
Relevance Marketing:
การตลาดแบบใกล้ชิด เมื�อความชิดใกล้ไม่ห่างเหินคือ
กลยุทธ์การตลาดธุรกิจเบียร์ในยุค lock down
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                                                                หรอืการตลาดแบบ “ใกล้ชดิ-คิดถึงกัน” กับผู้
บรโิภค กลายเป�นกลยุทธแ์นวใหมที่�หลายธุรกิจ ตั�งแต่ประกันชวีติ อสงัหารมิทรพัย ์อาหาร
รถยนต์ นาํมาใชเ้ป�นกลยุทธก์ารตลาดและแนวทางการสื�อสารกับผูบ้รโิภคยุค 4.0 ทดแทน
กลยุทธก์ารตลาดแบบดั�งเดมิ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในชว่งการระบาดของโควดิ-19 ที�ผูบ้รโิภค
จาํเป�นต้องอยูบ่า้นระยะยาว ไมส่ามารถดาํเนนิชวีติตามปกติไดค้รบสมบูรณ ์การพบปะผูค้น
กลายเป�นความลําบากและต้องระแวดระวงักันและกัน สถานที�เที�ยวป�ดทําการ การสงัสรรค์
หรอืการสนัทนาการต้องงด ในสภาวะความหา่งทางกายภาพเชน่นี�เอง ที�ธุรกิจยิ�งต้องเรง่
สรา้งความชดิใกล้กับผูบ้รโิภค เชื�อมสนิค้าเขา้ถึงผูบ้รโิภคในดา้นความรูส้กึ สรา้งความเป�น
กันเอง สานต่อความสมัพนัธไ์มใ่หข้าด จุดประกายการมสีว่นรว่มที�ผูบ้รโิภครูส้กึวา่ ฉันก็เป�น
สว่นหนึ�ง ทําใหผู้บ้รโิภครูส้กึวา่แบรนดเ์ป�นมติร เหมอืนเพื�อนที�รูใ้จ เขา้ถึงง่าย และแบรนด์
ตอบสนองอารมณ์ความรูส้กึที�ขาดหายไปในชว่ง lock down ได ้กล่าวโดยสรปุ Relevance
marketing คือกลยุทธก์ารตลาดที�เนน้ใหแ้บรนดใ์กล้ชดิเชื�อมโยง เขา้ถึง ผกูพนักับผูบ้รโิภค
ผา่นความรูส้กึ เป�นเสี�ยวหนึ�งในชวีติของผูบ้รโิภค การซื�อสนิค้าจะเกิดเพราะการระลึกถึง
แบรนดที์�เคยสรา้งความสขุ ระลึกถึงประสบการณ์ที�แบรนดนี์�เป�นสว่นหนึ�ง หรอืเชื�อวา่แบรนด์
ตอบสนองความต้องการ ณ ขณะนี�ของตนเองได ้รวมทั�งมองเหน็วา่แบรนดนี์�สะท้อนตัวตน
ของตนเอง Relevance marketing จงึกลายเป�นกลยุทธก์ารตลาดแนวใหมที่�เน้นคณุค่าดา้น
ความรูส้กึ ความเชื�อมโยงระหวา่งแบรนด-์ผูซ้ื�อ มากกวา่เน้นตัวผลิตภัณฑ์ ไมส่รา้งความภักดี
(brand loyalty) ในแบบเดมิ เงื�อนไขดา้นราคาถกูวางเป�นเรื�องรอง แต่ต้องทําใหผู้บ้รโิภคมี
สว่นรว่มกับแบรนดม์ากที�สดุในทกุทาง ทําใหผู้บ้รโิภคคิดวา่ ฉันต้องมสีิ�งนี� ณ ตอนนี� 
 Relevance marketing ยงัหมายถึงวา่  การที�ผูบ้รโิภคซื�อหรอืมแีบรนดน์ี�แล้ว จะทําใหผู้ซ้ื�อไม่
ตกกระแสสงัคม (relevant to trend) หรอืพูดในมุมมองผูบ้รโิภคอยา่งง่าย ๆ วา่ ฉันก็มี

ป�จจุบนั ตลาดเบยีรใ์นประเทศไทยมมูีลค่า 2 แสนล้านบาท ในสว่นแบง่ตลาดเบยีรนั์�น รอ้ยละ
99 เป�นกลุ่มสนิค้าลาเกอรเ์บยีร ์ซึ�งม ี4 แบรนดห์ลัก และอีกรอ้ยละ 1 เป�นกลุ่มคราฟท์เบยีร์
ถึงแมจ้ะมสีว่นแบง่ตลาดน้อย แต่อัตราการเติบโตของสนิค้ากลุ่มคราฟท์เบยีรเ์ติบโตรอ้ยละ
50 ตั�งแต่ป� 2561 และมสีนิค้ากวา่ 50 แบรนดค์ราฟท์เบยีรใ์นประเทศ ถึงแมป้ระเทศไทยจะ
เขา้สูภ่าวะ lock down แต่ภาพรวม brand portfolio ตลาดเบยีรใ์นประเทศไทยก็ไมไ่ดน้อ้ยลง
และถึงแมจ้ะมกีารป�ดผบับารห์รอืชอ่งทางขายแบบ on-premise แต่ธุรกิจเบยีรก็์ยงัมวีธิกีาร
ทําตลาดออนไลน์หลากหลายวธิกีาร หนึ�งในนั�นที�ตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคยุค 4.0 ในชว่งอยูบ่า้น คือ  
Relevance marketing

Relevance marketing

ตัวอยา่งของกลยุทธ ์Relevance marketing ธุรกิจเบยีรต่์างประเทศยี�หอ้หนึ�งเผยแพร่
โฆษณาชิ�นหนึ�งในชว่ง lock down ชื�อ Good times are coming ภาพที�ปรากฏในโฆษณาเป�น
ภาพที�ธุรกิจกล่าววา่เป�นภาพจรงิของผูดื้�มจากที�ต่าง ๆ และเป�นภาพเก่า โดยเป�นภาพกลุ่ม
บุคคลหลาย ๆ คนนั�งดื�มเบยีรย์ี�หอ้ดงักล่าวอยา่งมคีวามสขุในผบับาร ์รา้นอาหาร ปารตี์�เบยีร์
ในสนามหลังบา้น ชูขวดเบยีรใ์นคอนเสริต์ ฉลองในสนามกีฬา โดยเป�นภาพนิ�งทกุภาพ ภาพมี
ลักษณะเหมอืนถ่ายกันเองระหวา่งที�สนกุสนาน และมคํีาโฆษณาขึ�นวา่ Remember this? ฉาก
สดุท้ายสรปุจบวา่ใหท้กุคนไปฉีดวคัซนีเพื�อที�จะไดม้ชีว่งเวลาด ีๆ อีกครั�งอยา่งเรว็ การสื�อสาร
แบบชวนใหคิ้ดถึงวนัเวลาที�มคีวามสขุ มเีสยีงหวัเราะกับเพื�อน ไดอ้ยูด่ว้ยกันกับมติรสหายใน
สถานที�ต่าง ๆ อยา่งสนกุสนาน
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ในยุคที�ผูบ้รโิภคต้องกักตัวอยูบ่า้นคนเดยีวกลางโรคระบาดนี� คือกลยุทธ ์Relevance
marketing นั�นเอง ซึ�งสรา้งความชดิใกล้ เกี�ยวขอ้ง คิดถึง ในสถานการณ์ที�หา่งไกลในความ
เป�นจรงิ ใหผู้ช้มยอ้นระลึกถึงประสบการณเ์ก่าของตนเองที�มเีบยีรย์ี�หอ้นั�น ๆ เป�นสว่นหนึ�ง
ของความสขุ ถึงแมโ้ฆษณาเบยีรย์ี�หอ้นี�จะสรปุจบวา่ใหท้กุคนไปฉีดวคัซนี แต่ผลตอบรบัของ
โฆษณานี�ซึ�งเผยแพรใ่นสื�อดจิตัิลไดผ้ลดมีากเสยีจนบรษัิทนาํไปเผยแพรต่่อในสื�อโทรทัศน์
ยอดขายของเบยีรย์ี�หอ้ดงักล่าวสงูขึ�นในชว่งเวลาที�โฆษณานี�เผยแพร่

                              ใน Relevance marketing มอียู ่5 ประการ คือ 1) Purpose - แบรนดกั์บลกูค้ามเีป�า
หมายเดยีวกัน 2) Pride - ความรูส้กึทางบวกที�มต่ีอแบรนด ์3) Partnership - ผูบ้รโิภครูส้กึวา่แบรนดเ์ป�น
สว่นหนึ�งของตัวเรา มสีว่นรว่ม 4) Protection - ความมั�นใจที�มต่ีอแบรนด ์5) Personalization -     แบรนด์
สะท้อนตัวตน ตอบสนองความต้องการ ใหค้วามสาํคัญกับลกูค้ามาที�หนึ�ง หลักการ 5Ps นี� ต่อยอดมาจาก
ทฤษฎีลําดบัขั�นความต้องการ (hierarchy of needs) ของ Maslow  ประเดน็ที�เพิ�มเติมเขา้มาอีก 2 ป�จจยั
คือ experience - การสรา้งและตอกยํ�าประสบการณ์เดมิของผูบ้รโิภค และ digitalization – 

หลักการ 5Ps 

 แผนภมู ิ5Ps in Relevance Marketing
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หากวเิคราะหแ์นวทางการสื�อสารและการโฆษณาของธุรกิจเบยีรใ์นประเทศไทยในชว่ง lock down นี� พบวา่
ธุรกิจเบยีรเ์จา้หนึ�งใชก้ลยุทธ ์Relevance marketing เพื�อเตือนใหผู้บ้รโิภคระลึกถึงชว่งเวลาสนุกสนานกับ
เบยีรย์ี�หอ้นี� โดยสื�อสารผา่นวลีสั�น ๆ ที�ชวนใหซ้ื�อเบยีรใ์สตู่้เยน็ที�บา้น และชวนผูบ้รโิภคใหเ้ล่นเกมดว้ยการ
พมิพว์ลีดงักล่าวที�รบัฟ�งมาจากโฆษณาลงในชอ่งทางออนไลน์และจะไดร้บัแจกของที�ระลึกจากธุรกิจเบยีร ์เมื�อ
พจิารณาของแจกดงักล่าว ซึ�งมสีามชิ�นแตกต่างกัน พบวา่ เป�นแมเ่หล็กติดตู้เยน็ (ที�ชวนใหซ้ื�อเบยีรม์าใส)่
ของแจกชิ�นหนึ�งมลัีกษณะคล้ายไฟสใีนผบับาร ์อีกชิ�นเป�นลําโพง (ชวนใหนึ้กถึงบรรยากาศดื�มในผบั มแีสง สี
เสยีงเพลง) ตัวของแจกผลิตเป�นรูปสญัลักษณเ์บยีร ์โฆษณามเีพลงและวลีที�ติดห ู(ชวนใหน้กึถึงแบรนด)์
พรเีซน็เตอรแ์สดงท่าเต้นสนุกสนานเมื�อเป�ดตู้เยน็แล้วมเีพลง (ชวนใหนึ้กถึงประสบการณ์เต้นในคอนเสริต์)
โฆษณาจบลงดว้ยการสื�อใหรู้ว้า่ ไมว่า่สถานการณ์จะ lock down อยา่งไร ความสนกุก็ยงัคงเดมิหากผูบ้รโิภค
มเีบยีรย์ี�หอ้นี�และของแจกที�ชว่ยสรา้งบรรยากาศที�บา้น ผลที�เกิดขึ�นคือ มผีูต้ามหาซื�อของแจกดงักล่าวใน
แพลตฟอรม์ค้าขายอื�น ๆ เพื�อนํามาสรา้งบรรยากาศการดื�มที�บา้นตนเองบา้ง

สว่นธุรกิจเบยีรอี์กเจา้หนึ�ง ยงัคงคอนเซป็ต์เดมิที�ประเดน็มติรภาพ แต่ผกูกลยุทธ ์Relevance
marketing เขา้ไปในโฆษณาชิ�นหนึ�งที�แสดงชายหนุ่มคนหนึ�งเตรยีมแต่งกายหล่อเหลาในหอ้ง
นอน และโทรศัพท์นดัแนะกับเพื�อนวา่กําลังจะไป เสมอืนนัดกันดื�มขา้งนอก แต่เมื�อชายหนุ่มที�
แต่งกายพรอ้มนั�นเดนิออกมาจากหอ้งนอน ก็พบวา่มานั�งที�หอ้งนั�งเล่น และวดิโีอคอลผา่นจอ
โทรทัศน์กับเพื�อนอีกหลายคนซึ�งทกุคนอยูบ่า้นและถือเครื�องดื�มไวใ้นมอืทกุคน รอที�จะดื�มพรอ้ม
กันผา่นวดิโีอคอล โฆษณานี�สรปุจบวา่ทกุคนแสดงท่าสนุกสนานไปดว้ยกันกับการดื�มพรอ้มกัน
ผา่นจอ ภาพการเตรยีมแต่งกายพรอ้มแสดงท่าวา่จะออกจากบา้น เป�นการชวนใหน้กึถึงวนัที�
แต่งหล่อออกไปผบับาร ์ภาพการถือเครื�องดื�มในมอื ถึงแมบ้รบิทจะเป�นบา้น และท่าทีสนกุสนาน
กับเพื�อน ก็เป�นการชวนใหน้กึถึงเวลาที�ดื�มสนุกอยูด้่วยกัน

การที�ธุรกิจจาํนวนมาก รวมถึงธุรกิจเบยีร ์ที�ใชก้ลยุทธ ์Relevance marketing ในชว่งเวลาการ lock down
เพราะหวัใจสาํคัญของ Relevance marketing คือ การตลาดที�ชวนใหนึ้กถึง ชวนใหคิ้ดถึง ชวนใหร้ะลึก สะกิด
ใจใหผู้บ้รโิภคคิดถึงประสบการณส์นุกสนานที�แบรนดเ์คยเป�นสว่นหนึ�งของความสนุกนั�น รวมทั�งคิดถึงบรบิท
เดมิ ๆ ที�เคยเป�นเคยมก่ีอน lock down แบรนดส์ามารถสรา้ง consumer interaction ผา่นความรูส้กึนกึคิด
ได ้เชน่ ชวนใหร้ะลึกถึงความสขุ นาํเสนอ virtual pub สง่ต่อเสยีงดนตร ีผา่นโซเชยีลมเีดยีแพลตฟอรม์
สรา้ง WFH culture และเสนอประสบการณ์ใหมที่�มผีลิตภัณฑ์เป�นสว่นหนึ�งในนั�น ตัวอยา่งเชน่ เวบ็ไซต์หนึ�ง
ชวนใหซ้ื�ออุปกรณเ์พื�อทําเบยีร ์DIY เองที�บา้น โดยโพสต์ขอ้ความวา่  Work from home x home brew
กักตัวเหงาๆ มาทําเบยีรที์�บา้นกันเถอะ ซื�อชุด kit วตัถดุบิ+อุปกรณ์ สง่ฟรถึีงบา้น  หรอืเบยีรย์ี�หอ้หนึ�งนาํ
เสนอเพลงใหมช่ื�อเพลง ไมเ่คยจะหา่งกัน ผา่นพื�นที� virtual pub ของตนเอง เหล่านี�ล้วนชี�ใหเ้หน็วา่
relevance marketing มคีวามสาํคัญมากต่อผูบ้รโิภคในชว่งการอยูบ่า้นระยะยาว
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Relevance marketing ไมไ่ดจ้บแค่ชวนใหคิ้ดถึง แต่จะตามมาดว้ย brand offering ใหม ่ๆ (เชน่ของแจกที�
ตอกยํ�าแบรนด)์ ที�ชว่ยสานต่อประสบการณ์สนกุดงักล่าวต่อไป ไมว่า่จะอยูใ่นบรบิทใดก็ตาม รวมทั�งตามมา
ด้วยกลยุทธก์ารขายที�สอดคล้องกัน ที�พบมากในชว่ง lock down คือการชวนซื�อแบบ bulk buying ชวนให้
ซื�อจาํนวนมากเพื�อเป�นสต๊อก  เสนอผลิตภัณฑ์ที�ขนาดใหญข่ึ�น เสนอปรมิาณที�มากขึ�นแต่เนน้ยํ�าใหซ้ื�อรวมใน
ครั�งเดยีว ในขณะเดยีวกันกลยุทธ ์Relevance marketing ยงัสง่ผลต่อแนวทาง CSR ของธุรกิจเบยีรที์�
สื�อสารวา่ การนําเสนอดนตรอีอนไลน ์ผา่นแพลตฟอรม์ของธุรกิจเบยีร ์คือ การจา้งงานต่อลมหายใจนักรอ้ง
นักดนตรรีายยอ่ยตามรา้นอาหารผบับารใ์นชว่งวกิฤติ lock down นั�นเอง

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายต่อกลยุทธก์ารตลาดออนไลน์นั�นก็คือ การเขม้งวดและเฝ�าติดตามการสง่เสรมิการ
ขาย การแจก แถม สง่ฟร ีฯลฯ ใหทั้ดเทียมกับกลยุทธส์ง่เสรมิการขายในตลาดออฟไลนห์รอืในสื�อที�จบัต้อง
มองเหน็ไดท้างกายภาพ เชน่ ป�าย บลิบอรด์ การเฝ�าติดตามกิจกรรมการสง่เสรมิการขายออนไลนน์ั�น ก็
จาํเป�นต้องพจิารณาป�จจยัประกอบการกระทําความผดิมากกวา่หรอืแตกต่างจากกิจกรรมการสง่เสรมิการ
ขายออฟไลน์ เชน่ ความถี�ในการสื�อสาร การเผยแพรแ่บบแชรไ์ปยงัเครอืขา่ยอื�นหรอืมผีูร้ว่มแชรห์รอืทําการ
สง่เสรมิการขายเป�นเครอืขา่ยเดยีวกัน เชน่ การโฆษณาในแฟนเพจทางการ (official fan page) ก็จะเชื�อม
โยงไปยงัเพจอื�นที�ทําการตลาดดว้ยกัน อาทิ เพจที�เกี�ยวกับการเที�ยวกลางคืน เพจรวีวิเครื�องดื�ม ชอ่งรายการ
แนะนําสนิค้า เป�นต้น ตลอดจนการกําหนดอายุผูร้บัชมออนไลน์ และการปรบัปรงุกฎหมายที�พจิารณาการใช้
ตราสญัลักษณ์ดดัแปลง การเลี�ยงกฎหมายดว้ยการลบตัวอักษรบางตัวหรอืเบลอคําในชื�อสนิค้าเมื�อต้องการ
โฆษณาออนไลน์ หรอืใชภ้าพการต์นูแทนชื�อสนิค้า หรอืใชคํ้าเรยีกเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ดว้ยชื�ออื�น เชน่ นํ�า
มอล์ตมฟีอง แอล เหล่านี�ล้วนเป�นประเดน็ทางขอ้กฎหมายที�ควรหยบิยกมาพจิารณาอยา่งจรงิจงัโดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งในยุคที�ทกุธุรกิจใชส้ื�อโซเชยีลมเีดยีมากกวา่สื�อดั�งเดมิ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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