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				CONSUMER BEHAVIOR...
กลยุทธ์สื่อสารให้ตรงความต้องการ และตอบพฤติกรรมผู้บริโภค

ในการสือ่ สารประเด็นไปยังผูบ้ ริโภคความสอดคล้องให้ตรงกับความต้องการ และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค เป็นอีกปัจจัยหนึง่
ที่ต้องศึกษาและให้ความส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการสื่อสารทางการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อที่แบรนด์
จะได้รแู้ ละเข้าใจพฤติกรรมการซือ้ ตลอดจนแรงจูงใจ ทีท่ าํ ให้ เกิดการตัดสินใจเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ ทีอ่ าจเกิดจากสิง่ กระตุน้
ส่งผลให้เกิดความต้องการ โดยสิ่งที่เข้ามากระตุ้นในความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค ซึ่งจะนําไปสู่การตอบสนอง หรือมี
การตัดสินใจซื้อในที่สุดนั่นเอง
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ในการศึกษาเกีย่ วกับ กระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคนัน้
เป็นสิง่ ทีแ่ บรนด์ตอ้ งค้นหาค�ำตอบ ในแต่ละขัน้ ตอน ในฝัง่ ของผูบ้ ริโภค
ประกอบด้วย    
มีความต้องการ และแสวงหาวิธกี ารแก้ปญ
ั หาต่างๆ ในการบริโภค
การค้นหาข้อมูล และการประเมินผลทางเลือกในการบริโภค
หาสิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นต่อการบริโภค
พบประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจ
หาเหตุผลจูงใจทั้งด้านอารมณ์ เหตุผล และจิตวิทยา
แสวงหา วิธีการ รูปแบบการซื้อ ที่ถูกใจ
มองไปถึงสถานการณ์ ภายหลังการบริโภค
ทั้งนี้ การตอบสนองของผู้บริโภค ความนึกคิด ทัศนคติ การตอบรับ
ตลอดจนประเด็นทีท่ ำ� ให้เกิดความระแวง สงสัย ข้อจ�ำกัดต่างๆ ทีส่ ง่ ผล
ต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ ถือเป็นข้อมูลส�ำคัญ ทีต่ อ้ งน�ำมาวิเคราะห์ดว้ ย
หลากหลายเหตุผลในการเลือกบริโภค
หากลองพิจารณาถึงเหตุผลในการเลือกบริโภคของผู้บริโภค
ในแต่ละครั้งนั้น พบว่าเกิดขึ้นจากหลากหลายเหตุผล ที่ส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการซื้อหรือตัดสินใจใช้บริการ ซึ่งผู้บริโภคใช้การค้นหา
การประเมินผล การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทคี่ าดว่าจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการ ที่มีอยู่ได้ จากประเด็นต่างๆ ดังนี้
Brand choice การเลือกเพราะตราสินค้ามีความน่าสนใจ มี
คุณค่าเป็นที่ยอมรับ
Product choice การเลือกจากผลิตภัณฑ์ทตี่ อบโจทย์ เรือ่ งราว
เงื่อนไข ราคา สิทธิประโยชน์ ตรงตามความต้องการ
Dealer choice  การเลือกจากผู้ขายที่มีความสามารถในการ
น�ำเสนอ หรือบริการดี ใกล้ที่พักอาศัย อยู่ในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น   
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หลากหลายเหตุผลในการเลือกบริโภค
BRAND CHOICE
PRODUCT CHOICE
DEALER CHOICE
DISTRIBUTION CHANNEL
REVIEW CHOICE
INFORMATION DATA CHOICE
PURCHASE AMOUNT

Distribution Channel  การเลือกจากช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
สะดวก เช่น ช่องทางออนไลน์ โชว์รูม ท�ำเล ที่ตั้ง  
Review choice การเลือกจากการรีวิว การบอกต่อ จากผู้ที่
น่าเชื่อถือ ไว้วางใจ
Information Data choice  การเลือกจากข้อมูลที่ครบถ้วน
หาข้อมูลรายละเอียดได้ง่าย สะดวก     
Purchase amount  การเลือกเพราะปริมาณการซื้อ ผู้บริโภค
ที่สนใจซื้อในปริมาณมาก เลือกเพราะสะดวกในการซื้อเป็นประจ�ำ 

PRODUCT
สื่อสารให้เกิดแรงกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์

PRICE
สื่อสารให้เกิดแรงกระตุ้นจากราคา

DISTRIBUTION / PLACE
สื่อสารให้เกิดแรงกระตุ้นทางการจัดจําหน่าย

PROMOTION
สื่อสารให้เกิดแรงกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด

OTHER STIMULUS
สื่อสารให้เกิดแรงกระตุ้นอื่นๆ

ประเด็นการสื่อสารให้เกิดแรงกระตุ้นต่อการบริโภค
การตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ ซื้อสินค้า หรือใช้ บริการอย่างหนึ่ง
อย่างใดนั้น  ผู้บริโภคมักจะให้ความสนใจจากสิ่งกระตุ้นที่อยู่รอบตัว
เพื่อให้เกิดความสนใจ และตัดสินใจในที่สุดจากหลากหลายปัจจัย
ที่ผู้สื่อสาร สามารถสร้างประเด็น หรือสิ่งเร้าหรือสื่อสารเรื่องราว
ให้เกิดขึ้นได้
Product สื่อสารให้เกิดแรงกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ เช่น
เรื่องราวใหม่ๆ ที่น่าสนใจของผลิตภัณฑ์ มีให้เลือกหลายรูปแบบ
เพื่อกระตุ้นความต้องการ
Price สื่อสารให้เกิดแรงกระตุ้นจากราคา  เช่น ราคา อัตรา
ค่าบริการมีความเหมาะสม คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบ กับแบรนด์อื่น
Distribution / Place สื่อสารให้เกิดแรงกระตุ้นทางการ
จั ด จํ า หน่ า ย เช่ น   จํ า นวนสาขา สถานที่ มี เ อกลั ก ษณ์ สวยงาม
ให้ความสะดวก รองรับการให้บริการอย่างทัว่ ถึง  มีการจัดส่งทีร่ วดเร็ว
Promotion สือ่ สารให้เกิดแรงกระตุน้ ด้านการส่งเสริมการตลาด
เช่น มีการแจกของสมนาคุณ การลดแลกแจกแถม สะสมแต้ม หรือ
มีการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ให้แก่ลูกค้า เป็นพิเศษ
Other stimulus สือ่ สารให้เกิดแรงกระตุน้ อืน่ ๆ เช่น การมอบ
สิทธิพเิ ศษ การสร้างคุณค่าในแบรนด์ให้โดดเด่น การอ�ำนวยความสะดวก
การจัดพื้นที่พิเศษ  กิจกรรมตามเทศกาล
กลยุทธ์การสือ่ สารให้ตอบความต้องการ และพฤติกรรมผูบ้ ริโภค

การสือ่ สารทีจ่ ะท�ำให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือใช้บริการนัน้
ต้องพยายามค้นหาสิ่งทีอ่ ยู่ในความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค ในแต่ละ
ขั้นตอนของการเลือกซื้อสินค้าว่า ผู้บริโภคมีกระบวนการคิดอย่างไร
ทั้งก่อนตัดสินใจซื้อและหลังซื้อ ซึ่งความรู้สึกนึกคิดนั้นอาจได้รับ

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ww.drphot.com”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ด้วยประสบการณ์
กว่า 25 ปี ในด้านการบริหารยุทธศาสตร์ สือ่ สารการตลาด
แบรนด์ ภาพลักษณ์ขององค์กรจนถึงระดับชาติ ผูบ้ รรยาย
ในระดับปริญญาโท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงานกับต�ำแหน่งทีห่ ลากหลาย
ทัง้ ด้านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเป็น
นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

อิทธิพลจากลักษณะเฉพาะของผู้ใช้บริการเอง ทั้งที่เป็นคุณลักษณะ
เฉพาะตัว ฐานะ การศึกษา ความเป็นอยู่ รสนิยม สุขภาพ รวมถึง
ผลจากสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เช่น ด้านสังคม  ด้านวัฒนธรรม และ
ลักษณะการใช้ชีวิต นอกจากนี้ ยังมีสิ่งกระตุ้นที่เกิดจาก การสื่อสาร
ทางการตลาด ที่เป็นการสื่อสารให้เกิดความต้องการ และพฤติกรรม
ผู้บริโภค  ดังนี้
1.การสื่อสารที่แสดงให้เห็นถึงความจ�ำเป็น ในการบริโภค
ประโยชน์ทจี่ ะเกิดขึน้ ต่อตนเองหรือ ครอบครัว  คณ
ุ ภาพความน่าเชือ่ ถือ
เหมาะสม เป็นที่น่าภาคภูมิใจ
2.การสือ่ สารเพือ่ กระตุน้ ความสนใจ ข้อมูลผลิตภัณฑ์นั้นๆ
ด้วยการเร้าความสนใจด้วยวิธกี าร ช่องทาง รูปแบบ ทีน่ า่ สนใจ จดจ�ำได้
3.การสือ่ สารให้เกิดการเปรียบเทียบ สร้างความโดดเด่น เมือ่
เทียบกับแบรนด์อื่นๆ จุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น การสื่อสาร
เพือ่ ให้ผบู้ ริโภครับรูถ้ งึ ความชัดเจน แตกต่าง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว        
4.การสือ่ สารทีก่ ระตุน้ ให้เกิดการตัดสินใจซือ้ การสือ่ ความ
ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตรงกับความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค  
5.การสือ่ สารทีร่ องรับพฤติกรรมหลังการบริโภค การติดตาม
เอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือ อย่างเต็มที่และจริงใจ  
กลยุทธ์เพือ่ สือ่ สารกับเป้าหมายทีเ่ ป็นผูบ้ ริโภคนัน้ นอกจากต้อง
ค�ำนึงถึงคุณลักษณะของแต่ละผลิตภัณฑ์แล้ว ยังต้องค�ำนึงถึงผูบ้ ริโภค
ที่เป็นเป้าหมายอีกด้วย การก�ำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน ทั้งกลุ่ม
เป้าหมายหลัก และกลุม่ เป้าหมายรอง และรูจ้ กั ผูบ้ ริโภคอย่างดีถอื เป็น
สิ่งที่ส�ำคัญมาก  การพิจารณาเลือกรูปแบบ วิธีการ เครื่องมือที่จะใช้
สื่อสาร เพื่อให้เกิดการบริโภคให้ประสบความส�ำเร็จนั้น นับเป็นการ
ตัดสินใจที่ส่งผลต่อการขยายของตลาด และการสื่อสารแบรนด์ให้
ไปในทิศทางทีต่ อ้ งการ ซึง่ อาจมีการปรับเปลีย่ นไปตามปัจจัยแวดล้อม
สถานการณ์ทั้งของธุรกิจ และผู้บริโภคไปพร้อมกัน
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