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สื่อสาร 
บริหารแบรนด์ 
และพีอาร์ อย่างไร
ในยุค Marketing 4.0

 ทกุคนคงทราบดอียูแ่ลว้วา่ การตลาด เปน็ส่วนสำ คญั
 ต่อการผลักดันและทำ ให้ธุรกิจประสบความสำ เร็จอย่างไร 

จับตาธุรกิจในยุค Marketing 4.0
	 โครงสร้างทางสังคมปัจจุบัน	 ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมแห่ง
ความคิดเห็นของผู้บริโภค	 แบรนด์ต้องเปิดใจรับความคิดเห็น
คำาแนะนำาเพ่ือนำาไปพัฒนาปรับปรุงสินค้า	บริการ	 ซ่ึงเป็นประโยชน์
ต่อธุรกิจเป็นอันมาก	 ท่ีผู้บริโภคยินดีให้ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น	ไม่ว่าจะเป็นช่องทางปกติ	Social	Media,	website,	
Facebook,	 LINE,	 Youtube	หรืออ่ืนๆ	 ท่ีต้องมีผู้ดูแลหรือทีมงาน
ท่ีคอยดูความเคล่ือนไหว	ต่อความคิดเห็น	คำาติชม	คำาแนะนำาเหล่าน้ัน	
โดยสามารถให้คำาตอบ	แก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้นอย่างรวดเร็ว	 และมี
แนวทางการรับมืออย่างมืออาชีพ		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในยุคแห่งข้อมูลท่ีผู้บริโภคใช้เคร่ืองมือส่ือสาร	 เช่น	 โทรศัพท์	
หรือส่ือสารมวลชนท่ีรวดเร็วเป็นการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าหรือบริการ	
การทำาให้ข้อมูลของแบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยง่าย	สามารถ
ค้นหา	 ข้อมูลรายละเอียด	คำาช้ีแนะ	 ติชม	การรีวิวการใช้งาน	 เห็นถึง
ประโยชน์ของสินค้าหรือบริการ	ท่ีจะตอบโจทย์ของการใช้ชีวิตท่ีดีข้ึน	
	 นอกจากน้ีการทำาธุรกิจในยุค	Marketing	 4.0	 ยังได้อาศัย
ความเช่ือมโยงทุกส่วนของกระบวนการทางด้านการตลาดเข้าไว้ด้วยกัน	
ต้ังแต่การนำาเสนอสินค้า	การขายสินค้า	การให้ข้อมูลสินค้า	การจัดส่ง
การดูแลและบริการหลังการขายไว้ในท่ีเดียวกัน	 ท่ีเข้าถึงง่ายและ
สะดวกสบาย	จากระบบฐานข้อมูลและระบบออนไลน์เช่ือมโยงเข้าไว้
ด้วยกัน	ไม่ว่าจะมีสำานักงาน	หน้าร้าน	หรือไม่มี	ก็ย่อมได้รับความสะดวก
หรือเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุดไม่แตกต่างกัน

	 เพราะไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดก็ตามนับต้ังแต่การตลาดยุคด้ังเดิม	
จนถึง	 เป็นยุคของการนำาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วย	 เพ่ือเช่ือมโยง
ทุกองค์ประกอบของธุรกิจ	 ไปสู่ผู้บริโภคให้เข้าถึง	 พบเจอง่ายข้ึน
มีการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน	การใช้ความคิดสร้างสรรค์	การปรับ
รูปแบบ	 คุณค่าของสินค้า	ผลิตภัณฑ์	 ด้วยวิธีการสร้างความน่าสนใจ
ให้ตรงความต้องการของลูกค้าและง่ายต่อการเข้าถึงโดยปราศจาก
อุปสรรคท้ังปวง	หรือท่ีเรียกว่า		Marketing 4.0	น่ันเอง	โดยใช้การส่ือสาร
ขององค์กรทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารแบรนด์	 	ประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารการตลาดต่างๆ	 เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
ให้การตลาด	และธุรกรรมขององค์กรประสบความสำาเร็จ
	 ขณะเดียวกัน	 ก็ต้องยอมรับว่า	 งานด้านการประชาสัมพันธ์	
ส่ือสารองค์กร	 ส่ือสารแบรนด์	 ในยุค	Marketing	4.0	 ได้ปรับเปล่ียน
รูปแบบเป็น		Digital	Communications	Content	เต็มรูปแบบ	ขณะท่ี
ช่องทาง	Digital	 	 เป็นช่องทางการส่ือสารข้อมูลท่ีสำาคัญเป็นอย่างมาก	
ทิศทางของการประชาสัมพันธ์	การตลาด	ภาพลักษณ์	แบรนด์	กิจกรรม
องค์กร	 และการตลาดมีทิศทางท่ีจะรวมเป็นศูนย์กลางอันเดียวกัน	
เป็นส่ิงท่ีทำาให้กลยุทธ์ส่ือสารมีความลึกซ้ึงและซับซ้อนมากกว่าเดิม		
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ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ www.drphot.com ” 
นักสื่อสารเชิงกลยุทธ�แบบบูรณาการ 
ด�วยประสบการณ�กว�า 25 ป� ในด�านการบร�หาร
ยุทธศาสตร� ส่ือสารการตลาด 
แบรนด� ภาพลักษณ�ขององค�กรจนถึงระดับชาติ 
ผู�บรรยายในระดับปร�ญญาโท-เอก 
ให�กับมหาว�ทยาลัยท่ัวประเทศ 
มีผลงานว�ชาการกว�า 300 ผลงาน 
กับตําแหน�งที่หลากหลาย
ทั้งด�านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม 
รวมถึงการเป�นนายกสมาคมประชาสัมพันธ�ไทย 

กลยุทธ์การสื่อสาร บริหารแบรนด์
และพีอาร์  ในยุค Marketing 4.0
GENERATION ME CHANNEL  
	 ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่	ผู้บริโภคปัจจุบันถือเป็นกลุ่มท่ี
เรียกได้ว่ามีพฤติกรรมแบบ ‘GENERATION ME’ น่ันคือเป็น
ผู้บริโภคท่ีให้ความสนใจเฉพาะแต่เร่ืองของตัวเอง	 ต้องการรู้	
ต้องการดู	 ต้องการเห็น	 ต้องการเฉพาะส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับตัวเอง
หรือสังคมรอบๆ	 ตัวเท่าน้ัน	ภายใต้พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการ	 ไม่รำาคาญหรือเบ่ือกับการอยู่กับตัวเอง	 ไม่ว่า
ภาพถ่ายของตัวเอง	 อาหาร	 บ้าน	 ผู้คนรอบตัว	 การงานและ
การพักผ่อนด้วยการถ่ายทอดเร่ืองราวแบบสบายๆ	การเปิดโอกาส
หรือพ้ืนท่ีให้เขาเหล่าน้ันได้บอกเล่าเร่ืองราวแสดงตัวตนของตัวเอง
มากเท่าไร	 ก็ย่ิงเป็นการสร้างความพอใจให้กับผู้บริโภคเหล่าน้ัน
เป็นรายเฉพาะด้วย

กาวใหทัน การตลาด 4 ยุค  

 การตลาดยุค 1.0		เป็นการตลาดทีเน้น
ตัวสินค้า	หรือบริการเป็นศูนย์กลาง	 ส่ิงสำาคัญ
เน้นประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้งาน	 เช่น	 มี
ความคงทน	 มีส่วนประกอบท่ีตอบลักษณะ
ของสินค้า	 สินค้าและบริการตรงกับความ
ต้องการของตลาด	 ใช้หลัก	 4P	 products/
price	/place/promotion		เพ่ือสร้างแรงดึงดูด
ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้	

 การตลาดยุค 2.0 	การทำาการตลาด
ด้วยการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายแบบเฉพาะ
เจาะจง	 ค้นหาจุดเด่นของตัวเองให้ตรงกับ
แต่ละกลุ่ม	เพ่ือรักษาตำาแหน่งในใจของผู้บริโภค
การจัดทำาฐานข้อมูลเพ่ือบริหารความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์	 โดยใช้หลัก	
CRM	:	Customer	Relationship	Marketing	
หรือการตลาดแบบลูกค้าสัมพันธ์	

 การตลาดยุค 3.0	เป็นการทำาการตลาด
แบบท่ีต้องการกุมหัวใจผู้บริโภค	 ด้วยการ
เอาชนะใจผู้บริโภคให้ผูกกับแบรนด์	เปิดกว้าง
ให้ผู้บริโภคมีส่วนในการออกความคิดเห็น
เก่ียวกับสินค้าหรือบริการมากย่ิงข้ึน	และให้ความ
สำาคัญต่อการใส่ใจต่อสังคม	จึงได้เน้นประเด็น
CSR	 :	Corporate	Social	Responsibility			
หรือแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นพิเศษ

 การตลาดยคุ 4.0 เป็นท่ีทราบกันดีว่า
ปัจจุบันเป็นยุคของพัฒนาเทคโนโลยีการส่ือ
สารท่ีลำา้หน้า	จึงเป็นท่ีแน่นอนว่าการตลาดยุคน้ี
ได้อิงพฤติกรรมท้ังหมดท่ีอยู่บน	Social	Media
ที่ต้องเปิดกว้างต่อการแสดงออกทางความ
คิดเห็น	 การมีส่วนร่วม	 และยังเป็นยุคของ
ความแตกต่างทางความคิดท่ีหลากหลาย	
มีการติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกันและกัน	
ตลอดจนการค้นหาข้อมูล	ซ้ือ	ขาย	สินค้าและ
บริการท่ีสะดวกได้ทุกท่ีทุกเวลา	 การตลาด
ปัจจุบันจึงเป็นแบบ	Social	Media	Marketing	
มีการส่ือสารท่ีต้องใช้ฐานข้อมูลการตลาด	
ท้ังสินค้าและเนื้อหาต้องถูกออกแบบมา
ให้ตรงกลุ่มและโดนใจลูกค้ามากย่ิงข้ึน	เป็นท้ัง
การสร้างและรักษาตำาแหน่งในใ	จของลูกค้า	
Brand	Loyalty		ให้ยาวนานท่ีสุด
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Hit to the point
	 เน้ือหาตรงประเด็น	 ส้ันและกระชับมีความสมบูรณ์	แต่ต้องสามารถส่ือเน้ือหา
ท่ีจับใจความได้	ประเด็นในการประชาสัมพันธ์	หรือส่ือสารต้องกระชับ	ไม่เย่ินเย้อ		เพราะ
คนส่วนใหญ่มีสมาธิเฉล่ียท่ี	 5-8	 วินาทีเท่าน้ัน	 ดังน้ันเร่ืองราวประชาสัมพันธ์ควรมุ่งสู่
ประเด็น	 โดยใจความสำาคัญ	 ต้องเน้นท่ีเน้ือหาหลักท่ีต้องการจะส่ือสารถึงผู้รับได้อย่าง
รวดเร็ว	 ในตอนแรก	 ก่อนท่ีจะตามด้วยเน้ือหาหลักอ่ืนๆ	 ถัดไป	 	 เน้ือหาไม่ยัดเยียดจน
เกินไป			ขณะท่ีการรีวิวสินค้าหรือบริการท่ีไม่ดูหลอกลวงแต่ดึงความโดดเด่น	หรือจุดท่ี
ประทับใจ	จึงมีความน่าสนใจกว่าการโฆษณาแบบจริงจังตรงไปตรงมา

Satisfaction 
 
	 ตอบสนองก้นบ้ึงความต้องการ	การส่ือสารท่ีตอบสนองก้นบ้ึงความต้องการของ
ผู้บริโภค	น่ันคือการจำาแนก	วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มมากกว่าแบบเหว่ียง
แบบเหมารวม	เพราะไลฟ์สไตล์์เป็นส่ิงท่ีสำาคัญมาก	ผู้บริโภคจะรู้สึกดีและปล้ืมเป็นพิเศษ
เม่ือได้เห็นข้อความ	เร่ืองราวท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือตัวเอง	และหากสินค้าหรือบริการน้ัน
สามารถตอบหรือแก้ปัญหาท่ีรอคอยอยู่ย่อมทำาให้ได้ใจไปเลยเต็มๆ

Digital is all around
	 ดิจิทัลเป็นทุกส่ิง	 ท้ังข้อมูล	 ช่องทางและเครือข่าย	 ในยุค	Marketing	4.0	การ
วางตำาแหน่งของแบรนด์บนเครือข่ายดิจิทัลนับเป็นส่ิงสำาคัญประการแรกๆ	 ท่ีท้ังการให้
ข้อมูล	ช่องทางการจัดจำาหน่าย	คำาปรึกษาแนะนำา	อำานวยความสะดวกท้ังปวง	ตลอดจน
การเป็นเครือข่ายระหว่างกัน	 ดังน้ันการออกแบบเน้ือหา	 เร่ืองราว	ภาพ	 เทคนิคท้ังปวง
ท่ีน่าสนใจและง่ายต่อการเข้าถึงบนเครือข่ายดิจิทัล	ด้วยกลยุทธ์ทางการส่ือสารท่ีทันสมัย
และเหมาะสม	อย่างรู้เท่าทัน	การใช้	Social	Network	อย่างสร้างสรรค์	เพราะบางกระแส
เพียงระยะเวลาส้ันๆ	หรือแค่ช่ัวข้ามคืนเท่าน้ัน	ซ่ึงต้องคอยติดตามท้ังเน้ือหาและเทคนิค
ท่ีใช้	 ให้เร่ืองราวความน่าสนใจน้ันๆ	 เช่ือมโยงกับแบรนด์ได้อย่างแนบเนียน	 มีคุณค่า	
โดยไม่ติดประเด็นทางด้านเวลา	หรือการตกเทรนด์ท่ีรวดเร็วเพราะอิงกระแสมากเกินไป

Creating Communications
	 ส่ือสารอย่างสร้างสรรค์	หากต้ังหน้าต้ังตาจะขายสินค้าหรือบริการ	โดยไม่สามารถ
สร้างเสน่ห์	หรือความน่าสนใจให้เกิดข้ึนได้	 ดูจะเป็นแนวคิดท่ีผิดพลาดของการส่ือสาร
ธุรกิจในยุค		Marketing	4.0	สลัดความคิดท่ีจะมุ่งม่ันแสวงหาผลกำาไรด้วยการส่ือความ
หรือส่ือผ่านรูปแบบใดก็ตาม	เป็นการทำาการส่ือสารการตลาดอย่างสร้างสรรค์	ทำาให้ผู้บริโภค
เป้าหมาย	รู้สึกมีความสุข	ความช่ืนชม	เป็นส่วนหน่ึงไปกับเน้ือหาหรือการประกอบการ
ของแบรนด์	เช่นความสนใจกับส่ิงแวดล้อม	ชุมชน	อารมณ์ท่ีสนุกสนาน	ความปล้ืมท่ีได้รับ
จากเร่ืองราว	เป็นส่ิงท่ีท้าทายสำาหรับการส่ือสารการตลาดอย่างสร้างสรรค์		
									ดังน้ัน	องศาการปรับตัวของการส่ือสารในยุค	Marketing	4.0	จึงดูเหมือนว่า	เป็นการ
ผสมผสานระหว่างเนื้อหาที่โดนใจกับการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้พฤติกรรมของ
คนในยุคปัจจุบันมาใช้การส่ือสารเพ่ือเช่ือมโยงกับผู้บริโภค	แบรนด์	สินค้าหรือบริการ	
รวมถึงการบริหารและวางแผนการทำางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของธุรกิจ	 ไม่ว่าจะ
เป็นการส่ือสารในรูปแบบใดก็ตามน่ันคือ	การปรับตัวทางการส่ือสารในแนวทางท่ีทำาให้
แบรนด์สามารถครองใจผู้บริโภคได้ใน	ยุค	Marketing	4.0	น่ันเอง	


