้วยกัน ไม่วา่ จะมีส�ำ นักงาน หน้าร้าน หรือไม่มี ก็ยอ่ มได้รบั ความสะดวก
หรือเงือ่ นไขทีด่ ที ส่ี ดุ ไม่แตกต่างกัน

กาวใหทัน การตลาด 4 ยุค
การตลาดยุค 1.0 เป็นการตลาดทีเน้น

ตัวสินค้า หรือบริการเป็นศูนย์กลาง สิง่ สำาคัญ
เน้นประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้งาน เช่น มี
ความคงทน มีส่วนประกอบที่ตอบลักษณะ
ของสินค้า สินค้าและบริการตรงกับความ
ต้องการของตลาด ใช้หลัก 4P products/
price /place/promotion เพือ่ สร้างแรงดึงดูด
ให้ผบู้ ริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้
การตลาดยุค 2.0 การทำาการตลาด
ด้วยการแบ่งกลุม่ ผูบ้ ริโภคเป้าหมายแบบเฉพาะ
เจาะจง ค้นหาจุดเด่นของตัวเองให้ตรงกับ
แต่ละกลุม่ เพือ่ รักษาตำาแหน่งในใจของผูบ้ ริโภค
การจัดทำาฐานข้อมูลเพือ่ บริหารความสัมพันธ์
ระหว่ า งผู้ บ ริ โ ภคกั บ แบรนด์ โดยใช้ ห ลั ก
CRM : Customer Relationship Marketing
หรือการตลาดแบบลูกค้าสัมพันธ์
การตลาดยุค 3.0 เป็นการทำาการตลาด
แบบที่ต้องการกุมหัวใจผู้บริโภค ด้วยการ
เอาชนะใจผูบ้ ริโภคให้ผกู กับแบรนด์ เปิดกว้าง
ให้ผู้บริโภคมีส่วนในการออกความคิดเห็น
เกีย่ วกับสินค้าหรือบริการมากยิง่ ขึน้ และให้ความ
สำาคัญต่อการใส่ใจต่อสังคม จึงได้เน้นประเด็น
CSR : Corporate Social Responsibility
หรือแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นพิเศษ
การตลาดยุค 4.0 เป็นทีท่ ราบกันดีวา่
ปัจจุบนั เป็นยุคของพัฒนาเทคโนโลยีการสือ่
สารทีล่ า้ำ หน้า จึงเป็นทีแ่ น่นอนว่าการตลาดยุคนี้
ได้องิ พฤติกรรมทัง้ หมดทีอ่ ยูบ่ น Social Media
ที่ต้องเปิดกว้างต่อการแสดงออกทางความ
คิดเห็น การมีสว่ นร่วม และยังเป็นยุคของ
ความแตกต่างทางความคิดที่หลากหลาย
มีการติดต่อแลกเปลี่ยนความรูซ้ ง่ึ กันและกัน
ตลอดจนการค้นหาข้อมูล ซือ้ ขาย สินค้าและ
บริการที่สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลา การตลาด
ปัจจุบนั จึงเป็นแบบ Social Media Marketing
มีการสื่อสารที่ต้องใช้ฐานข้อมูลการตลาด
ทั้ ง สิ น ค้ า และเนื้ อ หาต้ อ งถู ก ออกแบบมา
ให้ตรงกลุม่ และโดนใจลูกค้ามากยิง่ ขึน้ เป็นทัง้
การสร้างและรักษาตำาแหน่งในใ จของลูกค้า
Brand Loyalty ให้ยาวนานทีส่ ดุ

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ www.drphot.com ”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธแบบบูรณาการ
ดวยประสบการณกวา 25 ป ในดานการบร�หาร
ยุทธศาสตร สือ่ สารการตลาด
แบรนด ภาพลักษณขององคกรจนถึงระดับชาติ
ผูบ รรยายในระดับปร�ญญาโท-เอก
ใหกบั มหาว�ทยาลัยทัว่ ประเทศ
มีผลงานว�ชาการกวา 300 ผลงาน
กับตําแหนงที่หลากหลาย
ทั้งดานธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงการเปนนายกสมาคมประชาสัมพันธ ไทย

กลยุทธ์การสื่อสาร บริหารแบรนด์
และพีอาร์ ในยุค Marketing 4.0
GENERATION ME CHANNEL
ตอบโจทย์ผบู้ ริโภคยุคใหม่ ผูบ้ ริโภคปัจจุบนั ถือเป็นกลุม่ ที่
เรียกได้วา่ มีพฤติกรรมแบบ ‘GENERATION ME’ นัน่ คือเป็น
ผูบ้ ริโภคที่ให้ความสนใจเฉพาะแต่เรื่องของตัวเอง ต้องการรู้
ต้องการดู ต้องการเห็น ต้องการเฉพาะสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวเอง
หรือสังคมรอบๆ ตัวเท่านั้น ภายใต้พฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ ไม่รำาคาญหรือเบื่อกับการอยู่กับตัวเอง ไม่ว่า
ภาพถ่ายของตัวเอง อาหาร บ้าน ผู้คนรอบตัว การงานและ
การพักผ่อนด้วยการถ่ายทอดเรือ่ งราวแบบสบายๆ การเปิดโอกาส
หรือพืน้ ทีใ่ ห้เขาเหล่านัน้ ได้บอกเล่าเรือ่ งราวแสดงตัวตนของตัวเอง
มากเท่าไร ก็ยง่ิ เป็นการสร้างความพอใจให้กบั ผูบ้ ริโภคเหล่านัน้
เป็นรายเฉพาะด้วย
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Hit to the point
เนือ้ หาตรงประเด็น สัน้ และกระชับมีความสมบูรณ์ แต่ตอ้ งสามารถสือ่ เนือ้ หา
ทีจ่ บั ใจความได้ ประเด็นในการประชาสัมพันธ์ หรือสือ่ สารต้องกระชับ ไม่เยิน่ เย้อ  เพราะ
คนส่วนใหญ่มสี มาธิเฉลีย่ ที่ 5-8 วินาทีเท่านัน้ ดังนัน้ เรือ่ งราวประชาสัมพันธ์ควรมุง่ สู่
ประเด็น โดยใจความสำ�คัญ ต้องเน้นทีเ่ นือ้ หาหลักทีต่ อ้ งการจะสือ่ สารถึงผูร้ บั ได้อย่าง
รวดเร็ว ในตอนแรก ก่อนทีจ่ ะตามด้วยเนือ้ หาหลักอืน่ ๆ ถัดไป  เนือ้ หาไม่ยดั เยียดจน
เกินไป   ขณะทีก่ ารรีววิ สินค้าหรือบริการทีไ่ ม่ดหู ลอกลวงแต่ดงึ ความโดดเด่น หรือจุดที่
ประทับใจ จึงมีความน่าสนใจกว่าการโฆษณาแบบจริงจังตรงไปตรงมา

Satisfaction
ตอบสนองก้นบึง้ ความต้องการ การสือ่ สารทีต่ อบสนองก้นบึง้ ความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค นัน่ คือการจำ�แนก วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุม่ มากกว่าแบบเหวีย่ ง
แบบเหมารวม เพราะไลฟ์สไตล์เ์ ป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญมาก ผูบ้ ริโภคจะรูส้ กึ ดีและปลืม้ เป็นพิเศษ
เมือ่ ได้เห็นข้อความ เรือ่ งราวทีถ่ กู ออกแบบมาเพือ่ ตัวเอง และหากสินค้าหรือบริการนัน้
สามารถตอบหรือแก้ปญ
ั หาทีร่ อคอยอยูย่ อ่ มทำ�ให้ได้ใจไปเลยเต็มๆ

Digital is all around
ดิจทิ ลั เป็นทุกสิง่ ทัง้ ข้อมูล ช่องทางและเครือข่าย ในยุค Marketing 4.0 การ
วางตำ�แหน่งของแบรนด์บนเครือข่ายดิจทิ ลั นับเป็นสิง่ สำ�คัญประการแรกๆ ทีท่ ง้ั การให้
ข้อมูล ช่องทางการจัดจำ�หน่าย คำ�ปรึกษาแนะนำ� อำ�นวยความสะดวกทัง้ ปวง ตลอดจน
การเป็นเครือข่ายระหว่างกัน ดังนัน้ การออกแบบเนือ้ หา เรือ่ งราว ภาพ เทคนิคทัง้ ปวง
ทีน่ า่ สนใจและง่ายต่อการเข้าถึงบนเครือข่ายดิจทิ ลั ด้วยกลยุทธ์ทางการสือ่ สารทีท่ นั สมัย
และเหมาะสม อย่างรูเ้ ท่าทัน การใช้ Social Network อย่างสร้างสรรค์ เพราะบางกระแส
เพียงระยะเวลาสัน้ ๆ หรือแค่ชว่ั ข้ามคืนเท่านัน้ ซึง่ ต้องคอยติดตามทัง้ เนือ้ หาและเทคนิค
ทีใ่ ช้ ให้เรือ่ งราวความน่าสนใจนัน้ ๆ เชือ่ มโยงกับแบรนด์ได้อย่างแนบเนียน มีคณ
ุ ค่า
โดยไม่ตดิ ประเด็นทางด้านเวลา หรือการตกเทรนด์ทร่ี วดเร็วเพราะอิงกระแสมากเกินไป

Creating Communications
สือ่ สารอย่างสร้างสรรค์ หากตัง้ หน้าตัง้ ตาจะขายสินค้าหรือบริการ โดยไม่สามารถ
สร้างเสน่ห์ หรือความน่าสนใจให้เกิดขึน้ ได้ ดูจะเป็นแนวคิดทีผ่ ดิ พลาดของการสือ่ สาร
ธุรกิจในยุค  Marketing 4.0 สลัดความคิดทีจ่ ะมุง่ มัน่ แสวงหาผลกำ�ไรด้วยการสือ่ ความ
หรือสือ่ ผ่านรูปแบบใดก็ตาม เป็นการทำ�การสือ่ สารการตลาดอย่างสร้างสรรค์ ทำ�ให้ผบู้ ริโภค
เป้าหมาย รูส้ กึ มีความสุข ความชืน่ ชม เป็นส่วนหนึง่ ไปกับเนือ้ หาหรือการประกอบการ
ของแบรนด์ เช่นความสนใจกับสิง่ แวดล้อม ชุมชน อารมณ์ทส่ี นุกสนาน ความปลืม้ ทีไ่ ด้รบั
จากเรือ่ งราว เป็นสิง่ ทีท่ า้ ทายสำ�หรับการสือ่ สารการตลาดอย่างสร้างสรรค์  
         ดงั นัน้ องศาการปรับตัวของการสือ่ สารในยุค Marketing 4.0 จึงดูเหมือนว่า เป็นการ
ผสมผสานระหว่างเนื้อหาที่โดนใจกับการนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้พฤติกรรมของ
คนในยุคปัจจุบนั มาใช้การสือ่ สารเพือ่ เชือ่ มโยงกับผู้บริโภค แบรนด์ สินค้าหรือบริการ
รวมถึงการบริหารและวางแผนการทำ�งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ ไม่วา่ จะ
เป็นการสือ่ สารในรูปแบบใดก็ตามนัน่ คือ การปรับตัวทางการสือ่ สารในแนวทางทีท่ �ำ ให้
แบรนด์สามารถครองใจผูบ้ ริโภคได้ใน ยุค Marketing 4.0 นัน่ เอง
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