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ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านทั้งภายนอกและภายในประเทศ ท่ามกลางความ
เคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่ยากต่อการคาดการณ์ ต่างทาให้ทุกองค์กรแสวงหาแนวทางการ
จัดการที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อสนองตอบเป้ าหมายขององค์กรและธุ รกิจ สาหรับการปรับตัวเพื่อความ
อยูร่ อดให้ยาวนานและต่อเนื่อง
เศรษฐกิจโลกไม่ ต่างกับคนทีเ่ พิง่ ฟื้ นไข้
สถานการณ์เศรษฐกิ จโลกที่ตกต่าอย่างหนักที่ผา่ นมา ได้สร้างความเสี ยหายไม่เพียงแต่อเมริ กา ต้นตอ
ของปั ญหา แต่ยงั ลุกลามไปยังกลุ่มประเทศอื่นๆ ทั้งยุโรปและเอเชีย หลายประเทศ ซึ่ งต่างมีบทบาทในเวทีการค้า
การลงทุนของโลก ผลกระทบเป็ นลูกโซ่ผา่ นทั้งภาคการเงินและภาคเศรษฐกิจ ส่ งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทัว่
โลกต้องเผชิญกับภาวะถดถอยอย่างรุ นแรง
ขณะเดียวกัน ประเทศไทย ซึ่ งมีปัจจัยการเมืองรุ มเร้าที่คุกรุ่ น ขาดภูมิตา้ นทาน ก็เป็ นประเทศหนึ่งที่ได้รับ
ผลกระทบจากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้เพราะไทยพึ่งพาภาคส่ งออกเป็ นตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
การที่ประเทศคู่คา้ ต้องเผชิญกับปั ญหาทางเศรษฐกิจ แน่นอนว่าภาคส่ งออกย่อมกระทบ
ปี 2010 จึงนับว่าเป็ นช่วงเวลาอันสาคัญสาหรับการหันมาทบทวนยุทธศาสตร์ ดา้ นต่างๆ เป็ นการเร่ งด่วน
เพื่อให้การค้าการลงทุนของประเทศเดินหน้าต่อไปได้ และพร้อมฝ่ าฟันกับความท้าทายใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังจาก
เศรษฐกิจโลกกลับมาฟื้ นตัว ขณะที่ประเทศเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะจีน อินเดียและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตลอดจนประเทศในตะวันออกกลางสามารถประคองตัวได้ค่อนข้างดี สถานการณ์เช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจของโลกกาลังเปลี่ยนถ่ายจากโลกตะวันตกมาสู่ โลกตะวันออกชัดเจนขึ้นเป็ นที่แน่นอนว่า ทิศทาง
การค้าและการลงทุนของไทยในปี 2010จะได้มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

สร้ างจุดแข็งในตลาดโลกทีต่ ้ องแข่ งทั้งปริมาณและคุณภาพ
อย่างไรก็ตามภาพรวมของการการลงทุนในปี 2010 มีปัจจัยที่ทา้ ทายผูบ้ ริ หารองค์กรอยูร่ อบด้าน
โดยเฉพาะการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ ทั้งอเมริ กา ยุโรป และเอเชีย ที่ยงั คงมีความไม่แน่นอนสู ง นโยบายเศรษฐกิจ

หลังจากนี้จะมีผล ต่อการกาหนดทิศทางเศรษฐกิจและการค้าของโลก ต้นทุนราคาน้ ามันเชื้อเพลิ งที่มีแนวโน้มสู งขึ้น
ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐที่อ่อนตัว ขณะที่ความผันผวนของเงินบาทได้แข็งค่าขึ้น ปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ลว้ นเป็ นสิ่ ง
กาหนดทิศทางการค้าการลงทุนที่สาคัญยิง่ ที่ตอ้ งจับตามองอย่างใกล้ชิด
การแสวงหาตลาดใหม่ที่ยงั ขาดแคลนสิ นค้าและบริ การยังมีอีกมาก ที่ตอ้ งการสิ นค้า ทั้งในเชิงปริ มาณ
และคุณภาพ ขณะที่คู่แข่งยังมีไม่มากนัก ขณะที่ไทยมีความพร้อมหลายด้านในการเข้าไปเจาะตลาดที่มีศกั ยภาพ
โดยเฉพาะในเอเชีย โดยอาศัยข้อได้เปรี ยบเรื่ องทาเลที่ต้ งั ที่อยูใ่ กล้กนั รวมถึงความสามารถในการผลิตของไทยมี
ขนาดใหญ่และมีความหลากหลายเพียงพอที่ทาให้เกิดการผลิตอย่างครบวงจร มีการปรับกลยุทธ์ที่ตอ้ งเน้นการเจาะ
ตลาดรายประเภทตามกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย (Market Segmentation) มากยิง่ ขึ้น เช่น กลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่มีเวลาน้อย
ต้องการความสะดวกสบาย กลุ่มผูป้ กครองที่มีความห่วงใย บุตรหลาน กลุ่มผูส้ ู งอายุที่ตอ้ งการประโยชน์ต่อสุ ขภาพ
และความปลอดภัย มัน่ คงในชีวติ เป็ นต้น
ทิศทางเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มดีขนึ้ ด้ วยเงื่อนไขซ้าซาก หากไม่ มีความรุ นแรงทางการเมือง
จากประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยปี ด้วยการ วิเคราะห์สถานการณ์ท้ งั นโยบายของ
ภาครัฐ ค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย ความเคลื่อนไหวของตลาดทุน และทิศทางภาคอุตสาหกรรม ผนวกกับสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกฟื้ นตัว แต่ยงั ต้องเผชิญปั ญหาความเสี่ ยงของฐานะทางการคลังในประเทศอุตสาหกรรมชั้นนา ตลาด
การเงินมีความผันผวนสู งจากสภาพคล่องส่ วนเกิน
โดยคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจไทยปี 2010จะดีข้ ึนจาก ภาค การท่องเที่ยว การขยายตัวทางลงทุน
ภาคเอกชน ภาคอสังหาริ มทรัพย์ โอกาสของภาคส่ งออก ขณะที่ตน้ ทุนทั้งด้านแรงงาน ดอกเบี้ยและน้ ามันมี
แนวโน้มสู งขึ้น นโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐส่ วนใหญ่เน้นนโบายแบบประชานิยม ไปพร้อมๆ กับการเมืองที่ยงั
ขาดเสถียรภาพที่เป็ นปั ญหาใหญ่ อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่า ผลกระทบรุ นแรงต่อเศรษฐกิจมากกว่าปั จจัยทาง
เศรษฐกิจ คือ ความไม่มีเสถียรภาพของการเมือง ความรุ นแรงทางการเมืองและยังเป็ นทางตันของปั ญหาที่ไร้ทางแก้
แต่ส่งผลต่อการพัฒนาและสร้างความเติบโตให้กบั ประเทศต่อไป
รัฐบาลควรเน้ นมาตรการแก้ไขพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจทั้งระยะยาวมากกว่าระยะสั้ น
ในส่ วนของรัฐบาลนั้น ควรให้ ความสนใจต่ อในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจทีเ่ ป็ นมาตรการทีเ่ น้ นแก้ไข
พืน้ ฐานทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากกว่าระยะสั้ น เนื่องจาก ผลกระทบระยะสั้ นจา กวิกฤติการณ์เศรษฐกิจโลกเริ่ม
คลีค่ ลายไปบ้ างแล้ว การวางโครงสร้ างเพือ่ รองรับจึงมีความจาเป็ น ด้ วยการหาแนวทางสร้ างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการเมือง เพือ่ การอยู่รอดและเติบโตอย่ างยัง่ ยืนได้ มากว่ าการกระตุ้นทีท่ าได้ แบบชั่ วครั้งชั่ วคราว
กลยุทธการตลาดปี 2010
กลยุทธ์การตลาด ในปี 2010 นั้น จะเน้นตอบสนองรู ปแบบ การดาเนินชีวติ ผูบ้ ริ โภค ด้วยการให้
ความสาคัญกับการเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่าง ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อปรับตัวและสร้างความได้เปรี ยบเหนือคู่แข่ง กลยุทธ์การสื่ อ สารใหม่ๆ อาทิ การตลาดเชิงสัมพันธ์ภาพ
(Relationship Marketing) การตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication) การตลาดเพื่อสังคม
(Socially Responsible Marketing) การตลาดเชิงรุ ก (Proactive Marketing) และ การตลาดภายในองค์กร (Internal
Marketing) ขณะที่การแข่งขันในการตลาดระดับประเทศ ระดับประเทศการวางตาแหน่ง สิ นค้าและกาหนดจุดยืนที่

ชัดเจนของ Brand (Brand Position) ที่ให้มากขึ้น โดยใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ผสมผสานกับจุดเด่น ทั้งในเชิง
วัฒนธรรม วัตถุดิบ ทักษะ ความชานาญ และเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถใช้เป็ นจุดแข็ ง เพื่อสอดรับกับการขยายตัว
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Industry) จะมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศ
ศึกษาผู้บริโภค เพือ่ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทีแ่ ท้จริง
สาหรับเนื้อหาหลักที่ตอ้ งมุ่งสื่ อสารไปยังลูกค้าในแต่ละธุ รกิ จนั้น เน้นการให้ขอ้ มูลเพื่อเป็ นการเสริ มสร้าง
ความรู ้ ความเข้าใจ ในผลิตภัณฑ์อย่างโปร่ งใสและเปิ ดกว้าง การสร้างมุมมองให้เกิดการการวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ
เลือก สร้างกระบวนการ ช่องทางการสื่ อสารที่สามารถ ติดต่อระหว่าง ผูบ้ ริ โภค เพื่อรักษาความสัมพันธ์ต่อเนื่องใน
ระยะยาวมากกว่าระยะสั้น โดยใช้ กลยุทธ์การสื่ อสารใหม่ๆ ตลอดถึงแนวโน้มของรู ปแบบกิจกรรมพิเศษ การ
ประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และการใช้สื่อที่สามารถกระตุน้ พฤติกรรม การเป็ นผูน้ าหรื อกานดแนวโน้ม ในธุ รกิจ
เดียวกัน ตอบสนองความต้องการที่แท้จริ งของผูบ้ ริ โภค เป็ นความจาเป็ นอันท้ าทายสาหรับ ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น สามารถประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานด้านการสื่ อสารได้อย่างเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ในที่สุด
การสี่ อสารการตลาด โฆษณา ประชาสั มพันธ์ อีเวนต์ ดีดตัวรับมาตั้งแต่ กลางปี 2009
จากแนวโน้มภาพรวมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการตลาดด้วยการสื่ อสารทั้งปวง ได้เริ่ ม
ฟื้ นตัว และมีทิศทางที่ดีจากเดิมที่อยูใ่ นสภาพที่น่าเป็ นห่วงตั้งแต่กลางปี 2009ที่ผา่ นมา ทั้งนี้เป็ นที่เกิดจากการใช้
งบประมาณของภาครัฐ เป็ นส่ วนใหญ่ท้ งั การขับเคลื่อนโครงการสาคัญให้เกิดการรับรู ้ การชี้แจงนโยบาย ผลงานที่
มีมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาคเอกชน ต้องเร่ งทายอดขายในช่วงสิ นค้าและบริ การในช่วงปลายปี ถึงต้นปี
ผลจากแนวโน้มการฟื้ นตัวเศรษฐกิจ เป็ นปั จจัยสาคัญต่อ การใช้งบโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นอกจาก
ภาครัฐแล้วกลุ่มธุ รกิจที่เน้นด้านสื่ อสารการตลาดเข้ามาอย่างรุ นแรง เช่น ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ เริ่ มบุกกตลาด
สถาบันการเงิน กลุ่มธุ รกิจประกันชีวติ ธุ รกิจขายตรง อาหาร Fast Food และ Consumer Product ขณะที่หลายธุ รกิจ
อยูร่ ะหว่างรอดูท่าทีความเคลื่อนไหวทางการเมือง และทิศทางเศรษฐกิจ
สื่ อสารแบรนด์ 360 องศาและมัดใจลูกค้ าด้ วยยุทธศาสตร์ CRM
นอกเนือจากการเร่ งทาเป้ าหมาย หรื อยอดขายแล้ว การสื่ อสารสร้างแบรนด์แบบ 360 องศา ในทุก
รู ปแบบการสื่ อสาร นับเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิง่ ควบคู่ไปกับการทา สร้างระบบการพัฒนาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าใน
ระยะยาว นับเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นยิง่ สาหรับการแข่งขันในปี 2010 นัน่ คือทาให้ธุรกิจมีช่องทางสื่ อสารไปยังลูกค้า
เป้ าหมายได้มากที่สุด ทุกช่องทาง แล้วต้องมีกลยุทธมัดใจลูกค้าไว้ให้ได้ดว้ ย ขณะที่งานด้านประชาสัมพันธ์
สื่ อสารองค์กร การพัฒนาช่องทางการใช้สื่อดิจิทลั และการทาตลาดรู ปแบบ Green Marketing / การสื่ อสาร CSR
และการจัดการ เรื่ อง Brand Imageนับเป็ นแนวโน้มที่สาคัญที่ท้ งั กิจการข้ามชาติ และไทยต่างให้ความสนใจ
สภาวการณ์ และการคาดการณ์ เศรษฐกิจ การเปลีย่ นแปลงด้ านกลยุทธ์ การสื่ อสาร การตลาด ตลอดถึงกล
ยุทธ์ ในการเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่ านการประชาสั มพันธ์ กิจกรรมพิเศษ การโฆษณา และการเลือกใช้ สื่ออย่าง
เฉพาะเจาะจง เพือ่ ใช้ ในการวางแผนการสื่ อสารถือเป็ นกระบวนการทีจ่ าเป็ นทีส่ ุ ด ควบคู่กบั การจับตา และติดตาม

สถานการณ์ ท้งั ภายในและภาายนอกประเทศ แบบใกล้ ชิด เจาะลึก เกาะตึดทุกสถานการณ์ นับว่ าเป็ นแนวทางทีด่ ี
ทีส่ ุ ด สาหรับการบริหารองค์ กรท่ามกลางการเปลีย่ นแปลง ทีย่ ากแก่การคาดเดา สาหรับอนาคตอันใกล้นี้

......................................................................................................................................................................................
** ดร.พจน์ ใจชาญสุ ขกิจ
นักสื่อสารกลยุทธ์ แบบบูรณาการ

