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บทคัดย่ อ
พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจทิ ลั มีการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมเป็ นอย่าง
มาก เนื่องจากระบบสัญญาณอินเทอร์ เน็ตมีความเร็ วสูง ท�ำให้ ผ้ บู ริ โภคหันมา 11
ใช้ สื่ออินเทอร์ เน็ต ในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการชมรายการต่าง ๆ
การอ่านข่าวสารหรือบทความ การเล่นเกม หรือแม้ แต่การสัง่ ซื ้อสินค้ า ผ่านทาง
อินเทอร์ เน็ตมากขึ ้น โดยที่ผ้ บู ริ โภคไม่จ�ำเป็ นต้ องเดินทางออกนอกบ้ าน ด้ วย
ความสะดวกสบาย ความง่ายดาย ความรวดเร็วของสื่ออินเทอร์ เน็ตที่เกิดขึ ้น
ผู้บริ โภคไม่ค้ นุ เคยกับการต้ องรอสิง่ ใดนาน ๆ และมีความต้ องการเดี๋ยวนี ้ อีก
ทังผู
้ ้ บริโภคสือ่ สารกันในสังคมออนไลน์ เป็ นสังคมทีผ่ ้ บู ริโภคเลือกเข้ าไปร่วมใน
กลุม่ ที่มีความคิด ความชอบที่คล้ าย ๆ กัน ผู้บริ โภคแสดงความคิดเห็นพร้ อม
กับรับความคิดเห็นจากคนอืน่ ทีอ่ ยูใ่ นสังคมออนไลน์ เมือ่ ภายในกลุม่ มีความชืน่
ชอบหรื อไม่ชอบเรื่ องอะไร จะแชร์ ข้อมูลให้ กบั คนอื่นได้ รับรู้ ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภค
เกิดความเชื่อจนบางครัง้ มีพฤติกรรมตามกลุม่ สังคมออนไลน์นนั ้ นอกจากนี ้
ยังพบว่า ผู้บริ โภคมีการเสพสื่อหลายหน้ าจอ (Multi Screen) ในเวลาเดียวกัน
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พฤติกรรมผู้บริ โภคจึงมีความสนใจกับสิง่ รอบข้ างน้ อยลง ดังนันการโฆษณาที
้
่
จะสื่อไปยังผู้บริ โภคในยุคดิจิทลั ต้ องปรับเปลี่ยนจากการที่เป็ นผู้สง่ สารอย่าง
เดียวเหมือนอย่างในอดีต มาเป็ นผู้รับสารจากผู้บริ โภคในเวลาเดียวกัน เพื่อ
น�ำข้ อมูลที่ได้ จากผู้บริ โภคมาสร้ างสรรค์งานโฆษณา ที่สามารถตอบสนอง
ความต้ องการของผู้บริโภคได้ อย่างแท้ จริง ดังนันบทความเรื
้
่อง การโฆษณากับ
พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจทิ ลั มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสนอแนวทางการโฆษณาที่
สอดคล้ องกับพฤติกรรมผู้บริ โภค การสร้ างสรรค์เนื ้อหาโฆษณาที่ผสมผสาน
ระหว่างตราสินค้ า ช่องทางการสื่อสาร และการปรับเปลี่ยนเนื ้อหาตลอดเวลา
ใช้ วิธีการสร้ างประสบการณ์ด้านความรู้สกึ เพื่อสร้ างให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความคุ้น
เคย ความรู้สกึ ดีตอ่ ตราสินค้ า และการสื่อสารไปยังผู้บริ โภคจะต้ องสื่อสารใน
เวลาทันทีทนั ใด (Real-Time) และในเวลาที่ถกู ต้ อง (Right-Time) เพื่อให้ ผ้ ู
12 บริ โภคยังคงเป็ นลูกค้ าของตราสินค้ านันต่
้ อไป
ค�ำส�ำคัญ : การโฆษณา / พฤติกรรมผู้บริ โภค / ยุคดิจิทลั
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Abstract
Consumer behavior in the Digital Sphere has changed drastically.
High-speed Internet access has prompted many people to carry out
various activities online, for example watching shows, read message or
article, playing games, or online shopping. The fast and easy access to
the Internet results in shorter attention spans among today’s consumers.
More people are communicating with each other on social media where
they can easily search for like minds or people with the same interests on
social media. They share their opinions with others which will not only be
read but will also get comments in response. When a group member likes
or dislikes something, he/she will share it with others, resulting in some
behaviors appearing to cluster in social networks. It is also found that 13
more and more consumers are engaging with content with multi screens
simultaneously, thereby reducing their interest in things around them.  
As a consequence, advertisers in the digital sphere must not
only convey messages to consumers as in the past but also learn from
consumers so they can use the information to create advertising that best
addresses consumers’ needs. The article on The Impact of Advertising
on Consumer Behavior in the Digital Sphere focuses on advertising
approaches that respond to the changing consumer behavior, and how
to create content that combines brand, channel, and change aspects. It
is advisable that advertising be designed to create emotional experiences
among consumers so as to create a good brand impression. Moreover,
it should communicate with consumers in real time and at the right time
to build brand loyalty.
Keyword : impact / advertising / consumer behavior / digital sphere
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บทน�ำ

พฤติกรรมผู้บริโภคในการรับสารหันมารับจากทางสือ่ อินเทอร์ เน็ต หรือ
ทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อการชมรายการต่างๆ การอ่านข่าวสารหรื อบทความ
การเล่นเกม หรื อแม้ แต่การสัง่ ซื ้อสินค้ าผ่านทางอินเทอร์ เน็ตมากขึ ้น โดยที่ผ้ ู
บริ โภคไม่จ�ำเป็ นต้ องเดินทางออกนอกบ้ าน ด้ วยความสะดวกสบาย ความ
ง่ายดาย ความรวดเร็วของสือ่ อินเทอร์ เน็ตที่เกิดขึ ้น เมื่อดูยอดผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต
ในประเทศไทย จากการส� ำ รวจของศูน ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
คอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (2015) NECTEC พบว่า สถิตจิ �ำนวนผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต
ในประเทศไทย มีการเติบโตขึ ้น [1] ดังแผนภาพที่ 1
14

แผนภาพที่ 1 สถิตจิ �ำนวนผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย
ที่มา : http://internet.nectec.or.th/webstats/home.iir

ในขณะที่ค่าโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย เติบโตขึ ้น
เรื่ อย ๆ เช่นกัน จากข้ อมูล  ของ Nielsen (2015) เผยข้ อมูลตัวเลขค่าโฆษณา
สือ่ อินเทอร์ เน็ตในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 ทีร่ วมรวมค่าโฆษณาจากเว็บไซต์
30 เว็บไซต์ในหน้ าแรกและหน้ าภายใน มีคา่ โฆษณาอยู่ 78 ล้ านบาท เมือ่ เทียบ
กับเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014 ค่าโฆษณา 67 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 16.42% เมื่อ
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พิจารณาค่าโฆษณาของเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 อยูท่ ี่ 155 ล้ าน
บาท ขณะที่คา่ โฆษณาของเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014 อยูท่ ี่ 119
ล้ านบาท เพื่อขึ ้นถึง 30.25% [2] ดังแผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 2 ค่าโฆษณาสื่ออินเทอร์ เน็ตเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ปี ค.ศ. 2015 เปรี ยบ
เทียบกับค่าโฆษณาสื่ออินเทอร์ เน็ตเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ปี ค.ศ. 2014
ที่มา : http://www.adassothai.com/index.php/main/ad_expenditure
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นอกจากนี ข้ ้ อมู ล ของ DAAT (2557) สมาคมโฆษณาดิ จิ ทั ล
ประเทศไทย เผยข้ อมูลตัวเลขผู้งานอินเทอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ 44.6 ล้ าน
คน จากจ�ำนวนผู้ใช้ เครื อข่าย 3G จ�ำนวน 72.38 ล้ านคน เมื่อเทียบกับช่วง
ปลายปี 2556 ที่มียอดผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถืออยู่ 36.4 ล้ าน
คน [3] ดังแผนภาพที่ 3
แผนภาพที่ 3 จ�ำนวนผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยไตรมาส 2
ปี 2557
ที่มา : http://www.daat.in.th/index.php/daat-mobile
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และผู้บริ โภคยังมีพฤติกรรมที่เรี ยกว่า มัลติสกรี น (Multi-Screen) คือ
การเสพรับสื่อหลายสื่อพร้ อม ๆ กัน เช่น เล่นโทรศัพท์มือถือพร้ อม ๆ กับการ
ท�ำงานหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ดังนันผู
้ ้ บริ โภคต้ องการรับข่าวสารที่รวดเร็ วทันใจ
จนท�ำให้ มีนิสยั รออะไรนาน ๆ ไม่ได้ ประกอบกับการจราจรที่ติดขัด ท�ำให้ ผ้ ู
บริ โภคไม่ชอบเดินทาง นอกจากนี ้ในโลกของสังคมออนไลน์ ผู้บริ โภครู้สกึ ว่า
มีเพื่อน มีความสนุกที่ ได้ พดู คุยกับคนอื่น ๆ ที่มีแนวความคิดเหมือนกัน ท�ำให้
เกิดความเชื่อถือในข้ อมูลที่คนในสังคมออนไลน์แสดงความคิดเห็นไว้ ส่งผล
ให้ ผ้ บู ริ โภคเริ่ มมีพฤติกรรมหันมาซื ้อสินค้ าที่คนในสังคมออนไลน์แสดงความ
ชื่นชอบหรื อพอใจกับสินค้ านันผ่
้ านทางออนไลน์มากขึ ้น เห็นได้ วา่ พฤติกรรม
ผู้บริ โภคในยุคดิจิทลั เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมากมาย การโฆษณาที่
ต้ องการขายสินค้ าให้ กบั ผู้บริโภค จ�ำเป็ นต้ องปรับเปลีย่ นแนวทางการโฆษณา
ให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น เพื่อความอยูร่ อดของบริ ษัท ดังนัน้ 17
บทความนี ้มีจุดมุ่งหมายที่จะวิเคราะห์แนวทางการโฆษณากับพฤติกรรมผู้
บริ โภคในยุคดิจิทลั เพื่อเป็ นแนวทางการสร้ างสรรค์การโฆษณากับพฤติกรรม
ผู้บริ โภคในยุคดิจิทลั ต่อไป
พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจทิ ลั
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภคเป็ นเรื่ องที่ส�ำคัญมากที่สดุ ส�ำหรับ
การโฆษณา เพื่อน�ำข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค มาวางแผนให้ ตรงความ
ต้ องการของผู้บริ โภค และเพื่อให้ เกิดผลทางการค้ า พฤติกรรมผู้บริ โภคในยุค
ดิจิทลั มีลกั ษณะดังนี ้
1. ชอบแบบส่วนบุคคล ผู้บริ โภคในยุคดิจิทลั มีความเป็ นตัวของตัว
เอง รักอิสระ  อยูก่ บั โลกของตัวเอง มีความชื่นชอบและความต้ องการที่แตก
ต่างจากคนอื่น จะเห็นได้ จากการที่ตราสินค้ าต่าง ๆ ท�ำกิจกรรมไปสูผ่ ้ บู ริ โภค
ที่เป็ นลักษณะตัวต่อตัวมากขึ ้น
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2. นิตยสาร Positioning (2014) กล่าวถึง พฤติกรรมผู้บริ โภคชอบ
เสพสื่อหลายหน้ าจอในเวลาเดียวกัน (Multi-Screen) จากการศึกษาของ
ไมโครซอฟท์ เมื่อปี 2513 เกี่ยวกับพฤติกรรม มัลติสกรี น พบว่า ผู้บริ โภคเริ่ ม
คุ้นเคยกับการใช้ งานหลายหน้ าจอ  พร้ อมๆ กัน กลายเป็ นพฤติกรรมปกติของ
ผู้บริ โภคไปแล้ ว ไม่วา่ จะเป็ นการสลับใช้ งานโทรศัพท์มือถือระหว่างดูโทรทัศน์
ไปพร้ อมกัน หรื อการใช้ งานข้ ามหน้ าจอไปเพือ่ ให้ เกิดความต่อเนื่อง ซึง่ สิง่ เหล่า
นี ้ก่อให้ เกิดเทรนด์ตอ่ เนื่องทีส่ ง่ ผลไปยังอุตสาหกรรมอืน่ ๆ เช่น Social TV ทีเ่ ห็น
ปรากฏการณ์ # ฮอร์ โมนซีรีส์ เป็ นต้ น [4]
3. ชอบติดตามข่าวสารและเลือกรับข่าวสาร ซึง่ ปั ทมวรรณ สถาพร
(2015) อธิบายถึง พฤติกรรมผู้บริ โภคไทย ว่า เป็ น FOMO (Fear of Missing
out) เป็ นสภาวะที่ผ้ บู ริ โภคต้ องออนไลน์อพั เดทข้ อมูลตลอดเวลา ไม่ยอมตก
18 เทรนด์ ขณะเดียวกันก็เกิดพฤติกรรมที่มาคูก่ นั คือ JOMO (Joy of Missing
out) มีความสุขกับการที่ไม่ต้องเสพสื่อ หรื อเลือกเสพสื่อมากขึ ้น [5]
4. ชอบความสะดวกสบาย เนื่องจากผู้บริ โภคมีความสะดวกสบายจาก
การใช้ อปุ กรณ์สอื่ สารทีช่ ว่ ยให้ การด�ำเนินชีวติ ง่ายขึ ้น การทีไ่ ม่ต้องเดินทางบนท้ อง
ถนนที่ใช้ เวลานาน ประกอบอากาศที่ร้อนเกือบตลอดทังปี
้ ท�ำให้ ผ้ บู ริโภคหันไปสัง่
ซื ้อสินค้ าจากทางอินเทอร์ เน็ต เห็นได้ จากเว็บไซต์ของซูเปอร์ มาร์ เก็ตไม่วา่ จะเป็ น
โฮม เฟรช มาร์ ท, ท๊ อปซูเปอร์ มาร์ เก็ต เป็ นต้ น ดังแผนภาพที่ 4
แผนภาพที่ 4  เว็บไซต์ของซูเปอร์ มาร์ เก็ต โฮม เฟรช มาร์ ท, ท๊ อปซูเปอร์ มาร์ เก็ต
ที่มา :  http://www.gourmetmarketthailand.com/home-fresh-mart, http://www.
tops.co.th/th
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หรื อการขายสินค้ าผ่านทาง Instagram, Timeline, Facebook  ที่เกิด
ขึ ้นมากมาย เป็ นพฤติกรรมของผู้บริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงจากการทีต่ ้ องเห็นสินค้ า
จริ งก่อนซื ้อ มาเป็ นการซื ้อโดยไม่ต้องเห็นสินค้ าจริ ง แค่ดรู ูปทางอินเทอร์ เน็ต
เมื่อพอใจจึงสัง่ ซื ้อสินค้ านัน้
5. ชอบความแปลกใหม่ เนื่องจากการติดตามเรื่ องต่าง ๆ ที่สนใจ
การอ่านกระทู้หรื ออ่านความคิดเห็นของคนอื่นๆ ในสังคมออนไลน์ตลอดเวลา
ท�ำให้ ผ้ บู ริโภคมีความมัน่ ใจที่จะทดลองสินค้ าที่คนในสังคมออนไลน์พดู คุยกัน
โดยไม่ยดึ ติดกับตราสินค้ าเดิม
6. ชอบอยู่กับ สื่ อ สัง คมออนไลน์ (Social Media) ซึ่ง นิ ต ยสาร
Positioning (2014) อธิบายถึง รูปแบบความสัมพันธ์ตา่ ง ๆ  บน Social Media
ว่า มีบทบาทกับความสัมพันธ์ในโลกจริ งมากขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นการแชร์ ข้อมูล
ข่าวสาร แชร์ ความสนใจ รวมถึงการใช้ Social Media เพื่อสร้ างความเป็ นตัว 19
ตนให้ เป็ นที่ยอมรับในสังคมที่กว้ างขวางขึ ้น [6] และการที่คนไทยตืน่ ตัวกับการ
ใช้ Social Media ข้ อมูลจาก Zocialrank (2558) เว็บไซต์ที่จดั อันดับยอดผู้ใช้
งานใน social Media ของประเทศไทย ว่า มีผ้ ใู ช้ Facebook เป็ นอันดับ 9 ของ
โลก โดยสถานที่อย่างสยามพารากอนและสนามบินสุวรรณภูมเิ ป็ นสถานที่ถกู
Check-In บ่อยที่สดุ บน Facebook ส่วน Instagram เป็ นอันดับ 6 ของโลก [7]
ซึง่ จะเห็นได้ วา่ ผู้บริ โภคมีพฤติกรรมที่ชอบความรวดเร็ ว ง่าย สะดวก
สบาย สามารถท�ำอะไรหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ชอบติดตามข่าวสาร
เฉพาะเรื่ องที่สนใจ ชอบอยูใ่ นโลกของสังคมออนไลน์ ที่ท�ำให้ เข้ าใจว่าตัวเอง
มีเพื่อนมากมาย และคิดว่าตัวเองเป็ นที่ยอมรับของสังคมออนไลน์นนั ้
การสร้ างสรรค์ เนือ้ หาโฆษณา
การสร้ างสรรค์เนื ้อหาโฆษณาในการสื่อสาร ต้ องปรับเปลี่ยนไปตาม
ลักษณะพฤติกรรมของผู้บริ โภค เพื่อดึงความสนใจและรักษาให้ ผ้ บู ริ โภคคง
อยูก่ บั ตราสินค้ า ซึง่ Lloyd (2014) ได้ อธิบายขันตอนการสร้
้
างสรรค์เนื ้อหาให้
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มีประสิทธิภาพ ดังนี ้
1. เริ่ มจากข้ อมูล โดยการจัดล�ำดับข้ อมูล แล้ วเลือกข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
กับพฤติกรรมเชิงลึกของผู้บริ โภคมาวิเคราะห์ เพื่อน�ำไปวางแผนการโฆษณา
2. ใช้ เนื ้อหาในการขับเคลื่อนเพื่อให้ เกิดการเคลื่อนไหวขึ ้นในสื่อต่าง
ๆ ตราสินค้ าต้ องเข้ าใจวัตถุประสงค์หลักของการตลาดเพื่อน�ำมาขับเคลื่อน
ในสื่อดิจิทลั ด้ วยการเตรี ยมข้ อมูลที่เฉพาะเจาะจง ท�ำเนื ้อหาเพื่อให้ ผ้ บู ริ โภค
เข้ ามาอ่าน เนื ้อหาควรเป็ นเรื่ องที่ผ้ บู ริ โภคก�ำลังสนใจ ต้ องการที่จะรู้    เป็ น
เรื่ องที่ผ้ บู ริ โภคก�ำลังค้ นหาข้ อมูลอยู่ การสร้ างสรรค์เนื ้อหาของตราสินค้ าต้ อง
ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ไม่ใช้ วิธีการสื่อสารกับผู้บริ โภคในแบบสื่อดังเดิ
้ มที่
สร้ างสรรค์ครัง้ เดียว แล้ วใช้ โฆษณาตลอดทังปี
้ หรื อบางโฆษณาใช้ หลาย ๆ ปี
ตราสินค้ าควรแบ่งปั นความรู้ทงจากภายในและภายนอกของบริ
ั้
ษัท เพื่อสร้ าง
20 ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้บริ โภคที่เข้ ามาอ่านอย่างต่อเนื่อง
3. การใช้ สอื่ ทีห่ ลากหลาย เมือ่ ตราสินค้ าแบ่งปั นความรู้ทงจากภายใน
ั้
และภายนอก ตราสินค้ าควรเข้ าไปแชร์ ข้อมูลในสังคมออนไลน์หลาย ๆ ช่อง
ทาง เพื่อท�ำให้ ผ้ บู ริ โภคได้ ร้ ูจกั และคุ้นเคยกับตราสินค้ า การสร้ างสรรค์เนื ้อหา
นัน้ ต้ องพยายามท�ำให้ ตราสินค้ ากลายเป็ นผู้น�ำทางความคิดของกลุม่ สังคม
ออนไลน์นนั ้ เพื่อที่ผ้ บู ริ โภคน�ำเนื ้อหาส่งต่อไปยังกลุม่ ผู้บริ โภคกลุม่ อื่น
4. การเริ่ มแต่ละแผนรณรงค์การโฆษณาไม่ควรใส่ตราสินค้ าเข้ าไป
มาก ๆ ในช่วงเริ่ มต้ นการสนทนา ควรที่ จะมุ่งเน้ นในการแสดงให้ เห็นถึง
เอกลักษณ์ของตราสินค้ า สร้ างให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความรู้ สกึ วางไว้ ใจในข้ อมูลที่
ตราสินค้ ามอบให้ รวมถึงสร้ างความไว้ ใจในแหล่งข้ อมูลที่มาจากตราสินค้ า
เมื่อผู้บริ โภคได้ เข้ ามาเป็ นสมาชิกในกลุม่ สังคมออนไลน์ได้ ระยะหนึง่ ตราสิน
ค้ าจึงค่อย ๆ ใส่เนื ้อหาที่เป็ นเรื่ องของการโฆษณาสินค้ าเข้ าไป
5. สร้ างการมีสว่ นร่วมของผู้บริ โภคอีกครัง้ เมื่อผู้บริ โภคมีการติดตาม
สือ่ สารกับตราสินค้ าไปได้ ระยะหนึง่ จะมีผ้ บู ริ โภคบางคนที่คอ่ ย ๆ หายออกไป
จากกลุม่ สังคมออนไลน์ ตราสินค้ าต้ องวิเคราะห์สาเหตุของการที่ผ้ บู ริ โภคไม่
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ติดต่อภายในกลุม่ สังคมออนไลน์ จากนันน�
้ ำข้ อมูลที่วเิ คราะห์ได้ มาปรับใช้   ใน
เนื ้อหาให้ มีคณ
ุ ค่า มีประโยชน์ที่สามารถดึงดูดใจผู้บริโภคกลุม่ นี ้ให้ กลับเข้ ามา
มีสว่ นร่วมอีกครัง้ บางครัง้ อาจใช้ การโฆษณาแบบดังเดิ
้ มในการสร้ างการรับรู้
ถึงการเปลี่ยนแปลงของเนื ้อหา หรื อใช้ การส่งอีเมล์ถึงผู้บริ โภคเพื่อจะได้ รับรู้
ถึงการเปลี่ยนแปลง
6. ปรั บการน� ำเสนอเนื อ้ หาตามลักษณะของช่องทางการสื่อสาร
เนื่องจากตราสินค้ าใช้ วธิ ีการติดต่อกับผู้บริโภคในหลาย ๆ ช่องทาง เช่น สือ่ สาร
ผ่านโทรศัพท์มือถือหรื อแท็บเล็ต ที่ผ้ บู ริ โภคใช้ อยูป่ ระจ�ำ หรื ออาจสื่อสารผ่าน
โทรทัศน์ วิทยุ สิง่ พิมพ์ หรื อสื่ออื่น ซึง่ เป็ นสื่อแบบดังเดิ
้ ม ดังนันเนื
้ ้อหาที่เสนอ
ควรออกแบบให้ เหมาะกับการใช้ งานที่งา่ ย สะดวก  เหมาะสมกับช่องทางของ
สื่อที่ใช้ การใช้ สื่อหลายช่องทาง เพื่อที่ให้ ผ้ บู ริ โภคได้ พบเห็นตราสินค้ ามาก
ที่สดุ [8]
21
7. ใช้ วิธีการผสมผสาน น�ำตราสินค้ าผูกเข้ ากับเนือ้ หาให้ เป็ นเรื่ อง
ราวเดียวกัน ที่ไม่สร้ างความร� ำคาญให้ เกิดกับผู้บริ โภค ตัวอย่างเช่น บริ ษัท
Scrabble เปิ ดบริการรถตู้ปล่อยสัญญาณ wifi ฟรี ตามสถานที่ชมุ ชน เพื่อให้ คน
ที่อยูบ่ ริ เวณนันสามารถที
้
่จะเข้ าเล่นสร้ างค�ำ Scrabble โดยใช้ wifi ฟรี เป็ นต้ น
8. เนือ้ หาที่สื่อสารต้ องมีลกั ษณะเฉพาะตัว เพราะผู้บริ โภคในวันนี ้
มีความแตกต่างกัน มีความเป็ นส่วนตัว อิสระ การสร้ างสรรค์เนือ้ หาก็ต้อง
สอดคล้ องเป็ นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคน เหมือนกับท�ำสินค้ า Tailor-made
ที่ต้องสร้ างสรรค์งานทีละชิ ้น ๆ ซึง่ กนกกาญจน์ ประจงแสงศรี (2558) กล่าว
ว่า เมื่อมีอปุ กรณ์โทรศัพท์มือถือ ผู้บริ โภคย่อมพร้ อมที่จะแชร์ การแชร์ เป็ นเรื่ อง
ที่ตราสินค้ าไม่สามารถที่จะควบคุมสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ และการแชร์ เรื่ องราว ภาพ
หรือการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วนี่เอง ท�ำให้ ตราสินค้ าต้ อง
คอยตรวจสอบ ติดตามผู้บริโภคอยูต่ ลอดเวลา เพราะถ้ าเกิดผลกระทบทางด้ าน
ลบกับตราสินค้ า สิง่ ที่ตราสินค้ าต้ องท�ำ คือ รี บจัดการตังแต่
้ เริ่ มเกิดปั ญหา [9]
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ตราสินค้ าควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู ริ โภคแสดงความคิดเห็น ติชม หรื อข้ อ
แนะน�ำในเรื่ องต่าง ๆ และน�ำข้ อมูลเหล่านัน้ มาปรับเปลี่ยนเนื ้อหาให้ เข้ ากับ
ความต้ องการในเชิงลึกของผู้บริ โภค
9. เนื ้อหาควรเป็ นเนื ้อหาทีใ่ หม่และมีคณ
ุ ค่าอยูเ่ สมอ เพราะผู้บริโภคไม่
ต้ องการอ่านเรื่องทีร่ ้ ูอยูแ่ ล้ ว ผู้บริโภคมักจะมีพฤติกรรมในการเข้ ามาอ่านเนื ้อหา
อยูบ่ อ่ ย ๆ ดังนันการสร้
้
างสรรค์เนื ้อหาควรเป็ นเรื่ องใหม่ ๆ และสร้ างสรรค์ให้ มี
คุณค่ากับการทีผ่ ้ บู ริโภคต้ องเสียเวลาเข้ ามาอ่านเนื ้อหาเหล่านัน้ การสร้ างสรรค์
วิธีนี ้ ช่วยท�ำให้ ผ้ บู ริ โภคคงอยูก่ บั ตราสินค้ า และเนื ้อหาข้ อมูลต่าง ๆ  ไม่ควรที่
ยัดเยียดให้ กบั ผู้บริ โภค
ดังนันการสร้
้
างเนื ้อหาที่ดี ควรที่จะเข้ าใจ ความต้ องการของผู้บริ โภค
อย่างแท้ จริง ฟั งความต้ องการของผู้บริโภคจากการสือ่ สารทังระหว่
้
างผู้บริโภค
้
างผู้บริ โภคกับตราสินค้ า เข้ าใจสังคมของผู้บริ โภคว่า
22 กับผู้บริ โภค ทังระหว่
ต้ องการอะไร เข้ าใจสังคมตอนนี ้เป็ นอย่างไร เพื่อให้ เนื ้อหาที่เสนอมีคณ
ุ ค่าตรง
ประเด็น มีประโยชน์  และสามารถสร้ างความสัมพันธ์ที่ดใี ห้ เกิดขึ ้นกับผู้บริโภค
การสร้ างประสบการณ์ ด้านความรู้ สึก
การสร้ างประสบการณ์ ด้านความรู้ สึก เป็ นวิธีการหนึ่งที่ท�ำให้ เกิด
ความชืน่ ชอบ เกิดความผูกพันกับตราสินค้ าอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ แนวทางการสร้ าง
ประสบการณ์ด้านความรู้สกึ อาจใช้ วิธีการดังนี ้
- ความส�ำนึกในบุญคุณ ด้ วยการส่งข้ อความและภาพในวันส�ำคัญ
ที่เป็ นการแสดงออกถึงความเคารพ ความส�ำนึกถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณ
ตัวอย่างเช่น ร่วมถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั โดยส�ำนักงาน
กสทช.(ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ), กลุม่ ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลือ่ นที,่ ผู้ประกอบ
กิจการวิทยุโทรทัศน์,dtac ดังแผนภาพที่ 5
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แผนภาพที่ 5 การถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
ที่มา : LINE Official Accounts : dtac

23

ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถนุ ายน ประจ�ำปี 2558

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

- ความรัก ด้ วยการแสดงออกในด้ านความรัก ความผูกพัน ในเทศกาล
ต่าง ๆ  เช่น การแสดงความรักพ่อในวันพ่อของน� ้ำอัดลมโค้ ก ดังแผนภาพที่ 6
แผนภาพที่ 6  น� ้ำอัดลมโค้ ก ส่งข้ อความและภาพ “รักพ่อส่งไปให้ พอ่ ยิ ้ม”
ที่มา : LINE Official Accounts : CocaCola_TH
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- ความห่วงใย ด้ วยการแสดงความห่วงใยผู้บริ โภคในเรื่ องต่างๆ อาจ
เป็ นเรื่ องที่ต้องท�ำงาน   หนักทังวั
้ น หรื อการส่งก�ำลังใจ ตัวอย่างเช่น ภัตตาคาร
ฟูจิ พูดถึงวันท�ำงานในวันศุกร์ ที่ผ้ บู ริ โภคบางคนอาจต้ องท�ำงานหนัก จึงส่ง
ข้ อความว่า “งานเข้ าวันศุกร์ โลกแห่งความจริง สันๆ...ไม่
้
ต้องบรรยายต่อ” หรื อ
น� ้ำอัดลมแฟนต้ า ไอซ์ซี่ เลมอน ไลม์ ที่สง่ ข้ อความว่า “อ่ะ!!! เอา แฟนต้ า ไอซ์
ซี่ เลมอน ไลม์ ไปเพิ่มพลังกันนะจ๊ ะ น้ อง ๆ จะได้ เป็ นวันจันทร์ ที่สดใสเปรี ย้ วซ่า
กันฝุด ๆ ไปเลย” ดังแผนภาพที่ 7   
แผนภาพที่ 7 ข้ อความแสดงความห่วงใย ของ ภัตตาคารฟูจิ กับ น� ้ำอัดลมแฟนต้ าที่มา : LINE
Official Accounts : Fuji Restaurant, FANTA
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- ความบันเทิง ด้ วยการน�ำสินค้ ามาผูกเข้ ากับเนื ้อหาเพื่อสร้ างความ
สนุกสนาน บางครัง้ อาจใช้ วธิ ีการจัดกิจกรรม เพื่อสร้ างความการมีสว่ นร่วมกับ
ผู้บริ โภค ตัวอย่างเช่น น� ้ำอัดลมเป๊ ปซี่ จัดกิจกรรม “คนซ่า บ้ า ช้ อป” เพื่อให้ ผ้ ู
บริ โภคเข้ าร่วมกิจกรรมที่สนิ ค้ าจัดงานขึ ้น ดังแผนภาพที่ 8
แผนภาพที่ 8 การจัดกิจกรรมของน� ้ำอัดลมเป๊ ปซี่
ที่มา : LINE Official Accounts : Pepsi
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- ความสุข ด้ วยการที่สนิ ค้ าร่วมแสดงความสุขในเทศกาลต่าง ๆ เช่น
วันเด็กของ Coffee Worldดังแผนภาพที่ 9
แผนภาพที่ 9 สินค้ าร่วมแสดงความสุขในวันเด็ก
ที่มา : LINE Official Accounts : Coffee World
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นอกจากนี ้ควรใช้ สื่อดังเดิ
้ มบางสื่อมาช่วยสนับสนุน เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภค
เกิดความคุ้นเคยกับตราสินค้ า เช่น การใช้ วิธีการ Tie-In ในรายการโทรทัศน์
หรื อการผลิตภาพยนตร์ โฆษณาสัน้ ๆ เพื่อใส่ใน YouTube  หรื ออาจสร้ างเป็ น
ละครหรือเรื่องราวทีเ่ ป็ นการเปิ ดเรื่องราวขึ ้น แล้ วน�ำมาออกอากาศทางโทรทัศน์
ตอนท้ ายของเรื่ อง ขึ ้นข้ อความให้ ผ้ บู ริโภคติดตามตอนต่อไปในสือ่ อินเทอร์ เน็ต
เป็ นต้ น
การโฆษณาในเวลาทันทีทนั ใดกับการโฆษณาในเวลาที่ถูกต้ อง
การสร้ างเนือ้ หาและการสร้ างประสบการณ์ ด้านความรู้ สึกจะเกิด
ผลได้ ดีมากขึ ้น เมื่อการส่งเนื ้อหาที่สื่อสารออกไปในเวลาทันทีทนั ใด (RealTime) เป็ นการสือ่ สารทีโ่ ต้ ตอบหรือตอบสนองกับเหตุการณ์ทกี่ ำ� ลังเกิดขึ ้นกับผู้
บริ โภคในเวลานัน้ เป็ นการสือ่ สารที่ไม่ได้ มีการวางแผนล่วงหน้ าเป็ นเวลานาน
28 เนื่องจากต้ องปรับเปลี่ยนเนื ้อหาในการโต้ ตอบกับผู้บริ โภคตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ ้น ณ เหตุการณ์ขณะนัน  
้ ซงึ่ วิริยา เตชะรุ่งโรจน์ (2014) สรุปกระบวนการ
ท�ำการตลาดแบบทันทีทนั ใด ดังนี ้
1. การวางแผน : การที่ตราสินค้ าต่าง ๆ จะใช้ การสื่อสารแบบทันที
ทันใด ในขันแรกต้
้
องวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการจะสือ่ สารอย่างเชิง
ลึก ศึกษาข้ อมูลต่าง ๆ เพื่อจะที่ได้ ร้ ูวา่ ผู้บริ โภคท�ำกิจกรรมใดบ้ าง หรื อสนใจ
กิจกรรมอะไรเป็ นพิเศษ
2.การฟั ง : นอกจากที่ตราสินค้ าต้ องฟั งสิง่ ที่ผ้ บู ริ โภคพูดแล้ ว ตราสิน
ค้ าต้ องวิเคราะห์เนื ้อหาต่าง ๆ ที่ผ้ บู ริ โภคสื่อสารในสังคมออนไลน์ด้วย เช่น
ศึกษาว่า ปั จจุบนั มีเหตุการณ์อะไรบ้ างทีเ่ ป็ นเรื่องทีส่ นทนากันในสังคมออนไลน์
ประเด็นเรื่ องอะไรที่ก�ำลังเป็ นที่สนใจในสังคมออนไลน์
3. การตอบสนอง : ตราสินค้ าต้ องตอบสนองในสือ่ สังคมออนไลน์อย่าง
รวดเร็ ว เนื ้อหาต้ องกระชับ พร้ อมเพิ่มความสนุกสนานเข้ าไป เลือกสนทนาใน
แง่เชิงบวก เพื่อที่จะส่งผลดีไปยังตราสินค้ า
4. การปรับตัว : ถึงแม้ จะมีการวางแผนมาล่วงหน้ าบ้ างแล้ ว แต่เมือ่ เกิด
มีขา่ วสารเนื ้อหาที่เป็ นประเด็นน่าสนใจเกิดขึ ้น ตราสินค้ าก็ต้องปรับตัวเปลีย่ น
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ไปตามสถานการณ์นนั ้ [10]
5. การจัดกิ จกรรมส่งเสริ มการขาย : แม้ วา่ ผู้บริ โภคต้ องการเนื ้อหาที่
มีประโยชน์ มีสาระ หรื อสามารถน�ำไปใช้ ประโยชน์ได้ จริ ง สิง่ ที่ชว่ ยสร้ างความ
ชื่นชอบในตราสินค้ าที่นอกเหนือจากเนื ้อหา ก็คือ การส่งเสริ มการขาย ตราสิน
ค้ าน�ำเรื่ องการส่งเสริ มการขายเข้ ามากระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความสนใจได้ เป็ น
อย่างดี การจัดการส่งเสริ มการขายควรจัดให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ก�ำลัง
เกิดขึ ้น ควรน�ำการส่งเสริ มการขายมาผูกเรื่ องราวอย่างเข้ าเป็ นเนื ้อเดียวกัน จะ
ช่วยท�ำให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความเชื่อ และส่งผลต่อการซื ้อสินค้ า โดยไม่ร้ ูสกึ ว่า ก�ำลัง
ถูกให้ ซื ้อสินค้ า ตัวอย่างเช่น วิธีการส่งเสริมขายที่เข้ ากับเทศกาลต่าง ๆ เช่น การ
ชวนคุณพ่อมาฉลองวันพ่อของ The Pizza Company ดังแผนภาพที่ 10
แผนภาพที่ 10 ฉลองวันพ่อกับ The Pizza Company
ที่มา : LINE Official Accounts : The Pizza Company 1112
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Rosen (2014) กล่าวว่า การสือ่ สารในเวลาทันทีทนั ใดจะได้ ผลดี ควรมี
การติดตามผลการตอบรับของผู้บริโภค ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
น�ำข้ อมูลไปปรับเปลีย่ นแผนตามเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ ้น การสือ่ สารแบบทันทีทนั ใด
สามารถสร้ างความภักดีตอ่ ตราสินค้ า และสามารถสร้ างรายได้ ดังนัน้ ตราสิน
ค้ าต้ องเข้ าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค เข้ าใจทุกช่องทางที่ผ้ บู ริโภคสือ่ สาร ศึกษา
ลักษณะการสื่อสารของผู้บริ โภคเป็ นอย่างไร พฤติกรรมการซื ้อสินค้ าของผู้
บริโภคผ่านช่องทางไหน พฤติกรรมการซื ้อสินค้ าของผู้บริโภคเป็ นการซื ้อครัง้ แรก
หรื อเป็ นการกลับมาซื ้อซ� ้ำ ลูกค้ ามีการใช้ คปู อง หรื อมีการตอบสนองกิจกรรม
ส่งเสริ มการขายอย่างไร ผู้บริ โภคสนใจสินค้ าอื่น ๆ ในร้ านค้ าอีกหรื อไม่ ความ
ส�ำเร็จในการสร้ างให้ ผ้ บู ริโภคมีความภักดีตอ่ ตราสินค้ าขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถ
ในการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริ โภค การคาดการณ์ และวางแผน ที่จะท�ำให้ ผ้ ู
บริ โภคเกิดความชื่นชอบ และกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการซื ้อ [11]
นอกจากการสื่อสารในเวลาทันทีทนั ใดแล้ ว การสื่อสารในเวลาที่ถกู
ต้ อง (Right-Time) ต้ องท�ำควบคูก่ นั ไป Kline (2014) อธิบาย ในเวลาที่ถกู ต้ อง
(Right-Time) ว่า เป็ นการที่ผ้ บู ริ โภคมีปฏิกิริยาโต้ ตอบกับเนื ้อหาที่ท�ำให้ ร้ ูสกึ
ว่าเนื ้อหาเป็ นเรื่ องที่ไม่เคยรู้มาก่อนและเป็ นเรื่ องที่เหมาะกับเวลา และเหมาะ
ส�ำหรับพวกเขา เนื ้อหาตรงประเด็นตามที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการ ดังนันตราสิ
้
นค้ าที่
จะสื่อสารในเวลาที่ถกู ต้ อง ควรที่จะต้ องเข้ าใจเรื่ องต่อไปนี ้
- ผู้บริ โภคไม่ต้องการที่จะเป็ นคนส่งโฆษณาต่อไปให้ คนอื่น ๆ ซึง่ ผู้
บริ โภคจะเข้ ามามีส่วนร่ วมกับเนื ้อหา ก็ต่อเมื่อเนื ้อหามีความน่าสนใจ ตรง
ใจกับสิ่งที่ต้องการ แต่ถ้าหากผู้บริ โภคก�ำลังอ่านหรื อดูเนือ้ หา แล้ วปรากฏ
ข้ อความโฆษณาขึ ้น พฤติกรรมผู้บริ โภคจะกดข้ ามโฆษณาชิ ้นนันทั
้ นที ดังนัน้
การโฆษณาจึงควรพิจารณาเลือกเวลาที่เหมาะสมในการโฆษณา
- กิจกรรมท�ำให้ เกิดเนือ้ หาน่าสนใจและตรงประเด็น กิจกรรมเป็ น
วิธีการหนึง่ ที่ตราสินค้ าใช้ ในการท�ำการตลาด นักการตลาดสามารถวางแผน
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นผู้บริ โภคเกิดปฏิกิริยาโต้ ตอบ ซึง่ เป็ นวิธีการ
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เดียวกับการตลาดแบบดังเดิ
้ ม การวางแผนเรื่ องกิจกรรมควรวางแผน 365 วัน   
เพือ่ ท�ำให้ การสือ่ สารไปยังผู้บริโภค เป็ นเรื่องใหม่ ไม่ซ� ้ำซาก กิจกรรมทีจ่ ดั ท�ำขึ ้น
ต้ องเข้ าไปในเวลาที่ผ้ บู ริ โภคสามารถเข้ ามามีสว่ นร่วมกับกิจกรรมได้ และเมื่อ
กิจกรรมนันน่
้ าสนใจ ผู้บริ โภคมักน�ำเรื่ องราวของกิจกรรมเหล่านัน้ ส่งต่อไปให้
คนอื่นรับรู้และเข้ าร่วมกิจกรรม
- เนื ้อหาควรมีประโยชน์ ก่อนที่จะสือ่ สารไปยังผู้บริโภคตามที่วางแผน
ไว้ น�ำข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาและวิเคราะห์ไปทดสอบกับกลุม่ ตัวอย่าง เพื่อ
ที่จะได้ ทราบว่า เนื ้อหาที่จะสื่อสารนันมี
้ ประโยชน์ต่อผู้บริ โภคมากน้ อยเพียง
ใด แล้ วน�ำผลที่ได้ ปรับหรื อเพิม่ เติมเนื ้อหาให้ เกิดผลมากที่สดุ ก่อนที่จะสือ่ สาร
ออกไป นอกจากนี ้การเลือกช่องทางการสือ่ สารเป็ นเรื่ องส�ำคัญ ตราสินค้ าควร
ศึกษาก่อนว่า ช่องทางการสื่อสารใดควรสื่อสารในเวลาใด
- ทุกหนแห่งสามารถเป็ นเนื ้อหาได้ เนื ้อหาที่น�ำเสนอผู้บริ โภค ไม่ควร 31
มาจากแหล่งข้ อมูลเดียว การที่จะสร้ างสรรค์เรื่ องราวที่น�ำเสนออย่างสมบูรณ์
แบบ ควรมาจากแหล่งข้ อมูลในหลาย ๆ แห่ง หรื อบางครัง้ ต้ องซื ้อพื ้นที่ในการ
โฆษณาจากสือ่ สังคมออนไลน์ในแต่ละช่องทาง  เพือ่ ทีจ่ ะได้ รายชื่อของสมาชิก
และได้ ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคในสือ่ นัน้ เพือ่ ใช้ ในการวางแผนการสือ่ สาร
ให้ เหมาะสมกับผู้บริ โภคแต่ละกลุม่ และในเวลาที่เหมาะสม
- เว็บไซต์เปรียบเสมือนสือ่ สังคมสือ่ หนึง่ ทีผ่ ้ บู ริโภคเข้ าไปติดตามข้ อมูล
ข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็ นสมาชิก ซึง่ สมาชิกในสื่อสังคมออนไลน์นนั ้
มักมีความคิดเห็น มีความชอบที่คล้ ายคลึงกัน การสร้ างสรรค์เนื ้อหาที่จะใส่
เข้ าไปในเว็บไซต์นนั ้ ต้ องเสนอเนื ้อหาทีเ่ ข้ ากับสภาพแวดล้ อมของผู้บริโภคและ
ในเวลาที่ถกู ต้ อง [12]
การส่ ง มอบเนื อ้ หาในเวลาที่ ถูก ต้ อ ง ตราสิ น ค้ า ไม่ เ พี ย งแต่ ต้ อ ง
สร้ างสรรค์เนื ้อหาที่ตรงประเด็นกับความต้ องการของผู้บริโภค แต่ยงั ต้ องค�ำนึง
ถึงความคุ้มค่าของเวลาที่ผ้ บู ริ โภคใช้ กบั เนื ้อหา ความสามารถในการส่งมอบ
เนื ้อหาในเวลาที่ถกู ต้ องนัน้ ใช้ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ในการแยกแยะ
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ข้ อมูลต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลสถานทีท่ ผี่ ้ บู ริโภค
ใช้ ภาษาที่ผ้ บู ริ โภคใช้ ในการสื่อสาร หัวข้ อที่ผ้ บู ริ โภคมักจะสนทนา หรื อเรื่ อง
ต่าง ๆ เป็ นต้ น แล้ วแยกแยะข้ อมูลออกมาเป็ นรายบุคคล เพื่อสร้ างสรรค์เนื ้อหา
ที่เหมาะสมในการสื่อสารไปยังผู้บริ โภคแต่ละบุคคลให้ เกิดผลมากที่สดุ
บทสรุ ป
พฤติกรรมของผู้บริ โภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ใช้ เวลาอยู่กบั สื่อ
อินเทอร์ เน็ต ในการท�ำกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง พฤติกรรมผู้บริ โภคมีความชอบ
สิ่งต่าง ๆ แบบเฉพาะส่วน มีการเสพสื่อหลายสื่อพร้ อมกัน (Multi-Screen)
ชอบติดตามข่าวสาร ชอบความสะดวกสบาย ชอบความแปลกใหม่ และชอบ
อยู่กับสื่อสังคมออนไลน์ การสร้ างสรรค์การโฆษณาเริ่ มจากการวิเคราะห์
32 ข้ อมูลพฤติกรรมเชิงลึกของผู้บริโภค เพือ่ จะได้ ร้ ูถงึ ความต้ องการทีแ่ ท้ จริงของผู้
บริ โภค โดยการเลือกใช้ สื่อหลากหลายสื่อ การไม่น�ำตราสินค้ าเข้ าไปน�ำเสนอ
ตังแต่
้ เริ่ มต้ น พร้ อมสร้ างการมีส่วนร่ วมให้ เกิดขึ ้น เนื ้อหาปรับให้ เหมาะกับ
ลักษณะของช่องทางการสื่อสาร แล้ วสร้ างสรรค์เนื ้อหาที่น�ำตราสินค้ าผูกเข้ า
กับเนื ้อหาให้ เป็ นเรื่องราวเดียวกัน เนื ้อหาควรเป็ นเรื่องทีใ่ หม่ มีคณ
ุ ค่า นอกจาก
นี ้สร้ างประสบการณ์ด้านความรู้สกึ ให้ เกิดขึ ้นกับผู้บริ โภค เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเกิด
ความชื่นชอบ เกิดความผูกพันกับตราสินค้ า โดยใช้ วิธีการต่าง ๆ เช่น ความรัก
ความห่วงใย ความสุข เป็ นต้ น มาสร้ างประสบการณ์ความรู้สกึ การโฆษณา
ควรสื่อสารในเวลาทันทีทนั ใด (Real-Time) สามารถโต้ ตอบกับผู้บริ โภคอย่าง
รวดเร็ วในทันทีที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการ ในเวลาที่ถกู ต้ อง (Right- Time) ด้ วย และ
ใช้ การส่งเสริ มการขายกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการตัดสินใจซื ้อสินค้ าในที่สดุ
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ข้ อเสนอแนะ
พฤติกรรมของผู้บริ โภคมีความเป็ นส่วนบุคคล มีความต้ องการที่
รวดเร็ว และต้ องเดีย๋ วนี การซื
้
้อสินค้ าของผู้บริโภคหันมาสัง่ ซื ้อทางออนไลน์มาก
ขึ ้น ดังนันการสร้
้
างสรรค์งานโฆษณา ต้ องออกแบบ Tailor-made คือ ออกแบบ
เนื ้อหาหรื อเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เหมาะเฉพาะบุคคล เป็ นเนื ้อหาที่ผ้ บู ริ โภคก�ำลัง
สนใจ ต้ องการที่จะรู้ หรื อเป็ นข้ อมูลที่ผ้ บู ริ โภคก�ำลังค้ นหาข้ อมูล ควรค�ำนึงอยู่
เสมอว่าเนื ้อหานันมี
้ คณ
ุ ค่ากับการที่ผ้ บู ริโภคเสียเวลาเข้ ามาอ่าน มีการปรับวิธี
การขายสินค้ าจากการขายสินค้ าทีร่ ้ านค้ า มาเป็ นการสัง่ ซื ้อสินค้ าทางออนไลน์
มากขึ ้น โดยวิธีการสัง่ ซื ้อออกแบบวิธีการใช้ งานที่งา่ ย รวดเร็ ว สะดวก รวมถึง
วิธีการช�ำระเงินที่ไม่ยงุ่ ยากและมีความปลอดภัย นอกจากนี ้การส่งมอบสินค้ า
ให้ กบั ลูกค้ าควรออกแบบทีส่ ามารถส่งสินค้ าให้ ถงึ มือลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ว เพือ่
33
ตอบสนองลักษณะพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่ต้องการเดี๋ยวนี ้นัน่ เอง  
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