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ปรากฏการณ์ทางการสื่อสารและพฤติกรรมการบริโภคในวิถีใหม่
จากปรากฏการณ์ของ COVID-19 ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคหลายประการ ทีแ่ ม้วา่ สถานการณ์จะกลับเข้าสูส่ ภาวะ
ปกติแต่การใช้ชวี ติ และพฤติกรรมรูปแบบใหม่ของผูบ้ ริโภคยังคงอยู่ เกิด
เป็นความปกติแบบใหม่ในสังคมไทย หรือทีเ่ รียกว่า ‘New Normal’
การใช้ชีวิตในสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ ที่ต่างจากเดิมเป็นสิ่งที่
ไม่ปกติ ผูค้ นไม่คนุ้ เคยไม่ใช่มาตรฐาน รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การใช้ชีวิตที่เกิดจาก Digital Disruption หรือการปฏิรูปหรือ
เปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการประยุกต์เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และกระบวนการ
ทางธุรกิจแบบใหม่ ซึง่ นวัตกรรมและโมเดลต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลกระทบ
ต่ อรู ป แบบ การด� ำ เนิ น งาน การประกอบกิ จ การขององค์ กร และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามมา
การปรับเปลีย่ นรูปแบบวิถชี วี ติ จากทีเ่ คยใช้ชวี ติ แบบปกติ ต้องเพิม่
ความระมัดระวัง สนใจ ใส่ใจกับสุขภาพ การพร้อมทีจ่ ะท�ำงานหรือศึกษา
ได้จากทุกที่ การติดตามข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว การให้ความส�ำคัญ
กับระบบโลจิสติกส์ การจัดการขนส่งสินค้า จากจุดต้นทางไปยังผูบ้ ริโภค
การบรรจุหบี ห่อรวมถึงการบริหารการขนส่ง โดยทีธ่ รุ กิจออนไลน์ จะเข้ามา
มีบทบาท ทัง้ การเป็นช่องทางหลักและสนับสนุน โดยที่ พฤติกรรมทีเ่ ป็น
ความปกติแบบใหม่ในสังคมนับเป็นสิ่งที่แบรนด์ ควรติดตามและน�ำมา
วิเคราะห์ ในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และจัดการสือ่ สารให้เหมาะสม
และสอดคล้อง จากแนวทางของการปรับเปลี่ยน ดังนี้
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การใช้ชวี ติ ทีข่ นึ้ อยูก่ บั ประเด็นและกระแสทีป่ รากฏบน Social Media
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในการบริโภคข้อมูล ข่าวสาร การเข้าถึงและ
การใช้งาน Social Media การเพิม่ ความถีใ่ นปริมาณทีส่ งู ขึน้ มาก จนกลายเป็น
สือ่ หลัก โดยเฉพาะในการติดตามข้อมูลข่าวสารทีต่ อ้ งการอย่างทันที รวดเร็ว
ผ่าน Application ต่างๆ ทีม่ ที างเลือกให้ใช้มากมายท�ำให้ผบู้ ริโภคเช็กข่าว
ติดตามรายการข่าว ใช้สื่อเพื่อธุรกิจ น�ำข้อมูลข่าวสารมาใช้ประโยชน์
การอ�ำนวยความสะดวกให้กับตนเอง เพื่อความปลอดภัย สุขภาพและ
ความบันเทิง พักผ่อนหย่อนใจ ผ่านสื่อที่มีความหลากหลาย
การทีแ่ บรนด์ มีชอ่ งทางการสือ่ สาร ผ่าน Social Media ทีจ่ ดจ�ำง่าย
ออกแบบได้ทนั สมัย หลากหลายช่องทาง สะดวกต่อการใช้งาน มีพฒ
ั นาการ
ตามกระแสความสนใจของสังคม สอดคล้องกับความต้องการและ
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค และมีขอ้ มูลใหม่ๆ ผ่านวิธกี ารน�ำเสนอทีเ่ หมาะสม
กับสื่อ Social Media ย่อมท�ำให้แบรนด์ สามารถสร้างความประทับใจ
มีความน่าสนใจ น่าติดตาม จากกลุ่มเป้าหมาย
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การสื่อสารแบบเรื่องเล่าพูดคุย แบบปากต่อปาก ดูจะเป็นการ
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการใช้ชีวิตประจ�ำวันที่สนใจกับ
ความสะดวกสบาย ชีวิตที่คุ้นเคยกับดิจิทัล ทั้งด้านการท�ำงานและ
การบริโภค ท�ำให้ได้รับความสะดวกสบาย จากเดิมที่ต้องเดินทาง
ไปท�ำงานแต่เมือ่ เกิด COVID-19 การได้ทำ� งานอยูบ่ า้ นเป็นระยะเวลาหนึง่
จึงเริ่มคุ้นเคยกับการท�ำกิจกรรมต่างๆ ภายในที่พักอาศัยของตนเอง
เป็นการได้อยูก่ บั บ้าน แต่งตัวท�ำงานแบบสบายๆ มากขึน้ การใช้ชวี ติ
กับความเป็นบ้าน ความเป็นครอบครัว การตกแต่ง ปรับปรุง การใช้เวลา
ให้เกิดประโยชน์ การมีเทคโนโลยีมาสนับสนุนการใช้ชีวิตให้สะดวก
มีคณ
ุ ค่า สนใจต่อสิง่ แวดล้อมใกล้ตวั ทัง้ ภายในบ้านและชุมชนใกล้ๆ
การติดตามข้อมูลข่าวสารทีผ่ า่ นสือ่ ออนไลน์ เช่นการรีววิ การบอกต่อ
และข้อมูลจากสื่อบุคคลที่มีอยู่รอบข้างควบคู่กันไป
การสือ่ สารแบบเรือ่ งเล่าพูดคุย แบบปากต่อปาก (Word of Mouth)
ได้กลับมามีผลต่อการใช้ชวี ติ ทีส่ บายๆ ไม่เร่งรีบมากนัก จากเดิมทีเ่ ป็น
การพูดจากันปากเปล่า หรือเป็นการสื่อสารพูดคุยผ่านสื่อออนไลน์
ก็ได้การสือ่ สารด้วยการสร้าง Word of Mouth ท�ำให้เนือ้ หาเรือ่ งราวที่
ต้องการนัน้ สามารถขยายผลได้อย่างรวดเร็ว ส�ำหรับการให้การติดตาม
Word of Mouth ให้เป็นแหล่งข้อมูลที่กล่าวถึงนี้ เกิดจากการวาง
กลยุทธ์การสื่อสารประเด็น ซึ่งการที่ Word of Mouth จะสามารถ
เกิดขึ้นมาได้นั้น จ�ำเป็นต้องอาศัยการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับ
กลุม่ เป้าหมาย ควบคูไ่ ปกับการมีผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นทีต่ อ้ งการของลูกค้า
และเรือ่ งราวของแบรนด์ ทีน่ า่ ประทับใจ จนท�ำให้เกิดสายสัมพันธ์กบั
ผูบ้ ริโภคได้ จึงจะท�ำให้การสือ่ สารแบรนด์ ด้วยการสร้าง Word of Mouth
เกิดผลส�ำเร็จ
Media Mix & Hypermedia..
การสือ่ สารด้วยการใช้สอื่ แบบผสมผสานร่วมกับการใช้สอื่ หลายมิติ
นับว่าเป็นแนวทางที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการบริโภค
การจับจ่ายใช้สอย การรับข้อมูลข่าวสาร การใช้ชีวิตผ่านออนไลน์
การใช้เทคโนโลยีสงั คมไร้เงินสด การโอนเงิน การช�ำระบิล ช�ำระค่าสินค้า
หรือบริการ การท�ำธุรกรรมผ่านระบบการช�ำระเงิน ผ่าน Online Banking
ผ่านบัญชี หรือบัตรต่างๆ ถูกน�ำมาใช้มากขึ้น การปรับตัวของธุรกิจ
โดยเฉพาะช่องทางการจัดจ�ำหน่ายของธุรกิจ ทีเ่ ชือ่ มโยงกับการขายออนไลน์
เติบโต ได้อย่างก้าวกระโดด กล่าวได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนของธุรกิจไทย
อาทิ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ได้เปลีย่ นโมเดลธุรกิจมาท�ำ
ภายใต้รปู แบบ Foods Delivery ร่วมกับธุรกิจขนส่ง อาทิ Line man,
GrabFood, FoodPanda, Skootar เติบโตเป็นอย่างมาก รวมถึงการ
สั่งสินค้าจากห้างสรรพสินค้า หรือร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น
การสื่อสารแบบการใช้สื่อหลายมิติ (Hypermedia) นั่นคือ
การน�ำเสนอข้อมูลเพือ่ ให้ผบู้ ริโภคสามารถรับข้อมูล เนือ้ หาในรูปแบบ
ต่างๆ ทีอ่ งค์กรหรือแบรนด์ได้นำ� เสนอ ด้วยการเชือ่ มโยงเนือ้ หา ทีจ่ ดั ท�ำ
เป็นข้อความในหลายมิติ จากสื่อรูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่ง
ได้อย่างรวดเร็ว การน�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร ที่ผู้บริโภคไม่จ�ำเป็นต้อง
พบเนือ้ หาในมิตเิ ดียวเรียงล�ำดับกันตามขัน้ ตอน แต่สามารถข้ามหรือ

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

ค้นคว้าข้อมูลทีส่ นใจในส่วนใดก็ได้ ผ่านสือ่ ใดก็ได้ โดยไม่จำ� เป็นต้อง
เรียงตามล�ำดับ การผสมผสานหลายสื่อเข้าด้วยกัน (Media Mix)
โดยข้อมูลเนื้อหาชุดเดียวกัน สามารถท�ำใน บทความ ตัวหนังสือ
ภาพกราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย ภาพสามมิติ วีดิทัศน์
เสียงพูด เสียงดนตรี เป็นต้น โดยเนื้อหาได้น�ำเสนอผ่านสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน สื่อดั้งเดิม สื่อดิจิทัล เพื่อให้ผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงเนื้อหาเรื่องราวในลักษณะต่างๆ ได้หลายรูปแบบ ซึ่ง
ต้องง่ายต่อการสืบค้น (Browsing) การเชือ่ มโยงต่อไปยังเครือข่ายอืน่
(Linking) ทั้งการเชื่อมโยงข้ามสื่อ หรือเชื่อมโยงในแฟ้มข้อมูลต่างๆ
ภายในระบบเดียวกัน และการออกแบบให้ข้อมูลเนื้อหาเหล่านั้น
สามารถพัฒนา เขียนหรือสร้างโปรแกรม (Authoring) ในระบบ
สารสนเทศต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว โดยสอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคทีต่ ดิ ตามสือ่ อย่างหลากหลาย และเป็นการตอบโจทย์ได้อย่างดี
ทัง้ นี้ แบรนด์ตอ้ งมีการจัดท�ำฐานข้อมูลลูกค้า อย่างมีระบบและ
การจัดการระหว่างแบรนด์กบั ลูกค้าให้มคี วามสัมพันธ์ทใี่ กล้ชดิ รวมถึง
การสร้างพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการเงิน ระบบโลจิสติกส์
การจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอืน่ จากจุดต้นทาง
ไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า ในการทีจ่ ะท�ำให้ลกู ค้า
ได้รับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ จัดท�ำการส่งเสริมการ
ขายอาจเป็นแนวทางหนึ่ง แต่การสื่อสารกับลูกค้า อย่างสม�่ำเสมอ
ไปพร้อมกับการอ�ำนวยความสะดวกให้ลกู ค้าได้รบั ความสะดวก ถูกต้อง
รวดเร็ว และได้รบั เงือ่ นไขทีด่ ที สี่ ดุ ย่อมท�ำให้ ได้รบั การยอมรับ เป็นที่
น่าสนใจกว่าแบรนด์ของคู่แข่ง
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