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                ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงในหลายดา้นทั้งภายนอกและภายในประเทศ ท่ามกลางความ
เคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท่ียากต่อการคาดการณ์ ต่างท าใหทุ้กองคก์รแสวงหาแนวทางการ
จดัการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองตอบเป้าหมายขององคก์รและธุรกิจ ส าหรับการปรับตวัเพื่อความ
อยูร่อดใหย้าวนานและต่อเน่ือง 
เศรษฐกจิโลกไม่ต่างกบัคนทีเ่พิง่ฟ้ืนไข้              
                สถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ีตกต ่าอยา่งหนกัท่ีผา่นมา  ไดส้ร้างความเสียหายไม่เพียงแต่อเมริกา  ตน้ตอ
ของปัญหา แต่ยงัลุกลามไปยงักลุ่มประเทศอ่ืนๆ ทั้งยโุรปและเอเชีย หลายประเทศ ซ่ึงต่างมีบทบาทในเวทีการคา้
การลงทุนของโลก ผลกระทบเป็นลูกโซ่ผา่นทั้งภาคการเงินและภาคเศรษฐกิจ ส่งผลใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจทัว่
โลกตอ้งเผชิญกบัภาวะถดถอยอยา่งรุนแรง 
                ขณะเดียวกนั ประเทศไทย ซ่ึงมีปัจจยัการเมืองรุมเร้าท่ีคุกรุ่น ขาดภูมิตา้นทาน ก็เป็นประเทศหน่ึงท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ทั้งน้ีเพราะไทยพึ่งพาภาคส่งออกเป็นตวัจกัรส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 
การท่ีประเทศคู่คา้ตอ้งเผชิญกบัปัญหาทางเศรษฐกิจ แน่นอนวา่ภาคส่งออกยอ่มกระทบ  
                ปี 2010 จึงนบัวา่เป็นช่วงเวลาอนัส าคญัส าหรับการหนัมาทบทวนยทุธศาสตร์ดา้นต่างๆ เป็นการเร่งด่วน 
เพื่อใหก้ารคา้การลงทุนของประเทศเดินหนา้ต่อไปได ้และพร้อมฝ่าฟันกบัความทา้ทายใหม่ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนหลงัจาก
เศรษฐกิจโลกกลบัมาฟ้ืนตวั  ขณะท่ีประเทศเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะจีน อินเดียและประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชีย 
ตลอดจนประเทศในตะวนัออกกลางสามารถประคองตวัไดค้่อนขา้งดี สถานการณ์เช่นน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ศูนยก์ลาง
ทางเศรษฐกิจของโลกก าลงัเปล่ียนถ่ายจากโลกตะวนัตกมาสู่โลกตะวนัออกชดัเจนข้ึนเป็นท่ีแน่นอนวา่ ทิศทาง
การคา้และการลงทุนของไทยในปี 2010จะไดมี้การปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง  
  
 

สร้างจุดแข็งในตลาดโลกทีต้่องแข่งทั้งปริมาณและคุณภาพ 
                   อยา่งไรก็ตามภาพรวมของการการลงทุนในปี 2010  มีปัจจยัท่ีทา้ทายผูบ้ริหารองคก์รอยูร่อบดา้น 
โดยเฉพาะการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ ทั้งอเมริกา  ยโุรป และเอเชีย ท่ียงัคงมีความไม่แน่นอนสูง นโยบายเศรษฐกิจ
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หลงัจากน้ีจะมีผล ต่อการก าหนดทิศทางเศรษฐกิจและการคา้ของโลก ตน้ทุนราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึน 
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐท่ีอ่อนตวั ขณะท่ีความผนัผวนของเงินบาทไดแ้ขง็ค่าข้ึน  ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิง
ก าหนดทิศทางการคา้การลงทุนท่ีส าคญัยิง่ท่ีตอ้งจบัตามองอยา่งใกลชิ้ด 
                    การแสวงหาตลาดใหม่ท่ียงัขาดแคลนสินคา้และบริการยงัมีอีกมาก ท่ีตอ้งการสินคา้ ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ขณะท่ีคู่แข่งยงัมีไม่มากนกั ขณะท่ีไทยมีความพร้อมหลายดา้นในการเขา้ไปเจาะตลาดท่ีมีศกัยภาพ 
โดยเฉพาะในเอเชีย โดยอาศยัขอ้ไดเ้ปรียบเร่ืองท าเลท่ีตั้งท่ีอยูใ่กลก้นั รวมถึงความสามารถในการผลิตของไทยมี
ขนาดใหญ่และมีความหลากหลายเพียงพอท่ีท าใหเ้กิดการผลิตอยา่งครบวงจร มีการปรับกลยทุธ์ท่ีตอ้งเนน้การเจาะ
ตลาดรายประเภทตามกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  (Market Segmentation) มากยิง่ข้ึน  เช่น กลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีเวลานอ้ย
ตอ้งการความสะดวกสบาย  กลุ่มผูป้กครองท่ีมีความห่วงใย บุตรหลาน กลุ่มผูสู้งอายท่ีุตอ้งการประโยชน์ต่อสุขภาพ
และความปลอดภยั มัน่คงในชีวติ เป็นตน้  
ทศิทางเศรษฐกจิไทยมีแนวโน้มดีขึน้ด้วยเง่ือนไขซ ้าซาก หากไม่มีความรุนแรงทางการเมือง 

                   จากประเมินแนวโนม้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยปี ดว้ยการ วเิคราะห์สถานการณ์ทั้งนโยบายของ
ภาครัฐ  ค่าเงิน  อตัราดอกเบ้ีย ความเคล่ือนไหวของตลาดทุน และทิศทางภาคอุตสาหกรรม ผนวกกบัสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกฟ้ืนตวั แต่ยงัตอ้งเผชิญปัญหาความเส่ียงของฐานะทางการคลงัในประเทศอุตสาหกรรมชั้นน า ตลาด
การเงินมีความผนัผวนสูงจากสภาพคล่องส่วนเกิน 
                    โดยคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจไทยปี 2010จะดีข้ึนจาก ภาค การท่องเท่ียว  การขยายตวัทางลงทุน
ภาคเอกชน ภาคอสังหาริมทรัพย ์โอกาสของภาคส่งออก ขณะท่ีตน้ทุนทั้งดา้นแรงงาน ดอกเบ้ียและน ้ามนัมี
แนวโนม้สูงข้ึน นโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐส่วนใหญ่เนน้นโบายแบบประชานิยม ไปพร้อมๆ กบัการเมืองท่ียงั
ขาดเสถียรภาพท่ีเป็นปัญหาใหญ่  อยา่งไรก็ตามตอ้งยอมรับวา่ ผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจมากกวา่ปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ คือ ความไม่มีเสถียรภาพของการเมือง ความรุนแรงทางการเมืองและยงัเป็นทางตนัของปัญหาท่ีไร้ทางแก้
แต่ส่งผลต่อการพฒันาและสร้างความเติบโตใหก้บัประเทศต่อไป  
รัฐบาลควรเน้นมาตรการแก้ไขพืน้ฐานทางเศรษฐกจิทั้งระยะยาวมากกว่าระยะส้ัน  
                 ในส่วนของรัฐบาลน้ัน ควรให้ความสนใจต่อในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกจิทีเ่ป็นมาตรการทีเ่น้นแก้ไข
พืน้ฐานทางเศรษฐกจิในระยะยาวมากกว่าระยะส้ัน เน่ืองจาก ผลกระทบระยะส้ันจา กวกิฤติการณ์เศรษฐกจิโลกเร่ิม
คลีค่ลายไปบ้างแล้ว การวางโครงสร้างเพือ่รองรับจึงมีความจ าเป็น ด้วยการหาแนวทางสร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกจิและการเมือง เพือ่การอยู่รอดและเติบโตอย่างยัง่ยนืได้มากว่าการกระตุ้นทีท่ าได้แบบช่ัวคร้ังช่ัวคราว 
กลยุทธการตลาดปี 2010  
               กลยทุธ์การตลาด ในปี 2010 นั้น จะเนน้ตอบสนองรูปแบบ การด าเนินชีวติผูบ้ริโภค ดว้ยการให้
ความส าคญักบัการเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่าง  ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่ง
ใกลชิ้ด เพื่อปรับตวัและสร้างความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง  กลยทุธ์การส่ือสารใหม่ๆ อาทิ การตลาดเชิงสัมพนัธ์ภาพ 
(Relationship Marketing) การตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication) การตลาดเพื่อสังคม 
(Socially Responsible Marketing)  การตลาดเชิงรุก (Proactive Marketing) และ การตลาดภายในองคก์ร (Internal 
Marketing)  ขณะท่ีการแข่งขนัในการตลาดระดบัประเทศ ระดบัประเทศการวางต าแหน่ง สินคา้และก าหนดจุดยนืท่ี



ชดัเจนของ Brand  (Brand Position) ท่ีใหม้ากข้ึน โดยใชค้วามคิดเชิงสร้างสรรคผ์สมผสานกบัจุดเด่น ทั้งในเชิง
วฒันธรรม วตัถุดิบ ทกัษะ ความช านาญ และเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สามารถใชเ้ป็นจุดแข็ง เพื่อสอดรับกบัการขยายตวั
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค ์(Creative Industry) จะมีบทบาทมากข้ึนในการขบัเคล่ือนการคา้ระหวา่งประเทศ  
 

ศึกษาผู้บริโภค  เพือ่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีแ่ท้จริง 
               ส าหรับเน้ือหาหลกัท่ีตอ้งมุ่งส่ือสารไปยงัลูกคา้ในแต่ละธุรกิจนั้น เนน้การใหข้อ้มูลเพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจ ในผลิตภณัฑอ์ยา่งโปร่งใสและเปิดกวา้ง   การสร้างมุมมองใหเ้กิดการการวเิคราะห์ ตดัสินใจ
เลือก สร้างกระบวนการ ช่องทางการส่ือสารท่ีสามารถ ติดต่อระหวา่ง ผูบ้ริโภค เพื่อรักษาความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองใน
ระยะยาวมากกวา่ระยะสั้น  โดยใช ้กลยทุธ์การส่ือสารใหม่ๆ ตลอดถึงแนวโนม้ของรูปแบบกิจกรรมพิเศษ การ
ประชาสัมพนัธ์ การโฆษณา และการใชส่ื้อท่ีสามารถกระตุน้พฤติกรรม  การเป็นผูน้ าหรือก านดแนวโนม้ ในธุรกิจ
เดียวกนั ตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค เป็นความจ าเป็นอนัท้าทายส าหรับ ความเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึน  สามารถประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงานดา้นการส่ือสารไดอ้ยา่งเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดใ้นท่ีสุด 
การส่ีอสารการตลาด โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ อเีวนต์ ดีดตัวรับมาตั้งแต่กลางปี 2009 
               จากแนวโนม้ภาพรวมอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนการตลาดดว้ยการส่ือสารทั้งปวง ไดเ้ร่ิม
ฟ้ืนตวั และมีทิศทางท่ีดีจากเดิมท่ีอยูใ่นสภาพท่ีน่าเป็นห่วงตั้งแต่กลางปี 2009ท่ีผา่นมา ทั้งน้ีเป็นท่ีเกิดจากการใช้
งบประมาณของภาครัฐ เป็นส่วนใหญ่ทั้งการขบัเคล่ือนโครงการส าคญัใหเ้กิดการรับรู้  การช้ีแจงนโยบาย ผลงาน ท่ี
มีมาอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีภาคเอกชน ตอ้งเร่งท ายอดขายในช่วงสินคา้และบริการในช่วงปลายปี ถึงตน้ปี 
                ผลจากแนวโนม้การฟ้ืนตวัเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัส าคญัต่อ การใชง้บโฆษณา ประชาสัมพนัธ์   นอกจาก
ภาครัฐแลว้กลุ่มธุรกิจท่ีเนน้ดา้นส่ือสารการตลาดเขา้มาอยา่งรุนแรง  เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์เร่ิมบุกกตลาด 
สถาบนัการเงิน กลุ่มธุรกิจประกนัชีวติ ธุรกิจขายตรง อาหาร Fast Food และ Consumer Product ขณะท่ีหลายธุรกิจ 
อยูร่ะหวา่งรอดูท่าทีความเคล่ือนไหวทางการเมือง และทิศทางเศรษฐกิจ 
ส่ือสารแบรนด์ 360 องศาและมัดใจลูกค้าด้วยยุทธศาสตร์ CRM 
                   นอกเนือจากการเร่งท าเป้าหมาย หรือยอดขายแลว้   การส่ือสารสร้างแบรนดแ์บบ 360 องศา ในทุก
รูปแบบการส่ือสาร นบัเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งยิง่ ควบคู่ไปกบัการท า สร้างระบบการพฒันาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ใน
ระยะยาว นบัเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นยิง่ส าหรับการแข่งขนัในปี 2010 นัน่คือท าใหธุ้รกิจมีช่องทางส่ือสารไปยงัลูกคา้
เป้าหมายไดม้ากท่ีสุด ทุกช่องทาง แลว้ตอ้งมีกลยทุธมดัใจลูกคา้ไวใ้หไ้ดด้ว้ย ขณะท่ีงานดา้นประชาสัมพนัธ์  
ส่ือสารองคก์ร การพฒันาช่องทางการใชส่ื้อดิจิทลั และการท าตลาดรูปแบบ Green  Marketing / การส่ือสาร CSR 
และการจดัการ เร่ือง Brand Imageนบัเป็นแนวโนม้ท่ีส าคญัท่ีทั้งกิจการขา้มชาติ และไทยต่างใหค้วามสนใจ   
 

              สภาวการณ์และการคาดการณ์เศรษฐกจิ การเปลีย่นแปลงด้านกลยุทธ์การส่ือสาร การตลาด ตลอดถึงกล
ยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านการประชาสัมพนัธ์ กจิกรรมพเิศษ การโฆษณา และการเลอืกใช้ส่ืออย่าง
เฉพาะเจาะจง เพือ่ใช้ในการวางแผนการส่ือสารถือเป็นกระบวนการทีจ่ าเป็นทีสุ่ด  ควบคู่กบัการจับตา และติดตาม



สถานการณ์ทั้งภายในและภาายนอกประเทศ แบบใกล้ชิด เจาะลกึ เกาะตึดทุกสถานการณ์ นับว่าเป็นแนวทางทีด่ี
ทีสุ่ด ส าหรับการบริหารองค์กรท่ามกลางการเปลีย่นแปลง ทีย่ากแก่การคาดเดา ส าหรับอนาคตอนัใกล้นี ้
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** ดร.พจน์ ใจชาญสุขกจิ 
                                                              นักส่ือสารกลยุทธ์แบบบูรณาการ 

 


