การสื่อสารทางการตลาดในศตวรรษที่ 21 ของประเทศไทย
ในสภาวะที่การแข่งขันทางธุรกิจที่สงู สภาพเศรษฐกิจและตลาดทีไ่ ม่เอื ้ออานวยต่อการลงทุน กาลังการซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภคมี
แนวโน้ มลดลง1 ส่งผลให้ เจ้ าของธุรกิจ และผู้ประกอบการต้ องเริ่มคิดกลยุทธ์ และวิธีการกระตุ้นตลาด ซึง่ การสือ่ สารการตลาด
แบบบูรณาการหรื อ Integrated Marketing Communication (IMC) ถือเป็ นเครื่ องมือหลักของการตลาดในปั จจุบนั ผ่านการ
วางแผนกลยุทธ์ ศึกษา และเข้ าใจความต้ องการของผู้บริ โภค และนาเอาความต้ องการดังกล่าวมาพัฒนาเป็ นศูนย์กลางทาง
ความคิดในการพัฒนารูปแบบการสือ่ สารต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นรูปแบบดังเดิ
้ ม คือการใช้ สอื่ ที่สามารถเข้ าถึงผู้บริ โภคจานวนมาก
อย่าง “Above the line” โดยผ่านการซื ้อสือ่ และโฆษณาหลัก ได้ แก่ โทรทัศน์ วิทยุ สิง่ พิมพ์ เป็ นต้ น หรื อการสือ่ สารอย่าง
สร้ างสรรค์ ที่เข้ าถึงผู้บริ โภคเฉพาะกลุม่ ที่เรี ยกว่า “Below the line” ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมตลาด อาทิ การจัดทา
กิจกรรมส่งเสริ มการขาย การจัดกิจกรรมพิเศษ เป็ นต้ น เพื่อสร้ างกระแสการบอกต่อลักษณะปากต่อปาก (Word of Mouth)
หรื อทีเ่ รี ยกว่า Buzz Marketing เป็ นเครื่ องมือสนับสนุนในการผลักดันสินค้ า และบริ การให้ เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ ยิ่งขึ ้น ซึง่ ใน
ปั จจุบนั มีการสือ่ สารทางการตลาดในรูปแบบผสมผสาน โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ งบประมาณ และตาแหน่งการตลาด

การสื่อสารรู ปแบบ “Above the line” และ “Below the line”
จุดเด่นของการสือ่ สารรูปแบบ Above the line และ Below the line นันแตกต่
้
างกัน โดยการสือ่ สารรูปแบบ Above the line
ถือเป็ นการสือ่ สารสร้ างการรับรู้ (Awareness) และสามารถเข้ าถึงผู้บริ โภคในวงกว้ างได้ อย่างรวดเร็วกว่าการสือ่ สารรูปแบบ
Below the line ที่เฉพาะพื ้นที่ที่มขี นาดและจานวนจากัด ในขณะที่ การสือ่ สารรูปแบบ Below the line มีความเหมาะสม
สาหรับกิจกรรมการตลาดที่มเี ป้าหมายไปทางกระตุ้นยอดขาย ประสิทธิผลของการใช้ จา่ ยเงินเพื่อการส่งเสริ มการตลาด
มากกว่าการสือ่ สารรูปแบบ Above the line เนื่องจาก Below the line นันเป็
้ นเครื่ องมือที่สร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้บริ โภค สร้ าง
ประสบการณ์ที่มีตอ่ สินค้ าและแบรนด์ รวมถึงเปิ ดกว้ างทางด้ านความคิดสร้ างสรรค์ การมีเอกลักษณ์ และเครื่ องมือการตลาด
ใหม่ๆ ได้ มากกว่าจากข้ อจากัดทีน่ ้ อยกว่ารูปแบบ Above the line ในขณะที่ Above the line มีคา่ ใช้ จ่ายสูง ผ่านการซื ้อสือ่
โฆษณา ซึง่ ในปั จจุบนั สือ่ หลักได้ รับการดึงดูดใจผู้บริ โภคต่าลงกว่าในอดีต
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ผู้บริโภคไม่มีความมัน่ ใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โอกาสในการหางานทา และรายได้ ในอนาคต เนื่องจากดัชนีอยูใ่ นระดับต่ากว่าปกติ
(ต่ากว่าระดับ 100) คือ ระดับ 62.2 67.6 และ 89.7 ตามลาดับ ในเดือนสิงหาคม 2559 นอกจากนี ้ ดัชนีความเชื่อมัน่ ของผู้บริโภค (Consumer
Confidence Index: CCI) ในปั จจุบนั ปรับตัวลดลง และอยูใ่ นระดับต่าสุดในรอบ 55 เดือนนับตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2554 เป็ นต้ นมา (ระดับที่ 51.5
ในเดือนพฤศจิกายน 2554) โดยอยูท่ ี่ระดับ 51.7 ในเดือนมิถนุ ายน 2559 ที่มา: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

สภาวะตลาดการสื่อสารในปั จจุบัน
การพัฒนารูปแบบการสือ่ สารทัง้ Above the line และ Below the line จาเป็ นที่จะต้ องปรับตามยุคสมัย และตรงตามความ
เหมาะสมของผู้บริ โภคในปั จจุบนั โดยจะเห็นได้ วา่ การสือ่ สารในปั จจุบนั มีความแตกต่างจากในอดีต ตัวอย่างสถิติของผู้บริ โภค
ที่นา่ สนใจ ได้ แก่ อัตราการเติบโตของจานวนผู้ใช้ อินเตอร์ เน็ตทีเ่ ติบโตขึ ้น 21% จานวนผู้ใช้ Social media เติบโตขึ ้น 19% และ
จานวนผู้ใช้ Social network บนสมาร์ ทโฟนเติบโตขึ ้น 21% ระหว่างปี 2014-20152
อัตราการเติบโตของจานวนผู้ใช้ อินเตอร์ เน็ต

2558
2557

21%

อัตราการเติบโตของจานวนผู้ใช้ Social media

2558
2557

19%

อัตราการเติบโตของจานวนผู้ใช้ Social
network บนสมาร์ ทโฟน

2558
2557

21%

แผนภาพที่ 1: ตัวอย่างสถิติที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารทางการตลาดของผู้บริโภคในประเทศไทย

อันเนื่องมาจากปั จจัยสาคัญ อย่าง พฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เปลีย่ นแปลงไป จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการ
เข้ าถึงของเทคโนโลยีที่มากขึ ้น รวมไปถึงการดาเนินชีวิต เช่น การจราจรที่ติดขัด ระยะเวลาในการทางานที่มากขึ ้น เป็ นต้ น
ส่งผลให้ รูปแบบการรับสือ่ ของผู้บริ โภคแตกต่างจากในอดีต ผู้บริ โภคมีเวลาที่จากัด และช่วงเวลาทีไ่ ม่แน่นอนในการรับสือ่
โฆษณา อีกทัง้ ด้ วยจานวนของสือ่ ที่มีปริ มาณมาก3 ความน่าสนใจ และการมีความคิดสร้ างสรรค์ของการสือ่ สารจึงเป็ น
สิง่ จาเป็ น เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการรับรู้ (Awareness) จดจา (Recognition) ระลึกได้ (Recall) และเกิดการซื ้อสินค้ า (Action)
ดังนัน้ ผู้บริ โภคในปั จจุบนั จึงเป็ นผู้เลือกบริ โภคสือ่ มากกว่าการเป็ นผู้รับสือ่ ในช่องทาง และเวลาที่ต้องการ การสือ่ สารทุก
รูปแบบจึงมีการปรับตัว และพัฒนาให้ เหมาะสมกับสภาพตลาด ทังส่
้ วนของเนื ้อหา และช่องทางการเข้ าถึง ตัวอย่างเช่น การ
สือ่ สารรูปแบบ Above the line อย่างโทรทัศน์ ที่ไม่ได้ ถกู จากัดอยูเ่ พียงการโฆษณาภายในอาคารบ้ านเรื อนเท่านัน้ แต่รวมไปถึง
การสร้ างสือ่ โทรทัศน์ตามพื ้นที่ระหว่างการเดินทาง อาทิ บนถนนทีม่ ีการจราจรหนาแน่น ในสถานีรถไฟฟ้ า และรถไฟฟ้ า ในรถ
ประจาทาง เป็ นต้ น และสิง่ พิมพ์ ที่สามารถเข้ าถึงได้ นอกเหนือจากการซื ้อขายในร้ านหนังสือ อย่างการแจกหนังสือพิมพ์ฟรี ตาม
พื ้นที่ที่มีระบบขนส่งสาธารณะ การแจกนิตยสารฟรี ตามร้ านค้ า หรื อพื ้นที่เฉพาะกลุม่ เป้าหมาย รวมไปถึงการสือ่ สารรูปแบบ
Below the line การใช้ สอื่ อิเล็กทรอนิกส์ สือ่ ดิจิตอล อย่าง Social media ทีเ่ จ้ าของธุรกิจ และผู้ประกอบการเกือบทุกรายต้ องมี
ไว้ เพื่อสือ่ สาร และสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้บริ โภค ทังนี
้ ้ จะเห็นได้ วา่ มาตรฐานการสือ่ สารทางการตลาดของประเทศไทยมีการ
2

ข้ อมูลจาก Internet WorldStats และ Facebook
มูลค่าเม็ดเงินโฆษณา (Media spending) ของประเทศไทยอยูท่ ี่ประมาณ 136 แสนล้ านบาทในปี 2558 เติบโตประมาณ 2.8% จากปี 2557 โดย
กลุม่ ดิจิตอลทีวี และกลุม่ ดิจิตอลมีอตั ราการเติบโตสูงสุด อยูท่ ี่ประมาณ 144% ที่มา: สมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย หรือ
MAAT (Media Agency Association of Thailand)
3

เปลีย่ นแปลง ผู้ประกอบการเรี ยนรู้ พัฒนา และขยายช่องทางในการเข้ าถึงผู้บริ โภค เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการรับรู้ สนใจ และซื ้อ
สินค้ าและบริ การ

ตัวอย่ างการสื่อสารทางการตลาดอย่ างสร้ างสรรค์ ของประเทศไทย
จากการศึกษา และวิเคราะห์จะเห็นได้ วา่ การสือ่ สารรูปแบบ Below the line เข้ ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ ้นในตลาดประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสือ่ ดิจิตอล โดยในปี 2558 กลุม่ ดิจิตอลทีวี และกลุม่ ดิจิตอลมีอตั ราการเติบโตสูงสุดในมูลค่าเม็ดเงินโฆษณา
(Media spending) ของประเทศไทยอยูท่ ี่ประมาณ 144%4 โดยสือ่ ดิจิตอลเป็ นทางเลือกที่ชว่ ยเข้ ามาเติมเต็ม และเสริ มสือ่ หลัก
อย่าง Above the line ให้ สามารถเจาะกลุม่ เป้าหมายได้ แม่นยา คุ้มค่า รวมถึงนาเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างสร้ างสรรค์
ตัวอย่างเช่นดังต่อไปนี ้
ช่วงระยะ 2-3 ปี ที่ผา่ นมาSocial media เช่น Facebook Instagram เข้ ามามีบทบาทที่สาคัญต่อการสือ่ สารระหว่างผู้บริ โภค
และแบรนด์ เนื่องจากเป็ นการสร้ างปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้บริ โภค และแบรนด์โดยตรง การพัฒนากิจกรรมพิเศษ (Event
marketing) อย่าง การติด Hashtag (#)5 เป็ นแคมเปญ ประชาสัมพันธ์ สร้ างการรับรู้ในสิง่ ที่แบรนด์ต้องการจะสือ่ สาร ช่วยให้
แบรนด์ได้ ร้ ูจกั กลุม่ เป้าหมาย ทราบถึงความคิดเห็นของกลุม่ เป้าหมายทีม่ ีตอ่ แคมเปญ อีกทังช่
้ วยวัดประสิทธิภาพของแคมเปญ
รวมถึงการนามาจัดเป็ นกิจกรรมกับกลุม่ เป้าหมาย เช่น การค้ นหาผู้โชคดี แจกของรางวัล เป็ นต้ น ตัวอย่างบริ ษัทใหญ่ที่นาเอา
กลยุทธ์การติด Hashtag ไปใช้ ได้ แก่ Coke กับแคมเปญ #ShareACokeTH ที่ใช้ งบการตลาดประมาณ 140 ล้ านบาท
สามารถกระตุ้นยอดขาย Coke กว่า 250 ล้ านยูนิตและคงอัตราการเติบโตในประเทศไทยได้ อย่างต่อเนื่องที่ประมาณ 21% ใน
ปี 20136 และ Lays กับแคมเปญ #LaysSmile ซึง่ ได้ รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริ โภคมังชาวไทย
้
และชาวต่างชาติ สามารถสร้ าง
การรับรู้ และการแชร์ บนโลกออนไลน์กว่า 100,000 ครัง้ เป็ นต้ น
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ข้ อมูลจากสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย หรือ MAAT (Media Agency Association of Thailand)
Hashtag คือ การรวม Keyword ของหัวข้ อ ประเด็น ที่ถกู กาหนดขึ ้นบน Social media เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคสามารถเข้ าถึงข้ อมูลที่ต้องการได้ จริงๆ โดย
มักจะป็ นหัวข้ อที่อยูใ่ นกระแสสาธารณะ วัตถุประสงค์หลักของการใช้ Hashtag คือ เพิ่มการเข้ าถึงแบรนด์ การใช้ จดั กิจกรรมพิเศษ และการเพิ่มการ
เข้ าถึงของเนื ้อหา (Content)
6
ข้ อมูลจากบริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จากัด
5

แผนภาพที่ 2: ภาพแคมเปญ #ShareACokeTH ของ Coke

แผนภาพที่ 3: ภาพแคมเปญ #LaysSmile ของ Lay

อีกตัวอย่างหนึง่ ของการนาเอา Social media มาประยุกต์ใช้ ได้ อย่างน่าสนใจคือ การจัดทา Facebook แฟนเพจ “I-JU วัสดุ
ก่อสร้ าง” หรื อ “เจ๊ จู วัสดุก่อสร้ าง” ที่มีรูปแบบการขายสินค้ าทีแ่ ปลกใหม่ ด้ วยการผสมผสานภาพลักษณ์ที่ขดั กันระหว่างหญิง
สูงวัยสวมแว่น ท่าทางจริ งจัง มาดนักธุรกิจ กับข้ อความทางการตลาดเชิงสร้ างสรรค์อิงกระแสวัยรุ่น พร้ อมกับเนื ้อหาเชื่อมโยง
เข้ าสูก่ ารขายวัสดุก่อสร้ าง ด้ วยความไม่ธรรมดาของข้ อความ และเนื ้อหา (Content) ส่งผลให้ เกิดการพูดถึง และแชร์ ใน
Facebook อย่างแพร่หลาย ก่อนที่ทางผู้ประกอบการจะเปิ ดเผยว่าเพจดังกล่าว คือการสือ่ สารทางการตลาดเพื่อเปิ ดตัว “Yello
smart purchase” ของ “Builk.com” ซึง่ เป็ นเว็บไซต์จาหน่ายวัสดุอปุ กรณ์ก่อสร้ างจากโรงงานพร้ อมจัดส่งทัว่ ประเทศ ซึง่ การ
สือ่ สารดังกล่าวไม่เพียงแต่ประสบความสาเร็จทางด้ านการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ธุรกิจวัสดุก่อสร้ าง แต่ยงั สร้ างการรับรู้ให้ กบั
ผู้บริ โภคว่าวัสดุก่อสร้ างไม่จาเป็ นที่จะต้ องซื ้อขายผ่านทางหน้ าร้ าน แต่สามารถซื ้อขายผ่านทางดิจิตอลได้ อีกด้ วย

แผนภาพที่ 4: ภาพการตลาด Facebook แฟนเพจ “I-JU วัสดุก่อสร้ าง” หรือ “เจ๊ จู วัสดุก่อสร้ าง”

ตัวอย่างสุดท้ ายที่นา่ สนใจ คือ YouTube Marketing ซึง่ ในปั จจุบนั YouTube เปรี ยบเสมือนโทรทัศน์ และกลายเป็ นสือ่ มวลชน
(Mass media) สาหรับคนรุ่นใหม่ รายการหลากหลายประเภทถูกพัฒนาและเติบโตผ่านช่องทาง YouTube โดยมีผ้ บู ริ โภคเป็ น
ผู้กาหนดความนิยม และช่วยดึงดูดสือ่ โฆษณาเข้ ามาเป็ นผู้สนับสนุนของแต่ละรายการ ไม่วา่ จะเป็ นรูปแบบของหนังโฆษณา
(TVC: Television Commercial) หรื อการพ่วงขาย ทาโฆษณาแฝง (Tie in) โดยรายการต่างๆ ใน YouTube ถูกพัฒนาขึ ้นจาก
ความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์ของผู้ผลิตเนื ้อหา (YouTube content creator) ที่กล้ าจะแตกต่าง เป็ นตัวของตัวเอง และไม่ซ ้าใคร
ยกตัวอย่างเช่น VRZO เสือร้ องไห้ และ ihere.tv เป็ นต้ น อย่างไรก็ดี การสือ่ สารผ่าน YouTube Marketing ยังถือเป็ นการ
สือ่ สารรูปแบบ Below the line เนื่องจากเป็ นการสือ่ สารเฉพาะกลุม่ เพื่อเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายอย่างแท้ จริ ง

ปั จจัยสู่ความสาเร็จในการสื่อสารทางการตลาด
โดยสรุป สิง่ ที่สาคัญในการสือ่ สารทางการตลาด ไม่วา่ จะเป็ นรูปแบบ Above the line หรื อ Below the line คือ การเข้ าใจ
ผู้บริ โภค (Customer Insight) และการสือ่ สารกับกลุม่ เป้าหมายได้ อย่างเหมาะสม ดังนัน้ การใส่ใจในรายละเอียด ความ
ต้ องการ และแนวโน้ มของผู้บริ โภคจึงเป็ นสิง่ สาคัญที่จะช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการสร้ างการรับรู้ สนใจ และเพิ่มโอกาสในการซื ้อขาย
ที่เกิดขึ ้นจริ งในอนาคต ร่วมกับการสร้ างสมดุลระหว่างรูปแบบการสือ่ สาร กับงบประมาณเพื่อสามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพที่สดุ ซึง่ การใช้ สอื่ ดิจิตอลถือเป็ นเรื่ องที่หลีกเลีย่ งไม่ได้ เพราะเป็ นสือ่ ที่ตอบโจทย์กบั ความต้ องการของทัง้
ผู้บริ โภค และแบรนด์ในปั จจุบนั สามารถสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริ โภคและแบรนด์ และเหมาะสมกับพฤติกรรมที่
เปลีย่ นแปลงของผู้บริ โภคที่เป็ นผู้เลือกบริ โภคสือ่ มากกว่าการเป็ นผู้รับสือ่

