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เกริ่นนำ
ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ

โฆษณา เปน็ปจัจยัสำคญัทางเศรษฐกจิและสงัคมมาเปน็เวลากวา่ศตวรรษ 
แล้ว การโฆษณาทำให้เศรษฐกิจเติบโตและสร้างมูลค่ามหาศาล ทั้งเป็นหนึ่งใน 
เสาหลกัคำ้จนุสงัคมบรโิภคสมยัใหมท่ีข่บัเคลือ่นดว้ยการใชแ้บรนดเ์ปน็สญัลกัษณ์

	 งานวิจัยชิ้นใหม่ของสมาคมโฆษณาแห่งสหราชอาณาจักรและดีลอยต์  
(UK Advertising Association and Deloitte) ปี 2013 เผยข้อมูลสำคัญที่ว่า 
โฆษณานั้นมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจมากกว่าที่เคยรู้กัน เช่น จากงานวิจัย 
พบว่าทุก 1 ยูโรที่ลงทุนไปกับการโฆษณา จะให้ผลกำไรต่อเศรษฐกิจของสห- 
ราชอาณาจักรเป็นจำนวน 6 ยูโร โดยบริษัทดีลอยต์สรุปว่า การลงทุนไปกับการ 
โฆษณานำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจเติบโตจึงมีการ 
ลงทุนกับการโฆษณา การโฆษณาไม่ต่างจากการสื่อสารการตลาดรูปแบบอื่น ๆ  
เพราะจัดว่าเป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันแบรนด์ไปถึงลูกค้า ไปจนถึงการขายสินค้า 
ให้กับลูกค้าและการรักษาลูกค้าเอาไว้ แต่ในปัจจุบันแบรนด์ต้องเผชิญความ 
ท้าทายสำคัญห้าประการด้วยกัน ได้แก่
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	 สื่อดิจิทัลเป็นที่นิยมมากขึ้น
	การเพิ่มขึ้นของผู้บริโภคที่ไม่ภักดีต่อแบรนด์
	ความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ลดลง
	การพัฒนาของสินค้าตราห้าง (Private Label Brands หรือ  
House Brand) ที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกราคา
	สังคมเกิดความรำคาญการโฆษณามากขึ้นเรื่อย ๆ

	 ขณะเดียวกันก็มีคำถามมากมายเกี่ยวกับประสิทธิผลทางการค้าและ 
ความชอบธรรมทางสังคมของการโฆษณา

การปฏิวัติดิจิทัล
	 การปฏิวัติดิจิทัลสร้างความท้าทายครั้งใหญ่ให้กับวงการโฆษณาในฐานะ 
สื่อสาธารณะ ปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะช่วงที่ผ่านมาโฆษณา 
เปลี่ยนแปลงรูปแบบและเนื้อหาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
มักเป็นผลจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
	 พิจารณาจากประวัติศาสตร์พบว่า การเปลี่ยนแปลงในวงการโฆษณาอัน 
เป็นผลมาจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นห้ายุค ในช่วง 
ยุคแรกของสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์และนิตยสาร) การโฆษณาส่วนใหญ่มักจะ 
เนน้ทีต่วัผลติภณัฑเ์ปน็สำคญั คำโฆษณายาวเหยยีดนัน้มุง่โนม้นา้วคนดว้ยเหตผุล  
(1890 -  1910) ต่อมาวิทยุ โรงภาพยนตร์ การถ่ายภาพ และการพิมพ์สีก่อให้ 
เกิดกระแสการใช้สัญลักษณ์ในการโฆษณา การโฆษณาจึงกลายเป็นเรื่องของ 
รปูแบบ การออกแบบ และการยัว่ยวน (1920 - 1940) หลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง 
โทรทัศน์กลายเป็นกระบอกเสียงสาธารณะ โฆษณาจึงให้ความสำคัญกับบุคลิก 
และวถิชีวีติของผูค้นมากขึน้ จงึไดช้ือ่วา่เปน็ยคุแหง่ “เหลา่ชายคลัง่” (1950 - 1960)  
หลังจากนั้นการโฆษณาก็ถูกขับเคลื่อนโดยการแบ่งส่วนตลาดมากขึ้น ซึ่งเป็นผล 
มาจากการแบ่งแยกในเชิงสังคมและเทคโนโลยีฐานข้อมูลได้รับความนิยมมากขึ้น  
CNN และ  MTV ได้แผ้วถางหนทางสู่  “การโฆษณาเจาะกลุ่ม” (1970 -  1990)  
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ต่อมาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอินเทอร์เน็ต  (ที่พกพาได้) ก็กระตุ้นให้เกิด 
การปฏิวัติดิจิทัลขึ้นดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งผู้บริโภคไม่เคยมีอำนาจต่อรอง 
ในกำมือมากเท่านี้มาก่อนเลย เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนี้สร้างความ 
ท้าทายใหม่  ๆ  ให้กับการโฆษณาและนักโฆษณา ไม่ใช่เฉพาะในด้านรูปแบบ 
ของโฆษณาเท่านั้น แต่รวมไปถึงเนื้อหาด้วย การมีปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม  
และความโปร่งใสล้วนกลายเป็นคาถาบทใหม่ในการทำโฆษณา ฉะนั้นสำหรับ 
โฆษณาแล้ว นี่คือยุคแห่งการร่วมมือและการสร้างความผูกพันอย่างแท้จริง
	 บริษัท ZenithOptimedia คาดการณ์ว่าภายในปี 2013 อินเทอร์เน็ตจะ 
กลายเป็นสื่อโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองจากโทรทัศน์ และ 
คาดว่าความนิยมจะพุ่งทะยานต่อไปเรื่อย ๆ

โดยหลักแล้วรูปแบบและเนื้อหาของโฆษณานั้นจะผันแปรไปตามเทคโนโลยี 

ที่เป็นที่นิยมในสมัยนั้น  ๆ ประวัติศาสตร์ของโฆษณาอาจแบ่งได้เป็นห้ายุคตาม 

เทคโนโลยีในสมัยนั้น  ๆ การเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียผลักดัน 

การโฆษณาสู่ความร่วมมือและการสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริโภคกับส่ิงแวดล้อม 

ของพวกเขา

  (ที่มา: Leiss, Kline and Shelly, 1997)

	 ตาราง 0.1 ห้ายุคเทคโนโลยีในประวัติศาสตร์การโฆษณา

ช่วงเวลา เทคโนโลยี ประเภทของการโฆษณา

ก่อนป ี 1930 สื่อสิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์

ปี 1930 - 1940 วิทยุ/การถ่ายภาพ ผลิตภัณฑ์เชิงสัญลักษณ์

ปี 1950 - 1960 โทรทัศน์ ปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคล

ปี 1970 - 1980 ฐานข้อมูล (MTV - CNN) วิถีชีวิต

ปี 1990 - ปัจจุบัน อินเทอร์เน็ต ความร่วมมือ
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	 เทคโนโลยีใหม่  ๆเหล่าน้ีไม่ได้ก่อปัญหา แต่เป็นตัวทำให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
ในประวัติศาสตร์ การกำเนิดเทคโนโลยีใหม่ไม่ได้หมายความว่าเทคโนโลยีที่มีอยู่ 
จะลม่สลายไป การเกดิขึน้ของโทรทศันไ์มใ่ชจ่ดุจบของวทิย ุ ประวตัศิาสตรไ์มต่า่ง 
จากกระแสน้ำที่ไหลแรงและเร็วซึ่งเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทุกขณะ ประวัติศาสตร์ 
ไม่เคยหวนกลับ นาฬิกาไม่เดินถอยหลัง เราจึงไม่อาจเดินหน้าต่อไปแบบ  
“ไร้ทิศทางวันต่อวัน” ได้
	 โดยสาระสำคัญแล้ว รูปแบบการทำธุรกิจของสื่อดิจิทัลยุคใหม่อย่างเช่น 
Google และ Facebook อาจอยู่ในรูปแบบการโฆษณาตามขนบเดิม ผู้บริโภค 
สามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่เสียเงิน ส่วนบริษัทได้รายได้จากโฆษณา รายได้ 
กว่าร้อยละ 95 ของบริษัท Google มาจากโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ รายได้กว่า 
ร้อยละ 84 ของ Facebook ก็มาจากการโฆษณาเช่นเดียวกัน (อ้างอิงจากงบ 
การเงนิไตรมาสทีส่องของป ี 2012) และหาก Facebook อยากสรา้งกำไรมหาศาล 
ใหน้กัลงทนุของบรษิทัตน (หุน้ไอพโีอของบรษิทัป ี 2012 ไมเ่ปน็ไปตามเปา้) บรษิทั 
จะตอ้งผนัตวัไปเปน็ชอ่งทางขายโฆษณาอยา่งจรงิจงักวา่เดมิ แมจ้ะฟงัดแูลว้ขดั ๆ  
แต่อนาคตของ Facebook และเว็บไซต์ลักษณะเดียวกันแขวนอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า   
“การโฆษณา”
	 ในขณะเดียวกัน รูปแบบการเงินของการโฆษณาก็ยังเป็นเสาหลักให้กับ 
วงการสือ่รปูแบบเดมิ หากรปูแบบการโฆษณาไรป้ระสทิธภิาพกจ็ะทำใหส้รา้งงาน 
ได้แย่ลง คุณภาพด้อยลง และท้ายที่สุดจะทำให้ผู้บริโภคมีเสรีภาพในการเลือก 
อย่างจำกัด ในปี 2012 แบรนด์ส่ิงพิมพ์ท่ีได้รับการยอมรับอย่าง Newsweek,  
Frankfurter Rundschau และ Financial Times ฉบับเยอรมันได้ปิดตัวลงทั้งหมด  
และในช่วงห้าปีที่ผ่านมา เฉพาะในสหรัฐอเมริกา ว่ากันว่ามีหนังสือปิดตัวลงไป 
แล้วกว่า 268 หัว

ผู้บริโภคที่ไม่ภักดี
	 แม้จะเห็นได้ชัดว่าแบรนด์พยายามจะลงทุนเพื่อบริการลูกค้าให้ดีขึ้น แต่  
ความไม่พอใจของลูกค้าทั่วโลกกลับเพิ่มมากขึ้นในภาพรวม ซึ่งนี่คือข้อสรุปที่ 
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น่าเป็นห่วงจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่บริษัท Accenture ทำขึ้นในปี 2011 โดยความ 
ร่วมมือของผู้บริโภคจำนวน 10,000 คน เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง 
กับอุตสาหกรรมต่าง  ๆ สิบประเภท (เช่น การสื่อสารโทรคมนาคม การธนาคาร  
การค้าปลีก และอุตสาหกรรมการบิน) ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ป ี 2008 ผูบ้รโิภคยงัคงพงึพอใจกบัการบรกิารลกูคา้ของบรษิทัตา่ง ๆ แตว่า่ลกูคา้ 
เหล่านี้ก็มักจะเปลี่ยนแบรนด์บ่อยขึ้นและมองหาบริษัทที่มีข้อเสนอดีกว่าอยู่ 
เสมอ ผูบ้รโิภคมกัรูส้กึไมด่กีบัแบรนดท์ีไ่มท่ำตามสญัญา ดงันัน้จงึไมน่า่แปลกใจ 
หากผู้บริโภคจะภักดีกับแบรนด์น้อยลงเรื่อย  ๆ ร้อยละ 66 ของลูกค้าทั่วโลกให้ 
เหตุผลว่า ที่พวกเขาเปลี่ยนแบรนด์เพราะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับแบรนด์นั้น ๆ  
ในปี 2012 กว่า 900,000 ครอบครัวในเขตฟลานเดอส์เปลี่ยนไปใช้พลังงานจาก 
บริษัทรายใหม่อื่น ๆ 
	 งานวจิยัของ Accenture ยงัเผยอกีวา่ หนึง่ในสีข่องผูบ้รโิภคคดิวา่ตนภกัด ี
กับแบรนด์ ขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามหลายรายคิดว่าตนน้ันไม่ภักดีเลย ดู 
เหมือนว่าวิกฤติทางเศรษฐกิจ อินเทอร์เน็ต และโซเชียลมีเดีย จะเป็นสิ่งที่ทำให้ 
ปรากฏการณ์นี้รุนแรงขึ้น และดูเหมือนว่าผู้บริโภคจะเป็นผู้กุมอำนาจชี้ชะตา 
แบรนด์ในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน งานวิจัยของ Accenture ชิ้นนี้ยังเผยอีกว่า 
ผูบ้รโิภคทัว่โลกไมต่ำ่กวา่รอ้ยละ 44 กลา่ววา่ตอนนีต้นคาดหวงัจากแบรนดท์ีต่นซือ้ 
มากกวา่ทีเ่คยคาดหวงัไวเ้มือ่ปทีีแ่ลว้ ซึง่ในป ี 2008 กลุม่ตวัอยา่งทีค่ดิแบบนีม้แีค ่
ร้อยละ 31 เท่านั้นเอง ดูเหมือนว่าความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์จะ 
เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็เกนิกวา่ทีแ่บรนดจ์ะกา้วตามทนั (ไมว่า่จะเตม็ใจหรอืไมก่ต็าม)
	 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีงานวิจัยคล้าย  ๆ  กันนี้หลายต่อหลายชิ้นที่ศึกษา 
โมเดลการตลาดในสมัยก่อนที่มักเน้นไปที่การเอาใจลูกค้าเพื่อรั้งลูกค้าเอาไว้  
มีหลายแบรนด์เน้นการลงทุนเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมเพราะความ 
จำเป็นทางด้านการเงิน การเชิญชวนให้ลูกค้าปัจจุบันซื้อสินค้าในราคาที่แพงขึ้น  
(Up-selling) หรือสินค้าที่ใกล้เคียงกัน  (Cross-selling)  นั้นเป็นสิ่งที่ช่วย 
รบัประกนัวา่บรษิทัจะมรีายไดใ้นระยะสัน้และผลกำไร จากระบบการบรหิารจดัการ 
ฐานข้อมูลใหม่ที่มีประสิทธิภาพทำให้แบรนด์วัดผลกำไรที่ได้จากลูกค้าได้ดีกว่า 
เมื่อก่อน โดยวิธีนี้ยังช่วยลดต้นทุนอีกด้วย เพราะการขายของให้กับลูกค้า 
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ปัจจุบันนั้นสร้างกำไรในระยะสั้นได้มากกว่าการลงทุนซื้อใจลูกค้าใหม่
	 ผลการวจิยัเกีย่วกบัความภกัดทีีผู่บ้รโิภคมตีอ่แบรนดเ์ผยใหเ้หน็วา่สว่นใหญ ่
ผูบ้รโิภคจะ “ภกัด”ี กบัแบรนดก์ลุม่ใดกลุม่หนึง่ทีต่นชอบ ครอบครวัสมยันีเ้ปดิบญัช ี
ไว้กับธนาคารหลายแห่ง ขับรถหลายยี่ห้อ และถือบัตรสมาชิกซูเปอร์มาร์เก็ต 
และร้านค้าหลากหลายแห่ง ดูเหมือนว่าผู้บริโภคได้กระจายความภักดีให้กับ 
หลาย  ๆ  แบรนด์ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ความภักดีที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์นั้น 
ยังลดลงเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป
	 หลายแบรนด์ฝากความหวังไว้กับโซเชียลมีเดียว่าจะเป็นสื่อกลางในการ 
พูดคุยกับผู้บริโภค โดยแบรนด์เหล่านี้ภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเรียกกันเองว่า “กลุ่ม 
สาวก” (เชน่ บน Facebook) ในชว่งปลายป ี 2011 งานวจิยัโดยสถาบนัเพือ่การ 
วิจัยทางการตลาด Ehrenberg - Bass เผยว่า กลุ่มคนที่แบรนด์อวดอ้างว่าเป็น  
“สาวก” ของตนนั้น มีเพียงแค่ร้อยละ 1.3 เท่านั้นที่พร้อมจะ “ผูกมัด” ตัวเองไว้กับ 
แบรนด ์ ลกัษณะเดยีวกนันีเ้กดิขึน้กบัสิง่ที ่ Nike หรอื Harley - Davidson เรยีกวา่  
“การครองใจ” เชน่เดยีวกนั ความภกัดตีอ่แบรนดน์ัน้ดเูหมอืนจะไมใ่ชอ่ยา่งทีเ่ราคดิ 
อีกต่อไปแล้ว
	 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยชิ้นอื่น  ๆ  ที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคที่ใช้งานสื่อ 
ออนไลน์นั้นมักตื่นเต้นกับรางวัลและการแข่งขัน แต่ว่าการให้บริการผู้บริโภค 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทางอินเทอร์เน็ตนั้นอาจทำลายมูลค่าของแบรนด์ได้ การให้ 
บริการในราคาพิเศษก็เหมือนกับการที่ผู้บริโภคได้รับของรางวัลที่ตนไม่ได้ร้องขอ  
เกดิเปน็ความคาดหวงัแตข่อง “ฟร”ี การลม่สลายของ Groupon ในสหรฐัอเมรกิา 
และยโุรปในป ี 2012 คอืตวัอยา่งทีช่ดัเจนมาก ลกูคา้ทีจ่า่ยคา่อาหารเพยีงครึง่ราคา 
มักจะไม่กลับมาร้านเดิมอีกครั้งเพื่อจ่ายราคาเต็ม
	 นอกจากนี้การสร้างยอดขายให้กับแบรนด์ผ่านทางเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย 
อย่าง Facebook, Twitter, LinkedIn หรือ YouTube ก็มีข้อจำกัดอย่างมาก การ 
วเิคราะหย์อดขายในวนั “แบลก็ฟรายเดย”์ ในป ี 2012 ซึง่เปน็วนัหลงัจากวนัขอบคณุ 
พระเจ้าที่ผู้คนในสหรัฐอเมริกามักจะออกมาจับจ่ายใช้สอยเยอะที่สุดในรอบปี  
เผยว่า มีผู้ซื้อไม่ถงึร้อยละ 0.34 ทีม่าซื้อเพราะ “ได้ข่าว” จากโซเชียลมีเดีย นบัว่า 
ลดลงถึงร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งการเพิ่มขึ้นของอัตราการออกมา 



7ฟอนส ์ ฟาน ไดก์์

จับจ่ายใช้สอยนั้นเกิดจากการสื่อสารผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างไอแพ็ด ถึงแม้ 
ว่ากรณีนี้จะเป็นความจริงแค่บางส่วน แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของ 
กระแสหลักได้

วิกฤติฟองสบู่ของแบรนด์
	 ขณะเดยีวกนักเ็กดิการปฏวิตัดิา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งแบรนดก์บัผูบ้รโิภค  
เมื่อไม่กี่ปีก่อนผลจากการใช้เครื่องมือในการประเมินคุณค่าของแบรนด์ (Brand 
AssetTM Valuator) ท่ีออกแบบโดย Young & Rubicam เผยให้เห็นว่าความม่ันใจ 
ที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์นั้นลดลงประมาณร้อยละ 50 มีเพียงหนึ่งจากสี่แบรนด์ 
เท่านั้นที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจโดยไม่มีเงื่อนไข และยังคงเป็นเช่นนี้จนถึง 
ปัจจุบันท่ามกลางวิกฤติธนาคารในป ี 2008

	 มงีานวจิยัอกีชิน้หนึง่ทีท่ำโดย Havas Media ในชว่งปลายป ี 2011 ทีเ่ผยวา่  
ผู้บริโภคสองในสามคนไม่รู้สึกอาลัยอาวรณ์แบรนด์ที่ตนใช้อยู่เลยแม้พรุ่งนี้ 
แบรนด์จะหายไปก็ตาม และผู้บริโภคไม่ถึงร้อยละ 20 เชื่อว่าแบรนด์เหล่านี้ 
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาให้ดีขึ้น งานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมโยง 
ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคนั้นกำลังลดลงเรื่อย ๆ
	 จากการสำรวจโดยสถาบันชื่อเสียง (Reputation Institute) เมื่อไม่นาน 
มานี้พบว่าชื่อเสียงขององค์กรเองก็ตกต่ำลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน คะแนนชื่อเสียง 
ของบริษัทชั้นนำลดลงเฉลี่ยในเวลาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้น ปี  2012 บริษัท 
ส่วนใหญ่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้คะแนนน้อยลงเมื่อเทียบกับปี  2011 ใน 
ประเทศเยอรมน ี บรษิทัสองในสามทีถ่อืหุน้ดชันแีดกซ ์ (DAX) ในสหราชอาณาจกัร 
รว่งลงจากอนัดบัปกต ิ กวา่ครึง่หนึง่ของ 150 บรษิทัทีอ่ยูใ่นรายชือ่มคีะแนนลดลง  
มีเพียงหนึ่งในสามเท่านั้นที่คะแนนเพิ่มขึ้น ในสหรัฐอเมริกาเองก็เกิดเหตุการณ์ 
ทำนองนี้เช่นกัน จากรายชื่อของบริษัทในแบบสำรวจมีเพียงร้อยละ 9 เท่านั้นที่ม ี
คะแนนชื่อเสียงเพิ่มขึ้นระหว่างช่วงปี 2011 กับ 2012 เห็นได้ชัดว่านี่คือกระแส 
ที่ลุกลามไปทั่วทั้งโลก
	 หากจะสบืสาวกนัถงึสาเหตกุค็งไมย่าก เพราะในสภาพสงัคมและเศรษฐกจิ 
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ปัจจุบัน สถาบันต่าง ๆ ถูกตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับธนาคาร 
เทา่นัน้ แตร่วมถงึบรษิทัในวงการตา่ง ๆ ดว้ย องคก์รและสงัคมหา่งเหนิกนัมากขึน้ 
เรื่อย  ๆ ในสายตาของผู้บริโภคหรือประชาชน บริษัททุกแห่งก็ไม่ต่างอะไรกับ 
ธนาคาร
	 จากผลการสำรวจและการศกึษาวจิยัหลายตอ่หลายชิน้ดงัทีก่ลา่วไปขา้งตน้  
อาจสรปุไดว้า่ กฎ 80/20 แบบใหมร่ะหวา่งผูบ้รโิภคกบัแบรนดไ์ดถ้อืกำเนดิขึน้แลว้ 
พูดให้ชัดก็คือ ได้เกิดกฎ 75/20/5 ขึ้น ซึ่งหมายความว่า ปัจจุบันนี้ร้อยละ 75  
ของแบรนด์สูญเสียความเชื่อใจของผู้บริโภคไป มีการให้บริการที่ไม่ได้มาตรฐาน  
สูญเสียความเชื่อมโยงและเอกลักษณ์ของตน ไม่ทำตามสัญญา ไม่ทำตาม 
ที่ผู้บริโภคคาดหวัง และจากผลการวิเคราะห์ชิ้นสุดท้ายพบว่าแบรนด์เหล่านี้ 
เหมือนกันหมด จึงเป็นเพียงของเล่นของผู้บริโภคประเภท “เห็นปุ๊บซื้อปั๊บ” ที่ยินดี 
จะเลือกสินค้าที่มีราคาถูกกว่า ซึ่งก็มักจะเป็นสินค้าตราห้าง มีเพียงร้อยละ 20  
ของแบรนดท์ัง้หมดเทา่นัน้ทีไ่ดค้วามเชือ่ใจจากผูบ้รโิภคและสามารถภมูใิจในความ 
ภักดีที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ได้ มีผู้บริโภคยอมรับว่านี่คือแบรนด์  “ของพวกเขา” 
และมีเพียงร้อยละ 5 ที่ยอมรับว่าแบรนด์นั้น  ๆ  “ครองใจ”  ตนเอง ซึ่งเหล่านี้คือ 
แบรนด์ที่ผู้บริโภคแสดงความรู้สึกผูกพันลึกซึ้งจนถึงขั้นคิดว่าเป็น  “เนื้อคู่”  เลย 
ก็ว่าได้ แบรนด์จำพวกนี้จะมี “สาวก” ที่ปวารณาตนต่อแบรนด์อย่างไม่มีเงื่อนไข
	 อยา่งไรกต็าม ยงัตอ้งมกีารวจิยัอยา่งละเอยีดเพือ่ใหบ้อกไดว้า่สิง่ทีเ่กดิขึน้นี ้
เก่ียวข้องกับ  “ปรากฏการณ์แมทธิว” (Matthew Effect หมายถึงปรากฏการณ์ 
ท่ีคนรวยยิ่งรวยขึ้น ส่วนคนจนก็ยิ่งจนลง) สมัยใหม่หรือไม่ ซึ่งนั่นหมายความว่า 
แบรนดท์ีม่คีณุคา่อยูแ่ลว้จะยิง่เปน็ทีร่กั ในขณะทีแ่บรนดอ์ืน่ ๆ กเ็สีย่งทีจ่ะสญูเสยี 
การอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้บริโภค
	 อย่างไรก็ตาม แบรนด์ส่วนใหญ่รับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ที่สำคัญเหนือสิ่ง 
อื่นใด แบรนด์ควรต้องพัฒนาผลงานตัวเองเพื่อความเหมาะสม ทั้งยังต้องใส่ใจ 
พฤติกรรมผู้บริโภคด้วย ภารกิจหลักคือต้องทำให้ลูกค้าพึงพอใจ แต่แบรนด์จะคงอยู่ 
ในใจของผู้บริโภคได้ก็ต่อเมื่อแสดงใหเ้ห็นถงึความเขา้อกเข้าใจและความสามารถ 
ในการควบคุมสถานการณ์ได้ เมื่อแบรนด์ยังคงรักษาคำสัญญาที่ให้ไว้ได้ ลูกค้า 
ก็ย่อมพึงพอใจ นี่คือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่แบรนด์ต้องมีหากต้องการจะสร้าง 
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ความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความเชื่อใจ นี่คือสิ่งที่จำเป็นต่อผลิตภัณฑ์และกลุ่ม 
สินค้าที่ต้องอาศัยทั้งความผูกพันที่มีประสิทธิภาพและประโยชน์ใช้สอย

การผงาดของสินค้าตราห้าง
	 ในอดีตสินค้าตราห้างหรือแบรนด์ของซูเปอร์มาร์เก็ตเองถือว่าเป็นช่องทาง 
หลักในการนำเสนอตัวเลือกในราคาที่ถูกกว่าให้กับผู้บริโภคแทน  “แบรนด์ดัง”  
นอกจากนี้ยังเป็นการรับประกันด้วยว่าซูเปอร์มาร์เก็ตจะไม่ต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ ์
จากแบรนด์ผู้ผลิตอื่น  ๆ และยังสร้างกำไรได้มากขึ้นด้วย แต่ปัจจุบันนี้สินค้า 
ตราห้างไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราคาอีกแล้ว เพราะสินค้าเหล่านี้กลายเป็นอาวุธ 
ชิ้นสำคัญที่สามารถพิชิตได้ทั้งหัวใจและเงินในกระเป๋าของผู้บริโภค
	 นับตั้งแต่ปี  2008 วิกฤติทางเศรษฐกิจช่วยผลักดันให้สินค้าตราห้าง 
เตบิโตอยา่งรวดเรว็ยิง่ขึน้ ในชว่งเวลาทีเ่ศรษฐกจิแรน้แคน้ สนิคา้ตราหา้งไดส้รา้ง 
จุดยืนของตนเอง ซึ่งยังคงอยู่เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่เรื่อง 
แปลกใหม่อะไรเลย แบรนด์ดังบางเจ้าไม่สนใจจะลงทุนด้านนวัตกรรมและการ 
โฆษณาผลิตภัณฑ์บางกลุ่มแล้ว เห็นได้ชัดว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างส่วนแบ่ง 
ทางการตลาดของสนิคา้ตราหา้งในผลติภณัฑบ์างกลุม่และการลงทนุดา้นโฆษณา 
ของแบรนด์ดัง เมื่อแบรนด์ดังเลิกโฆษณา ก็เสมือนว่าสินค้าตราห้างได้รับ 
ใบเบิกทางสู่ความสำเร็จ
	 ขณะเดียวกันเห็นได้ชัดว่าซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีอำนาจมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมี 
มาก่อน จนถึงข้ันท่ีกำลังจะกลายเป็นมหาอำนาจ ดูเหมือนว่าอำนาจระหว่างผู้ผลิต 
กับผู้จัดจำหน่ายกำลังเปลี่ยนมือ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ประเทศเบลเยียม 
และเนเธอรแ์ลนด ์ คนสองกลุม่นีล้ว้นไดส้ว่นแบง่ของกำไรทีใ่กลเ้คยีงกนั บทบาท 
ของซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และในฐานะผู้ผลิตสินค้า 
ตราห้างนั้นก้าวไปไกลกว่าที่เคยเป็น ซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้ตักตวงแค่ผลประโยชน์ 
จากแบรนด์ราคาประหยัดของตัวเองอีกต่อไป แต่ได้นำเสนอตัวเองในฐานะเป็น 
แบรนด์ที่โตเต็มที่และมีความรับผิดชอบ นิตยสารการตลาด Advertising Age  
ของสหรัฐอเมริกาได้ขนานนาม Walmart ซึ่งเป็นห้างค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดใน 
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ประเทศและในโลกว่าเป็น “เจ้าแห่งตลาด” ตัวจริง ในแง่ของรูปแบบการทำธุรกิจ 
แบบยั่งยืน Walmart บังคับใช้กฎกับซัพพลายเออร์ของตนอย่างเข้มงวด  
นอกจากนี้ยังเน้นไปที่อาหารสุขภาพและการลดปริมาณโซเดียม ไขมัน และ 
น้ำตาลในอาหารลง อีกทั้งยังพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มดว้ย สรปุสัน้ ๆ คอื ตวัแทนจำหนา่ยกำลงักา้วเขา้มาเปน็ 
เหมือนรัฐบาลที่ทำหน้าที่ควบคุม อย่างไรก็ตาม ลักษณะเช่นนี้ทำให้ Walmart 
ถูกโจมตีว่ากีดกันชุมชนท้องถิ่นในย่านที่ลงไปดำเนินธุรกิจ
	 ปรากฏการณด์งักลา่วเปน็เครือ่งพสิจูนอ์กีอยา่งหนึง่วา่ ผูค้า้ปลกีทำหนา้ที่ 
มากกว่าการเป็นพ่อค้าคนกลางให้กับแบรนด์ดัง เป็นมากกว่า  “ส.สถานที่”  ใน 
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของคอตเลอร์ ผู้ค้าปลีก 
กลายเป็นแบรนด์ดังเสียเอง ช่องว่างทางด้านคุณภาพได้รับการเติมเต็ม และ 
สินค้าตราห้างก็กำลังลงทุนอย่างหนักเพื่อภาพลักษณ์ของทั้งแบรนด์และองค์กร  
ย้อนกลับไปในปี 2006 ผู้บริโภคชาวเบลเยียมจัดอันดับให้ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็น  
“อุตสาหกรรมที่เชื่อใจได้มากที่สุด” ในงานวิจัยที่จัดทำขึ้นโดย Think BBDO  
รวมถงึงานวจิยัจากสหรฐัอเมรกิายงัแสดงใหเ้หน็วา่หนึง่ในสามหรอืหนึง่ในสองของ 
ลกูคา้มองวา่สนิคา้ตราหา้งนัน้มคีวามคุม้คา่เทยีบเทา่กบัสนิคา้แบรนดด์งัเลยทเีดยีว
	 ดังนั้นจึงเกิดคำถามขึ้นมาว่า แบรนด์ดังจะยังมีอนาคตที่สดใสอยู่หรือไม่ 
หากยังอยากนำหน้าสินค้าตราห้าง แบรนด์ดังเหล่านี้จะต้องไม่เพียงใช้ความ 
สร้างสรรค์เพ่ือสู้กับซูเปอร์มาร์เก็ตซ่ึงเป็นได้ท้ังคู่แข่งและพันธมิตรเท่าน้ัน แต่ในขณะ 
เดยีวกนัยงัตอ้งใหค้วามสำคญักบันวตักรรม กลยทุธก์ารวางราคาอยา่งชาญฉลาด  
รวมไปถึงการสร้างแบรนด์และวางแผนโฆษณาให้กับแบรนด์ของตนด้วย

ความรำคาญที่มีต่อโฆษณามากขึ้น
	 งานวจิยัทีป่ระเทศเนเธอรแ์ลนดใ์นป ี 2012 ใหข้อ้มลูสำคญัวา่ทำไมผูบ้รโิภค 
จึงรำคาญหรือกระอักกระอ่วนใจจนต้องหาทางหลีกเลี่ยงโฆษณากันมากขึ้น  
ขอ้สรปุทีน่า่สนใจขอ้หนึง่ทีไ่ดจ้ากงานวจิยัคอื ผูบ้รโิภคไมไ่ดเ้กลยีดโฆษณาไปเสยี 
ทั้งหมด เพียงแต่รำคาญโฆษณาที่ไม่มีคุณภาพเท่านั้น โฆษณาที่ไร้คุณภาพ 
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ทำให้ผู้ชมหยิบรีโมตคอนโทรลมาเปลี่ยนช่องระหว่างพักจากรายการที่ชมอยู่  
โดยนี่เป็นพฤติกรรมกว่าร้อยละ 46.9 ของผู้เข้าร่วมการวิจัย
	 ระดับความสนใจและชื่นชอบที่มีต่อโฆษณาขึ้นอยู่กับสื่อที่ใช้  น่า 
ประหลาดใจว่าชาวเนเธอร์แลนด์รู้สึกรำคาญสื่อออนไลน์มากกว่าโฆษณาทาง 
สือ่สิง่พมิพ ์ เชน่ หนงัสอืพมิพแ์ละนติยสาร “การรกุลำ้พืน้ทีส่ว่นตวั” เปน็ประเดน็ 
ที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ ยิ่งผู้บริโภคให้ความสำคัญเรื่องความเป็นส่วนตัว 
มากเท่าไร พวกเขาก็จะยิ่งหลีกเลี่ยงโฆษณาในพื้นที่ดิจิทัลบางตัวมากขึ้นเท่านั้น  
ประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวดูเหมือนจะเป็น  “ปัญหาที่แก้ไม่ตก”  สำหรับบริษัท 
อย่าง Facebook และนักโฆษณาที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นสื่อ
	 โซเชียลมีเดียใหม่ยิ่งน่ารำคาญกว่าเว็บไซต์ทั่วไปเสียอีก ผู้บริโภคมองว่า 
โฆษณาบนโซเชยีลมเีดยีใหข้อ้มลูนอ้ยกวา่ ไมค่อ่ยนา่เชือ่ถอื และใหค้วามบนัเทงิ 
น้อยกว่าโฆษณาที่อยู่บนเว็บไซต์ปกติ ดูเหมือนว่าประเด็นหลักก็คือคนส่วนใหญ่ 
ไม่ต้องการถูกรบกวนหรือดึงความสนใจจากบทสนทนาท่ีคุยกับเพ่ือนบนโซเชียลมีเดีย  
ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ เพราะผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียต้องใช้สมาธิอย่างสูงเนื่องจาก 
สือ่ประเภทนีต้อ้งมกีารตอบสนองและปฏสิมัพนัธอ์ยา่งมาก งานวจิยัจากประเทศ 
เนเธอร์แลนด์บอกว่า เพราะเหตุนี้การผสมผสานโซเชียลมีเดียเข้ากับสื่อรูปแบบ 
อื่น ๆ จึงเป็นเรื่องยาก และนั่นก็เป็นคำอธิบายว่าทำไมการทำการทดลองเกี่ยวกับ 
สิ่งที่เรียกว่า “จอที่สอง” จึงดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้แค่ในระดับปานกลาง 
เท่านั้น
	 ในสว่นของสิง่ทีเ่ราเรยีกวา่ “การกระจกุตวั” (ปจัจยัทีท่ำใหป้ระสทิธภิาพของ 
การโฆษณาลดลง โดยทำให้ผู้รับสารเกิดพฤติกรรมหลีกหนีและการแทรกแซง/ 
บั่นทอนทำลายโดยความทรงจำ) งานวิจัยล่าสุดโดยสถาบัน Ehrenberg-Bass 
ได้ผลออกมาคล้ายกับผลการทดลองโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุก่อนหน้านี้  
โฆษณาทาง Facebook จะทำให้คนนึกถึงแบรนด์ได้ก็ต่อเมื่อไม่วางโฆษณาแน่น 
จนเกินไป งานวิจัยยังพบอีกว่าแบรนด์ใหญ่ ๆ จะไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากการ 
กระจุกตัวเท่ากับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงน้อยกว่า ดังนั้นสภาพแวดล้อมที่มีโฆษณา 
ไม่แออัดและรบกวนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถือเป็นปัจจัยสำคัญมากหาก 
แบรนด์เล็ก ๆ  หรือแบรนด์ใหม่ ๆ  ต้องการประสบความสำเร็จจากการลงโฆษณา 
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บน Facebook
	 ถึงแม้ผลการวิจัยจะออกมาเช่นนี้ แต่โฆษณาบนสื่อดิจิทัลกลับมีจำนวน 
เพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ งานวิจัยล่าสุดของ YouGov ที่ทำการศึกษาในสหรัฐอเมริกา 
และสหราชอาณาจักรระบุว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่น้อยกว่าสองในสามรายจาก 
ทั้งสองประเทศคิดว่าการโฆษณาผ่านช่องทางดิจิทัล  (เช่น อีเมล เว็บไซต์  
แอพพลิเคชั่น เป็นต้น) มีมากเกินไปและน่ารำคาญ และนี่ยังเป็นสาเหตุสำคัญ 
ที่ทำให้คนเหล่านี้ไม่กดเข้าไปดูโฆษณาเหล่านั้น จึงกลายเป็นว่าการโฆษณาทาง 
อินเทอร์เน็ตเป็นเหมือนดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำลายแบรนด์ได้
	 ในขณะเดียวกัน ความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาทางโทรทัศน์ก็ 
ยังคงคลุมเครือ ผลการวิจัยของประเทศเนเธอร์แลนด์แสดงให้เห็นว่าโฆษณาทาง 
โทรทศันน์ัน้ไดก้อ่ทัง้ความกวนใจและความบนัเทงิสงูสดุ นอกจากนี ้ การโฆษณา 
ทางโทรทัศน์ยังทำให้เกิดการโฆษณาแบบปากต่อปากมากที่สุด และกลายเป็น 
หัวข้อสนทนาที่สำคัญที่สุดในหมู่เพื่อนเมื่อเทียบกับการโฆษณาในรูปแบบอื่น
	 นักวิจัยชาวเนเธอร์แลนด์ได้สรุป (แบบค่อนข้างจะโลกสวย) ว่า ขีดความ 
อดทนในการรับสื่อโฆษณาของคนเรานั้นยังไม่ถึงจุดสูงสุด หากโฆษณานำเสนอ 
ผา่นรปูแบบทีบ่นัเทงิและดงึดดูใจ แตน่ัน่กไ็มไ่ดห้มายความวา่ชว่งพกัชมโฆษณา 
ควรจะ  “มีสีสันมากขึ้น” เพราะการโฆษณาควรจะต้องสนุกและจับใจคนดูด้วย 
ตัวของมันเอง ไม่ใช่จากความพยายามจนเกินพอดี



13





ส่วนที่หนึ่ง 

หัวใจสำคัญ
ของการโฆษณาในปัจจุบัน
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ใคร  ๆกพ็ดูถงึโฆษณา ซึง่กไ็มน่า่แปลก เพราะโฆษณามอียูท่ัว่ทกุหนแหง่ใน 
ชีวิตเรา บางคนบอกว่าโฆษณาคือส่วนสำคัญที่ไม่อาจแยกออกจากวัฒนธรรม 
สมัยนิยม (Popular Culture) ได้ ซึ่งทำให้แต่ละคนมีอิสระในการเลือก บ้างก็ 
ต่อต้านอย่างรุนแรงและเชื่อว่าโฆษณากำลังทำลายโลกของเรา แล้วทุกวันนี้ 
อะไรล่ะคือสิ่งที่ทำให้โฆษณามีประสิทธิภาพ

	 บริษัทหลายแห่งยังคงลงทุนลงแรงอย่างมหาศาลไปกับการโฆษณา โดย 
ในปี 2012 มีการใช้เงินลงทุนไปกับการโฆษณาราว 497 พันล้านเหรียญสหรัฐ  
(382 พันล้านยูโร) ซึ่งมากกว่าที่ใช้ไปในปี  2011 ถึงร้อยละ  3.3 เลยทีเดียว  
เม็ดเงินขนาดนี้มากพอ  ๆ  กับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของ 
ประเทศแถบตะวันตกอย่างเบลเยียมเลยทีเดียว ประเทศที่มีเงินลงทุนในการ 
โฆษณาจำนวนมากที่สุดคิดเป็นรายหัวคือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (744 เหรียญ 
สหรัฐต่อคน) ตามติดมาด้วยประเทศนอร์เวย์  (602 เหรียญสหรัฐต่อคน)  
ออสเตรเลีย (580 เหรียญสหรัฐต่อคน) และสหรัฐอเมริกา (512 เหรียญสหรัฐ 
ต่อคน) คาดว่าในปี 2013 เงินลงทุนในการโฆษณาจะพุ่งทะยานขึ้นอีกร้อยละ 4  
จากจำนวนเดิม

01
โฆษณาที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร
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	 โฆษณาไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ มีหลักฐานว่ามนุษย์เราทำการโฆษณามา 
ตัง้แตย่คุอยีปิตโ์บราณ กรกี และโรมนัแลว้ แตถ่งึอยา่งนัน้ทัง้ในและนอกวงการ 
วทิยาศาสตรก์ย็งัคงมกีารโตเ้ถยีงอภปิรายกนัไมจ่บไมส่ิน้วา่โฆษณาทำงานอยา่งไร  
มีบทบาทและสร้างประโยชน์อะไรคืนให้กับแบรนด์และบริษัทบ้าง เช่น

	สถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร
	 โฆษณาได้ผล จริงหรือ
	 การโฆษณา โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย และการบอกแบบ

	 ปากต่อปากต่างกันอย่างไร
	 โฆษณาควรเน้นไปที่ลูกค้าที่ภักดีต่อแบรนด์หรือลูกค้า “ใหม่”
	ผลกระทบต่อแบรนด์ในระยะสั้นและระยะยาวมีอะไรบ้าง

ความย้อนแย้งของโฆษณา
	 หลักฐานทางประสาทวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาได้เปิดมุมมองใหม่ให้เรา 
ทราบวา่สมองของคนเราทำงานอยา่งไร และโฆษณามกีารสือ่สารกบัสมองของเรา 
อย่างไรบ้าง โฆษณาสร้างความทรงจำและกระตุ้นให้เราหวนนึกถึงความทรงจำ 
อีกรอบ เพราะโฆษณามีอิทธิพลต่อจิตสำนึกและอารมณ์ในระดับที่ต่ำกว่าที่เรา 
เคยเชื่อกันมา ซึ่งที่กล่าวมานี้คือแนวคิดของผู้มีอิทธิพลในวงการการตลาดที่ชื่อ 
ไบรอน ชารป์ ซึง่ไดก้ลา่วไวใ้นหนงัสอื How Brands Grow: What marketers  
don’t know (ปี 2010) ของเขา โดยหนังสือเล่มนี้ได้ให้ความสำคัญกับประเด็น 
เรื่องการโฆษณาไว้หลายข้อด้วยกัน
	 ศาสตราจารยช์ารป์เปน็ผูบ้รหิารของสถาบนัชือ่ดงัอยา่งสถาบนัเพือ่การวจิยั 
ทางการตลาด Ehrenberg-Bass ที่ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลีย  
สถาบนันีเ้ดนิหนา้ทำการวจิยัเพือ่หาคำตอบวา่โฆษณาทำงานอยา่งไรมาโดยตลอด  
แบรนด์ดังระดับโลก อาทิ Coca-Cola, Procter & Gamble และ Mars ก็ 
มอบหมายใหส้ถาบนันีด้ำเนนิการวจิยัเชน่กนั ชารป์กลา่ววา่ โฆษณามเีปา้หมาย 
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งก็คือการโน้มน้าวผู้บริโภคให้ยอมควักเงินในกระเป๋า 
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ออกมาซือ้สนิคา้นัน่เอง หรอืถา้จะพดูใหต้รงกวา่นัน้กค็อื เงนิหลายพนัลา้นเหรยีญ 
ที่ลงไปกับการโฆษณาทุก  ๆ  ปีก็เพื่อกระตุ้นและรักษายอดขายของแบรนด์ไว้  
นักการตลาดหลายคนได้ยินแบบนี้อาจจะนั่งไม่ติดเก้าอี้ เพราะเท่ากับบอกว่า 
การโฆษณามีไว้เพื่อ  “ขายของ” หรือ  “ลดแลกแจกแถม” นักการตลาดเหล่านี้ 
พอใจกับแนวคิดที่ว่าโฆษณามีไว้เพื่อสร้าง “คุณค่าให้แบรนด์” หรือ “ทำให้ลูกค้า 
ภักดี”  มากกว่า แต่สำหรับชาร์ปแล้ว สิ่งสำคัญไม่ใช่ตัวเลขยอดขาย แต่เป็น 
แนวคิดที่เป็นที่ชื่นชอบต่างหากที่ทำให้ผู้บริหารทั่วไปหรือผู้บริหารด้านการเงิน 
ต้องนั่งพะวง 
	 ชารป์แยง้วา่มหีลกัฐานเชงิประจกัษม์ากพอทีจ่ะแสดงใหเ้หน็วา่การโฆษณา 
ช่วยให้ขายของได้จริง แต่อาจไม่ได้ส่งผลต่อยอดขายชัดเจนจนเราเห็นความ 
แตกตา่งเทา่นัน้เอง ชารป์เชือ่วา่มเีหตผุลสำคญัสองขอ้ทีท่ำใหย้อดขายไมพุ่ง่พรวด 
อย่างชัดเจนทันทีที่โฆษณาเริ่มฉายหรือลดลงทันทีที่โฆษณาหยุดฉาย ข้อแรก 
คือ โฆษณาส่วนใหญ่ทำให้แน่ใจว่าแบรนด์จะยังคงรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด 
เอาไว้ได้ สำคัญที่สุดคือ เราสร้างโฆษณามาเพื่อรักษาไม่ให้ยอดขายลดลง  
หรือไม่ก็เพื่อขัดขวางไม่ให้บริษัทคู่แข่งล่อลูกค้าไปจากแบรนด์ของเราได้ การ 
พูดแบบนี้อาจฟังดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนความเชื่อเรื่องโฆษณาจากหน้ามือเป็น 
หลังมือ แต่โฆษณานี่เองที่ทำให้แบรนด์ยังคงรักษายอดขายเอาไว้ได้ บางครั้ง 
การโฆษณากเ็ปรยีบเหมอืนเครือ่งยนตข์องเครือ่งบนิทีม่ไีวเ้พือ่ใหแ้นใ่จวา่เครือ่งบนิ 
ซึ่งเปรียบได้กับยอดขาย จะไม่ร่วงลงจากฟ้า ข้อที่สองคือ เราจะเห็นว่าโฆษณา 
ส่งผลต่อยอดขายก็ต่อเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้ว ยกเว้นว่าแคมเปญนั้นจะ 
ถกูจดัอยา่งยิง่ใหญแ่ละดว้ยความทุม่เทมากจรงิ ๆ สำหรบับรษิทัขนาดเลก็โฆษณา 
อาจเห็นผลแค่ในระยะเวลาสั้น  ๆ เพราะบริษัทขนาดเล็กนั้นมักลงทุนกับการ 
โฆษณาค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับการลงทุนทำการตลาดในรูปแบบอื่น ๆ เพราะ 
ยอดขายของบริษัทเหล่านี้ไม่ได้ขึน้อยู่กบัการบอกเล่าแบบปากต่อปาก การแสดง 
สินค้าในร้าน หรืออิทธิพลจากโฆษณาตัวเก่าเท่าไรนัก
	 สรุปแล้วการโฆษณาน้ันได้ผลจริง แต่คงไม่อาจมองเห็นได้ถ้าดูจาก 
ยอดขายเพียงอย่างเดียว ดังนั้นถ้าจะให้ฟันธงว่าโฆษณาได้ผลจริงหรือไม่อาจพูด 
ยากสักหน่อย และยิ่งยากเข้าไปอีก เพราะชาร์ปกล่าวว่า ถึงแม้ยอดขายจะมี 
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การเปลี่ยนแปลง แต่ก็ใช่จะพูดได้ว่าเป็นเพราะโฆษณา เหมือนเวลาที่คุณเห็น 
ยอดภูเขาน้ำแข็ง คุณไม่รู้หรอกว่าภูเขาน้ำแข็งทั้งลูกนั้นแท้จริงใหญ่แค่ไหน

ความสำคัญของผู้ซื้อขาจร
	 การโฆษณาจะได้ผลต่อเมื่อเราสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง ซึ่ง 
กลุ่มเป้าหมายที่ว่านี้ต้องเป็นทั้งกลุ่มคนที่มีแนวโน้มจะซื้อและมีจำนวนมากพอ 
ที่จะเห็นผลได้ชัดเจน อีกทั้งยังต้องคุ้มกับเงินที่ลงทุนไปโฆษณาด้วย
	 แต่ละแบรนด์มีประเภทของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อที่แตกต่างกันไป งานวิจัย 
ที่ผ่านมามักแยกแยะความแตกต่างระหว่าง  “ผู้ซื้อขาประจำ” (Heavy Buyer)  
ซึ่งเป็นแฟนตัวจริงที่ซื้อสินค้ายี่ห้อนั้นสัปดาห์ละหลายครั้ง และ “ผู้ซื้อขาจร” ซึ่ง 
ก็คือผู้บริโภคที่อุดหนุนสินค้ายี่ห้อนั้นมากสุดก็แค่สองสามครั้งต่อปี มองเผิน  ๆ   
ลูกค้าขาประจำดูน่าจะเป็นกลุ่มที่นักการตลาดควรให้ความสนใจ เพราะลูกค้า 
กลุ่มนี้ไม่ได้เพียงแค่ซื้อของจากแบรนด์บ่อยหรือรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับแบรนด์เท่านั้น  
แตพ่วกเขามกัจะทำตวัเปน็ “สาวก” ของแบรนดผ์า่นทางโซเชยีลมเีดยีและทำหนา้ที ่
เป็นตัวแทนของแบรนด์อย่างแท้จริงเมื่อตอบแบบสอบถาม
	 ชารป์นำทฤษฎขีองพาเรโตมาใชอ้ธบิายใหเ้หน็ภาพ นบัเปน็ทฤษฎคีลาสสกิ 
ที่นักการตลาดใช้กันมานานแล้ว ทฤษฎีนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า ร้อยละ 80  
ของยอดขายของแบรนด์มีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่ได้มาจากฐานลูกค้า จาก 
งานวจิยัของชารป์ เขาไดส้รปุวา่ เมือ่นำทฤษฎมีาใชจ้รงิ กฎ 80/20 นีแ้ทบจะใช ้
ไม่ได้กับแบรนด์ใดเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสินค้าประเภทใดก็ตาม เพราะยอดขาย 
เกอืบครึง่ของแบรนดน์ัน้มาจากลกูคา้ขาจรซึง่เปน็ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หาแบรนดด์งักลา่ว 
เพยีงนาน ๆ ครัง้เทา่นัน้ ชารป์และนกัการตลาดทีเ่หน็ดว้ยกบัเขาจำนวนหนึง่เชือ่วา่ 
แคมเปญโฆษณาจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อสื่อสารไปถึงกลุ่มผู้บริโภค 
ในวงกว้าง เพราะฉะนั้นแบรนด์ใดก็ตามที่อยากช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด 
ก็ไม่ควรจะมองข้ามประเด็นนี ้ ยกเว้นแต่แบรนด์ที่ต้องการเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม
	 โฆษณาไม่เพียงต้องสื่อสารไปถึงกลุ่มลูกค้าที่ภักดีต่อแบรนด์และลูกค้า 
ทั่วไปเท่านั้น แต่ยัง (และควรอย่างยิ่ง) ที่จะต้องสื่อสารไปถึงลูกค้ากลุ่มใหญ่  
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ถึงแม้ลูกค้ากลุ่มนี้อาจไม่ได้ซื้อแบรนด์ที่โฆษณาภายในเดือนหรือสองเดือนก็ตาม  
การโฆษณาจะมีอิทธิพลต่อโครงสร้างความทรงจำของผู้ซื้อขาจรในแง่ที่ว่าลูกค้า 
กลุม่นีจ้ะมโีอกาสนกึถงึแบรนดท์ีม่กีารโฆษณามากขึน้ หากพวกเขากำลงัตดัสนิใจ 
ซื้ออะไรขึ้นมาสักอย่าง ดังนั้นการโฆษณาจะยิ่งเป็นการเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าขาจร 
จะมาซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นั้น ๆ มากขึ้น
	 งานวจิยัแอพพลเิคชัน่ Touchpoint ROI Tracker โดย ZenithOptimedia  
ไดม้กีารสมัภาษณผ์ูบ้รโิภคกวา่ 700,000 รายจาก 47 ประเทศ เพือ่พยายามศกึษา 
วา่ความทรงจำทีม่ตีอ่แบรนดข์องคนเรานัน้คลา้ยกนัหรอืไม ่ โดยตพีมิพผ์ลการวจิยั 
ลงใน Journal of Advertising Research ฉบับเดือนมิถุนายน 2013 ซึ่งผล 
การวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า สำหรับนักการตลาดที่อยากสื่อสารถึงผู้บริโภคของตน 
ให้ครบทุกกลุ่มผ่านช่องทางสื่อ ทั้งที่ต้องจ่ายเงินซื้อ เป็นเจ้าของเอง หรือได้มา  
สื่อที่จ่ายเงินซื้อมานั้นมีศักยภาพที่จะสื่อสารไปถึงกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้ซื้อของแบรนด์  
หรือกลุ่มผู้ซื้อขาจรได้มากกว่าสื่ออื่น  ๆ ในขณะที่สื่อที่ตนเป็นเจ้าของหรือสื่อที่ 
ได้มานั้นจะสื่อสารไปถึงลูกค้าที่ซื้อแบรนด์นั้นอยู่แล้วเป็นส่วนมาก นอกจากนี้  
ผู้ใช้แบรนด์ (หรือเรียกอีกอย่างว่าผู้ซื้อขาประจำ) มีแนวโน้มที่จะนึกถึงแบรนด์ 
มากกว่าผู้ซื้อขาจร คือโดยเฉลี่ยแล้วผู้ซื้อขาประจำจะนึกถึงแบรนด์มากกว่า 
ลูกค้าขาจรกว่า 1.7 เท่าเลยทีเดียว
	 งานวิจัยของชาร์ปยังยืนยันอีกว่า กลยุทธ์การเจาะกลุ่มตลาดซึ่งเป็นวิธีที่ 
ใช้สื่อสารกับกลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มจะมาซื้อแบรนด์นั้นช่วยทำให้แบรนด์เติบโต 
ได้มากกว่ากลยุทธ์การใช้ความถี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่ผู้บริโภคให้ความ 
สำคัญกับราคา ดังนั้นแบรนด์คงเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ได้หากไม่สนใจผู้ซื้อขาจร 
หรือกลุ่มที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของแบรนด์แต่เดิม แคมเปญที่ใช้กลยุทธ์เจาะกลุ่ม 
ตลาดนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าในแง่การสร้างยอดขายและกำไร นอกจากนั้น  
ถึงแม้ตอนนี้ผู้ซื้อขาจรจะไม่ได้จับจ่ายสินค้าของแบรนด์อยู่บ่อย  ๆ แต่ก็ใช่ว่าจะ 
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในอนาคตของลูกค้ากลุ่มนี้ได้ วิธีเดียวที่ 
แบรนด์จะได้ส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างยั่งยืนต่อไปก็คือ แบรนด์ต้องสร้าง 
กลุ่มลูกค้าใหม่ (ซึ่งก็คือกลุ่มผู้ซื้อขาจร) นั่นเอง
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	 ผูซ้ือ้ขาประจำและขาจรนัน้ยงัชว่ยใหเ้ราเหน็ความแตกตา่งระหวา่งอทิธพิล 
ของโฆษณากับอิทธิพลของโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอีกด้วย โดยปกติแล้วเรา 
โฆษณาเพือ่สือ่สารกบัลกูคา้กลุม่ใหญเ่ปน็หลกั ซึง่รวมทัง้ผูซ้ือ้ขาประจำและขาจร  
ในขณะที่โปรโมชั่นส่งเสริมการขายนั้นออกมาเพื่อผู้ซื้อขาประจำของแบรนด์ 
เป็นส่วนมาก ด้วยความที่โปรโมชั่นมักจะจัดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การจัด 
โปรโมชั่นจึงมีแนวโน้มที่จะสื่อสารเฉพาะกับคนที่ตัดสินใจจะซื้อผลิตภัณฑ์นั้น  ๆ  
ในชว่งระยะเวลาทีจ่ดัโปรโมชัน่อยูแ่ลว้ จงึไมแ่ปลกถา้โปรโมชัน่สง่เสรมิการขายจะ 
เห็นผลทันตา แต่เมื่อเทียบกับการโฆษณาแล้ว การจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย 
ส่งผลได้ไม่นานนัก หรือก็คือมีผลอยู่เพียงแค่ในช่วงโปรโมชั่นเท่านั้น เพราะใน 
ความเป็นจริงแล้วพอช่วงโปรโมชั่นสิ้นสุดลง ผู้บริโภคก็จะกลับไปมีพฤติกรรม 
แบบเดิม นอกจากนี้ในการจะจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายนั้นแบรนด์ต้อง 
แบกรับภาระรายจ่ายมหาศาล เพราะต้องจ่ายค่าส่วนต่างให้กับทั้งผู้ค้าปลีกและ 
ผู้บริโภค นอกจากนั้นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหลังจากช่วงโปรโมชั่นสิ้นสุดคือ 
ผูบ้รโิภคไมเ่ตม็ใจทีจ่ะจา่ยในราคาเตม็อกีตอ่ไป เมือ่เปน็เชน่นีก้จ็ะเหน็ไดช้ดัวา่การ 
จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายนั้นเป็นเสมือนการกรุยทางให้กับแบรนด์ลดราคา 
และสินค้าตราห้าง หรือก็คือแบรนด์ของซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเอง
	 โดยสรุปแล้วชาร์ปแย้งว่า เป้าหมายหลักของโฆษณาคือการเพิ่มส่วนแบ่ง 
ทางการตลาดให้กับบริษัทในระยะยาวและรักษายอดขายในระยะสั้น หลักการ 
สำคญัของการโฆษณาคอืการสรา้งความทรงจำใหม ่ ปดัฝุน่ความทรงจำ และการ 
สร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์ ซึ่งก็คือการทำให้แบรนด์มีความหมายและเป็น 
ที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคนั่นเอง ดังนั้นหากจะลงสนามแข่งเพื่อซื้อใจลูกค้าขาจรแล้ว 
ละก็ เราต้องใส่ใจคนกลุ่มนี ้ แม้ว่าคนกลุ่มนี้คือคนที่ไม่เคยหรือแทบจะไม่เคยซื้อ 
สินค้าแบรนด์นี้เลยก็ตาม แต่พวกเขาก็ยังเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญที่มีโอกาสจะเป็น 
ผูซ้ือ้ไดใ้นอนาคต กลยทุธก์ารเจาะตลาดมเีปา้หมายเพือ่ชนะใจลกูคา้ใหม่ ดงันัน้ 
ในระยะยาว จึงคุ้มค่ากว่ากลยุทธ์การใช้ความถี่ที่มุ่งเน้นไปยังผู้ซื้อขาประจำมาก
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 ตาราง 1.1 เปรียบเทียบการโฆษณากับโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

การโฆษณาเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อเป้าหมายคือกลุ่ม  “ผู้ซื้อขาจร” และ 

ยังเห็นผลในระยะยาวเป็นส่วนใหญ่ การจัดโปรโมชั่นลดราคาในรูปแบบต่าง  ๆ  

โดยเน้นไปที่กลุ่ม “ผู้ซื้อขาประจำ” จะเห็นผลแค่ในช่วงสั้น ๆ เท่านั้น

(ที่มา: Sharp, 2010)

อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมของโฆษณา
	 ขณะที่การโฆษณามุ่งเพิ่มยอดขายจากกลุ่มผู้ซื้อขาจรเป็นหลัก แต่การ 
หาลูกค้าที่จงรักภักดีต่อแบรนด์นั้นก็ยังเป็นสิ่งที่โมเดลการตลาดอื่น  ๆ  ให้ความ 
สำคัญอยู่ ลูกค้าผู้จงรักภักดี (“สาวก”) กลุ่มนี้จะดึงดูดลูกค้าคนอื่นผ่านการ 
แนะนำแบบปากต่อปาก ปรากฏการณ์เช่นนี้มีความสำคัญมากขึ้นทุกที นั่นก็ 
เพราะโซเชียลมีเดียได้รับความนิยม และคนก็มัก  “แชร์”  และ  “ไลค์”  ข้อมูลใน 
เครือข่ายสื่อสังคมกันมากขึ้น
	 วิธีหนึ่งที่เป็นการให้ความสำคัญกับลูกค้าที่ภักดีต่อแบรนด์ก็คือดัชนีชี้วัด 
การสนับสนุนแบรนด์ (NPS - Net Promoter Score) ที่ยังคงเป็นประเด็นในการ 
ถกเถียงอย่างมาก และโมเดลการตลาดที่เกี่ยวข้องกับดัชนีนี้ซึ่งคิดค้นโดยเฟร็ด  
รีชเฮลด์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารของ Bain & Company วิธีนี้พัฒนามาจาก 
พื้นฐานความเชื่อง่าย ๆ ที่ว่า “คุณมีแนวโน้มที่จะแนะนำบริษัท ก.ให้เพื่อนใกล้ตัว 
หรือเพื่อนร่วมงานมากแค่ไหน” กล่าวได้ว่า NPS ก็คือ “ตัวชี้วัดศักยภาพในการ 
เติบโตของบริษัทที่เชื่อถือได้มากที่สุด” ซึ่งบริษัทชั้นนำหลายแห่งก็ใช้ตัวชี้วัดนี้
	 คนท่ีเช่ือม่ันใน NPS มองว่าบริษัทประสบความสำเร็จได้ก็เพราะ “ผู้สนับสนุน”  

ระยะสั้น ระยะยาว

ผู้ซื้อขาประจำ โปรโมช่ันส่งเสริมการขาย -

ผู้ซื้อขาจร - การโฆษณา
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ซึ่งก็คือลูกค้าผู้ภักดีที่คอยแนะนำบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับผู้อื่นที่ 
อาจเป็นแค่ลูกค้าชั่วครั้งชั่วคราว แต่ที่สำคัญที่สุดคือการพูดกันปากต่อปากและ 
การบอกผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมักมีการระดมผู้มีชื่อเสียงมาสื่อสารด้วยข้อความ 
เดียวกัน คนที่เห็นด้วยกับวิธีนี้ถึงกับออกปากว่าบริษัทที่มีจำนวนลูกค้าสนับสนุน 
มากพอนั้น ไม่จำเป็นต้องพึ่งวิธีโฆษณารูปแบบเดิมด้วยซ้ำ
	 กลุ่มคนที่เชื่อเช่นนี้เห็นว่าการโฆษณาแบบปากต่อปากนั้นสำคัญและมี 
อิทธิพลต่อผู้บริโภคมาก นั่นก็เพราะคนไม่ไว้ใจโฆษณาอีกต่อไปแล้ว แต่กลับ 
ชอบฟังคนอื่น ๆ โดยเฉพาะเพื่อน พูดถึงบริษัทหรือแบรนด์ต่าง ๆ ให้ฟังมากกว่า  
ผลการวิจัยโดย Neilsen นั้นก็สอดคล้องกับความคิดนี้ ในปี 2012 ร้อยละ 92  
ของผูบ้รโิภคทัว่โลกอา้งวา่ตนเชือ่คำแนะนำของคนรูจ้กั โดยครึง่หนึง่ของจำนวนนี้  
(ร้อยละ  47) ไว้ใจโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ  และมีเพียงหนึ่งในสาม  
(ร้อยละ 33) เท่านั้นที่เชื่อใจโฆษณาในรูปแบบแบนเนอร์ออนไลน์ นอกจากนี้ 
การโฆษณาแบบปากต่อปากนั้นก็ยังมีข้อดีในแง่การสื่อสารแบบรายบุคคล ใน 
ขณะที่การโฆษณาแบบปกตินั้นมักจะไม่ได้เจาะจงถึงใครเป็นพิเศษ ในทาง 
กลับกัน การโฆษณาแบบปากต่อปากนั้นควบคุมและปรับเปลี่ยนได้ยากกว่า 
ซึ่งบางครั้งอาจเป็นผลเสียต่อแบรนด์ได้เหมือนกัน เพราะว่ากันว่าในการโฆษณา 
แบบปากต่อปากนั้นม ี“เสียงแทรก” มากกว่า
	 การลงมือปฏิบัติและงานวิจัยเผยให้เห็นว่าการโฆษณาแบรนด์มีอิทธิพล 
ต่อผู้บริโภคปลายทางทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะฉะนั้นโมเดลการสื่อสารเพื่อ 
จงูใจคนและผูบ้รโิภคแบบ “สองจงัหวะ” (2-step-flow) จงึเหมาะทีจ่ะนำมาใชท้ีส่ดุ  
โดยวิธีการสื่อสารแบบนี้คิดค้นขึ้นโดยพอล ลาซาร์สเฟลด์ และเอลิฮู แคตซ์  
นักสังคมวิทยาชาวอเมริกันในปี 1950 โมเดลการสื่อสารนี้นำเสนอแนวคิดที่ว่า  
เวลาแสดงความคดิเหน็ คนเรามกัไดร้บัอทิธพิลจากผูน้ำความคดิซึง่ไดร้บัอทิธพิล 
มาจากสือ่มวลชนอกีตอ่หนึง่ ภายในแตล่ะกลุม่ทางสงัคมมกัประกอบไปดว้ยผูน้ำ 
ความคดิจำนวนรอ้ยละ 10 และอกีรอ้ยละ 90 คอืผูท้ีเ่ชือ่และทำตามความคดินัน้
	 กล่าวกันว่าการโฆษณาตามแบบแผนนั้นมีความสำคัญ เพราะช่วยสร้าง 
อิทธิพลต่อความคิดและคำพูดเกี่ยวกับแบรนด์ของผู้นำความคิด (ผู้สนับสนุน)  
เหลา่นีไ้ด ้ และผูส้นบัสนนุเหลา่นีก้จ็ะไปมอีทิธพิลตอ่กลุม่ผูฟ้งัในวงกวา้งตามลำดบั
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ภาพ 1.1. การโฆษณาแบบสองจังหวะ

แบรนด์

ผู้มีอิทธิพล 

ผู้บริโภค

 
ผลกระทบ

ผลกระทบ การโฆษณา

การบอกเล่าแบบ
ปากต่อปาก

การโฆษณา 

	การโฆษณาทำงานตามกระบวนการสองจังหวะ กล่าวคือ โฆษณาของแบรนด์ 

สือ่สารไปถงึผูบ้รโิภคโดยตรงผา่นสือ่มวลชน แลว้กย็งัสือ่สารโดยทางออ้มผา่นทาง 

ผูน้ำความคดิซึง่สรา้งผลกระทบตอ่ผูบ้รโิภคแบบปากตอ่ปากดว้ย รอ้ยละ 90 ของ 

การพดูคยุเกีย่วกบัแบรนดต์า่ง  ๆ เกดิขึน้ในชวีติประจำวนัของคนเรา ในขณะทีก่าร 

พูดคุยเรื่องแบรนด์ผ่านทางโซเชียลมีเดียนั้นเกิดขึ้นเพียงแค่ร้อยละ 10 เท่านั้น

  (ที่มา: Lazarsfeld and Katz 1955)

	 ผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับการโฆษณาแบบ 
ปากต่อปากหลายชิ้นที่เพิ่งตีพิมพ์เมื่อไม่นานนี้ดูเหมือนจะยิ่งช่วยยืนยันว่าโมเดล 
การสื่อสารสองจังหวะสามารถใช้งานได้จริง เจฟฟรีย์ เกรแฮม และวิลเลียม  
ฮาฟเลน่า ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเร่ืองอิทธิพลของการโฆษณาตามแบบแผนท่ีมีต่อการ 
บอกเล่าแบบปากต่อปากใน Journal of Advertising ฉบับเดือนธันวาคม ปี 2007
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	 ตลอดระยะเวลากวา่ 26 สปัดาหผ์ูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลูเชงิสถติทิีเ่กีย่วขอ้ง 
กับแบรนด์ 35 แบรนด์จาก 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป ได้แก่ รถยนต์  
การค้าปลีก นํ้าอัดลม เทคโนโลยี และการท่องเที่ยว โดยสิ่งที่นำมาศึกษา 
ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีของการบอกเล่าแบบปากต่อปาก การพูดถึง 
แบรนด์ออนไลน์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การสืบค้นและการเข้าชมเว็บไซต์  
ในช่วงแรกผลการวิจัยที่ได้ยืนยันว่าทั้งการบอกเล่าแบบปากต่อปาก  (หรือการ 
สนบัสนนุแบรนด)์ และการโฆษณามบีทบาทสำคญัในการชว่ยสรา้งความสมัพนัธ์ 
ระหวา่งแบรนดก์บัผูบ้รโิภคไดใ้นระยะยาว ทัง้ยงัยนืยนัอกีดว้ยวา่การโฆษณาผา่น 
สื่อในรูปแบบที่หลากหลายจะช่วยให้มีการพูดกันแบบปากต่อปากในเชิงบวก 
มากขึ้น นั่นหมายความว่านักการตลาดสามารถใช้โฆษณาตามแบบแผนมาช่วย 
สร้างการบอกเล่าแบบปากต่อปากได้ นอกจากนี้งานวิจัยยังแสดงให้เห็นอีกด้วย 
ว่าการโฆษณาแบบออฟไลน์จะช่วยกระตุ้นพฤติกรรมผู้บริโภคในโลกออนไลน์ได้  
เชน่ การคน้หา การเยีย่มชมเวบ็ไซต์ และการบอกเลา่แบบปากตอ่ปากผา่นทาง 
โลกออนไลน ์ จงึอาจกลา่วไดว้า่ บรษิทัควรมุง่พฒันาการโฆษณาทัง้แบบออนไลน ์
และออฟไลน์โดยใช้วิธีแบบบูรณาการ
	 งานวจิยัที ่ Keller - Fay Group เปน็ผูด้ำเนนิการและตพีมิพล์งใน Journal  
of Advertising Research ฉบับเดือนมิถุนายน ปี 2009 เป็นหลักฐานที่ยืนยัน 
ได้ว่าการโฆษณาและการบอกเล่าแบบปากต่อปากนั้นส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดย 
ยึดการวิเคราะห์ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ 15 กลุ่มในสหรัฐอเมริกาในช่วงระยะเวลา  
3 ปีเป็นหลัก

“ยังคงเป็นเรื่องของเหรียญสองด้าน”
	 ตวัเลขทีน่ำมาวเิคราะหส์ะทอ้นใหเ้หน็วา่รอ้ยละ 20 ของคำบอกเลา่เกีย่วกบั 
แบรนดแ์บบปากตอ่ปากนัน้มาจากขอ้มลูในสือ่ทีแ่บรนดต์อ้งเสยีเงนิซือ้ นอกจากนี ้
งานวิจัยยังระบุว่าการบอกเล่าแบบปากต่อปากทำให้โฆษณามีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเป็นการแนะนำให้ซื้อสินค้าของแบรนด์ด้วย ผู้วิจัย 
คิดว่าข้อสรุปที่ได้นี้ถือเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนโมเดลการสื่อสารสองจังหวะของ 
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ลาซาร์สเฟลด์และแคตซ์ (ปี 1955) ว่าใช้ได้จริง ขณะเดียวกันนักวิจัยก็ได้ตั้ง 
คำถามตอ่วา่ โฆษณาทีมุ่ง่ใหเ้กดิการบอกเลา่แบบปากตอ่ปากควรมปีระสทิธภิาพ 
มากกวา่โฆษณาทัว่ไปทีมุ่ง่เนน้การทำใหล้กูคา้นกึถงึแบรนดแ์ละจงูใจลกูคา้หรอืไม ่ 
จากประเดน็ดงักลา่วเราจงึไมค่วรมองขา้ม “การโฆษณาแบบไวรลั” ซึง่กค็อืโฆษณา 
ที่ทำขึ้นโดยมืออาชีพและเผยแพร่โดยผู้บริโภคจากทั่วทุกมุมโลกผ่านทางโซเชียล 
มีเดีย โดยเฉพาะ YouTube
	 นอกจากนีง้านวจิยัของเคลเลอรแ์ละเฟย ์ (ป ี 2009) ยงัแสดงใหเ้หน็อกีด้วย 
ว่า การบอกเล่ากันแบบปากต่อปาก “จริง ๆ” โดยการ “พูดกันต่อหน้า” สามารถ 
สร้างยอดขายได้ดีกว่าการพูดแบบปากต่อปากในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะถ้า 
ผู้มีอิทธิพลยืนพูดกับผู้บริโภคที่หน้าร้านเลย การบอกเล่าแบบปากต่อปากโดย 
พูดกันต่อหน้านั้นมีอิทธิพลมากกว่าการบอกเล่าแบบปากต่อปากทางออนไลน์ถึง 
สีเ่ทา่ (จากการรวบรวมขอ้มลูในสหรฐัอเมรกิาเปน็เวลาหกป)ี งานวจิยัของเคลเลอร ์
และเฟย์ทำให้เรารู้ว่าจริง  ๆ แล้วกว่าร้อยละ 90 ของการพูดคุยที่มีอิทธิพลต่อการ 
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นคือการพูดคุยกันต่อหน้า อาจพูดได้ว่า 9 ใน 10 ครั้ง 
ของการพูดคุยเกี่ยวกับแบรนด์ บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ  จะเกิดขึ้นที่บาร์  
ร้านกาแฟตรงมุมถนน บนรถไฟ บนโต๊ะอาหารมื้อค่ำ และในร้านอาหาร ไม่ใช่ 
บน Facebook หรือ Twitter!
	 งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ทำการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาเป็น 
เวลาไมต่ำ่กวา่สบิปตีอกยำ้วา่โซเชยีลมเีดยีไมใ่ชเ่ครือ่งมอืทางการตลาดทีเ่ขา้ถงึคน 
หมู่มากแบบที่แบรนด์ควรฝากความหวังไว้ มีเพียงร้อยละ 11 ของผู้เข้าร่วมทำ 
แบบสอบถามทั้งหมด 1.1 ล้านคนเท่านั้นที่บอกว่าพวกเขา  “มักได้รับคำแนะนำ 
หรือให้คำแนะนำผู้อื่นอยู่เสมอ”  ในทุก  ๆ  เรื่องและทุก  ๆ  วิธีการ ถึงแม้ว่าเราจะ 
นิยมใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารมากขึ้น แต่จำนวนคนที่มีพฤติกรรม 
ดังกล่าวไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา
	 ดเูหมอืนวา่นกัการตลาดบางคนไมเ่ขา้ใจเลยวา่การสือ่สารผา่นโลกออนไลน ์
กับการสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตจริงนั้นแตกต่างกัน อิทธิพลทางสังคม 
เปน็ตวักำหนดการตดัสนิใจของคนเราแทบทกุเรือ่ง และอทิธพิลนีจ้ะทรงพลงัทีส่ดุ 
ก็เมื่อพูดคุยกันต่อหน้า อารมณ์และอวัจนภาษาย่อมทรงพลังกว่าการใช้เพียงแค่ 
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คำพูดเท่านั้น
	 เคลเลอรแ์ละเฟยย์งัตัง้ขอ้สงัเกตอกีดว้ยวา่ในยคุนีบ้รษิทัทุม่งบประมาณไป 
กับการทำการตลาดออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดียมากขึ้น แต่กุญแจที่จะนำไปสู่ 
ความสำเร็จที่แท้จริงคือการผสมผสานวิธีทางการตลาดอย่างเหมาะสม และที่ 
สำคัญที่สุดก็คือการผสมผสานวิธีการนั้นต้องมุ่งเน้นไปที่ผู้ซื้อขาจร สื่อดั้งเดิม 
ยังคงมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยเรื่องแบรนด์ บริษัท และ 
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หรือพูดอีกอย่างก็คือ นี่ยังคงเป็นเรื่องของเหรียญสองด้าน
	 ศาสตราจารย์เจนนิ โรมาเนียก เพื่อนร่วมงานที่สถาบันเพื่อการวิจัยทาง 
การตลาด Ehrenberg-Bass ของไบรอน ชาร์ป ไดท้ำการวจิยัเพิม่เตมิในป ี 2010,  
2011 และ 2012 เกี่ยวกับอิทธิพลของการโฆษณาแบบปากต่อปาก เธอกล่าวไว ้
อยา่งชดัเจนวา่ งานวจิยัในปจัจบุนัมกันำกลุม่เปา้หมายของการโฆษณาแบบปาก 
ต่อปากมารวมกับกลุ่มเป้าหมายของการโฆษณาแบบดั้งเดิม ซึ่งเธอมองว่า 
ไม่เหมือนกันเลยสักนิด
	 ผลการทดลองของโรมาเนยีกแสดงใหเ้หน็วา่ การชืน่ชมแบบปากตอ่ปากนัน้ 
สว่นใหญจ่ะมผีลกบัคนทีม่แีนวโนม้ชอบแบรนดอ์ยูแ่ลว้ เธอยงับอกเปน็นยัดว้ยวา่ 
การโฆษณาแบบเกา่นัน้มอีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมของกลุม่คนทีย่งัไมไ่ดต้ดัสนิใจเลอืก 
แบรนดใ์ดเปน็พเิศษ ทีเ่ปน็เชน่นีเ้พราะ “ผูร้บัชมรบัฟงัโฆษณาแบบเกา่” ม ี“โอกาส 
ที่จะเปลี่ยนแปลง” พฤติกรรมมากกว่า นอกจากนี้โฆษณาแบบเก่ายังมีข้อดีตรงที่ 
ส่ือสารถึงกลุ่มผู้ฟังในวงกว้าง (ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ียังตัดสินใจไม่ได้) ได้มีประสิทธิภาพ 
กว่า โรมาเนียกกล่าวว่า ผู้บริโภคที่ได้ชมโทรทัศน์ ได้รับของกำนัล ได้เห็นการ 
ตกแตง่หนา้รา้นและปา้ยโฆษณาตามทางคอืกลุม่ผูซ้ือ้ขาจร ในขณะทีส่ือ่สว่นใหญ ่
อย่างการชื่นชมแบบปากต่อปากหรือโซเชียลมีเดียจะเน้นไปที่กลุ่มผู้ซื้อขาประจำ 
มากกว่า
	 สาวกหรอืผูต้ดิตามบนโซเชยีลมเีดยีนัน้สว่นใหญเ่ปน็ผูซ้ือ้ขาประจำไมใ่ชผู่ซ้ือ้ 
ขาจร และกลุ่มผู้ซื้อขาจรต่างหากที่แบรนด์ต้องการมากที่สุดหากปรารถนาจะให ้
แบรนด์เติบโตอย่างยั่งยืน
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ยอดผู้ติดตามบน Facebook มีค่าจริงหรือ
	 ปัจจุบันนี้โซเชียลมีเดียได้รับความนิยมจนกลายเป็นพื้นที่ใหม่ให้แบรนด์ 
ใชส้ือ่สารกบัผูบ้รโิภค ทำใหก้ารถกกนัถงึบทบาทหนา้ทีข่องโฆษณาและการเขา้ถงึ 
กลุม่เปา้หมายทวคีวามสำคญัยิง่ขึน้ หากแบรนดม์ยีอดแฟนคลบับนโซเชยีลมเีดยี 
มาก ก็แสดงว่าแบรนด์จะสื่อสารข้อความต่าง  ๆ  ไปหาสาวกเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น  
นั่นก็แปลว่าแบรนด์ย่อมสามารถจูงใจสาวกเหล่านี้ให้ซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นเช่นกัน
	 ในเดือนมิถุนายนปี 2012 คาเรน เนลสัน  -  ฟีลด์, เอริกา รีเอเบ และ 
ไบรอน ชาร์ป แห่งสถาบันเพ่ือการวิจัยทางการตลาด Ehrenberg-Bass ได้ตีพิมพ์ 
งานวิจัยท่ีน่าสนใจเร่ืองการเข้าถึงฐานแฟนคลับบน Facebook อย่างมีประสิทธิภาพ 
ของแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคที่ซื้อง่ายขายคล่อง (Fast Moving Consumer  
Goods) สองเจ้า โดยการเปรียบเทียบกับฐานผู้ซื้อเดิม

อะไรเป็นตัวกำหนดความภักดีของผู้บริโภค
อา้งองิจากแบบสำรวจเรือ่งความภกัดตีอ่แบรนดข์องกลุม่ผูใ้ชง้านอนิเทอร-์ 
เนต็ในสหรฐัอเมรกิา วธิทีีด่ทีีส่ดุในการทำใหผู้บ้รโิภคภกัดตีอ่แบรนด ์ ไดแ้ก่

	  ให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงเจ็ดวัน (ร้อยละ 34)
  สินค้าและเสียงตอบรับน่าพึงพอใจ (ร้อยละ 20)
  การให้ของรางวัลหรือสิทธิพิเศษ (ร้อยละ 13)
  การปรับแต่งสินค้าและบริการให้เข้ากับลูกค้าแต่ละคน 
	 	 (ร้อยละ 12)
  การจดจำว่าลูกค้าคือใครเมื่อลูกค้าเข้าพบหรือโทร.หา  
	 	 (ร้อยละ 10)

ท่ีมา: Garcia, K (2012) Social Loyalty: From rewards to a rewarding customer  

experience, eMarketer, June 2012
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	 โดยท่ัวไปเรามักประเมินความสำเร็จในการทำการตลาดบนโซเชียลมีเดียอย่าง  
Facebook โดยวัดจากจำนวนแฟนคลับ แต่หากมองในด้านพฤติกรรมการซ้ือแล้ว  
แฟนคลับเหล่าน้ีมีค่าต่อแบรนด์อย่างไร แฟนคลับบน Facebook น้ันเป็นผู้ซ้ือ 
ขาประจำหรอืขาจร และจากฐานแฟนคลบัทัง้หมดลกูคา้สว่นใหญน่ัน้เปน็กลุม่ใด
	 ทีมวิจัยจากสถาบัน Ehrenberg-Bass ได้ทำการเปรียบเทียบพฤติกรรม 
การซ้ือของฐานแฟนคลับใน Facebook กับฐานลูกค้าท่ัวไปของแบรนด์อุปโภคบริโภค 
สองเจ้า (ช็อกโกแลตและน้ำอัดลม) ซึ่งผลที่ได้น่าสนใจมาก ฐานแฟนคลับของ 
แบรนด์ช็อกโกแลตและน้ำอัดลมใน Facebook นั้นต่างจากฐานลูกค้าทั่วไปมาก  
ขณะท่ีจำนวนของกลุ่มผู้ไม่ซ้ือและผู้ซ้ือขาจรในฐานลูกค้าปกติน้ันมีจำนวนร้อยละ 80 

ถึง 90 แต่ฐานแฟนคลับบน Facebook มีจำนวนเพียงร้อยละ 13 เท่าน้ัน ซ่ึงในทาง 
ตรงกนัขา้ม ฐานลกูคา้ทัว่ไปของทัง้สองแบรนดม์ีกลุม่ผูซ้ือ้ขาประจำเปน็สว่นนอ้ย 
เท่านั้น แต่ถ้าเป็นฐานแฟนคลับบน Facebook กลับมีจำนวนผู้ซื้อขาประจำ 
เฉลี่ยถึงร้อยละ 60 เลยทีเดียว
	 การทดลองครัง้ทีส่องจดัทำขึน้เพือ่ตรวจสอบผลจากครัง้แรก โดยนำรปูแบบ 
ของฐานสาวกแบรนดใ์น Facebook ไปเปรยีบเทยีบกบัผูช้มการแขง่ขนัซเูปอรโ์บวล์ 
ในป ี 2012 แมผ้ลการวจิยัทีไ่ดจ้ะไมช่ดัเจนนกั แตก่เ็ทยีบเทา่กบังานวจิยัทีท่ดลอง 
กับฐานผู้ซื้อทั่วไป
	 ผู้วิจัยสรุปว่า Facebook เป็นพื้นที่สำหรับนักโฆษณาที่ต้องการสื่อสาร 
โดยเจาะกลุม่ผูซ้ือ้ขาประจำ แตห่ากตอ้งการสือ่สารเพือ่ใหแ้บรนดเ์ตบิโตขึน้ พืน้ที ่
โฆษณานี้คงไม่สามารถเชื่อมต่อแบรนด์เข้ากับผู้ซื้อขาจรจำนวนมากได้ งานวิจัย 
ชิ้นนี้ยังเป็นเครื่องยืนยันอีกด้วยว่า สาวกใน Facebook ทั้งเก่าและใหม่ล้วนแล้ว 
แต่เป็นผู้ซื้อขาประจำ ดังนั้นรูปแบบของลูกค้ากลุ่มนี้จึงมักไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง 
ในระยะสั้น
	 ผู้วิจัยสรุปว่า ประเด็นทางด้านคุณค่าของ Facebook ในฐานะท่ีเป็น 
ส่ือโฆษณาแบบเบ็ดเสร็จที่ได้มายังต้องมีการค้นคว้ากันต่อไป แต่หากจะมอง 
ในด้านการเป็นสื่อผสมสำหรับใช้สื่อสารกับกลุ่มผู้ซื้อขาจรที่หายไปแล้ว การใช้ 
ช่องทางสื่ออย่าง Facebook ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ตั้งคำถาม 
วา่ หากจะใชส้ือ่ทีเ่จาะกลุม่ผูซ้ือ้ขาประจำโดยเฉพาะจะคุม้คา่กบัการลงทนุหรอืไม ่ 
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จากแนวคิดของชาร์ปกับทีมวิจัยของเขา ดูเหมือนว่าคุณูปการที่สำคัญที่สุดของ 
ฐานสาวกใน Facebook ก็คือการที่แบรนด์มีพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อขาประจำ 
แสดงความคดิเหน็เพือ่ทีแ่บรนดจ์ะไดข้อ้มลูเชงิลกึใหม่  ๆ เพิม่เตมิ นอกจากนีผู้ว้จิยั 
ยังเห็นว่าเครือข่ายสังคมอย่าง Facebook ยังมีศักยภาพในการเปลี่ยนแฟนคลับ 
ให้กลายเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ ซึ่งจะเป็นการสร้างเครือข่ายใหม่ที่รวมเอาผู้ซื้อ 
ขาจรเข้ามาด้วย
	 ในบทความดงักลา่ว ชารป์และทมีวจิยัชปูระเดน็ใหเ้หน็ถงึความสำคญัของ 
ผู้ซื้อขาจรอีกครั้ง โดยเสนอว่า ในการวางกลยุทธ์การโฆษณานั้น ไม่สำคัญว่า 
ลกูคา้จะซือ้เยอะเพยีงใด แตส่ำคญัทีว่า่ผูบ้รโิภคมปีฏกิริยิากบัการโฆษณาอยา่งไร  
ลูกค้าขาประจำที่ภักดีอาจมีค่ากับแบรนด์มากกว่าลูกค้าทั่วไป แต่การโฆษณา 
สามารถกระตุน้ลกูคา้กลุม่นีใ้หซ้ือ้เพิม่ขึน้กวา่ทีเ่คยไดห้รอืไม่ ผูว้จิยักลา่ววา่ สือ่ใน 
อุดมคติหรือสื่อแบบผสมสามารถสื่อสารออกไปในวงกว้างถึงผู้ซื้อกลุ่มผลิตภัณฑ ์
นัน้ ๆ ไมว่า่จะเปน็ผูซ้ือ้ขาประจำ ผูซ้ือ้ขาจร หรอืผูท้ีย่งัไมเ่คยซือ้แตส่นใจแบรนด์ 
นีก้ต็าม ผูว้จิยัจงึสรปุวา่ การเขา้ถงึผูซ้ือ้ขาประจำผา่นการโฆษณานัน้ถอืวา่ทำได ้
ง่ายกว่าผู้ซื้อกลุ่มอื่น  ๆ เพราะพวกเขาเหล่านั้นล้วนเปิดใจรับการโฆษณาและ 
การตลาดรูปแบบอื่น ๆ ของแบรนด์มากกว่า แต่การสื่อสารกับผู้ซื้อขาจรต่างหาก 
คือความท้าทายที่แท้จริงซึ่งคุ้มค่าในสายตาของนักโฆษณา
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บทสรุป
	 วตัถปุระสงคห์ลกัของการโฆษณาคอืการกระตุน้และรกัษายอดขายของ 
ผลิตภัณฑ์และแบรนด์นั้น ๆ การโฆษณาจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อ 
ไดส้ือ่สารไปถงึกลุม่เปา้หมายในวงกวา้งอนัประกอบดว้ยผูซ้ือ้ขาจรเปน็หลกั
	 ผลจากการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายนั้นจะจำกัดอยู่เพียงช่วงเวลา 
หนึง่ และยงัเปน็การเพิม่โอกาสทีจ่ะสญูเสยีความภกัดทีีล่กูคา้มตีอ่แบรนด์ 
ไปอีกด้วย การโฆษณามีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้บริโภค  
โดยอาจผ่านทางการบอกเล่าแบบปากต่อปาก การพูดคุยถึงแบรนด์และ 
แคมเปญนั้น ๆ ในกรณีนี้การโฆษณาจะสร้างผลกระทบแบบลูกบอลหิมะ  
โดยเริ่มจากผู้มีอิทธิพลไปสู่ผู้บริโภคเป็นรายบุคคล การพูดคุยถึงแบรนด์ 
ส่วนใหญ่ยังคงเกิดขึ้นในโลกแห่งความจริง ไม่ใช่บนโลกโซเชียลมีเดีย
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 คำถามชวนคิด

1.	 สัดส่วนของจำนวนผู้ซื้อขาประจำและขาจรของแบรนด์คุณคือ 
เท่าไร

2. สว่นแบง่ทางการตลาดของสนิคา้ตราหา้งกบัแบรนดล์ดราคาใน 
ตลาดของคุณเพิ่มขึ้นอย่างไร และกลยุทธ์ใดที่คุณกำลังใช้อยู่

3.	 คุณรู้จักผู้มีอิทธิพลต่อแบรนด์ของคุณหรือไม่ คุณส่ือสารในเชิงรุก 
กับคนกลุ่มนี้อย่างไร

4.	 ช่ังน้ำหนักข้อดี  -  ข้อเสียของกลยุทธ์แบบเจาะกลุ่มตลาดและ 
กลยุทธ์แบบความถี่ที่มีผลต่อแบรนด์ของคุณ

5.	 แบรนด์ของคุณมีฐานแฟนคลับใน Facebook มากแค่ไหน  
พวกเขาทำอะไรที่มากกว่าแค่กด “ไลค์” หรือไม่
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กรณีศึกษา Nike “ค้นหาความยิ่งใหญ่ในตัวคุณ”

หลังจากท่ีใช้สโลแกน “แค่ลงมือทำ” มาเป็นเวลาหลายปี Nike ก็ก้าวไปไกล 
กว่าการเป็นแค่สินค้าในหมวดกีฬาด้วยสโลแกน “ค้นหาความยิ่งใหญ่ 
ในตัวคุณ” แบรนด์สินค้ากีฬานี้อยากให้ทุกคนเห็นว่าถ้าเรามีร่างกาย  
เราทุกคนก็เป็นนักกีฬาได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ Nike จึงเลือกใช้วิธีใหม่โดย 
การสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนธรรมดา หรือที่เรียกกันว่า  “ผู้ซื้อขาจร”  
ให ้“เดนิหนา้” การแขง่ขนักฬีาโอลมิปกิปี 2012 ทีก่รงุลอนดอนถอืเปน็ฉาก 
ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการกระตุ้นให้คนทั้งโลกจับตาดูแบรนด์กีฬาที่เลือก 
ใส่ใจกลุ่มคน  “ธรรมดาสามัญ”  กว่าล้านชีวิต ด้วยการท้าทายขนบแห่ง 
ความย่ิงใหญ่แบบเดิม  ๆในโลกแห่ง “ความจริง” ซ่ึงผลท่ีได้ก็คือ Nike สร้าง 
แคมเปญอนัเปน็ทีก่ลา่วถงึมากทีส่ดุในชว่งการแขง่ขนักฬีาโอลมิปกิ ทำให ้
ยอดขายเตบิโตถงึกวา่ 506 ลา้นเหรยีญสหรฐั ถอืเปน็ปรากฏการณซ์ึง่ทำให ้
เกิดการตื่นตัวอีกครั้ง โดยยอดสมาชิกของ Nike เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 55  
และทำให้แบรนด์ได้รับรางวัลซิลเวอร์นอร์ทอเมริกันเอฟฟีในป ี 2013 ด้วย

ที่มา: Effie Worldwide (2012). Nike. Find your greatness.
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