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 ทุกวันนี้ โฉมหน้าของการท�าธุรกิจและการแข่งขันได้ต่างไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นในด้านของ
การตลาด การสื่อสาร Lifestyle นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ทีไ่ด้เปล่ียนแปลงไปอย่างเห็นได้ชดั ดงันัน้ การวางกลยทุธ์ทางด้านการสือ่สาร การตลาดกจ็�าเป็น
ที่จะต้องปรับรูปแบบไปด้วยเช่นกัน

ความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของผู้บริโภค 
	 ในการสัมมนา	Google Marketing Next	 ได้มีการกล่าวถึง
ประเด็นเกี่ยวกับแนวโน้ม	นวัตกรรมใหม่ๆ	แรงผลักดันที่เกี่ยวข้องต่อ
การก�าหนดทิศทางอนาคตทางการตลาด	 กิจกรรม	การสื่อสาร	และ
ธุรกิจการค้า	ได้พบแนวคิดที่น่าสนใจ	ดังนี้
  ผู้บริโภคยังคงมีความคาดหวังท่ีสูงขึ้นอยู่เสมอ	 ในความ
คาดหวังนั้น	ได้สะท้อนถึงความต้องการสูงกว่าที่เคยได้รับเสมอ	และ
ไม่มีท่ีสิ้นสุด	 เพ่ือตอบสนอง	แก้ไขปัญหาต่อความต้องการในสินค้า
หรือบริการที่นักการตลาดต้องพยายามตอบสนองความคาดหวังนั้น
ให้ได้เช่นกัน	ดังนั้น	ทิศทางการตลาดจึงเป็นเรื่องราวของความเข้าใจ 
และการหาความต้องการที่แท้จริงนั้นของแต่ละผลิตภัณฑ์	 และ 
การส่งมอบประสบการณ์ที่มีประโยชน์สูงสุด	ตรงจุด	ให้เป็นที่ถูกใจ	
  ข้อมูลเชิงลึกและเทคโนโลยีท่ีตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้บริโภคเป็นสิ่งส�าคัญ	 ด้วยเหตุนี้เอง	 ท�าให้แบรนด์ต่างๆ 
มคีวามต้องการข้อมลูเชงิลกึและเทคโนโลยีทีต่อบสนองความคาดหวัง 
ของผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสุด	 เพ่ือท�าความเข้าใจต่อกระบวนการซื้อ
ของผู้บริโภค	 ช่องทางการสื่อสาร	 การบริโภคที่โดนใจ	 ซึ่งเครื่องมือ	

ส่องเทรนด์ผู้บริโภค

กับแนวโน้มการปรับตัวทางด้านสื่อสารการตลาด    

โปรแกรม	 หรือนวัตกรรมใหม่ๆ	 จะเป็นตัวช่วยท�าให้นักการตลาด 
นักสื่อสารแบรนด์	สามารถใช้เป็นข้อมูลที่ส�าคัญ	และน�ามาวางแผน	
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
  ผู้บริโภคยังคงให้ความคาดหวังต่อการปฏิสัมพันธ์ท่ีมี
ต่อแบรนด	์แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีมาช่วยอ�านวยความสะดวก	ท�าให้
ผู้บริโภคได้รับความสะดวกมากขึ้นกว่าเคย	 ตลอดท้ังกระบวนการ	
ตั้งแต่การหาข้อมูลไปจนถึงการบริโภคที่มีความเป็นส่วนตัวมากข้ึน	 
ขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังคงคาดหวังว่า	จะยังมกีารปฏิสมัพันธ์ต่างๆ	
และความดูแล	เอาใจใส่	ทั้งในด้านความรู้สึก	ความประทับใจ	และ
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในการบริโภค
  ช่องทาง Online และ Mobile ต้องมีการพัฒนาตอบสนอง
และมีความส�าคัญต่อการตลาดย่ิงขึ้น	 ทุกวันนี้ช่องทาง	Online	
และ	Mobile	มีบทบาทมากต่อการบริโภค	ซึ่งผู้บริโภคต้องการใช้งาน
อุปกรณ์และช่องทางเหล่าน้ีได้อย่างคล่องตัว	และมีความปลอดภัย		
ดังนั้น	การวางระบบและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้
อย่างถูกต้องเป็นสิง่ส�าคญัมาก	เป็นประเดน็ทีนั่กการตลาด	นกัสือ่สาร 
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ต้องน�ามาใช้ส�าหรับการวางรากฐาน	การพัฒนาระบบทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน	 เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการ	ร่วมกับการใช้ระบบ	Online	และอปุกรณ์เคลือ่นทีเ่พ่ือปรบัประสทิธิภาพของผลติภัณฑ์	
กับระบบท่ีเกี่ยวข้องเชื่อมโยงแบรนด์เพ่ือให้เกิดความดูดี	 น่าเชื่อถือ	 ได้มากกว่าคู่แข่งขัน	 ตอบรับ
ความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  การผสมผสานท้ังระบบ Online และ Offline ที่กลมกลืนเป็นหน่ึงเดียว แม้ว่าระบบ	
Online	 จะมีบทบาทต่อกระบวนการซื้อของลูกค้าปัจจุบัน	 แต่ลูกค้าก็ยังคงคุ้นชินกับการสื่อสาร
ทั้งระบบ	Online	และ	Offline	 ดังนั้น	 การเชื่อมโยงทั้งในโลกจริงและโลกดิจิทัล	 การมีเครื่องมือ 
ล�้าสมัยต่างๆ	ในการท�างาน	วัดผล	ติดตามที่ดีแบบผสมผสานทั้งสองส่วนนี้	จะท�าให้แบรนด์เข้าใจ
กระบวนการตดัสนิใจ	การบรโิภคท้ังหมดของลกูค้า	ทัง้ด้านการรบัสือ่ช่องทาง	รปูแบบการตดัสนิใจซือ้ 
ทั้งในระบบ	Online	และ	Offline	ที่เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว
  การสือ่สารท่ีต่อเน่ืองไปยังผู้บรโิภคอย่างต่อเน่ือง คอืความจ�าเป็น ทกุวันนี	้ในแต่ละวัน 
ผู้บริโภคได้รับข้อมูล	 ข่าวสาร	 เป็นจ�านวนมากผ่านทุกช่องทาง	 แต่ในท่ีสุดก็จะให้ความสนใจรับรู้ 
ข้อมูล	 แคมเปญ	 เรื่องราวในการสื่อสารในแบบที่ตรงกับความสนใจ	 หรือความสอดคล้องกับ 
ตัวเองมากกว่า	การก�าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนเหมาะสม	โดยองิกับความต้องการของแบรนด์	ร่วมกับ 
การน�าข้อมลูเชงิลกึทีทั่นเหตกุารณ์มาใช้ในการวางแผนการสือ่สารได้อย่างถูกเวลา	จะท�าให้การเข้าถึง 
ผู้บริโภคเป้าหมายง่ายมากขึ้น

    คุณสมบัติ รูปลักษณ์ท่ีชัดเจน	 สามารถตอบโจทย์ในใจ 
ของผู้บริโภคว่า	สามารถช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้าง	เช่น	ท�าให้หรูหรา 
ท�าให้โดดเด่น	ท�าให้ประหยัด	ท�าให้ได้รับประสบการณ์ท่ีประทับใจ	
ท�าให้สะดวกสบาย	คุณสมบัติที่จดจ�ามีอะไรบ้าง

    ความแตกต่างท่ีน่าสนใจ	 เรื่องราว	พฤติกรรม	การกระท�า	
และความส�าเร็จท่ีแตกต่าง	ลักษณะหรือรูปแบบในการท�างานหลัก 
ของแบรนด์	 ที่ตอบสนองความต้องการ	ความคาดหวัง	ตอบสนอง
ความอยากได้หรือวัตถุประสงค์ในการใช้งานของผู้บริโภค

    เน้ือหาท่ีสร้างความน่าเชือ่ถอื	การได้รบัการยอมรบั	จะก่อให้ 
เกิดความไว้วางใจ	 โดยความน่าเชื่อถือมีความส�าคัญอย่างมากกับ 
ผูบ้รโิภค	ซึง่อาจเกิดจากความเชีย่วชาญ	แสดงการอ้างองิ	ส่วนประกอบ 
การผลิต	 การออกแบบ	 มีท่ีมาที่ไป	 การน�าเสนอด้วยความมั่นใจ 
การอ้างอิง	การกล่าวถึงที่ชัดเจน

    ความกลมกลืนท่ีมีความสอดคล้องกัน	 ทุกองค์ประกอบ 
เป็นเรื่องราว	ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงทุกองค์ประกอบของแบรนด	์
ท่ีมีการผสมผสานเก่ียวเนื่องกันอย่างเหมาะสมและเข้มข้น	 ซึ่งมีต่อ 
การออกแบบและคุณสมบัติ	 รูปแบบที่ปฏิบัติงานกัน	 เช่น	 มีทั้ง
ความสวยงามและความทนทาน	 รสชาติของอาหารกับการส่งผลด ี
ต่อสุขภาพ	 ความสะดวกสบายกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 หรือ 
ความปลอดภัยกับการได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยม	

    จดุเด่นของผลติภณัฑ์	น�าเสนอเก่ียวกับสนิค้าหรอืการบรกิาร	
การได้รบัการดแูลเอาใจใส่อย่างดทีัง้ก่อนและหลงัการขาย	ตลอดจน 
ระหว่างการขาย	ความสะดวกในการส่ังซื้อ	 จัดส่งสินค้า	 การติดตั้ง	
การเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด	 สอดคล้องกับประสิทธิภาพของพนักงาน
ความสามารถให้ค�าปรึกษาแนะน�า	แก้ปัญหา	อ�านวยความสะดวก
ให้แก่ลูกค้า	รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสาร	สนใจต่อการส่งหรืออธิบาย
ข้อมูลอย่างดี	สม�่าเสมอ	ต่อเนื่อง

    สุนทรียภาพของแบรนด์	 ไม่ว่าจะเป็นในด้านการสัมผัส 
ทั้งปวงที่จะเกิดขึ้น	รูป	รส	กลิ่น	เสียง	สีสัน	ข้าวของเครื่องใช้ในทุกๆ 
ส่วนประกอบท่ีเป็นการส่ือถึงอารมณ์	 ความรู้สึก	 การรับรู้ท่ีมีต่อ 
ทุกองศาของแบรนด์	โดยวัดได้จากการตัดสินของผู้บริโภคเป้าหมาย
ว่าถูกใจหรือชื่นชมไหม	ซึ่งเกิดจากการสะท้อนความชื่นชอบ	รสนิยม
ส่วนตัว	Lifestyle	ของผู้บริโภค

    เรือ่งราวเก่ียวกับคุณภาพ	การทีผู่บ้รโิภคจะได้รบัข้อมลูเก่ียวกับ 
เรื่องราวของแบรนด์อย่างไรน้ัน	คุณภาพเป็นส่ิงส�าคัญท่ีต้องน�ามา
ส่ือสารให้เหมาะสมกับบริบทของแบรนด์นั้นๆ	 ว่าส่ิงใดเป็นคุณภาพ
ที่ไม่อาจละเลยได้	 ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านคุณสมบัติเก่ียวกับสินค้า
และบริการ	 ท้ังท่ีสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้	 เช่น	 ชื่อ	 รูปลักษณ์	 ฝีมือ 
การประดษิฐ์	การออกแบบ	ตกแต่ง	หรอืจดัท�าโดยผูท่ี้ได้รบัการยอมรบั
ในมาตรฐาน	ผลงานสิ่งที่สัมพันธ์กับสังคมหรือสถาบันต่างๆ	เป็นต้น

เนื้อหาในการสื่อสาร ที่สร้างความจดจ�าในใจผู้บริโภค
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แนวโน้มพฤติกรรมในการบริโภค
กับการสื่อสารการตลาด 
	 จะเห็นได้ว่า	 จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของ 
ผู้บริโภคในปัจจุบัน	ได้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะแนวโน้มการบริโภค
ของตลาด	เพ่ือท�าให้การออกแบบเครือ่งมอืในการท�าการตลาดได้ง่าย 
และชัดเจนขึ้น	 แนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคใหม่	 มีประเด็นที่ 
น่าสนใจ	ดังนี้
  การบรโิภคท่ีต้องการความสวยงามสะดวกสบาย	การสร้าง 
ความสะดวกสบายในหลายๆ	ด้าน	ทั้งสุขภาพท่ีดี	 ทั้งทางร่างกาย	
บรรยากาศ	สถานท่ี	ช่วงเวลา	ควบคูไ่ปกับความสวยงาม	จนประทบัใจ		
ก�าลงัเป็นแนวโน้มทีส่�าคญัทีท่�าให้เกิดการตกแต่งสถานทีใ่ห้สวยงาม	
เพิ่มความสะดวกสบาย	เช่น	ในร้านกาแฟ	ร้านอาหาร	โรงแรม	ที่พัก	
สปา	ที่ท�าให้เกิดความประทับใจได้รับความนิยมมาก
  การบริโภคท่ีเน้นความแตกต่าง	ผลติภณัฑ์ท่ีมคีวามแตกต่าง 
จากประเภทสินค้าชนิดเดียวกัน	เช่น	ความเป็นมา	กระบวนการผลิต 
วิธีการน�าเสนอ	 จะเห็นได้ว่าผู ้บริโภคต้องการให้ความสนใจต่อ 
ความเป็นมาเป็นไปของผลิตภัณฑ์	ถ้าแบรนด์สามารถสื่อสารจุดเด่น
ที่แตกต่างอันน่าสนใจ	ก็จะเป็นจุดขายที่ส�าคัญได้ในที่สุด	
  การบริโภคเพื่อทดแทนช่วงเวลาท่ีหายไปหรือย้อนอดีต 
การดึงเอาช่วงเวลาแห่งความทรงจ�าในอดีตของผู ้บริโภค	 เช่น 
ช่วงวัยเยาว์	ภาพยนตร์	 เพลง	ศิลปิน	สถานที่	แฟชั่น	ที่มีเอกลักษณ์	 
ในอดตีมาผสมผสานกับความเป็นปัจจบุนั	หากมคีวามเป็นเหตเุป็นผล 
ต่อเนื่อง	 ลงตัว	 ย่อมท�าให้ผู ้บริโภคหวนคืนสู่ช่วงเวลานั้นอีกครั้ง	
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค
  การบรโิภคตามค่านยิมความเชือ่ส่วนบคุคล	หากไม่กล่าวถึง 
การตลาดแบบไสยศาสตร์	 ก็เหมือนขาดอะไรไป	 เพราะการตลาด
ส�าหรับสายมู	 เป็นความเชื่อเพ่ือให้ได้รับสิ่งท่ีดีกว่า	 เช่น	 โชคลาภ 
สิริมงคล	 การรอดพ้นภัยอันตราย	 ความสมหวังในสิ่งที่ต้องการ 
แม้กระท่ังการประสบความส�าเร็จในความรัก	 ดูเหมือนจะขาดไม่ได้
กับสงัคมท่ีมคีวามหลากหลาย	และต้องการตอบความต้องการอนัเป็น 
แรงปรารถนาลึกๆ	ของผู้บริโภค

  การบริโภคเพื่อสร้างการยอมรับจากสังคม	เป็นการบริโภค
ด้วยเหตุผลเพื่อตอบความต้องการให้เป็นส่วนหนึ่งและเป็นที่ยอมรับ
ของสงัคมรอบตวั	ทัง้ในด้านการออกแบบ	ชนชัน้ทางสงัคม	การตามยุค 
ตามสมัย	 การเลือกผลิตภัณฑ์เพ่ือเข้าสังคม	 สามารถปรับสมดุล
ระหว่างตนเองและสงัคมให้ลงตวั	เพ่ือสะท้อนความเป็นตวัของตวัเอง 
ในภาพที่ต้องการให้ได้
  การบรโิภคตามกระแสช่วงเวลาและวาระโอกาส	ในปัจจบุนั	
Lifestyle	ที่ทันต่อเทรนด์หรือกระแสของสังคม	 เป็นอีกประเด็นหนึ่ง 
ท่ีผู้บริโภคให้ความสนใจมาก	 เพราะไม่อยากตกยุค	 ต้องการท่ีจะ 
อยู่ในกระแส	แม้เป็นช่วงเวลาส้ันๆ	แต่ต้องทันกับวาระโอกาสน้ันๆ	
เพราะการใช้ชวิีตอย่างมคีวามพิถีพิถนัท่ีมากขึน้	อาท	ิเทศกาลส�าคญั	
กระแสแฟชั่น	แนวโน้มทางสังคม

	 แม้ว่าเทรนด์การบริโภคจะเปล่ียนแปลงไป	อันเป็นผลมาจาก 
สภาพแวดล้อม	 เทคโนโลยี	 และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมน้ัน 
การสื่อสารประเด็นไปยังผู้บริโภค	ความสอดคล้องกับความต้องการ	
และพฤติกรรมของผู้บริโภค	 เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ต้องให้ความส�าคัญ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง	 เมื่อแบรนด์ต้องการส่ือสารทางการตลาดให้เกิด
ประสิทธิภาพ	 เพ่ือที่แบรนด์จะได้เข้าถึงพฤติกรรมการซื้อ	ตลอดจน
แรงจูงใจ	 การสร้างส่ิงกระตุ้นท่ีจะส่งผลให้เกิดความต้องการ	และ 
ก่อเกิดการตดัสนิใจเก่ียวกับผลติภณัฑ์	ทีผู่ด้�าเนนิการจะได้น�ากลยุทธ์
มาเพ่ือส่ือสารกับผู้บริโภค	 โดยนอกจากต้องค�านึงถึงสถานการณ์ 
เป้าหมายของแต่ละผลติภณัฑ์แล้ว	ยังต้องค�านงึถึงการเปลีย่นแปลง
ทางการบริโภคที่อาจปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา	

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

“drphotjai@gmail.com”

นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ป ี
ด้านการบริหารยุทธศาสตร์ สื่อสารการตลาดแบรนด์ ภาพลักษณ์ขององค์กร 
จนถงึระดบัชาต ิผูบ้รรยายในระดบัปรญิญาโท-เอก ให้กบัมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ 
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงานกับต�าแหน่งที่หลากหลายทั้งด้านธุรกิจ 
สังคม และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย


