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ประวัติผู้เขียน

 ศาสตราจารย์อีซึงยุน	(Lee	Seung	Yoon)	เป็นนักจิตวิทยาวัฒนธรรม
ดจิทิลัและอาจารย์ประจ�าภาควชิาการตลาด	คณะบรหิารธรุกจิ	มหาวิทยาลยัคอนกกุ	 
(Konkuk	University)	ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทด้านจติวทิยาผูบ้รโิภคจาก
มหาวิทยาลัยเวลส	์(University	of	Wales)	ประเทศอังกฤษ	และปริญญาเอก 
ด้านการตลาด	คณะบรหิารธรุกจิ	จากมหาวทิยาลยัแมก็กลิล์	(McGill	University)	
เมืองมอนทรีออล	(Montreal)	ประเทศแคนาดา	เคยท�างานเป็นนักวิจัยอาวุโส
ที่นีลเซน	(Nielsen)	ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดระดับโลก

	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยการตลาดดิจิทัล	 (www.
digitalmarketinglab.co.kr)	องค์กรการศกึษาค้นคว้าทางวชิาการไม่แสวงหา
ก�าไร	โดยท�าหน้าทีจ่ดังานประชมุร่วมกบันกัวชิาการด้านดจิทิลัและบิก๊ดาต้า	(Big	
Data)	เป็นระยะ	พร้อมท้ังร่วมท�างานวจิยัหลากหลาย	รวมถงึได้รบัความไว้วางใจ
ให้ท�างานเป็นทีป่รึกษาและจดัอบรมแก่องค์กรกบับรษิทัหลายแห่ง	มผีลงานเขยีน
คือ	“การตลาดดิจิทัลโชเชียลมีเดีย	(디지털 소셜 미디어 마케팅)”	และ	“ไวรัล	
(바이럴)”
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บทน�ำ

ท�ำไมสำยกำรบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์สเสียหำย 
ครั้งใหญ่เพรำะกีตำร์ : กำรตลำดยุคดิจิทัล

 ฤดใูบไม้ผล	ิค.ศ.	2008	เดฟ	แคร์โรลล์	(Dave	Carroll)	
มอืกตีาร์ประจ�าของวงดนตรไีร้ชือ่เสยีงวงหนึง่โดยสารเครือ่งบนิ 
ของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ส	 (United	Airlines)	ไป 
รฐัเนแบรสกา	(Nebraska)	พร้อมเพือ่นร่วมวง	ก่อนขึน้เครือ่ง 
เดฟแจ้งความประสงค์ว่าต้องการน�ากีตาร์ยี่ห ้อเทเลอร์	 
(Taylor)	มูลค่า	2,500	ดอลลาร์สหรัฐ	(ราว	85,000	บาท)	 
ที่เขาเพิ่งซื้อขึ้นเครื่องด้วย	 แต่พนักงานของสายการบิน 
ไม่อนุญาต	 เจ้ากีตาร์จึงถูกระเห็จให้ไปเป็นสัมภาระใต้ท้อง
เครือ่งแทน	เดฟกลุ้มใจไม่น้อย	เพราะส�าหรบันกัดนตรโีนเนม 
อย่างเขา	กีตาร์จัดว่าเป็นของมีค่าเอาเรื่อง	อย่างไรก็ตามเดฟ
ตัดสินใจเชื่อใจสายการบิน
	 แต่แล้วเดฟก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นเหตุการณ์หน่ึงขณะ
เครื่องหยุดพัก	ณ	สนามบินชิคาโก	เขาเห็นพวกเจ้าหน้าที่ขน
ย้ายสัมภาระผู้โดยสารของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์สโยน
กีตาร์ของเขาโครม	ๆ 	 ไม่มีระวัง	 เดฟเป็นห่วงสวัสดิภาพของ
เจ้ากีตาร์จนนั่งไม่ติด	 พอเดินทางถึงเนแบรสกา	 เขาก็รีบเปิด
กล่องกีตาร์ตรวจดูทันที	 แล้วก็เป็นดั่งคาด	 กีตาร์เขาหักครึ่ง
เสียแล้ว
	 เดฟโกรธจัด	 เขาร้องเรียนให้ยูไนเต็ดแอร์ไลน์สจ่ายค่า
เสียหาย	 แต่สายการบินก็เอาแต่โยกโย้หาข้อแก้ตัวไปเรื่อย	ๆ 	 
จนเวลาผ่านครบปีกไ็ม่ยอมด�าเนนิการใด	ๆ 	เดฟทัง้เออืมระอา
พฤติกรรมไร้ความรับผิดชอบของสายการบิน	 ทั้งเหนื่อยใจ
กับการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอันยาวนาน	 เขากับเพื่อน	ๆ 	 
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เลยแต่งเพลงพร้อมท�ามวิสกิวดิโีอลงยทูบู	(YouTube)	เล่าประสบการณ์เลวร้าย 
ครัง้นีเ้สยีเลย	ซึง่กค็อืเพลง	“ยไูนเตด็พงักตีาร์	(United	Breaks	Guitars)”
	 เดฟกับเพื่อน	ๆ 	ในวงถ่ายทอดเหตุการณ์ตอนกีตาร์พังกับปฏิกิริยาท่าทีไร้
ความรับผิดชอบของยูไนเต็ดแอร์ไลน์สผ่านมิวสิกวิดีโอได้อย่างน่าขัน	 บทเพลง
แนวคันทรีของพวกเขามีท่วงท�านองรื่นหู	 ท่อนสร้อยก็ฟังแล้วติดหูร้องตามง่าย	
ทว่าเหตุการณ์ที่เกิดตามมาหลังปล่อยมิวสิกวิดีโอนี่สิที่ไม่มีใครคาดคิด

	 หลังปล่อยมิวสิกวิดีโอลงยูทูบในวันที	่7	กรกฎาคม	ค.ศ.	2009	ก็มีคน
เข้ามาดูถึง	150,000	คนต่อวัน	เพียง	3	วันก็พุ่งสูงถึง	500,000	คน	กระแส
ตอบรบัคลปิมวิสกิวดิโีอของเดฟแรงจนพาเพลงเขาขึน้ครองอนัดบัหนึง่ในไอทนูส์	
(iTunes)	พร้อมกบักระแสความเดอืดดาลของผูค้นต่อสายการบนิยกัษ์ใหญ่อย่าง 
ยูไนเต็ดแอร์ไลน์สที่ปฏิบัติต่อลูกค้าได้แย่เหลือทน	 จนกลายเป็นประเด็นร้อน
กระทั่งสื่อหนังสือพิมพ์ดัง	ๆ 	กับช่อง	CNN	ยังรายงานข่าว
	 ยไูนเตด็แอร์ไลน์สทีเ่มนิเสียงร้องเรียนของเดฟมาตลอด	เพ่ิงส�านกึได้ว่าไม่
ควรปรามาสข่าวกระแสลบน้ีและออกมาขอโทษเดฟผูเ้สยีหาย	พร้อมสญัญาว่าจะ
ชดใช้ให้	 ทว่าทุกอย่างล้วนสายเกินแก้	 ใคร	ๆ 	 ต่างมองค�าขอโทษของยูไนเต็ด 
แอร์ไลน์สว่าไร้ความจรงิใจ	ก็เล่นเปลีย่นท่าทตีอนเรือ่งแดงข้ึนมาทัง้ทีเ่คยน่ิงเฉย
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ไม่ยอมรบัผดิชอบมาเป็นปีนีน่า	ความดังของมวิสกิวดิโีอนีย้งัก่อให้เกดิกลุม่คนที่
รวมตัวกันจะเลิกอุดหนุนบริการของยูไนเต็ดแอร์ไลน์สอีกด้วย
	 ยูไนเต็ดแอร์ไลน์สเจ็บหนัก	 แค่	 4	 วันหลังมิวสิกวิดีโอได้รับการเผย
แพร่	 หุ้นยูไนเต็ดแอร์ไลน์สก็ร่วงลงถึง	 10	 เปอร์เซ็นต์	 หรือคิดเป็นมูลค่า
กว่า	 180	 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ	 เท่ากับว่าผลของการนิ่งเฉย	 ไม่ยอม
ชดใช้ค่าเสียหายกีตาร์ราคา	 3	 ล้านวอนของลูกค้า	 ท�าให้บริษัทสูญเงินเปล่า	ๆ 	 
มากถึง	2	แสนล้านวอน	(ราว	5	พันล้านบาท)
	 ตวัอย่างจากยไูนเต็ดแอร์ไลน์สแสดงให้เราเหน็ชดัเจนว่า	ผูบ้รโิภคยคุดจิทิลั
ทรงอิทธิพลมากแค่ไหนต่อธุรกิจของบริษัท	 เหตุการณ์เล็ก	ๆ 	 ในโลกยุคดิจิทัล
อาจกลายเป็นน�า้ผึง้หยดเดยีวทีบ่านปลายใหญ่โต	สร้างความเสยีหายมหาศาลแก่
บรษัิทได้เสมอ	ผูบ้รโิภคแต่ละรายล้วนมอีทิธพิลต่อบรษิทัเมือ่มอีนิเทอร์เนต็ให้ใช้
กนัแพร่หลาย	สมยัก่อนตอนไม่มอีนิเทอร์เนต็	บริษทัอาจควบคมุผูบ้รโิภคได้ง่าย	 
ทว่าทุกวันนี้ไม่ใช่อีกต่อไปแล้ว	 ในเมื่อทุกคนมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ประโยชน์กัน
อย่างทรงประสิทธิภาพ	ยุคดิจิทัลจึงมาพร้อมกับพลังแข็งแกร่งในมือผู้บริโภค

ถึงจะคล้อยตำมง่ำยแต่ก็ไม่ใช่คนหัวอ่อน :  
กำรเกิดกระแสต่อต้ำนคูปองส่วนลดของแพมิน

	 	 ค.ศ.	2019	บรษิทัแพมนิ	(Baemin)	ขายกจิการให้กบับรษิทัเดลเิวรฮีโีร	 
(Delivery	Hero)	ของเยอรมนี	ด้วยมลูค่ากว่า	4	พันล้านดอลลาร์	เหล่าผูเ้ชีย่วชาญ 
ต่างกล่าวว่า	 หัวใจส�าคัญที่ท�าให้แพมินประสบความส�าเร็จ	 คือการโน้มน้าวให้
ผู้คนรู้สึกคล้อยตามจนกลายเป็นแฟนตัวยงของบริษัท	 พูดง่าย	ๆ 	 ว่า	 แพมิน 
สามารถขยายฐานลูกค้าผู้จงรักภักดีต่อแบรนด์ได้มากกว่าบริษัทสั่งอาหารอื่น	ๆ 	 
แฟน	ๆ 	เป็นเหมอืนแรงขับเคลือ่นทีท่�าแพมินเตบิโตจวบจนทกุวนันี้	และใน	ค.ศ.	
2016	บริษัทมีแคมเปญชื่อว่า	 ‘แพจัง’	 (Bae-Jjang)	ซึ่งย่อมาจาก	 ‘แพมินม ี
ทุกอย่างที่คุณชอบ”	บรรดาผู้บริโภคพร้อมใจกันร่วมในแคมเปญนี้ที่มีกิจกรรม
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หลากหลาย	เช่น	ชมภาพยนตร	์หรือไปปิกนิกกับพนักงานของแพมิน	ถือเป็น 
การสานสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้บริโภคได้ดีทีเดียว	 และแพมินยังมองเห็น 
ช่องทางการตลาดใหม	่ๆ 	ได้ชัดเจนขึ้น
	 แพมิน*	เป็นหนึ่งในบริษัทของเกาหลีใต้ที่โดดเด่นเรื่องการตลาดดิจิทัล	
(Digital	Marketing)	แต่ก็ไม่ได้ประสบความส�าเร็จในแคมเปญทางการตลาด
เสมอไป	ไม่นานมานี	้แพมินจัดแคมเปญแจกคูปองส่วนลดโดยมั่นใจว่าผลลัพธ์
จะออกมาดีแน่นอน	 แต่เกิดกระแสต่อต้านอย่างผิดคาดขึ้นมา	 จนเกือบท�าให ้
แพมินโดนคว�่าบาตร	
	 ในเดอืนมถินุายน	ค.ศ.	2019	แพมนิเริม่ต้นแคมเปญนีโ้ดยแจกคปูองส่วนลด	
1	หมื่นวอน	(ราว	275	บาท)	ให้เหล่าคนดังและอินฟลูเอนเซอร์	(influencer)	
อย่างกริบิอย	(Giriboy)	นักร้องฮปิฮอป	และยางเซฮยอง	(Yang	Se	Hyung)	
ซึ่งเป็นนักแสดงตลก	 จากนั้นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเหล่านี้ก็ถ่ายรูปคูปองลงใน
ช่องทางโซเชียลมีเดียของตนเอง	พร้อมค�าบรรยายเชิญชวนแบบข�า	ๆ 	อย่างเช่น	 
“กิริบอยเลี้ยงเอง”	“เซฮยองเลี้ยงเอง”
	 ปัญหาอยู่ตรงที่ผลตอบรับจากแคมเปญทางการตลาดน้ีกลับไม่เป็น 
อย่างที่คิด	ผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มต่อต้านผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเขา	
และแสดงความคิดเห็นเชิงลบในบอร์ดของเว็บไซต์ต่าง	ๆ 	เช่น	“มันไม่ยุติธรรม
เลยนะ	ท�าไมให้ส่วนลด	1	หมื่นวอนกับคนดัง	แต่ไม่ให้คนที่ใช้บริการจริง	ๆ 	ที่
สัง่อาหารมาส่งตลอดบ้างล่ะ”	หรือ	“ไม่ชอบทีพ่วกเขาเขยีนในโซเชยีลมเีดยีเหมอืน
ภูมิใจทั้งที่ได้มาแบบไม่ถูกต้อง”	โดยเฉพาะเหล่าแฟน	ๆ 	ที่ชื่นชอบแพมิน	และ 
ใช้บรกิารอยูเ่ป็นประจ�าแสดงอาการต่อต้านมากทีส่ดุ	พวกเขาแสดงความคิดเห็นว่า	 
“บริษัทต้องการอะไร	 เดือนหนึ่งฉันใช้บริการมากกว่า	 5	 ครั้ง	 จนกลายเป็น
ลูกค้า	VIP	ขนาดเป็นลูกค้า	VIP	ก็ยังได้คูปองราคาพันวอนไม่กี่ใบเอง	แต่นี่
ให้คูปองราคาตั้งหมื่นวอนกับคนดังเป็นปึก	ๆ 	เพราะเขาเป็นคนมีชื่อเสียงหรือไง	 
มันไม่ยุติธรรมเลย”

*		แพมิน	(Baemin)	แอปพลิเคชันสั่งอาหารของเกาหลีใต	้คล้าย	GrabFood	ที่คนไทยรู้จักกันดี
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	 สุดท้ายแพมินที่หวังผลตอบรับในทางที่ดีต้องแถลงกล่าวค�าขอโทษอย่าง
เป็นทางการ	 และยุติแคมเปญที่ผู้คนเรียกกันว่า	 “คูปองเล้ียงข้าว”	 ผู้บริโภค
ในโลกดิจิทัลเปรียบเหมือนกับเหรียญสองด้าน	 หากบริษัทโปรโมตด้วยวิธีที่น่า
สนใจและมีความคิดสร้างสรรค	์พวกเขาก็จะกลายเป็นแฟนตัวยงของบริษัทนั้น	 
โดยไม่รูส้กึตะขดิตะขวงใจอะไรแถมยงัคล้อยตามง่ายกบัการโปรโมตสนิค้าต่าง	ๆ 	 
ของบริษัทอีกด้วย	 แต่ในขณะเดียวกันแม้ผู้บริโภคในโลกดิจิทัลดูเหมือนจะ
คล้อยตามง่ายกจ็รงิ	แต่กใ็ช่ว่าจะเป็นคนหวัอ่อนยอมรบัทกุสิง่ทีบ่รษัิทท�าเสมอไป
	 พดูอกีอย่างคือ	หากช่ืนชอบในตวับรษัิทกจ็ะกลายเป็นแฟนคลบั	และคล้อยตาม	 
ด้วยความเต็มใจ	 แต่แม้จะเคยชื่นชอบบริษัทมากแค่ไหน	 หากได้เห็นด้านที่ไม่
ยุติธรรมของบริษัท	 ก็จะไม่เพิกเฉย	 และพร้อมที่จะก้าวออกมามีปากมีเสียง	 
พูดง่ายขึ้นคือ	ผู้บริโภคทั้งหลายจะไม่ทนจนกลายเป็นคนหัวอ่อนให้กับบริษัท
	 กรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าต้องเปล่ียนแปลงการสื่อสารขั้นพื้นฐานกับ 
ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล	บริษัทไม่มีอ�านาจมากเกินไปกว่าอีกฝ่ายแต่อย่างใดในยุค
ดิจิทัล	 หากเห็นว่าบริษัทมีแนวโน้มเอาเปรียบผู้บริโภค	 บรรดาผู้บริโภคก็จะใช้
เครือ่งมอือย่างอนิเทอร์เนต็โต้ตอบบรษิทั	ซ่ึงผลเสยีอาจตกมาอยูก่บับรษิทัแทนได้
	 ถึงแม้ผู้บริโภคในปัจจุบันสามารถใช้อินเทอร์เน็ตรวมตัวกันเรียกร้องให้
บริษัทเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ	 แต่ก็ใช่ว่าอ�านาจท่ีเพิ่มข้ึนของผู้บริโภคยุค
ดิจิทัลจะเป็นวิกฤตแก่บริษัทเสมอไป	 มีบริษัทมากมายท่ีใช้ประโยชน์จากพลัง
ของผู้บริโภคจนประสบความส�าเร็จงดงามมาแล้ว
	 จดุเหมือนของบรษิทัเหล่านีค้อื	มคีวามเข้าใจสภาพของโลกยคุดจิทิลัอย่าง
ดเียีย่ม	รูท้นัว่าควรสร้างรปูแบบธรุกจิอย่างไรถงึจะสอดคล้องลกัษณะวัฒนธรรม
ยุคดิจิทัล	 โลกดิจิทัลต่างจากโลกที่พวกเราเคยอยู่มามากนัก	 แม้ถูกสร้างจาก
มนุษย์เหมือนกัน	 แต่เราต้องอ่านให้ขาดว่าวัฒนธรรมเด่นของโลกดิจิทัลนั้น 
แตกต่าง	ทั้งยังถูกขับเคลื่อนด้วยกลไกเชิงจิตวิทยาที่ต่างจากเดิม
	 หนังสือเล่มนี้ได้น�าเสนอการอ่านใจผู้บริโภคตามลักษณะวัฒนธรรม 
รูปแบบใหม่	 4	 ประการที่คนท�าธุรกิจยุคดิจิทัลควรรู ้เพื่อสร้างผลส�าเร็จ	 
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ซึง่ก็คอื	4	กลยุทธก์ารตลาดอันประกอบด้วย	“กลยทุธท์ฤษฎผีลกัดนั	(Nudge	
theory)”	 “กลยุทธ์ความเป็นแก่นแท้หรือตัวตนที่แท้จริง	 (Authenticity)”	 
“กลยุทธ์	 UGC	 (User-generated	 content	 strategy)*”	 และ	
“กลยุทธ์สร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์	 หรือนวัตกรรมร่วมกันระหว่างบริษัทกับ
ลูกค้า	 (Co-creation	strategy)” พร้อมกับให้ค�าตอบว่า	 กลยุทธ์เหล่าน้ี 
สร้างผลส�าเร็จแก่ธุรกิจได้อย่างไร
	 บุคลากรคุณภาพทั่วโลกทั้งจากซิลิคอนแวลลีย์	 (Silicon	 Valley)	 ใน
สหรัฐอเมริกา	 และที่ใกล้ตัวชาวเกาหลีใต้เช่นย่านถนนเตหะราน** ในกรุงโซล	
(Seoul)	ต่างก�าลงัตามหาเอลโดราโด	(El	Dorado)	หรอืนครทองค�าในต�านาน
ของพวกนักเดินเรือชาวสเปนยุคส�ารวจโลก	 ผมเชื่อเหลือเกินว่ายังมีเอลโดราโด
อีกมากมายบนโลกยุคดิจิทัลที่ยังไม่มีใครค้นพบ	 และเราทุกคนต่างมีโอกาสจะ
พิชิตนครทองค�าแห่งยุคใหม่โดยเท่าเทียมกัน
	 อันที่จริงบริษัทส่วนใหญ่ที่ประสบความส�าเร็จในโลกยุคดิจิทัลก็ถือก�าเนิด
จากหนุ่มสาวเนิร์ด	 (nerd)	 ผู้มีความคิดสร้างสรรค์และเข้าใจสภาพการณ์ของ
โลกยคุใหม่ดกีว่าใคร	มาร์ก	ซักเคอร์เบร์ิก	(Mark	Zuckerberg)	แห่งเฟซบุก๊	 
(Facebook)	แลร์รี	 เพจ	(Larry	Page)	แห่งกูเกิล	 (Google)	ต่างเป็น
ตวัอย่างของคนสร้างธรุกจิใหญ่ยกัษ์ทีเ่ริม่ต้นจากศนูย์	ทว่าพวกเขาอ่านกระแสโลก
ดจิทิลัออกได้เรว็กว่าใครและน�าไปใช้ในธรุกจิของตนอย่างดเียีย่ม	ในอนาคตข้าง
หน้าเราคงได้พบคนอย่างมาร์ก	ซักเคอร์เบร์ิกหรอืแลร์รี	เพจอกีมาก	ใครกต็ามที่
เข้าใจจิตวิทยาวัฒนธรรมของผู้บริโภคยุคดิจิทัล	ย่อมมีสิทธิ์เป็นตัวเอกผู้ค้นพบ 
นครทองค�าเอลโดราโดในดินแดนแห่งโอกาสอย่างยุคดิจิทัลได้ทั้งสิ้น
 

 *		กลยทุธ์	UGC	คอื	กลยทุธ์ทีล่กูค้าหรอืผูบ้รโิภคกลา่วถงึแบรนด์ในคอนเทนต์ท่ีเผยแพร่ผ่านสงัคม
ออนไลน์ของตนเอง	เนื่องจากประทับใจในสินค้าหรือบริการ

 **		ถนนเตหะรานหรือเทเฮรันโน	 เป็นถนนย่านคังนัมในกรุงโซล	 ซึ่งมีบริษัทธุรกิจคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่
จ�านวนมาก	จึงได้ชื่อว่าเป็นซิลิคอนแวลลีย์แห่งเกาหลีใต้
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	 ผมมเีหตผุลที่ตัง้ชือ่หนงัสือวา่	“Think	Like	Google”	กเ็พราะอยา่งเชน่ 
ยูทูบภายใต้การบริหารงานของกูเกิลนั้น	 เข้าใจจิตวิทยาวัฒนธรรมยุคดิจิทัล
ดี	 จึงเป็นพ้ืนฐานให้วางกลยุทธ์อย่างช�านิช�านาญจนกลายเป็นธุรกิจแถวหน้า	 
ผมต้องการบอกว่าบรษัิททีเ่ข้าใจโลกดจิทิลัและวางกลยทุธ์ได้เหมาะสมเช่นเดยีว
กับกูเกิล	จะค้นพบเอลโดราโดได้เร็วที่สุด	และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกาหลีใต้
จะมีบริษัทที่เป็นกูเกิลแห่งที่สองถือก�าเนิดบ้าง

จิตวิทยำ
วัฒนธรรมยุคดิจิทัล

กล
ยุท

ธ์ท
ฤษ

ฎีผล
ักดัน

กลยุทธ์ UGC

กลยุทธควำมเป็นแก่นแท้

กลยุทธ
์สร้ำง

สรร
ค์คุณ

ค่ำร
่วม

กัน

	 สุดท้ายน้ี	 ขอขอบคุณทุกท่านที่คอยช่วยเหลือผมในการเขียนหนังสือ 
เล่มนี้
	 คณุปาร์กจงุออน	(Park	Jung	Eon)	คณุคิมดงมนิ	(Kim	Dong	Min)	
สมาชิกทีมงานผู้ซึ่งเคยร่วมกิจกรรมไตรมาสสองของศูนย์วิจัยการตลาดดิจิทัล	
(www.digitalmarketinglab.co.kr)	 ซึ่งเป็นองค์กรด้านการศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการไม่แสวงหาก�าไรทีผ่มบรหิารอยู	่ทัง้สองท่านมส่ีวนช่วยเหลอือย่างมาก 
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ในการค้นคว้าและเก็บข้อมูลตัวอย่างธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จของเกาหลีใต้ใน
หนงัสือเล่มน้ี	ดอ็กเตอร์คมิดงฮยอน	(Kim	Dong	Hyeon)	วศิวกรด้านการตลาด
ดิจิทัลประจ�าส�านกังานใหญ่กเูกลิแห่งซิลคิอนแวลลย์ี	ทีอ่ตุส่าห์เจยีดเวลามาช่วย
มอบค�าแนะน�าและตรวจทานเนือ้หาหนงัสอืให้อย่างเต็มที	่และหากไม่มีคุณคิมโซมี	 
(Kim	So	Mi)	จากสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	(Global	
Green	Growth	 Institute)	 คอยช่วยเหลือ	 ตั้งแต่วางหัวข้อเรื่องที่จะเขียน	
ช่วยพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อให้เนื้อหาหนังสือครบถ้วนและมีสีสันกระท่ังหนังสือ
เสรจ็สมบรูณ์	หนงัสอืเล่มนีก้ค็งไม่อาจพฒันามาได้ไกลถงึตอนนี	้ขอขอบคุณทกุ
ท่านทีค่อยมอบความช่วยเหลอืให้ผมเสมอ	อยากขอบคณุเป็นพเิศษส�าหรบัเหล่า
สมาชิกของ	Digital	Creative	Group	‘BeRoute’	(www.beroute.com	 
องค์กรวจิยัไม่แสวงหาก�าไร)	คณุฮงยจูอง	(Hong	Yu	Jeong)	คณุโจมยองกวงั	 
(Cho	Myung	Kwang)	คุณคังอีวอน	(Kang	Lee	Won)	คุณชเวซองแท	 
(Choi	 Seong	 Tae)	 คุณชเวซังโฮ	 (Choi	 Sung	 Ho)	 คุณคิมซูจิน	 
(Kim	Soo	Jin)	คุณโอจินอู	(Oh	Jin	Woo)	คุณอีจียอน	(Lee	Ji	Yeon)	
หลากหลายโครงการดจิทิลัทีร่่วมสร้างสรรค์กนัมาเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัหนงัสอื
เล่มนีอ้ย่างมากครบั	ยังมอีกีหลายท่านในวงการการศกึษาและธรุกจิทีก่รณุามอบ
ค�าแนะน�าแก่ผม	ผมขอใช้หน้ากระดาษนี้แสดงความขอบคุณทุกท่านด้วยครับ
	 หนังสือ	Think	Like	Google	ตีพิมพ์ครั้งที่	10	ในปี	2016	และเพื่อ
เป็นการฉลองให้กบัการตพีมิพ์ครัง้ที	่10	น้ี	ผมได้เพ่ิมตวัอย่างสถานการณ์ใหม่	ๆ 	 
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เคยมีอยู่ของหนังสือเล่มนี้	 ผมคิดว่าคนเรามีโอกาสเจอ
จุดหักเหที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่หรือที่เรียกว่า	Tipping	Point	ได้
	 ในฐานะนกัจติวทิยาด้านวฒันธรรมดจิทิลั	ผมคดิว่าด้วยประสบการณ์การ
ท�างานที่สั่งสมมา	 จะช่วยสร้างช่วงเวลาแห่งนั้นให้กับผู้อ่านผ่านหนังสือเล่มนี้ได้
ครับ	
	 ขอขอบคุณผูอ่้านทกุท่านอย่างจรงิใจทีเ่ลอืกอ่านหนงัสอืทีอ่าจยงัมข้ีอบกพร่อง
เล่มนี้ครับ

อีซึงยุน
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สำรบัญ

บทน�า

Part 1  ท�าธุรกิจอย่างไรให้ได้ใจผู้บริโภคหัวดื้อ : 
กลยุทธ์ทฤษฎีผลักดันแห่งยุคดิจิทัล

01  ท�าไมยทูบูท�าปุม่กดข้ามโฆษณา : ก�าเนดิผูบ้รโิภค
หัวดื้อ

02  ลดจ�านวนคนเมาแล้วขับด้วยกระป๋องเบียร์
เปล่าเนี่ยนะ : วิธีจูงใจให้ผู้คนเลือกส่ิงที่เรา
ต้องการโดยไม่รู้สึกต่อต้าน

03  ท�าไมวงดนตรีเรดิโอเฮดถึงแจกเพลงฟรี : 
กลยุทธ์ทฤษฎีผลักดันทรงประสิทธิภาพ 1  
- แนวคิดเสรีนิยม

04  ท�าไมนิตยสารดิอีโคโนมิสต์ถึงเสนอทางเลือก
รับข่าวสารที่ไม่มีใครเลือก :  
กลยุทธ์ทฤษฎีผลักดันทรงประสิทธิภาพ 2  
- แนวคิดพ่อปกครองลูก

05  คุณรักใครมากกว่า เพื่อนหรือวอปเปอร์ :  
จงเข้าร่วมกิจกรรม

Part 2  อยากเป็นบริษัทที่ผู้บริโภคสนับสนุน : 
กลยุทธ์ความเป็นแก่นแท้ 
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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
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สูงว่าคนอื่น	ๆ 	ที่เห็นโพสต์นี้จะรู้สึกไม่ชอบโฆษณาบัตรเครดิตฮุนไดตามเขา
	 จะเหน็ว่าเป้าประสงค์เดมิของบรษิทัทีบ่รรจลุงในคอนเทนต์	อาจถกูต่อเตมิ
เสริมแต่งจนเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยสิ้นเชิงตามการตีความของผู้บริโภคบน
ออนไลน์	ผู้บริโภคทุกวันนี้วิพากษ์วิจารณ์คอนเทนต์ของบริษัทได้เสร	ีมิหน�าซ�้า
ยังมีอ�านาจมากพอจะสร้างคอนเทนต์เสียเองด้วย	 การเปลี่ยนย้ายของอ�านาจ 
ดงักล่าวนีเ่องทีท่�าให้ผูค้นคดิว่าตวัเองมอีสิระเสรใีนการท�ากจิกรรมใด	ๆ 	บนโลก
ดิจิทัล
	 ครั้นผู้บริโภครู้สึกเป็นอิสระในโลกดิจิทัลมากกว่าโลกความจริง	 จึงแสดง
พฤติกรรมหัวขบถรุนแรงหากใครก็ตามลิดรอนเสรีภาพบนโลกที่พวกเขาคิดว่า
ตนมอี�านาจและเป็นอสิระมากพอ	อีกทัง้ผูบ้รโิภคยคุดจิทิลัยงัไม่คดิว่าตวัเองต้อง
คอยรับคอนเทนต์ฝ่ายเดียว	 พวกเขาคิดว่าตนมีอ�านาจต่อต้านคอนเทนต์ที่ไม่
ต้องการอย่างแข็งขันด้วย
	 นักจิตวิทยาผู้บริโภคอธิบายพฤติกรรมต่อต้านเมื่อถูกบีบบังคับว่าเป็น
ปฏิกิริยาทางจิตที่มนุษย์ตอบสนองหากรู้สึกว่าอิสรภาพของตนถูกลิดรอนหรือ 
ถูกคุกคาม	
	 ลองมาพิจารณาลักษณะจิตวิทยาต่อต้านบนโลกดิจิทัลผ่านตัวอย่างจาก 
ยูทูบกันครับ

ท�ำไมยูทูบสร้ำงปุ่มกดข้ำมโฆษณำ
	 เมื่อก่อนโฆษณาจากบริษัทต่าง	ๆ 	จะปรากฏขึ้นอย่างเร็วหนึ่งนาที	อย่างช้า
ประมาณสองนาท	ีขณะผู้ใช้งานยูทูบก�าลังดูคลิป	เราต้องรอให้โฆษณาจบก่อน
ถึงจะได้ดูคลิปต่อ	 และหากผู้ชมดูโฆษณาจนจบโดยไม่คลิกออก	 ยูทูบก็จะได้
เงินจากบริษัทเจ้าของโฆษณา
	 เท่ากับว่าโฆษณาคือแหล่งท�าก�าไรส�าคัญที่สุดของยูทูบ	ในเมื่อต้องให้ผู้ชม
ดโูฆษณาจบ	ยูทบูถงึจะได้เงนิ	ยูทบูยคุก่อนจงึใช้วธิอีดัโฆษณาตอนเริม่คลิปโดย
ไม่สนใจความเห็นผู้ใช้งาน
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	 อย่างไรก็ตาม	 ยูทูบเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ในเวลาต่อมา	 คราวน้ียิงโฆษณา
ฉายคัน่ระหว่างท่ีผู้ชมก�าลงัดคูลปิ	แต่มาพร้อมปุม่กดข้ามโฆษณาซึง่อดทนรอแค่	
5	วินาทีก็กดข้ามแล้วเพื่อดูคลิปต่อได้เลย	ค�าถามคือ	ท�าไมยูทูบถึงยอมสูญเสีย
ก�าไรจากโฆษณาแล้วมอบอ�านาจตัดสินใจแก่ผู้บริโภค
	 หากมองในมมุของยทููบกบับรษิทัธรุกจิต่าง	ๆ 	ย่อมต้องการให้ผูช้มดโูฆษณา
จนจบ	 เมื่อก่อนบริษัทถึงได้ยัดเยียดให้ผู้ใช้งานยูทูบต้องดูโฆษณาก่อนถึงจะดู
คลิปได้	 ซ่ึงเป็นการสร้างโฆษณาแบบ	 “ผู้บริโภคไม่มีทางเลือก	 (Unwanted 
ad	exposure)”

ยทูบูลดความรูสึ้กต่อต้านของผูบ้รโิภคด้วยการสร้างทางเลอืกให้ผูบ้รโิภคกดข้ามโฆษณา
ได้ภายในเวลา 5 วินาที

1  โฆษณา 0:30 2  กดข้ามโฆษณาในอีก 5 วินาที

	 ปฏิกิริยาผู้บริโภคยุคดิจิทัลเมื่อถูกบังคับให้ดูโฆษณาเป็นอย่างไรน่ะหรือ
ครับ	 หากอ้างอิงตามวิทยานิพนธ์ของเอ็ดวาร์ดส์	 (Edvards)	 นักจิตวิทยา 
ผู้บริโภคและคณะเมื่อ	 ค.ศ.	 2002	 ระบุว่า	 ผู้บริโภคยุคดิจิทัลคิดว่าโฆษณาที่
บังคับให้ดูท�าให้พวกเขารู้สึกว่าอิสรภาพที่จะเลือกดูหรือไม่ดูโฆษณาของตนถูก
คกุคาม	เอด็วาร์ดส์พบว่าผูช้มต่างต่อต้านโฆษณาแบบบงัคบัให้ดกูนัอย่างแขง็ขนั
จากงานทดลองที่ให้ผู้ชมต้องด	ู“โฆษณาป๊อบอัปแบบบังคับให้ดู”	รวมถึงพบว่า

1
2
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ความรูส้กึต่อต้านท่ีเกดิขึน้น้ันยงัส่งผลเสยีต่อสนิค้าในโฆษณาด้วย	พดูอกีทกีค็อื	
บรษิทัถกูด่ายบัทัง้	ๆ 	ทีห่มดเงนิท�าโฆษณาตัง้มากอีกด้วย	ซ�า้ร้ายโฆษณายงัท�าให้
ผู้บริโภคมองสินค้าของบริษัทในแง่ลบไปเสียอย่างนั้น
	 นักจิตวิทยาใช้แนวคิดความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์อธิบายพฤติกรรมหัวดื้อของ
ผู้บริโภค	ความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์หมายถึง	สภาพจิตใจที่เกิดต่อสิ่งที่ท�าให้คนเรา
รูส้กึว่าเสรภีาพตนถกูคกุคาม	โดยท่ัวไปเมือ่คนเรารูส้กึไม่ดทีีอ่สิระตนถกูลดิรอน	
เขาจะมองหาตวัการทีท่�าให้รูส้กึเช่นนัน้	แล้วประพฤตตินเป็นศตัรตู่อสิง่นัน้	นีเ่อง
คือพฤติกรรมต่อต้านตามค�าอธิบายของนักจิตวิทยา
	 สมมติเราเล่นเกมทั้งวันจนคิดขึ้นได้ว่า	“ฉันไม่ควรท�าตัวแบบนี้”	ว่าแล้วก็
เลิกเล่น	ลุกเตรียมตัวจะไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุด	จู	่ๆ 	แม่ก็เปิดประตูผลัวะเข้า
มาด่า	 “จะเล่นเกมถึงเมื่อไร	!”	 จิตใจเราจะเกิดอาการต่อต้านทันควัน	 จนสวน
กลับแม่ว่า	“ก็จะเล่นไปจนตายนั่นละ	!”	แล้วเล่นเกมต่อเสียเลย
	 ผู้บริโภคไม่เต็มใจดูโฆษณาที่ยัดเยียด	 น่ีเป็นวิธีสื่อสารแบบบีบบังคับว่า	
“ถ้าแกอยากดูคลิปต่อ	ต้องดูโฆษณาของเราก่อน”	ผู้บริโภคจึงต่อต้านเพราะคิด
ว่าโฆษณาลดิรอนสทิธิท์ีพ่วกเขาตดัสนิใจเลอืกได้ว่า	“จะดูหรอืไม่ดู”	และตามมา
ด้วยการท�าตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อทุกตัวการที่บังคับให้เขาต้องทนดูโฆษณานั้น

โลกดิจิทัล

สารโฆษณา
 ไม่แยบยล
 บริษัทจงใจอย่างโจ่งแจ้ง
 ยัดเยียดให้ลูกค้า

ปฏิกิริยาต่อต้าน
พฤติกรรมแง่ลบต่อ
สินค้าหรือบริษัทที่
ปรากฏในโฆษณา

	 เราต้องพยายามไม่สร้างโฆษณาทีก่่อให้เกดิความรูส้กึเป็นปฏปัิกษ์เช่นนีใ้น
โลกดจิทิลั	ตามทีก่ล่าวก่อนหน้าว่าคนทัว่ไปรูส้กึเป็นอสิระในโลกออนไลน์มากกว่า
โลกความจรงิ	 พลอยให้อ่อนไหวสูงต่อการถกูจ�ากดัเสรภีาพในการเลอืกคดิตดัสนิใจ 
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บนโลกออนไลน์	 หนึ่งในลักษณะแตกต่ำงทำงจิตวิทยำของคนบนโลกออนไลน์
กับออฟไลน์ก็คือ พฤติกรรมต่อต้ำนรุนแรงต่อกำรถูกยัดเยียดหรือถูกบีบบังคับ
นี่เอง
	 งานวจิยัหนึง่ส�ารวจชาวอเมรกินัทีฟั่งวทิย	ุพบว่ามีคนถงึ	8	ใน	10	คนตอบ
ว่า	 การฟังโฆษณาวิทยุซึ่งเป็นสื่อท่ีพวกเขาได้ฟังฟรี	ๆ 	 ถือว่าเป็นการตอบแทน
ทางสถานทีีย่ตุธิรรมด	ีคนในโลกออฟไลน์มองว่า	การรับฟังโฆษณาเป็นเร่ืองของ
น�า้ใจและเป็นเสมอืนค่าตอบแทนให้สถานทีีท่�าให้เราเสพสือ่เกดิรายได้	จะเห็นได้
ว่าผู้บริโภคในโลกออฟไลน์อ่อนไหวต่อโฆษณาที่บังคับให้ดูหรือฟังน้อยกว่า 
ผู้บริโภคในโลกออนไลน์
	 ผู้บริโภคในโลกดิจิทัลมีแนวโน้มว่าอยากจะเสพทุกคอนเทนต์ฟรี	จะยินดี
จ่ายเงินเฉพาะเม่ือต้องการ	 และจะต้องส่ือสารกับบริษัทในรูปแบบที่พวกเขา
ต้องการเท่านั้น	 ถึงได้มีปฏิกิริยาอ่อนไหวมากกว่าต่อการจ�ากัดอิสรภาพใน 
การเลือก
	 เป็นความจริงที่ว่าผลของโฆษณาที่เคยบังคับให้คนดูในยูทูบน้ันไม่มีส่วน
ช่วยขายสินค้ามากนัก	 สุดท้ายยูทูบจึงสร้างทางเลือกเป็น	 “ปุ่มกดข้ามโฆษณา”	
เพื่อมอบสิทธิ์การเลือกแก่ผู้บริโภคและช่วยลดโอกาสเกิดพฤติกรรมต่อต้านลง
ให้เหลือน้อยที่สุด
	 การเปล่ียนแปลงดังกล่าวส่งผลลัพธ์แง่บวก	 ผลวิจัยของบริษัท	 TNS	 
(Taylor	Nelson	Sofres)	ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดได้ค้นคว้าข้อมูลที่ส�ารวจ 
ผูใ้ช้งานอนิเทอร์เนต็ในเกาหลใีต้พบว่า	ผู้ใช้งานเวบ็ไซต์ยทูบู	68	เปอร์เซน็ต์ตอบ	
“ถูกใจมาก”	ที่ยูทูบให้พวกเขาเลือกได้เองว่าจะดูหรือไม่ดูโฆษณา	ที่น่าตกใจไป
กว่านั้นคือ	51	เปอร์เซ็นต์ตอบว่า	รู้สึกดีต่อบริษัทเจ้าของโฆษณาที่ยอมเสนอให้
พวกเขากดปุ่มข้ามโฆษณาได้	 นัยยะส�าคัญจึงมีอยู่ว่า	 บริษัทท้ังหลายควรท�า
โฆษณาในรูปแบบที่ไม่ลิดรอนเสรีภาพของผู้บริโภคนั่่นเองครับ
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