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PART 1

ท�ำธุรกิจอย่ำงไรให้ได้ใจผู้บริโภคหัวดื้อ :  
กลยุทธ์ทฤษฎีผลักดันแห่งยุคดิจิทัล
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 01
  ท�ำไมยูทูบท�ำปุ่มกดข้ำมโฆษณำ : 

ก�ำเนิดผู้บริโภคหัวดื้อ

สำเหตุหน้ำแตกของบริษัทรถยนต์ฮุนได 
จำกกิจกรรมแข่งขันแต่งค�ำขวัญสี่วรรค 
	 เดือนพฤศจิกายน	 ค.ศ.	 2013	 กิจกรรมการตลาดบนเฟซบุ๊กของบริษัท 
รถยนต์ฮุนได	 (Hyundai)*	 ท�าให้บริษัทเสียหน้า	 เรื่องราวอันไม่คาดฝันม ี
รายละเอียดอยู่ว่า
	 บริษัทรถยนต์ฮุนไดในเกาหลีใต้	 ประกาศกิจกรรมแข่งขันแต่งค�าขวัญสี่
วรรคในเพจเฟซบุ๊กทางการเพื่อโปรโมตรถรุ่นใหม่	โดยตั้งเงื่อนไขว่า	ต้องใช้ชื่อ
รุ่นรถยนต์เจเนซิส	(Genesis)	แต่ละพยางค์เป็นค�าเริ่มต้นค�าขวัญแต่ละวรรค	
เจ้าของค�าขวัญไหนมีคนกดถูกใจมากที่สุดจะได้รับรางวัลเป็นบัตรก�านัลกาแฟ 
สตาร์บัคส์	 เล่าถึงตรงนี้ทุกท่านคงเห็นว่านี่เป็นการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียอย่าง
เฟซบุ๊กที่หลายบริษัทก็ท�าปกติ	 แต่ปัญหาเร่ิมเกิดเมื่อเพจฮุนไดโพสต์ตัวอย่าง
ค�าขวัญสี่วรรคเนี่ยสิ
	 ตัวอย่างค�าขวัญสี่วรรคจากเพจฮุนไดเกาหลีใต้แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า	
“เสี้ยวหน้าเธอพลันท�าผมตกหลุมรัก ดั่งเทพซุสเป่าสายลมโชยหา พลันรอยยิ้ม
ก็ผดุพราย บนใบหน้าอนัหล่อเหลาของผม”	อ่านอย่างไรกเ็ป็นตวัอย่างทีช่่างเลอืก
ค�ายกยอตัวเองจนคนอ่านอายแทน	 เป็นเพราะฮุนไดต้องการให้ผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก
เขียนสิ่งดี	ๆ 	ต่อสินค้าตน	พูดอีกอย่างคือ	บริษัทก�าหนด	“ค�าตอบ”	ที่ต้องการ
ไว้ก่อนแล้ว	และจัดกจิกรรมในรปูแบบทีบ่บีบงัคบัให้ผูบ้รโิภค	“ตอบโจทย์”	ตาม

*		Hyundai	(현대)	เป็นบริษัทรถยนต์ในเกาหลีใต้	อ่านออกเสียงว่า	“ฮยอนแด”	ตามภาษาเกาหลี
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ที่บริษัทเห็นชอบเท่านั้น
	 ปฏิกิริยาชาวเน็ตเป็นอย่างไรน่ะหรือครับ	 พวกเขาพากันถล่มคอมเมนต์ 
จิกกัดในเพจฮุนไดทันทีที่ประกาศกิจกรรม	 ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กรายหนึ่งคอมเมนต์
ค�าขวัญที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า	“น�้ำซึมเข้ำรถรุ่นเจเนซิสอีกแล้ว เออสิใครขับ
รถฮุนไดต้องเจอเรื่องแบบนี้ ขนำดขับชนด้วยอัตรำควำมเร็ว 80 กม.ต่อชั่วโมง
ถุงลมยังไม่ท�ำงำนเล้ย เชิญคุณลูกค้ำฮุนไดแก้ปัญหำตัวใครตัวมันนะ 
ครำ้บ”	 ซึ่งเป็นการเสียดสีข่าวอื้อฉาวที่รู้กันดีในเกาหลีใต้โดยตั้งชื่อคอมเมนต์นี้
ว่า	 “ซูตาเฟน�้าซึม* มีคนกด	 “ถูกใจ”	 คอมเมนต์นี้เยอะที่สุดก่อนถูกลบทิ้ง	 
แอดมินเพจฮุนไดคงคิดไม่ถึงว่าจะมีเสียงตอบรับท�านองนี้เกิดขึ้น
	 ถงึอย่างนัน้กย็งัมผีูใ้ช้งานเฟซบุก๊อกีจ�านวนมากโพสต์คอมเมนต์เป็นค�าขวญั
สี่วรรคค่อนแคะกิจกรรมโฆษณาของฮุนไดอย่างต่อเนื่อง	เช่น	“รางวัลกิจกรรม
ร่วมสนุกของเจเนซิส ตกลงให้แค่...กำแฟอเมริกำโนชืด ๆ  ของสตำร์บัคส์เนี่ยนะ 
ขี้ตืดบรม”	ค�าขวัญสี่วรรคมีแต่ข้อความล้อเลียนเป็นส่วนใหญ่	สุดท้ายกิจกรรม
โปรโมตครั้งนี้จึงล้มเหลวไม่เป็นท่า
	 วิธีจัดการคอมเมนต์แง่ลบของฮุนไดถือว่าน่าผิดหวัง	โดยยิ่งทางเพจไล่ลบ
คอมเมนต์ก็ยิ่งกระตุ้นให้เจ้าของคอมเมนต์ตามมาราวี	 แถมพอถึงวันหมดเขต	
ฮุนไดก็เลือกค�าขวัญสี่วรรคซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า	 “วันนี้ที่อยู่ร่วมเจเนซิส 
ยิ่งท�ำให้สุขใจ อยำกอยู่กับเธอเสมอ ฉันขอเลือกเจเนซิสไม่มีลังเล”
	 การลบค�าขวัญท่ีมีผู้กดถูกใจเยอะท่ีสุดแล้วเลือกค�าขวัญที่ตรงตามบริษัท
ต้องการ	ยิ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมอื่น	ๆ 	ของบริษัทฮุนไดต่อมาอีกหลายครั้ง	 
มีคนแคปหน้าจอค�าขวัญสี่วรรคที่เขียนเสียดสีฮุนไดได้ทันและโพสต์ต่อ	ๆ 	 กัน
ทั่วโลกออนไลน์	 ตามด้วยคอมเมนต์ส่วนใหญ่ท่ีรุมประณามวิธีจัดการของเพจ 
ฮุนได	 หากบริษัทฮุนไดเข้าใจจิตวิทยาหรือวัฒนธรรมยุคดิจิทัลสักนิด	 ก็คงไม่
เลือกวิธีนี้หรอกครับ

*		เป็นการเล่นค�าระหว่างค�าว่า	 “ซู”	 ที่แปลว่า	 “น�้า”	 กับรถยนต์รุ่นซานตาเฟ	 (Santa Fe)	 ของฮุนได 
ที่น�้ารั่วซึมเข้าห้องโดยสาร
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	 ท�าไมชาวเน็ตถึงจ้องโจมตีทั้งที่ฮุนไดแค่อยากได้ค�าขวัญอวยสินค้าตัวเอง
ด้วยเล่า	 เจ้าของคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่เคยหรือกระทั่งไม่สามารถซื้อรถ
รุ่นเจเนซิสมาขับด้วยซ�้า	 ฉะน้ันคงพูดไม่ได้ว่ากระแสต่อต้านเกิดจากความด้อย
คุณภาพของรถรุ่นนี้	
	 สาเหตุความล้มเหลวครั้งนี้คงเพราะฮุนไดจัดกิจกรรมโฆษณาโดยยังไม่
เข้าใจวัฒนธรรมยุคดิจิทัลและลักษณะนิสัยผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียดีพอ	 ซึ่งล้วน
ด�าเนินกจิกรรมบนพืน้ทีอ่อนไลน์เป็นหลกั	ถ้าลองมองในเชงิจติวทิยาวฒันธรรม
ด้วยมมุมองของผูบ้รโิภคยุคดิจทิลั	เราจะพบค�าตอบว่าท�าไมชาวเนต็จงึมปีฏกิริยิา
เป็นลบต่อกิจกรรมของฮุนได
	 ยังมีบริษัทอื่น	ๆ 	ที่ใช้วิธีบีบให้ชาวเน็ตท�าสิ่งที่บริษัทตีกรอบไว้ก่อนเหมือน
กิจกรรมแข่งแต่งค�าขวัญสี่วรรคของฮุนไดแล้วเกิดกระแสลบ	 เช่นตัวอย่าง 
การตลาดอนัล้มเหลวท่ีใช้แฮชแทก็	(Hashtag)	ในแคมเปญ	“#McDStories”	
ของแมคโดนัลด์	 (McDonald’s)	 ซึ่งกลายเป็นกรณีศึกษาที่นิยมอ้างอิงกัน	
แคมเปญนี้ค ่อนข้างคล้ายกับกิจกรรมโปรโมตรถรุ ่นเจเนซิสของฮุนได	 
แมคโดนลัด์เชญิชวนผูใ้ช้งานทวติเตอร์เขยีนประสบการณ์ดีงามต่อสนิค้าตนแล้ว
ติดแฮชแท็ก	#McDStories	ร่วมสนุกกัน
		 แมคโดนัลด์ยกตัวอย่างที่ดูจะก�าหนดค�าตอบตายตัวซึ่งบริษัทอยากได้ยิน
จากผู้บริโภค	 ข้อความตัวอย่างเป็นค�าชื่นชมบริษัทตนอย่างออกนอกหน้า	 เช่น	
“ที่ร้านแมคโดนัลด์	 คุณจะเห็นพนักงานของเราตั้งใจปรุงสุดยอดอาหารเลิศล�้า
เพื่อคุณ”	หรือ	“อารมณ์ดีทุกทีที่ไปร้านแมคโดนัลด์”	คล้ายเรียกร้องกลาย	ๆ 	ให้
ชาวทวิตเตอร์เขียนชมบริษัทของตนให้เป็นข้อความท�านองเดียวกัน
	 แคมเปญที่เรียกร้องให้ลูกค้าพูดในสิ่งที่บริษัทต้องการจนเกินงาม	ก่อเกิด
กระแสต่อต้านจากลกูค้าอย่างรนุแรง	ทันททีีเ่ริม่ท�าแคมเปญ	กม็ผีูค้นจ�านวนมาก
ทวิตจิกกัดแมคโดนัลด์แล้วติดแฮชแท็ก	 #McDStories	 กันครึกโครม	 เช่น	
“ฉันรู้สึกใกล้ตายทุกทีท่ีกินแฮมเบอร์เกอร์ของแมคโดนัลด์”	 “ผมของฉันจริง	ๆ 	
แล้วมีสีน�้าตาล	 แต่พอกินไก่ทอดของแมคโดนัลด์ก็เจอผมหงอก	 เลยเลิกกิน 
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ไก่ทอดเจ้านีแ้ล้ว”	จนแมคโดนลัด์ต้องขอยกเลกิแคมเปญนีใ้นอกีสองชัว่โมงต่อมา
	 ตัวอย่างจากฮุนไดกับแมคโดนัลด์เป็นรูปแบบความผิดพลาดเดียวกันกับ
อกีหลายบรษิทัในยคุดจิทิลั	ในยคุดจิทิลักจิกรรมการตลาดควรแตกต่างจากเดมิ	
ส่ิงส�าคญัคอืท�าความเข้าใจจติวิทยาผูบ้รโิภคว่าพวกเขาจะคดิและมปีฏกิริยิาอย่างไร	
หากไม่เข้าใจว่าวัฒนธรรมดิจิทัลแบบไหนส่งอิทธิพลต่อคนยุคนี้	 เห็นทีจะสร้าง
กลยุทธ์การตลาดให้ประสบความส�าเร็จได้ยากครับ

ก�ำเนิดผู้บริโภคหัวดื้อ
	 เห็นได้ชัดว่าในยุคดิจิทัลหากบริษัทยิ่งใช้วิธีบงการหรือบังคับ	ผู้บริโภคจะ
ยิง่ต่อต้านและปฏบิตัติวัตรงข้ามกบัท่ีบรษิทัต้องการ	หากผูบ้รโิภครูส้กึว่าถกูบรษิทั
บงการให้ท�าสิ่งที่บริษัทก�าหนด	ก็จะยิ่งแข็งข้อมากขึ้น
	 ความรู้สึกอยากแสดงพฤติกรรมต่อต้านเมื่อถูกบีบบังคับนั้น	เป็นปฏิกิริยา
ทางจิตที่มนุษย์ตอบสนองเมื่อรู้สึกว่าอิสรภาพตนถูกลิดรอนหรือถูกคุกคาม	
(Psychological	 reactance)	 เช่น	ทันทีที่กฎหมายห้ามดื่มสุราถูกบัญญัติ
ใช้ในสหรฐัอเมรกิา	ปรมิาณบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์องประชาชนกลบัเพิม่
สูงกว่าเดิม	 ถ้าเช่นนั้นเราจะเข้าใจจิตวิทยาของผู้บริโภคหัวขบถที่พร้อมต่อต้าน
บริษัทได้อย่างไร
	 ค.ศ.	 2014	ส�านักข่าวบีบีซ	ี (BBC	News)	ส�ารวจจิตวิทยาวัฒนธรรม
ดิจิทัลจากคนทั่วไปจ�านวน	18,000	คน	มีผู้ตอบว่า	อินเทอร์เน็ตท�ำให้พวกเขำ
รู้สึกเป็นอิสระสูงถึง 67 เปอร์เซ็นต	์ มีหลายเหตุผลที่โลกดิจิทัลท�าให้ผู้คนรู้สึก
ว่าตัวเองมีอิสระมากขึ้น	ดังนี้
 1  ผลจำกกำรไม่ระบุตัวตน (Effects of Anonymity)	นักจิตวิทยา
อธิบายว่า	 คนเราไม่ต้องติดต่อโดยเจอหน้ากันตรง	ๆ 	 (face	 to	 face)	 บน 
โลกออนไลน์	 ผู้บริโภคปิดบังตัวตนของพวกเขาได้ภายใต้ชื่อสมมติ	 ลักษณะ
จิตวิทยานี้ส่งผลให้คนเรารู้สึกว่าตัวเองมีอิสระมากขึ้น
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 2  พัฒนำกำรของอินเทอร์เน็ตท�ำให้อ�ำนำจย้ำยจำกบริษัทสู่มือผู้บริโภค 
อ�านาจในโลกปัจจบัุนเกดิจากข้อมลู	กล่าวคอื	ต้นธารแห่งอ�านาจขึน้อยูก่บัว่าใคร
ถือครองข้อมูลมากกว่าและควบคุมข้อมูลที่มีสู่ทางท่ีตนต้องการได้หรือไม่	
อินเทอร์เน็ตก่อก�าเนิดออนไลน์แพลตฟอร์มดิจิทัลให้ผู้บริโภคมีอ�านาจท่ีจะท้ัง
วจิารณ์และบอกต่อคอนเทนต์ของบริษทั	หรอืกระทัง่สร้างแล้วเผยแพร่คอนเทนต์
เสียเอง
	 ก่อนที่แพลตฟอร์มต่าง	ๆ 	ในอินเทอร์เน็ตซึ่งยกผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางจะ
ขยายความนิยม	ลักษณะคอนเทนต์ส่วนใหญ่จะส่งต่อทางเดียว	คือจากบริษัท
สู่ผู้บริโภค	 เช่น	 ก่อนการมาถึงของอินเทอร์เน็ต	 โฆษณาที่บริษัทท�านั้นจะ 
เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ไปยังผู้บริโภค
	 บริษัทจึงเป็นผู้สร้างวิธีสื่อสาร	ผู้บริโภคเป็นคนเสพสาร	บริษัทอาจยกเลิก
การเผยแพร่ได้ทันทีหากเสียงตอบรับโฆษณาไม่ดีนัก	 แต่การปรับแก้หรือสร้าง
โฆษณาตัวใหม่ย่อมใช้เงินทุนกับเวลามาก	 ลักษณะเด่นของกิจกรรมการตลาด
เดมิจงึเป็นรูปแบบถ่ายทอดคอนเทนต์ซึง่มคีณุภาพได้มาตรฐานให้ตรงประสทิธภิาพ
มากกว่าจะปรับเปลี่ยนให้ฉับไวตามปฏิกิริยาผู้บริโภค
	 เช่นนี้แล้ว	การสร้างคอนเทนต์ด้วยการตลาดแบบเดิมของบริษัท	จึงไม่ใช้
โครงสร้างท่ีกระตือรือร้นจะสื่อสารกับผู้บริโภค	 ทว่าในยุคดิจิทัลนั้น	 เส้นค่ัน
ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคเลือนรางลง	 ผู้บริโภครับสารโฆษณาของบริษัทก็จริง	
แต่ก็สามารถแชร์โฆษณาตัวนั้นลงเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมค�าวิจารณ์และพูดคุยกับ
คนอื่น	ๆ 	อีกทอดหนึ่งได้
	 ยกตัวอย่างเช่น	 ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กรายหนึ่งคิดว่าโฆษณาบัตรเครดิตของ 
บริษัทฮุนไดจ้างดารา	“ทอม	ฮาร์ดี	(Tom	Hardy)”	ไปอย่างสูญเปล่า	เขาจึง
แชร์โฆษณาตัวนั้นลงเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมโพสต์ความเห็นว่า	 “ไม่รู้ฮุนไดอยาก
บอกอะไรกันแน่	อุตส่าห์จ้างดาราค่าตัวแพงทั้งที	คนดูก็ไม่เข้าใจสารในโฆษณา
อยู่ดี”	โพสต์ดังกล่าวจะก่อเกิดแรงกระเพื่อมแบบเฟรมิง*	ในแง่ลบ	ซึ่งมีโอกาส

*		Framing	คือการสร้างชุดข้อมูลบางอย่างเพื่อตีกรอบความคิดคนอื่น


