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บทคัดย่อ
การศึ กษาผูบ้ ริ โภคยุค 4.0 ทาให้เกิ ดความเข้าใจเกี่ ยวกับ ลักษณะของผูบ้ ริ โภคที่ เปลี่ ยนแปลงไปจาก
แนวคิ ดการตลาดยุค 1.0, ยุค 2.0 และ ยุค 3.0 จากการเป็ นฝ่ ายรั บข้อเสนอ คอยรับสิ นค้าหรื อบริ การจากผูผ้ ลิ ต
เจ้าของแบรนด์ แบบ “Passive Consumer” มาเป็ นผู ้คิ ด ผูร้ ่ วมสร้ างและเสนอด้ว ยมื อ ตัว เอง ในลักษณะของ
Prosumer ที่ เป็ นฝ่ ายรุ ก “Active Prosumer” ผูบ้ ริ โภคต้องการร่ วมสร้าง (Co-creation) และแบ่งปั นความเป็ นมือ
อาชีพ (Professional) มีความกระตือรื อร้นในการนาเทรนด์ (Proactive) แสวงหาสิ่ งใหม่ให้ตวั เองตลอดเวลา
(Producer) ด้วยการสร้างขึ้นใหม่ดว้ ยตนเอง และหาคาตอบในทุกคาถามด้วยตัวเองผ่านเครื่ องมือบนสื่ อออนไลน์
ทุกชนิ ด (Progressive) ส่ วนการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคอาศัยกลยุทธ์การมอบอรรถประโยชน์และสร้างความเกี่ ยวพันกับ
ผูบ้ ริ โภค การดาเนิ นธุ รกิ จด้วยการคิดดี ทาดี เพื่อสังคมส่ วนรวม การสร้ างปฏิ สัมพันธ์ และการร่ วมสร้าง (CoCreation) และการบริ หารจัดการความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายโดยอาศัย CRM System เพื่อการ
สร้างความสาเร็ จให้เกิดขึ้นกับแบรนด์
คาสาคัญ: ผูบ้ ริ โภค 4.0 , การเข้าถึง, การร่ วมสร้าง, แบรนด์

ABSTRACT
The objectives of this study are : to understand the prosumer in this era and to create strategies for
reaching the prosumer. The study shows the consumer don’t want to be the passive consumers , but the want
to be the active prosumer instate. They have characteristics of prosumer 4.0 such as Co-creation, Proactive,
Producer, Professional and Progressive. The strategies to reach the prosumer and build brand are setting
benefit and make it relevant to prosumer , make good for society that is good for business and brand,
interactive and co-creation and CRM to manage customer relationship, including the data and information
associated with them.
KEYWORDS: Consumer 4.0, Prosumer, Co-creation, Branding
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1. บทนา
การศึ กษาผูบ้ ริ โภคและการสร้ างความรั กภักดี ให้เกิ ดขึ้ น ต่อแบรนด์และองค์กรเจ้าของแบรนด์ เป็ น
สิ่ งจาเป็ นและมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็ จของธุ รกิ จและการตลาด มีปรมาจารย์ดา้ นการตลาดกล่าวว่า
“ผูบ้ ริ โภคและลูกค้านั้นก็คือธุรกิจ” รวมทั้ง แซม วอลตัน บิดาแห่ งการค้าปลีก ประธานผูก้ ่อตั้ง Walmart พูดไว้วา่
“ลูกค้าคือเจ้านายที่แท้จริ ง และเขาสามารถไล่ทุกคนในบริ ษทั ตั้งแต่ตาแหน่งประธานบริ ษทั ลงมาทั้งหมดออกจาก
ตาแหน่งได้ โดยการไปอุดหนุนบริ ษทั อื่นๆแทน”
ผูบ้ ริ โภคในยุค 4.0 แตกต่างจากผูบ้ ริ โภคตามแนวคิดการตลาดยุค 1.0 เป็ นยุคที่ การตลาดยึดสิ นค้าเป็ น
สาคัญ “The Product Centric Era” เน้นการลดต้นทุนการผลิตให้ต่าที่สุด และขายในราคาถูกเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคลูกค้า
จานวนมากซื้อได้ ยุคนี้เป็ นยุคทองของผูผ้ ลิต ผูข้ าย คุณค่าที่เน้นคือ Functional Value
ส่วนแนวคิดการตลาดยุค 2.0 เป็ นยุคการตลาดเน้นความสาคัญของผูบ้ ริ โภค “The Customer-Oriented
Era” เน้นในการตอบสนองความต้องการที่ หลากหลายของผูบ้ ริ โภคแต่ละส่ วนตลาด เกิ ดสิ นค้าหรื อบริ การให้
เลือกมากมาย
แนวคิดการตลาดยุค 3.0 มองผูบ้ ริ โภคในฐานะมนุษย์ที่มีความคิด จิตใจ และจิตวิญญาณ เน้นการ
ขับเคลื่อนด้วยค่านิยม “The Values-Driven Era”
ซึ่งการศึกษาวิเคราะห์ผบู ้ ริ โภคที่แบรนด์คาดหวังเป็ นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายจะทาให้การวางแผนการตลาด
และการสื่ อสารแบรนด์เพื่อให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายเกิดประสิ ทธิ ภาพ สามารถก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป้ าหมาย และทาให้แบรนด์สามารถครอบครองใจของผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายในตลาดเหนื อคู่แข่งขัน การเข้าใจ
และเข้าถึงผูบ้ ริ โภคอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะผูบ้ ริ โภคในยุค 4.0 ที่ไม่ใช่เป็ นเพียงผูซ้ ้ือหรื อผูใ้ ช้สินค้าที่มีลกั ษณะเพียง
แค่ “Consumer” แต่เหล่าผูบ้ ริ โภคดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ น “Prosumer” เปลี่ยนจากการเป็ นฝ่ ายซื้อสิ นค้าตามที่ผผู ้ ลิต
นาออกมาป้ อนตลาดแบบเป็ นฝ่ ายรับ "Passive Consumer" มาเป็ นลูกค้าที่กระตือรื อร้นในการออกแบบสิ นค้าและ
บริ การที่เหมาะกับตัวเอง เสมือนเป็ นฝ่ ายรุ กแบบ "Active Prosumer"
นอกจากนั้นความต้องการและพฤติกรรมในฐานะผูบ้ ริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงตามนวัตกรรมเทคโนโลยี
การสื่ อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สื่อออนไลน์และเครื อข่ายสื่ อสังคม ดังนั้นการเข้าใจและเข้าถึงผูบ้ ริ โภคยุค
4.0 จึงเป็ นประโยชน์ต่อแบรนด์ในการวางแผนตอบสนองผูบ้ ริ โภคกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายอย่างถูกคน ถูกใจ ถูกที่
และถูกเวลา

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อเข้าใจลักษณะของผูบ้ ริ โภคยุค 4.0 ที่มีความเป็ น Prosumer
(2) เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคยุค 4.0 และการบริ หารความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคยุค 4.0

3. การเข้ าใจผู้บริ โภคยุค 4.0
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่ อสาร ทาให้ไร้พรมแดนในการกีดกั้นการไหลของข้อมูลข่าวสาร
ผูบ้ ริ โภคสามารถค้นหาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า ผ่านช่องทางสื่ อออนไลน์ ซึ่ งแตกต่างจากเดิมที่ผบู ้ ริ โภคไม่
ใส่ ใจในเรื่ องการหาข้อมูล การศึ กษาทาความเข้าใจผูบ้ ริ โภคจากผลการวิจยั ผูบ้ ริ โภคยุค 4.0 บางส่ วนของ Asia
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Insight Study 2016 by INTAGE และ สานักนโยบายและแผน สานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู ้ (องค์การ
มหาชน) และ บทความเกี่ยวกับ Prosumer ในสื่ อเอกสารต่างๆ ก่อให้เกิดมุมมองในการเข้าใจผูบ้ ริ โภคยุค 4.0 ดังนี้
3.1 ผูบ้ ริ โภคสนใจการสื่ อสารรู ปแบบใหม่ๆผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และสร้างเนื้ อหาสารของ
ตนผ่านสื่ อที่เปิ ดเสรี ให้บริ การฟรี ต่างๆ
3.2 ผู ้บ ริ โ ภคมี ล ัก ษณะเป็ นกบฏ (Rebellion) ชอบลองของใหม่ ไม่ ค่ อ ยมี ค วามภัก ดี ม ากเช่ น เดิ ม
ผูบ้ ริ โภคมีความซับซ้อนขึ้น มีความอดทนต่าลง และพร้อมที่จะเปลี่ยนใจทุกเมื่อ
3.3 แนวโน้มในเรื่ องความแตกต่างด้านเพศน้อยลง คือ มีความเสมอภาค และทัดเทียมระหว่างหญิงชาย
3.4 ระดับการศึกษาของผูบ้ ริ โภคสู งขึ้น มีความฉลาด ทาห้ Brand Loyalty ลดลง และเกิดความรู ้สึกใน
ความแตกต่างระหว่างแบรนด์ลดต่าลง
3.5 ผูบ้ ริ โภคต้องการมากที่ สุดในการที่ จะสร้างสมการชี วิตที่ สมบู รณ์ ให้ได้คือ เรื่ องงาน ครอบครั ว
ความสุขและความบันเทิงส่ วนตัว (Triangle of Success) มองการสร้างความสมดุลระหว่างชีวติ การทางานกับชีวิต
ส่วนตัวมากกว่าค่าตอบแทน
3.6 ผูบ้ ริ โภคใส่ใจในสุขภาพ (Health Conscious)
3.7 ผูบ้ ริ โภคมองแบรนด์วา่ ไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกอย่าง แต่เป็ นการยอมรับแบรนด์ที่มีความรับผิดชอบ
รู ้จกั ขอโทษเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น และทาด้วยความจริ งใจ
3.8 ผูบ้ ริ โภคจะค้นหาความจริ งจากสิ่ งที่แบรนด์สื่อสาร กรณี ที่สงสัยสิ่ งที่แบรนด์กา้ วอ้าง โดยทาตัวเป็ น
นักสื บขุดคุย้ ความจริ งมานาเสนอ และอาจก่อให้เกิดกระแสบนโลกออนไลน์
3.9 ผู ้บ ริ โ ภคต้อ งการร่ ว มสรรค์ส ร้ างและแบ่ ง ปั น โดยเปลี่ ย นจากสิ่ ง ที่ ท าเพื่ อ ขายผู ้บ ริ โ ภค (To
Consumer) เป็ นแบรนด์ที่ผลิตสิ นค้าร่ วมกับผูบ้ ริ โภค (With Consumer) คือผูบ้ ริ โภคมีส่วนในการ Co-creation
3.10 ผูบ้ ริ โภคกาหนดนิ ยามให้กบั วิถีการดาเนิ นชี วิตของตนเอง สร้าง Life Stories ของตนเอง เป็ น Art
of Living แทนที่ จะดาเนิ น ชี วิตคล้อ ยตามวิถีชีวิตและแบบแผนแบบเดิ มๆ หรื อ การสร้าง Crowd culture โดย
ผูบ้ ริ โภคจะสร้างวัฒนธรรมใหม่ ๆ ขึ้นเองอยูเ่ สมอ ไม่มีแบบแผน และไม่จาเป็ นต้องสื บทอดต่อ ๆ กันมา แต่เป็ น
ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ผบู ้ ริ โภคสร้างขึ้นเอง
นอกจากนั้นจากงานวิจยั ของบริ ษทั INTAGE ยังพบผูบ้ ริ โภคในยุค 4.0 มีลกั ษณะดังนี้
 Proactive มีความกระตือรื อร้นในการนาเทรนด์ ต้องรู ้เรื่ องสาคัญๆเป็ นคนแรกๆ ไม่อยูน่ ิ่ งเฉย
ต่อการหาคาตอบที่ไม่รู้อยูต่ ลอดเวลาโดยการใช้สื่อออนไลน์คน้ หาคาตอบ
 Producer เสาะแสวงหาสิ่ งใหม่ให้ตวั เองตลอดเวลา เพื่อให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ่ งใหม่ ๆ บน
โลกเสมอ และอาจลงมือทาหรื อสร้างขึ้นใหม่ดว้ ยตนเอง
 Professional ผูบ้ ริ โภคมีความเป็ นมืออาชีพ ฉลาด รอบรู ้ ไม่รอให้ใครมาบอกอะไร เชื่อตัวเอง
และกลุ่มคนบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์มากกว่าแบรนด์
 Progressive หาคาตอบในทุกคาถามด้วยตัวเองผ่านเครื่ องมือออนไลน์ทุกชนิด พร้อมตั้งคาถาม
เสมอ ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ และขยันหาคาตอบ
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จากการศึ กษาผูบ้ ริ โภคดังกล่าวทาให้เกิ ดความเข้าใจและเห็ นแง่มุมที่ สามารถนามาหาวิธีการที่ เข้าถึ ง
ผูบ้ ริ โภคยุค 4.0 ที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะเป็ นประโยชน์ต่อการกาหนดกลยุทธ์และ
เครื่ องมือการสื่ อสารสร้างความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคอย่างตรงเป้ าหมาย

4. กลยุทธ์ การเข้ าถึงผู้บริ โภค
ความสาเร็ จของแบรนด์และธุ รกิจมีปัจจัยจากตัวแปรที่ สาคัญคือผูบ้ ริ โภค และในยุคของผูบ้ ริ โภคที่ มี
ลักษณะเป็ น Active Prosumer ต้องอาศัยกลยุทธ์การเข้าถึงที่สอดคล้องกับผลวิจยั ที่คน้ พบมาของสานักต่างๆ ดังนี้
4.1 กลยุทธ์มอบอรรถประโยชน์และสร้างความเกี่ยวข้องแบรนด์กบั ผูบ้ ริ โภค
แบรนด์ ที่ ค นรั ก ไม่ ไ ด้ ม าจากภาพลัก ษณ์ แ บรนด์ (Brand Image) หรื อ แก่ น ของแบรนด์ (Brand
Substance) เท่านั้น แต่มาจากความเกี่ยวข้องของผูบ้ ริ โภค (Consumer Relevancy) สามารถเชื่อมโยงและนาเสนอ
ประโยชน์อะไรบ้างที่มอบให้กบั ผูบ้ ริ โภคกลุ่มลูกค้า สร้างความเกี่ยวพันกับความรู ้สึกผูบ้ ริ โภค ให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึก
เองว่า เป็ นสิ่ ง ที่ ต ้อ งการ ไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ แ บรนด์ ย ดั เยีย ดน าเสนอ อย่างกรณี ข อง Facebook เน้ น กลยุท ธ์ การสร้ าง
ผลิตภัณฑ์และการมอบประสบการณ์ที่ดี ดึงดูดใจผูใ้ ช้ โดยสามารถเชื่อมโยงกับเพื่อนๆไม่วา่ จะอยูท่ ี่ใด หรื อไม่ได้
ติดต่อกันมานานก็สามารถพบเจอรู ้ข่าวกันและกันบน Facebook (ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์, 2557: 178)
โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ ผูเ้ ชี่ยวชาญวางแผนกลยุทธ์และสื่ อสารแบรนด์ บริ ษทั Y&R กล่าวว่า
‘วิวฒั นาการแบรนด์สมัยใหม่ที่มุ่งหวังผลต่อเป้ าประสงค์เชิงพฤติกรรมต้องพิจารณาไม่เพียงแค่ Perceived Image
and Brand Personality การใส่ใจในส่วนผสมของการสัมผัสได้ถึงอรรถประโยชน์ (Perceived Performance) หรื อ
ความเกี่ยวข้องแบรนด์ (Brand Relevancy) มีความสาคัญไม่นอ้ ยไปกว่ากัน’ (สื บค้นเมื่อ 13 พ.ย. 2559, จาก
http://www.brandbuffet.in.th/)
4.2 กลยุทธ์คิดดีทาดีเพื่อสังคมและส่วนรวม
แบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภคในยุคนี้ตอ้ งมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม คิดดีทาดีเพื่อ
สังคม แบรนด์และธุ รกิ จก็มีลกั ษณะ WIN-WIN แต่ผูบ้ ริ โภคจะต่อต้านบริ ษทั ที่ ไม่สนใจสิ่ งแวดล้อม หรื อไม่
ยุติ ธรรมต่ อ แรงงาน มี ขอ้ ก าหนดกี ด กัน คนบางกลุ่ ม ในการจ้างงาน ดังเช่ น ธนาคารแห่ งหนึ่ งก าหนดการรั บ
พนักงานเฉพาะบางสถาบันการศึกษา ซึ่งผูบ้ ริ โภคที่เป็ นลูกค้าถึงกับประกาศจะถอนเงินออกจากธนาคาร หรื อก่อ
ผลกระทบทางลบต่อสังคมส่วนรวม แบรนด์และธุรกิจจึงต้องเปลี่ยนมาคิดดีและทาสิ่ งที่ดีกบั สังคม หากสิ่ งใดดี
ต่อสังคมแล้ว สังคมก็จะตอบรับกลับมาด้วยการมาซื้ อสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั เหล่านั้น ดังที่ ฟิ ลิป คอตเลอร์
กล่าวว่า “What’s good for business is good for society เป็ น What’s good for society is good for business”
4.3 กลยุทธ์การสร้างปฏิสมั พันธ์ (Interaction) และ การร่ วมสร้าง (Co-Creation)
การสร้างแบรนด์ในยุค 4.0 จาเป็ นต้องทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกเป็ นส่วนหนึ่ งกับสิ นค้าหรื อบริ การ การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผูบ้ ริ โภคกับแบรนด์ ด้วยการสร้างจุดสัมผัสกับแบรนด์ (Brand Touchpoints) ในทุกช่องทาง
ทุ กรู ป แบบ เพื่ อ ให้ ผู ้บ ริ โ ภครู ้ จัก กับ แบรนด์ สร้ างความผูก พัน และการมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ างสิ น ค้าหรื อ
นวัตกรรมที่มาจากสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคเห็นปั ญหา ความต้องการของตนแล้วนาความคิดนั้นมาร่ วมสร้างกับบริ ษทั อาทิ
บ้านที่ มีปัญหาเรื่ องค่าไฟฟ้ าที่ ตอ้ งจ่ายจานวนเงินสู งๆในแต่ละเดือน เมื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตพลังงาน
ไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์ไว้ใช้เอง และหากมีเหลือใช้สามารถขายไฟฟ้ าให้กบั การไฟฟ้ า จึงเป็ นการก่อให้เกิดผลดีลด
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ค่าใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภค ขณะเดียวกันเป็ นการช่วยเรื่ องทรัพยากรอีกด้วย ผูบ้ ริ โภคมีส่วนร่ วมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละคนที่สะสมมา ทุกคนสามารถเป็ นได้ท้ งั ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค เป็ นการ
เปิ ดกว้างในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจและความสาเร็ จของแบรนด์
4.4 กลยุทธ์การบริ หารความสัมพันธ์ (CRM)
การดูแลผูบ้ ริ โภคกลุ่มลูกค้าเป็ นรายบุคคลโดยเสนอผลประโยชน์ที่ตรงกับสิ่ งที่ ตอ้ งการ โดยคานึ งถึง
มูลค่าตลอดช่วงชีวิต (Customer Life Value) เป็ นมูลค่าที่ลูกค้าจะใช้กบั เราตลอดช่วงชีวติ คิดจากความถี่ที่ลูกค้ามา
ใช้บริ การและช่วงเวลาทั้งหมดที่ ลูกค้าจะมาใช้ในอนาคต โดยอาศัยระบบการบริ หารจัดการ CRM System ซึ่ ง
ประกอบด้วย
 คน (People) ต้องมี ความรู ้ ในเรื่ องที่ ทา ลูกค้าถามอะไรตอบได้ มีทักษะ ในงานที่ ทา และมี
จิตสานึกด้านการบริ การ (Service mind)
 กระบวนการ (Process) ต้อ งท าให้ ผู ้บ ริ โ ภคได้รับ คุ ณ ค่ าจากประสบการณ์ ด้ว ยความง่ า ย
สะดวก รวดเร็ ว และถูกต้อง ในทุกจุดสัมผัสแบรนด์ จนเกิดความรู ้สึกผูกพันกับแบรนด์
 เทคโนโลยี (Technology) การจัด เก็ บ ข้อ มู ล ลู ก ค้าหรื อ ผูบ้ ริ โ ภคกลุ่ ม เป้ าหมายด้วยการใช้
เทคโนโลยี และมีการนาข้อมูลมาใช้ในการบริ หาร CRM ด้วยคุณภาพข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย
ครบถ้วน เข้าใจความคาดหวังของลูกค้า และคานึงถึงการรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
นอกจากกลยุทธ์ที่กล่าวมา การเข้าใจและเข้าถึงผูบ้ ริ โภคกลุ่มลูกค้าโดยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เป็ นเครื่ องมือสาหรับการเจาะเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคลูกค้าเป้ าหมาย การเก็บสถิติเกี่ ยวกับพฤติกรรม
ของคนที่ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ อาทิ Google Analytics ช่วยให้มองเห็ นว่ากลุ่มเป้ าหมาย เป็ นใคร รวมทั้งติดตาม
ประสิ ทธิ ภาพของแคมเปญโฆษณา ด้วย Google Adwords หรื อโปรแกรมการโฆษณาอื่ นๆ ด้วยข้อมูลนี้ ทาให้
สามารถทราบว่า ผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์มาจากช่องทางใด มีเพศ อายุ ภูมิลาเนาเป็ นอย่างไร เข้าชมเว็บไซต์นานแค่ไหน
และตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าหรื อไม่ ฯลฯ และหลังจากที่เก็บข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ระบบมีการแสดงผลออกมาในลักษณะ
ของรายงาน หรื อการที่ Dtac พัฒ นาระบบ Dtac Network Analytics ด้วยงบประมาณกว่า 500 ล้านบาทเพื่อให้
เข้าใจความต้อ งการของลูก ค้าได้มากขึ้ น อัน เป็ นการตอกย้ าภาพลักษณ์ ของแบรนด์ที่ เข้าใจลูกค้าที่ ม าพร้ อ ม
โครงข่ าย 4G ที่ เร็ วที่ สุดบนแบนด์วิชที่ กว้างที่ สุด และน าไปใช้วางแผนการเข้าถึ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคลูก ค้าอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

5. สรุ ป
ผูบ้ ริ โภคยุค 4.0 เป็ นกลุ่มผูท้ ี่ตอ้ งการมีบทบาทในการออกแบบและผลิตสิ นค้ามากขึ้น และเป็ นลูกค้าที่มี
ความเป็ นมืออาชีพ และหันมาสนใจซื้ออุปกรณ์เพื่อผลิตสิ นค้าหรื อบริ การใช้เอง ในลักษณะ D.I.Y เป็ นการหลอม
รวมเป็ นสิ่ งเดี ยวกันของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่ อสาร กระแส
ค่านิ ยมทางสังคม จึ งเกิ ดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์สินค้าและบริ การขึ้ นด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยด้าน
ความประหยัดเป็ นอีกตัวแปรที่สาคัญ ผูผ้ ลิตเจ้าของแบรนด์สามารถนาข้อมูลเหล่านี้ มาประยุกต์ใช้กบั โมเดลทาง
ธุรกิจได้ โดยผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั เริ่ มเปลี่ยนจากการเป็ นฝ่ ายซื้ อสิ นค้าตามที่ ผผู ้ ลิตนาออกมาป้ อนตลาดที่ เรี ยกว่า
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"Passive Consumer" มาเป็ นลูกค้าที่กระตือรื อร้นในการออกแบบสิ นค้าและบริ การที่เหมาะกับตัวเอง หรื อ "Active
Prosumer"
แนวโน้มของผูบ้ ริ โภค "Prosumer" ยิ่งเพิ่มมากขึ้นในสังคม แบรนด์จึงจาเป็ นต้องศึกษาเก็บข้อมูลเชิงลึก
ของผูบ้ ริ โภค มีความเข้าใจ และค้น หากลยุทธ์วิธีการให้ผบู ้ ริ โภคกลุ่มลูกค้าเข้ามามีบทบาทในการกาหนดสร้าง
สิ นค้าและบริ การในรู ปแบบที่ ตนเองต้องการมากขึ้น มอบอรรถประโยชน์ที่มีความเกี่ ยวพันกับผูบ้ ริ โภค การ
ดาเนิ นธุรกิจด้วยการคิดดีทาดี และการบริ หารจัดการความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ซึ่ งส่ งผลให้
แบรนด์ประสบความสาเร็ จและยัง่ ยืนต่อไป

6.ข้ อเสนอแนะ
6.1 การศึกษาเกี่ยวกับผูบ้ ริ โภคในยุค 4.0 ยังมีประเด็นที่แยกย่อยควรแก่การศึกษาเรี ยนรู ้ โดยการจัดแบ่ง
ตาม Generation แต่ละกลุ่ม อาจทาให้เห็นภาพของผูบ้ ริ โภคที่ชดั เจนในแต่ละช่วงวัย ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อแบรนด์
และผูป้ ระกอบการในการวางแผนเข้าถึงแต่ละกลุ่มโดยตรง
6.2 การวิเคราะห์ผบู ้ ริ โภคที่ เป็ น Active Prosumer แบบลึกซึ้ งในด้านของกิจกรรมที่ ทาในแต่ละช่วงวัน
ความสนใจเฉพาะของคนกลุ่มนี้ และความคิดเห็นต่อสังคมส่ วนรวม รวมทั้งแรงบันดาลใจในการทาสิ่ งต่างๆแบบ
มืออาชีพ
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