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Depends on Social Media Contents

            การปรบัเปลีย่นรปูแบบวิถีชวิีต จากทีเ่คยใช้ชวิีตแบบปกต ิต้องเพ่ิม
ความระมดัระวงั สนใจ ใส่ใจกับสขุภาพ  การพร้อมท่ีจะท�างานหรอืศกึษา
ได้จากทุกที่  การติดตามข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว การให้ความส�าคัญ
กับระบบโลจสิตกิส์  การจดัการขนส่งสนิค้า  จากจดุต้นทางไปยังผูบ้รโิภค  
การบรรจหุบีห่อรวมถึงการบรหิารการขนส่ง   โดยทีธุ่รกิจออนไลน์  จะเข้ามา
มบีทบาท ทัง้การเป็นช่องทางหลกัและสนบัสนนุ  โดยที ่พฤตกิรรมทีเ่ป็น
ความปกติแบบใหม่ในสังคมนับเป็นสิ่งที่แบรนด์ ควรติดตามและน�ามา
วิเคราะห์ ในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และจดัการสือ่สารให้เหมาะสม
และสอดคล้อง จากแนวทางของการปรับเปลี่ยน ดังนี้  

 Depends on Social Media Contents
 การใช้ชวิีตท่ีข้ึนอยู่กับประเดน็และกระแสทีป่รากฏบน Social Media
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการบรโิภคข้อมลู ข่าวสาร  การเข้าถึงและ
การใช้งาน Social Media การเพ่ิมความถีใ่นปรมิาณท่ีสงูขึน้มาก จนกลายเป็น
สือ่หลกั  โดยเฉพาะในการตดิตามข้อมลูข่าวสารทีต้่องการอย่างทนัท ีรวดเรว็
ผ่าน Application ต่างๆ ท่ีมทีางเลอืกให้ใช้มากมายท�าให้ผูบ้รโิภคเชก็ข่าว
ติดตามรายการข่าว ใช้ส่ือเพ่ือธุรกิจ น�าข้อมูลข่าวสารมาใช้ประโยชน์   
การอ�านวยความสะดวกให้กับตนเอง เพ่ือความปลอดภัย สุขภาพและ
ความบันเทิง  พักผ่อนหย่อนใจ ผ่านสื่อที่มีความหลากหลาย
           การทีแ่บรนด์  มช่ีองทางการสือ่สาร ผ่าน Social Media ท่ีจดจ�าง่าย
ออกแบบได้ทนัสมยั หลากหลายช่องทาง สะดวกต่อการใช้งาน มพัีฒนาการ
ตามกระแสความสนใจของสังคม สอดคล้องกับความต้องการและ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และมข้ีอมลูใหม่ๆ ผ่านวิธีการน�าเสนอท่ีเหมาะสม
กับส่ือ Social Media ย่อมท�าให้แบรนด์ สามารถสร้างความประทับใจ
มีความน่าสนใจ น่าติดตาม จากกลุ่มเป้าหมาย

ปรากฏการณ์ทางการสื่อสารและพฤติกรรมการบริโภคในวิถีใหม่  
 จากปรากฏการณ์ของ COVID-19 ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคหลายประการ ท่ีแม้ว่าสถานการณ์จะกลบัเข้าสูส่ภาวะ
ปกติแต่การใช้ชวีติและพฤตกิรรมรูปแบบใหม่ของผูบ้รโิภคยงัคงอยู ่เกดิ
เป็นความปกตแิบบใหม่ในสงัคมไทย หรอืทีเ่รยีกว่า ‘New Normal’ 
การใช้ชีวิตในสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ ท่ีต่างจากเดิมเป็นส่ิงที่
ไม่ปกติ ผูค้นไม่คุ้นเคยไม่ใช่มาตรฐาน รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การใช้ชีวิตท่ีเกิดจาก Digital Disruption หรือการปฏิรูปหรือ
เปลี่ยนแปลงอนัเกิดจากการประยุกต์เทคโนโลยดีจิทิลัและกระบวนการ
ทางธรุกิจแบบใหม่ ซึง่นวตักรรมและโมเดลต่างๆ เหล่านี ้ส่งผลกระทบ
ต่อรูปแบบ การด�าเนินงาน การประกอบกิจการขององค์กร และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามมา
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ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

“ww.drphot.com”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ด้วยประสบการณ์
กว่า 25 ปี ในด้านการบรหิารยทุธศาสตร์ ส่ือสารการตลาด
แบรนด์ ภาพลกัษณ์ขององค์กรจนถงึระดบัชาต ิผูบ้รรยาย
ในระดับปริญญาโท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
มผีลงานวชิาการกว่า 300 ผลงานกบัต�าแหน่งทีห่ลากหลาย
ทัง้ด้านธรุกจิ สงัคม และศิลปวฒันธรรม รวมถงึการเป็น
นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

ค้นคว้าข้อมลูทีส่นใจในส่วนใดก็ได้ ผ่านสือ่ใดก็ได้ โดยไม่จ�าเป็นต้อง
เรียงตามล�าดับ การผสมผสานหลายส่ือเข้าด้วยกัน (Media Mix)  
โดยข้อมูลเนื้อหาชุดเดียวกัน สามารถท�าใน บทความ ตัวหนังสือ 
ภาพกราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย ภาพสามมิติ วีดิทัศน์ 
เสียงพูด เสียงดนตรี เป็นต้น โดยเนื้อหาได้น�าเสนอผ่านสื่อโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน สื่อดั้งเดิม สื่อดิจิทัล   เพื่อให้ผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงเนื้อหาเรื่องราวในลักษณะต่างๆ ได้หลายรูปแบบ  ซึ่ง
ต้องง่ายต่อการสบืค้น (Browsing) การเชือ่มโยงต่อไปยังเครอืข่ายอืน่
(Linking) ท้ังการเชื่อมโยงข้ามส่ือ หรือเชื่อมโยงในแฟ้มข้อมูลต่างๆ 
ภายในระบบเดียวกัน  และการออกแบบให้ข้อมูลเน้ือหาเหล่าน้ัน 
สามารถพัฒนา เขียนหรือสร้างโปรแกรม (Authoring) ในระบบ
สารสนเทศต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว  โดยสอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภคท่ีตดิตามสือ่ อย่างหลากหลาย  และเป็นการตอบโจทย์ได้อย่างด ี           
  ทัง้นี ้แบรนด์ต้องมกีารจดัท�าฐานข้อมลูลกูค้า อย่างมรีะบบและ
การจดัการระหว่างแบรนด์กับลกูค้าให้มคีวามสมัพันธ์ท่ีใกล้ชดิ รวมถึง
การสร้างพันธมิตรที่เก่ียวข้อง เช่น สถาบันการเงิน ระบบโลจิสติกส์ 
การจดัการการส่งสนิค้า ข้อมลู และทรพัยากรอย่างอืน่จากจดุต้นทาง
ไปยังจดุบรโิภคตามความต้องการของลกูค้า  ในการทีจ่ะท�าให้ลกูค้า
ได้รับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ จัดท�าการส่งเสริมการ
ขายอาจเป็นแนวทางหนึ่ง แต่การสื่อสารกับลูกค้า อย่างสม�่าเสมอ 
ไปพร้อมกับการอ�านวยความสะดวกให้ลกูค้าได้รบัความสะดวก ถูกต้อง
รวดเรว็ และได้รบัเง่ือนไขท่ีดท่ีีสดุ ย่อมท�าให้ ได้รบัการยอมรับ เป็นที่
น่าสนใจกว่าแบรนด์ของคู่แข่ง 

Media Mix & Hypermedia..

The return of word 
of mouth communication 

 The return of word 
 of mouth communication              
      
       การสื่อสารแบบเรื่องเล่าพูดคุย แบบปากต่อปาก ดูจะเป็นการ
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการใช้ชีวิตประจ�าวันที่สนใจกับ
ความสะดวกสบาย ชีวิตที่คุ้นเคยกับดิจิทัล ทั้งด้านการท�างานและ
การบริโภค ท�าให้ได้รับความสะดวกสบาย  จากเดิมท่ีต้องเดินทาง
ไปท�างานแต่เมือ่เกิด COVID-19 การได้ท�างานอยู่บ้านเป็นระยะเวลาหน่ึง
จึงเร่ิมคุ้นเคยกับการท�ากิจกรรมต่างๆ ภายในที่พักอาศัยของตนเอง   
เป็นการได้อยู่กับบ้าน แต่งตวัท�างานแบบสบายๆ มากขึน้ การใช้ชวิีต
กับความเป็นบ้าน ความเป็นครอบครวั การตกแต่ง ปรบัปรงุ การใช้เวลา
ให้เกิดประโยชน์ การมีเทคโนโลยีมาสนับสนุนการใช้ชีวิตให้สะดวก 
มคีณุค่า  สนใจต่อสิง่แวดล้อมใกล้ตวั ทัง้ภายในบ้านและชมุชนใกล้ๆ 
การติดตามข้อมลูข่าวสารท่ีผ่านสือ่ออนไลน์ เช่นการรวิีว การบอกต่อ 
และข้อมูลจากสื่อบุคคลที่มีอยู่รอบข้างควบคู่กันไป 
 การสือ่สารแบบเรือ่งเล่าพูดคยุ แบบปากต่อปาก (Word of Mouth)
ได้กลบัมามผีลต่อการใช้ชวิีตทีส่บายๆ ไม่เร่งรบีมากนัก จากเดมิทีเ่ป็น
การพูดจากันปากเปล่า หรือเป็นการสื่อสารพูดคุยผ่านสื่อออนไลน์ 
ก็ได้การสือ่สารด้วยการสร้าง Word of Mouth ท�าให้เน้ือหาเรือ่งราวท่ี
ต้องการน้ันสามารถขยายผลได้อย่างรวดเรว็ ส�าหรบัการให้การตดิตาม
Word of Mouth ให้เป็นแหล่งข้อมูลที่กล่าวถึงนี้ เกิดจากการวาง
กลยุทธ์การสื่อสารประเด็น ซึ่งการท่ี Word of Mouth จะสามารถ
เกิดข้ึนมาได้น้ัน จ�าเป็นต้องอาศัยการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับ
กลุม่เป้าหมาย ควบคูไ่ปกับการมผีลติภณัฑ์ท่ีเป็นท่ีต้องการของลกูค้า  
และเรือ่งราวของแบรนด์ ท่ีน่าประทับใจ จนท�าให้เกิดสายสมัพันธ์กับ
ผูบ้รโิภคได้ จงึจะท�าให้การสือ่สารแบรนด์  ด้วยการสร้าง Word of Mouth
เกิดผลส�าเร็จ
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 การสือ่สารด้วยการใช้สือ่แบบผสมผสานร่วมกับการใช้สือ่หลายมติิ
นับว่าเป็นแนวทางที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการบริโภค 
การจับจ่ายใช้สอย การรับข้อมูลข่าวสาร การใช้ชีวิตผ่านออนไลน์     
การใช้เทคโนโลยีสังคมไร้เงินสด การโอนเงิน การช�าระบลิ ช�าระค่าสนิค้า
หรอืบรกิาร การท�าธุรกรรมผ่านระบบการช�าระเงนิ ผ่าน Online Banking
ผ่านบัญชี หรือบัตรต่างๆ ถูกน�ามาใช้มากขึ้น  การปรับตัวของธุรกิจ 
โดยเฉพาะช่องทางการจดัจ�าหน่ายของธุรกิจ ทีเ่ชือ่มโยงกับการขายออนไลน์ 
เติบโต ได้อย่างก้าวกระโดด กล่าวได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนของธุรกิจไทย
อาท ิธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ  ได้เปลีย่นโมเดลธุรกิจมาท�า
ภายใต้รปูแบบ Foods Delivery   ร่วมกบัธุรกิจขนส่ง อาทิ Line man,  
GrabFood, FoodPanda, Skootar  เตบิโตเป็นอย่างมาก รวมถึงการ
สั่งสินค้าจากห้างสรรพสินค้า  หรือร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น 
 การสื่อสารแบบการใช้สื่อหลายมิติ (Hypermedia) น่ันคือ 
การน�าเสนอข้อมลูเพ่ือให้ผูบ้รโิภคสามารถรบัข้อมลู เนือ้หาในรปูแบบ
ต่างๆ ท่ีองค์กรหรอืแบรนด์ได้น�าเสนอ ด้วยการเชือ่มโยงเนือ้หา ทีจ่ดัท�า
เป็นข้อความในหลายมิติ จากสื่อรูปแบบหน่ึงไปยังอีกรูปแบบหนึ่ง
ได้อย่างรวดเร็ว การน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร ที่ผู้บริโภคไม่จ�าเป็นต้อง
พบเนือ้หาในมติเิดยีวเรยีงล�าดบักันตามขัน้ตอน แต่สามารถข้ามหรอื


