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เมื่อชีวิตติด REVIEW...

สื่อสารแบรนด์ผลิตภัณฑ์ผ่านการบอกเล่าประสบการณ์

วิธที ำ� การตลาด ในปัจจุบนั นี้ มีเครือ่ งมือ ช่องทาง หรือหมัดเด็ด ส�ำหรับนักการตลาด หรือเจ้าของแบรนด์
กิจการให้เป็นทางเลือกมากมาย โดยเฉพาะการตอบความต้องการ ความรูส้ กึ ทีม่ าจากกระบวนการทางความคิด
ของลูกค้า ทัง้ การค้นหาข้อมูล การเปรียบเทียบ การสะท้อนความคิดเห็น จากผูท้ เี่ ชีย่ วชาญ คนทีต่ อ้ งท�ำงาน
คลุกคลี และประสบการณ์ของการสัมผัส ดูความพึงพอใจจากการใช้จริง ที่จะท�ำให้สามารถค้นหาข้อมูลที่
ต้องการ เข้าถึงได้ง่าย จนเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า และบริการ ในที่สุด ‘การรีวิว’ จึงเป็นอีกค�ำตอบส�ำคัญ
ที่ลูกค้าสามารถค้นหาได้ และกลายมาเป็นอีกเครื่องมือ หรือช่องทางทางการตลาด ให้เลือกใช้ในรูปแบบที่
เหมาะสมทั้งกับผลิตภัณฑ์ ช่วงระยะเวลา โอกาส และกลยุทธ์ทางการตลาดที่วางไว้
ว่าด้วยเรื่อง การรีวิว
โดยทั่วไปแล้ว การรีวิว (Review) ที่แปลว่า ทบทวน สามารถ
ท�ำได้มากมายหลายแบบทัง้ รีววิ ธุรกิจ รีววิ สินค้า บริการ  ภาพรวมของ
ธุรกิจตัง้ แต่กจิ การเล็กๆ จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ทีไ่ ด้สะท้อนออกมาใน
รูปแบบบทวิจารณ์ หรือการแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ จาก
ลูกค้า ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีชื่อเสียงที่ซื้อ ใช้ รับบริการหรือมีประสบการณ์
กับผลิตภัณฑ์หรือบริการนัน้ ๆ ผ่านการอธิบาย วิพากษ์วจิ ารณ์ อาจมีการ
ให้คะแนน จัดอันดับ การันตีด้วยตนเองเพื่อข้อมูลอันเป็นประโยชน์
หรื อ ความชั ด เจนต่ อ ลู ก ค้ า รายอื่ น ผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ สารมวลชน
ออนไลน์ แอปพลิเคชัน สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น เว็บไซต์ ตลอดจน
Touchpoint ต่างๆ ในยุคเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิต
ประจ�ำวันของทุกคน
เนือ้ หา ทีม่ กี ารรีววิ แบรนด์ผลิตภัณฑ์ แต่ละอย่างนัน้ นับว่าเป็น
เรือ่ งทีด่ ตี อ่ ผูบ้ ริโภค เมือ่ แบรนด์มรี วี วิ ในทางบวก เป็นทีพ่ บเห็น มีผสู้ นใจ
ให้การสนับสนุน ซือ้ ใช้บริการ และบอกต่อ ในทางกลับกันหากเนือ้ หา
ทีเ่ ป็นการรีววิ ในด้านลบ ย่อมท�ำให้เกิดข้อกังขา ว่าเป็นตามนัน้ หรือไม่
หากเกิดผลเสียหาย ต้องมีหลักฐาน ข้อเท็จจริง อันเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้รีวิวนั้นๆ ด้วย
ลักษณะของการรีวิว ผู้รีวิวอาจจะรีวิวผลิตภัณฑ์ ได้ในหลาย
ประเด็น เช่น ความสวยงาม สถานที่ บรรจุภณ
ั ฑ์ วัตถุประสงค์การใช้งาน
ประโยชน์ของการใช้งาน วิธีการใช้งาน สรรพคุณ การตกแต่ง รสชาติ
ราคา โปรโมชั่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์   หรืออื่นๆ แล้วแต่ประเภท
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เพือ่ เป็นข้อมูล ส�ำหรับลูกค้าใหม่ ทีส่ นใจและ
อาจมีการบอกต่อแบบปากต่อปาก แชร์ไปยังสาธารณะเพือ่ เชิญชวน
ให้ลกู ค้าเก่า ทีร่ จู้ กั ผลิตภัณฑ์แล้วกลับมาใช้หรือกระตุน้ ในครัง้ ต่อๆ ไป
รูปแบบการรีวิว ปัจจุบันนี้ การรีวิวไม่ได้มีความหมายจ�ำกัด
เพียงแค่การรีววิ สินค้าเพียงแค่อย่างเดียว ในขณะจ�ำนวนของที่ผ้รู ีววิ
มีจ�ำนวนมากขึ้น ทั้งมืออาชีพ ศิลปิน ดารา ผู้มีชื่อเสียงในแต่ละด้าน
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และแบบสมัครเล่น ซึ่งต่างก็เป็น Influencer นั่นคือ การให้กลุ่มคน
ที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย การน�ำ 
Influencer มาใช้ในการตลาด เป็นการสื่อสารสิ่งที่แบรนด์อยาก
ให้ Content ไปถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านเสียงของบุคคลที่สาม ท�ำให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ สนใจ ติดตาม และสร้างความเชื่อมั่นได้
มากกว่าการที่แบรนด์สื่อสารทางเดียว ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
ทางด้านรูปแบบการรีวิวสามารถจ�ำแนกเป็นหลักๆ ได้ 2 กลุ่ม ดังนี้
Sponsored Review :
เจ้าของแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ เต็มใจเชิญ จ้างมา ให้ฟรี เพราะ
ต้องการ Content ที่ส่วนใหญ่ก็เป็นเชิงบวกทั้งหมด คือเอาใจเจ้าของ
แบรนด์ ความน่าเชือ่ ถือน้อยถึงปานกลาง บางอย่างมันปลอมมากไป
ดูได้แบบเพลินๆ แต่ถ้าเนียน ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ หรือ
แบรนด์ของ Influencer ชัดเจนก็มักจะออกมาดี
Customer Review :
ผู้รีวิวอยากท�ำ  Content เอง จ่ายหรือผลิตภัณฑ์เอง แล้วให้
ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ตามรสนิยม คิดเห็นแบบลูกค้า ออกมา
ตามความรู้สึก ประสบการณ์ ว่ากันไปตามเนื้อผ้า แบบนี้เสี่ยงหน่อย
รสนิยมแต่ละคนไม่เท่ากัน ถ้าดีจริงก็ไม่มปี ญ
ั หา แต่ผรู้ วี วิ ต้องมีความเป็น
มืออาชีพ ภาพรวมเนื้อหาส่วนใหญ่จะดูน่าเชื่อถือไว้วางใจกว่า
          ความน่าเชือ่ ถือของการรีววิ เนือ้ หาทีเ่ ป็นค�ำวิจารณ์ทถี่ กู น�ำเสนอ
นับว่ามีผลต่อการตัดสินใจ หรือทางจิตวิทยาต่อผู้พบเห็นเนื้อหาที่
ถูกกล่าวถึงทั้งทางบวกและทางลบ จึงถูกน�ำมาใช้เป็นประโยชน์
ต่อการสื่อสารทางการตลาด หรือเป็นธุรกิจ อาชีพของใครหลายคน
ยิ่งหากมีความน่าสนใจ ความน่าเชื่อถือ มีเอกลักษณ์ ย่อมท�ำให้
ผู้รีวิวนั้น

พฤติกรรมผู้บริโภคกับการซื้อผลิตภัณฑ์
และการรีวิวออนไลน์
							
เลือกผลิตภัณฑ์ที่จัดอันดับจากการรีวิวในอันดับในลำ�ดับต้นๆ

90%

							
85%
อ่านรีวิวจากออนไลน์ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างสม่ำ�เสมอ
						
80%
เชื่อบทวิจารณ์ หรือการแสดงความคิดเห็นจากสื่อจากออนไลน์

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

						
75%
มีแนวโน้มสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ถ้าได้อ่านรีวิวในเชิงบวกที่มีเป็นระยะ
						
70%
รู้สึกไว้วางใจแบรนด์เมื่อพบการรีวิวเชิงบวกบ่อยๆ หรือสม่ำ�เสมอ

ที่ ป รึ ก ษาด้ า นยุ ท ธศาสตร์ แ ละสื่ อ สารองค์ ก ร

					
60%
หากมีการแข่งขันระหว่างแบรนด์ ทีล่ ก
ั ษณะใกล้เคียงกัน จะเสนับสนุน หรือเชือ่ ข้อมูล
จากผูร้ วี วิ ทีค
่ น
ุ้ เคย ชืน
่ ชอบ ผลงานเป็นทีน
่ า่ เชือ่ ถือและจำ�นวนครัง้ การรีววิ ตามลำ�ดับ
			
30%
มีแนวโน้มจะใช้จ่ายมากขึ้น หากพบรีวิวที่ชื่นชอบ ถูกใจ ตรงกับรสนิยม

สิ่งส�ำคัญในการรีวิว แบรนด์ ผลิตภัณฑ์
ประเด็นที่หยิบยกมา ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ ผลิตภัณฑ์
ตรงวัตถุประสงค์ คุณค่า หรือ การตอบความต้องการที่แท้จริง
เสน่ห์ เอกลักษณ์ ความประทับใจ ความแตกต่าง อารมณ์
ในการน�ำเสนอ
ความเป็นมืออาชีพ ชื่อเสียง ประสบการณ์ ของผู้รีวิว
องค์ ป ระกอบผลิต ภัณ ฑ์ ข้อมูล รายละเอีย ดชัดเจน ราคา
ช่องทาง สถานที่
เทคนิคการรีวิวแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ที่ดี
การรีววิ ผลิตภัณฑ์  สามารถเพิม่ คุณค่าให้กบั ตัวผลิตภัณฑ์และ
สร้างมูลค่าทางการตลาดให้มากขึน้ รวมถึงการใส่ใจในการเลือกภาพ
ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามน่าสนใจ รวมถึงการรีววิ อย่างจริงใจ ควรเป็นสิง่ ที่
ต้องค�ำนึงถึงด้วย แม้ว่าการมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้บริโภค ทั้งใน
พื้นที่สื่อ หรือโลกออนไลน์ ย่อมตามมาด้วยผลประโยชน์การโฆษณา
หรือรีวิวผลิตภัณฑ์ ให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่จะจ้างงานในรูปแบบ
ต่ า งๆ เช่ น การเชิญ ชวน การสาธิต การทดลอง การเขียนบล็อก
การกล่าวถึง การท�ำคลิปรีวิว การสัมภาษณ์ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือ
ตัวแปรที่ส่งผลต่อยอดขายเพิ่มขึ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
บอกประโยชน์การใช้สอยของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน
ให้ขอ้ มูลว่าผลิตภัณฑ์ใช้ทำ� อะไรได้บา้ ง ช่วยเพิม่ ความน่าสนใจ
ในตัวสินค้ามากขึ้น
มีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ เช่น ขนาด  สี ส่วนประกอบ รวมถึง
ข้อมูลทางเทคนิค
บอกเล่าความรู้สึกเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ หลังจากการใช้งาน
หรือทดลองใช้ไปแล้ว

“drphotjai@gmail.com ”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ด้วยประสบการณ์
กว่า 25 ปี ในด้านการบริหารยุทธศาสตร์ สือ่ สารการตลาด
แบรนด์ ภาพลักษณ์ขององค์กรจนถึงระดับชาติ ผูบ
้ รรยาย
ในระดับปริญญาโท-เอก ให้กบ
ั มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศมี
ผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงานกับต�ำแหน่งทีห
่ ลากหลาย
ทั้งด้านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเป็น
นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

เหตุผลที่ชอบผลิตภัณฑ์หรือไม่ชอบ เพราะอะไร  
ช่องทางส�ำหรับการติดต่อ สถานที่ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์
มีการใช้ภาษาที่สละสลวยได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
ไม่พูดแต่ข้อดีเกินไป ควรให้ค�ำแนะน�ำ ค�ำเตือน
เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจแสดงความคิดเห็น
         ในส่วนของการรีวิวนั้น การสร้างตัวตน ความชัดเจน ว่าจะออก
มาแบบไหน แง่มมุ ใด   ไม่วา่ จะเป็นสือ่ แบรนด์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ
บทบาทอื่น ทั้งหมดต้องมีความเป็นมืออาชีพของทั้งสองฝ่าย  การคุย
กันอย่างมิตร จริงใจกับงานมากกว่าผลประโยชน์ พลาดไปคือไม่คุ้ม
          การทีม่ กี ารติดตามทีม่ ากจากผูส้ นใจทีอ่ าจเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ   ถอื ว่า
เป็นความรับผิดชอบของผู้รีวิว ในฐานะส่งสาร ที่ต้องมีจรรยาบรรณ
ต่อการรีวิว มากกว่าการที่มองว่าเป็นผู้มีอิทธิพลด้านความคิดในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เพียงอย่างเดียว
           ในขณะที่ ในส่วนของเจ้าของแบรนด์ นั้น ต้องมีวิธีจัดการกับ
ความคิดเห็นในเชิงที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นเชิงลบ คือ ความสามารถ
ในการแก้ไขสถานการณ์ทรี่ วดเร็ว มีการตอบสนองอย่างทันที หากเป็น
การบกพร่อง หรือความเสียหายทีเ่ กิดจากฝัง่ ของผลิตภัณฑ์ ต้องยอมรับ
ข้อผิดพลาด รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า มีการพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้อง
ด�ำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องในระยะเวลาที่เหมาะสม
        แม้ว่าการรีวิวผลิตภัณฑ์นั้น จะไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ท�ำให้แบรนด์
ประสบความส�ำเร็จ เพราะการตลาดของผลิตภัณฑ์จะได้ดีนั้น ขึ้นกับ
องค์ประกอบหลายประการ แต่แนวโน้มของการตลาด ได้ปรับเปลีย่ น
กลยุทธ์โดยการใช้ Influencer หรือว่าผูท้ มี่ คี วามน่าสนใจ ทัง้ ทีผ่ า่ นสือ่
ต่างๆ และ Social Media เพือ่ รีววิ ผลิตภัณฑ์ เพือ่ จูงใจให้กลุม่ เป้าหมาย
หันมาใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ของตนเองให้มากยิง่ ขึน้   การขยายผลแบบ
ปากต่อปาก หรือประสบการณ์การใช้งานเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญมาก การรีววิ
และความคิดเห็น จึงเป็นการสะท้อนบทบาทของการสื่อสารแบรนด์
ได้เป็นอย่างดี
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