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สื่อสารองค์กร VS สื่อสารการตลาด
ให้เข้าถึงและโดนใจผู้บริโภคในยุค
I Generation
การปรับโฉมหน้าที่สำ�คัญของแนวคิดธุรกิจการตลาดจากเดิมที่เน้น
ด้านการหากลุ่มลูกค้า โดยตั้งเป็นกลุ่มเป้าหมาย และหาจุดยืนที่โดนใจลูกค้า
เป็นการบอกให้ลูกค้าชอบสินค้า หรือบริการของเราด้วยเหตุผลสู่การเน้น
การเอาใจลูกค้า และการสร้างรูปแบบการสื่อสารเพื่อให้ได้ใจลูกค้าด้วย การ
สร้างบุคลิกให้สินค้าโดนใจลูกค้า ต่อยอดด้วยบริการ และสร้างสัมพันธ์อันดี
กับลูกค้า จนถึงการเปลี่ยนแปลงจากการที่ “อินเทอร์เน็ต” ได้เข้าถึงคนมาก
ได้เกือบหมด หรือเรียกง่ายๆ ว่า ช่องทางการสื่อสารทีม่ คี วามหลากหลาย
สุดท้ายก็มาลงเอยด้วยเครือข่ายสังคม Social Network

สื่อสารการตลาดท่ามกลาง
ความหลากหลาย
การตลาดจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากความ
ต้องการทีห่ ลากหลายและการเติบโตขึน้ ของ
โลกสังคมในระบบ Social Network ซึง่ ลูกค้า
มีการรวมกลุม่ เป็นเครือข่ายและมีการต่อรอง
กับผูผ้ ลิตหรือผูใ้ ห้บริการ ทำ�ให้นกั ธุรกิจและ
นักการตลาดทัง้ หลาย ต้องพูดความจริง ทำ�
จริง ไม่ใช้การสือ่ สารทีเ่ กินจริง เพราะผูบ้ ริโภค
จะทำ � การลงโทษ ในขณะเดี ย วกั น ก็ จ ะ
สนับสนุนแบรนด์ทม่ี กี ารสือ่ สารอย่างตรงไป
ตรงมานัน่ เอง
สื่อสารองค์กรท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสื่อ
อย่างทีท่ ราบกันดีวา่ การสือ่ สาร
สือ่ สารองค์กร   นอกจากเป็นหนึ่งใน
เครือ่ งมือสำ�คัญของการสร้างภาพลักษณ์
องค์กรแล้วยังเป็นช่องทางเพือ่ สนับสนุน
ทางการตลาดอีกด้วย รูปแบบการทำ�
ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการนำ�เสนอ
ข่าวสารผ่านเครื่องมือประชาสัมพันธ์
ผ่านสือ่ ต่างๆ ในลักษณะสือ่ สาธารณะ
ไม่วา่ จะเป็นสือ่ สิง่ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
หรือสือ่ กระจายเสียงทัว่ ไป แบบเดิมๆ
ที่เคยทำ�อยู่
แต่การการสื่อสารขององค์กร
ยุคนีก้ ารตลาดได้เปลีย่ นแปลงกลยุทธ์
การตลาดมาสู่ยุค I Generation การ
ตลาดรู ป แบบใหม่ ม ากขึ้ น ในยุ ค I
Gen หรือ Gen ME ที่ต้องมีการปรับ
ตัวกันอย่างเข้มข้น
92 marketplus

ผลิตภัณฑ์ในสายตาผู้บริโภคสามารถจำ�แนกได้ตามประเภทของอุตสาหกรรม
(Industry type) หรือคุณสมบัติเฉพาะ ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
Convenience สินค้าทีม่ กี ารใช้ในชีวติ ประจำ�วัน อุปโภคบริโภคทัว่ ไป เป็น
สินค้าที่ต้องซื้อใช้ซ้ำ�บ่อยๆ เช่น ข้าวสาร สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก ที่สามารถหาซื้อได้
ทั่วไป
Shopping สินค้าต้องใช้การเลือกซือ้ เป็นสินค้าทีม่ ี ความแตกต่างกันและเกิด
การเปรียบเทียบ คุณภาพคุณสมบัตลิ กั ษณะทีเ่ ห็น ในสายตาผูบ้ ริโภค เช่น โทรศัพท์มอื ถือ
กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า
Specialty สินค้าที่ได้มีการเจาะจงซื้อเป็นพิเศษได้แก่ สินค้าที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ในตัวเอง จึงมีราคาสูง และหาซื้อไม่ง่ายนัก เช่น กลุ่มสินค้าแบรนด์เนม
รถยนต์หรูๆ นาฬิกา กระเป๋าถือ โรงแรม ร้านอาหาร
Unsought สินค้าไม่จำ�เป็นต้องเจาะจงซือ้ ในทันที เป็นสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคไม่เห็น
ถึงความจำ�เป็นที่เร่งด่วน อาจไม่มีขายทั่วไป ต้องอาศัยการสร้างความเข้าใจอย่าง
แท้จริง เช่น ประกัน บัตรระบบสมาชิก

ก้าวที่ปรับเปลี่ยน และทิศทางสื่อ
แล้วจะทำ�อย่างไรกันดีเมือ่ ทิศทางของสือ่ ประชาสัมพันธ์ทเี่ ป็นเครือ่ งมือหลักในแบบดัง้ เดิม
ของนักประชาสัมพันธ์มกี ารเปลีย่ นแปลงไปอย่างเห็นได้ชดั เริม่ ต้นจากสือ่ สิง่ พิมพ์ ทัง้ หนังสือพิมพ์
นิตยสาร วารสารต่างๆ ที่เคยมีอยู่เป็นจำ�นวนมาก เริ่มปรับลดปริมาณหน้าพิมพ์ลงอย่างต่อเนื่อง
จากการลดต้นทุนการผลิต ทั้งค่ากระดาษ ค่าหมึก ไปจนถึงค่าตัวนักข่าว นักเขียน และทีมงาน
เป็นต้น ในทางกลับกันรายรับจากค่าโฆษณากลับสวนทางตามสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและ
วัตถุดิบแพง รวมถึงผลจากการตลาดยุคใหม่ หันไปสนับสนุนสื่อใหม่ๆกันมากขึ้น โดยเฉพาะ
สือ่ ออนไลน์ และสือ่ สังคมออนไลน์จงึ เป็นเหตุให้สอื่ สิง่ พิมพ์หลายๆฉบับเริม่ หันไปให้ความสำ�คัญ
กับการพัฒนาเนื้อหาของตัวเองไปในสื่อออนไลน์รูปแบบต่างๆ มากยิ่งขึ้น

ปจจุบันไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้ใช้งานเฟซบุค
(Facebook)มากที่สุดในเอเชียในบทความของSocial Media
Marketing Industry Report พบว่าน้อยกว่าครึง่ มีความเห็นว่า
Facebook นั้นเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพเมื่อคิดค่าเฉลี่ย
จำานวนผู้ใช้แล้ว พบว่า Twitterได้กลายเป็นอันดับสอง โดยมี
83% ใช้เพือ่ เป็น Microblogging service หรือการเขียนข้อความ
สัน้ ๆ เพราะคนทีใ่ ช้ Twitter โดยมากเป็นบล็อกเกอร์ทต่ี อ้ งการ
สือ่ สารอย่างรวดเร็วทันใจ ตามมาด้วย LinkedIn เป็นอันดับสาม
และมีเพียง 28% ใช้ประโยชน์จาก Instagramขณะที่ 1% ได้ใช้
Snapchatในการทำางาน โดยรูปแบบโซเชียลมีเดียทัง้ 6 แบบนี้
ยังคงมีผใู้ ช้อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ 2014 เป็นต้นมา

ผู้บริโภคในยุค I Generation
การเปลีย่ นแปลงของ ผูบ้ ริโภคในยุค I Generation ทีไ่ ด้
ส่งผล ทัง้ พฤติกรรมผูบ้ ริโภค การรับสือ่ ส่งผลต่อแนวทางการ
ทำาตลาดของสินค้า จากการสำารวจพฤติกรรมผูบ้ ริโภค อายุ
15 – 60 ปทว่ั ประเทศ สามารถสรุปทิศทางและพฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภค ทีส่ ง่ ผลโดยตรงต่อการตลาด และต้องปรับตัวให้ทนั
ดังนี้
I Generation การเป็นตัวตนของตัวเอง การแบ่งแยก
Generation ชัดเจน ต้องการแสดงความเป็นตัวตนมากขึ้น
ผู้ส่ือสารต้องทำาความเข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละ
Generation อย่างลึกซึง้ 2 character ผูบ้ ริโภคในปจจุบนั มี
2 character นัน่ หมายถึง character ในโลกจริงและโลกดิจทิ ลั
แตกต่างกัน แต่สามารถผสมผสานระหว่างโลกจริงและโลก
ดิจทิ ลั ได้อย่างแนบเนียน ในการสือ่ สารทีด่ ี ต้องผสมผสานการ
สือ่ สารทัง้ สองส่วนให้เข้ากัน
Impatient ใจร้อน สมาธิสน้ั อันเป็นผลมาจาก
พัฒนาการทางเทคโนโลยี กล้าตัดสินใจ รออะไรนาน ๆ ไม่ได้
เชือ่ การรีววิ ดังนัน้ ผูส้ อ่ื สารต้องเป็นผูค้ ดิ แทนผูบ้ ริโภค ต้องรูว้ า่
ผูบ้ ริโภคต้องการอะไร ทีเ่ หมาะสมกับความต้องการในเวลานัน้
แน่นอนว่า สังคมเปดกว้างด้านความหลากหลายทาง
เพศ การสือ่ สารตลาดก็จะถูกแบ่งเป็น Segment ใหม่ ๆ มาก
ขึ้น เพื่อสามารถที่จะตอบโจทย์คนทุกกลุ่มได้อย่างเข้าถึงนี้
เพราะถือเป็นโอกาสใหม่ ๆ ทีข่ ยายกลุม่ มากขึน้ ทีอ่ าจเป็นทัง้
โอกาสและวิกฤตของแบรนด์ หากไม่สามารถปรับตัวได้

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ 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

ดั ง นั้น เมื่อ การตลาดในยุ ค I Generation มี ก าร
เปลีย่ นแปลงโฉมหน้าทางการตลาด และพฤติกรรมทางการ
บริโภค รวมถึงพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารด้วย เครือ่ งมือ
การสือ่ สารใหม่ๆ สือ่ เองก็มกี ารปรับตัวเพือ่ ให้รองรับกับเทรนด์
ของเทคโนโลยีและโลกสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น จึงต้อง
ติดตามพัฒนาการของกระแสต่างๆ อย่างใกล้ชดิ อย่างต่อเนือ่ ง
ซึง่ นัน่ หมายถึงโอกาสทีจ่ ะนำาเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสือ่ ต่างๆ
ได้อย่างโดนใจ และเข้าถึงผู้บริโภคเปาหมายอย่างเข้าถึง
นัน่ เอง
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