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บทคัดย่อ

	 การตลาดแบบย้อนยคุ	(Retro	Marketing)	ในธรุกจิบนัเทงินัน้มมีานานแล้ว	แต่เป็นเพยีงการท�าการตลาดแบบเจาะกลุม่เป้าหมาย	
Niche	Market	 เพียงเท่านั้น	 ผลตอบแทนที่ได้มีเพียงส่วนน้อยหรือเพียงส่วนหนึ่งจากตลาดทั้งหมด	 เนื่องจากไม่ใช่ลูกค้ากลุ่มใหญ่ของ
ตลาด	ทัง้ยงัเป็นการท�าการตลาดในมมุมองแบบเดมิๆ	หากผูป้ระกอบการน�าสิง่บนัเทงิทีเ่คยผลติมาแล้วกลบัมาสร้างใหม่เพือ่สร้างรายได้
และเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้า	อาจต้องปรับเปลี่ยนมุมมองทางการตลาดแบบใหม่ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น	บทความนี้กล่าวถึงการตลาดย้อน
ยุคในธุรกิจบันเทิงในมุมมองที่แตกต่างจากเดิม	ซึ่งจะเป็นวิถีทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงได้ดียิ่งขึ้น

Abstract

	 	The	concept	of	“Retro	Marketing”	has	been	utilized	in	the	entertainment	business	for	a	long	period	of	time,	but	it	
is	only	a	kind	of	“Niche”	marketing.	It	can	produce	only	a	small	amount	of	income	because	the	target	group	of	Niche	
Market	is	a	small	group	of	customers	and	that	reflects	an	old-visioned	marketing	approach.	Product	can	reproduce	
entertainment	of	the	past	for	the	purpose	of	creating	income	and	increasing	the	product	values.	Therefore,	this	article	
explains	a	new	vision	of	Retro	Marketing	in	order	to	develop	the	entertainment	business.

บทน�ำ

	 สงัคมไทยในปัจจบุนันบัว่ามคีวามเครยีดในด้านชวีติการท�างาน	ชวีติความเป็นอยูแ่ละความเครยีดในด้านอืน่ๆ	ทีท่�าให้คนในสงัคม
ต้องการหลบหนีจากโลกแห่งความเป็นจริง	วิถีทางหนึ่งที่สามารถท�าให้หลบหนีออกไปได้	(Vorderer,	1996)	คือ	สื่อบันเทิง	เช่น	การรับ
ชมรายการโทรทัศน์	ฟังรายการวิทยุ	อ่านนิตยสาร	รับชมภาพยนตร์	รับชมละครเวที	 เป็นต้น	ส่วนใหญ่ผู้บริโภคมักจะนิยมสื่อบันเทิงที่
ใหม่ๆ	อยู่เสมอ	จะสังเกตได้ว่าปัจจุบันนี้ละคร	รายการโทรทัศน์	 เพลง	นิตยสาร	ภาพยนตร์	หรือละครเวที	 เรื่องใดที่ก�าลังอยู่ในความ
สนใจมกัจะได้รบัความนยิมเป็นอย่างดซีึง่ปรากฏการณ์ดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ถงึการมองไปข้างหน้าของสือ่มวลชนทีเ่รยีกว่า	Looks	Forward	
แต่ในทางกลับกันมีผู้ผลิตเพียงน้อยรายเท่านั้นที่จะมองย้อนกลับหลังไปหาอดีตหรือที่เรียกว่า	Looks	Backward	(สมสุข	หินวิมาน,	2542)	
ซึ่งถ้าหากพิจารณาในแง่ธุรกิจแล้วนับว่า	 การมองย้อนกลับหลังไปหาอดีตของผู้ผลิตเป็นกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์
หรือที่เรียกว่า	Differentiation	(สรรชัย	เตียวประเสริฐกุล,	2552)	ในการมองกลับหลังไปหาอดีต	หรือเรียกได้ว่า	Retro	Marketing	นั้น
เป็นสิ่งที่น่าสนใจ
	 ค�าว่า	Retro	Marketing	มาจากค�าว่า	Retrospective	คือ	การหวนร�าลึกถึงความหลังซึ่งความหมายของ	Retro	Marketing	หมาย
ถึง	 การตลาดแบบย้อนยุค	 แนวความคิดนี้ก�าเนิดมาจากนักการตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา	 โดยเน้นว่าการที่จะปลูกฝังวิถีชีวิตให้คน
ด�าเนินตามได้นั้นต้องใช้ผลิตภัณฑ์	(Product)	 เป็นตัวแทรกเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมของบุคคลท�าให้เกิดความนิยมในการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น	
กรณีตัวอย่างเช่น	ความนิยมในการรับชมรายการดังในอดีตที่ถูกน�ากลับมาสร้างใหม่อีกครั้ง	เช่น	รายการ	“อเมริกันไอดอล”	เป็นรายการ
โทรทัศน์ที่พัฒนามาจากรายการ	 “ป๊อปไอดอล”	 ซึ่งเคยได้รับความนิยมในอดีตมาผลิตซ�า้ใหม่	 เป็นต้น	 ทั้งนี้ประเทศสหรัฐอเมริกามอง
ว่าการตลาดแบบย้อนยุคเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกในอนาคต	(Next	Export	Product)	(สิทธิชัย	ฝรั่งทอง,	2547)	ถ้าหากพิจารณาในบริบทของ
ประเทศไทยแล้ว	การท�าตลาดแบบย้อนยุคมีสาเหตุหลักอยู่	4	วิธี	ดังนี้	(ชูศักดิ์	เดชเกรียงไกรกุล	และมนัสศิริ	เผือกสกนธ์,	2548)
	 1.	การหวนให้คิดถึงอดีตหรือวันวานยังหวาน	(Nostalgia)	หมายถึงการนึกถึงเรื่องดีๆ	ในอดีต	มีชีวิตที่ดีเรียบง่าย	ไม่ต้องรีบร้อน	
ไม่ต้องปากกดัตนีถบีเหมอืนในยคุปัจจบุนั	ถ้าพจิารณาในแง่การตลาดเปรยีบเสมอืนการซือ้ใจลกูค้าหรอืทีเ่รยีกว่า	การบรหิารความสมัพนัธ์
กับลูกค้า	Customer	Relationship	Management	(CRM)	เช่น	ภาพยนตร์เรื่อง	“แฟนฉัน”	เป็นน�าวัฒนธรรม	วิถีชีวิต	และวัตถุสิ่งของ
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ในยุคอดีตกลับมาให้ผู้ชมได้หวนร�าลึกถึงในแง่มุมที่สะท้อนความ
ประทับใจ	เป็นต้น
	 2.	กระแสการอนุรักษ์	 (Natural	Conservation)	 ย้อน		
กลับไปยังอดีตที่ปราศจากการปรับแต่งใดๆ	 เหมือนกลุ่มชนเผ่า
ต่างๆ	ที่เรียกว่า	Ethnic	เน้นการประดับประดาแบบชาวเขา	ผ้ามี
ลายสีสัน	การตกแต่งด้วยลูกปัด	ฯลฯ
	 3.	การถวลิหาสตูรต้นต�ารบัทีต้่องท�าด้วยมอื	(Handmade)	
สามารถท�าให้ผลติภณัฑ์นัน้ขายได้หรอืเป็นทีต้่องการของผูบ้รโิภค	
เปรียบได้กับสิ่งของที่หายาก	ผู้บริโภคก็มักมีความต้องการบริโภค
สินค้านั้นๆ	ในระดับที่สูง	(Demand-Supply)
	 4.	การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์	(History)	ของเก่าในอดีต
มีสิ่งชักจูงใจ	มีเสน่ห์มนต์ขลังที่ท�าให้ผู้คนในยุคสมัยปัจจุบันหวน
ร�าลึกถึง	และเพียรพยายามค้นหาค�าตอบ
	 ในปัจจบุนัปรากฏการท�าตลาดย้อนยคุใน	4	ลกัษณะทีก่ล่าว
มาในข้างต้นทั้งที่เป็นสินค้า	 ผลิตภัณฑ์และการบริการ	 ซึ่งใน
บทความนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงเฉพาะธุรกิจบันเทิงไทย

กำรตลำดย้อนยุคในอุตสำหกรรมบันเทิงไทย

	 การย้อนอดีตเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ธุรกิจประสบความ
ส�าเร็จ	งานวิจัยของมหาวิทยาลัย	Erasmus	University	ชี้ให้เห็นว่า
สาเหตสุ�าคญัทีส่ดุทีจ่ะท�าให้รปูแบบของ	Retro	Marketing	ประสบ
ความส�าเร็จนั้นเป็นเพราะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้
บริโภคในส่วนที่เรียกว่า	Nostalgia	 ซึ่งเป็นความรู้สึก	 การนึกถึง
และอยากให้ได้มาซึ่งประสบการณ์หรือความคุ้นเคยในอดีต	 และ
ความสามารถในการสร้างสินค้าให้เชื่อมโยงกับทัศนคติของลูกค้า
ได้	 (วิเลิศ	 ภูริวัชร,	2551)	 ดังตัวอย่างอุตสาหกรรมบันเทิงใน
ประเทศไทย
	 ธุรกิจบันเทิงในประเทศไทยที่ผ่านมามีปรากฏการณ์ทาง
ด้าน	Retro	Marketing	 เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย	 ยกตัวอย่างเช่น	
ละครโทรทัศน์เรื่อง	“นางทาส”	เป็นละครแนวย้อนยุค	(Period)	ที่
สะท้อนถึงภาพสังคมไทยในยุคอดีต	 ที่รางเลือนไปจากความทรง
จ�าของผูค้นในยคุปัจจบุนัแล้ว	เมือ่มกีารน�าภาพอดตีดงักล่าวมาน�า
เสนอในสื่อยุคปัจจุบัน	นับได้ว่าเป็นการปลุกความทรงจ�าของผู้ชม
ขึ้นมาอีกครั้งซึ่งท�าให้นักการตลาดสามารถท�างานได้ง่ายขึ้น	
เนื่องจากเป็นการรื้อฟื้นกล่องด�าของผู้บริโภค	(Black	Box)	ได้เป็น
อย่างด	ีหรอืกรณตีวัอย่างรายการ	“วนัวานยงัหวานอยู”่	ทีห่วนกลบั
ไปหยิบยกอดีตมาน�าเสนอในรูปแบบของรายการวาไรตี้ทอลค์โชว์
สมยัใหม่ทีม่กีลิน่อายของความเป็นวนัวาน	ซึง่นบัว่าเป็นจดุทีแ่ปลก
และแตกต่างจากรายการคู่แข่งขันอื่นๆ	 ในด้านสื่อเพลงก็พบว่ามี
ปรากฏการณ์ทางด้าน	Retro	Marketing	เกดิขึน้	อาท	ิการน�าเพลง
เก่ามาผลิตซ�้า	(Reproduction)	 เป็นเวอร์ชันใหม่	 ดังกรณีอัลบั้ม	
PLAY	 ที่ได้น�าเพลงเก่าในอดีตมาร้องใหม่โดยศิลปินขวัญใจวัยรุ่น

ยุคปัจจุบัน	เช่น	การน�าเพลง	“เสียดาย”	ของเบิร์ด	ธงไชย	ที่เคย
ได้รับความนิยมในปี	พ.ศ.	2537	มาขับร้องใหม่โดยศิลปินวงบอดี้
สแลม	หรอืแม้แต่ในสือ่วทิยกุพ็บว่ามสีถานทีีน่�าเพลงเก่ามาน�าเสนอ
ใหม่เพือ่เอาใจผูบ้รโิภค	เช่น	สถาน	ี107.5	MHz	Yes!	Radio	เป็นต้น	
ในด้านสื่อนิตยสารก็พบว่ามีปรากฏการณ์ทางด้าน	 Retro	
Marketing	 เกิดขึ้น	อาทิ	นิตยสาร	A	DAY	 ในคอลัมน์	GOOD	
OLD	DAYS	 ที่น�าเสนอเรื่องราวดีๆ	 ในปีเก่าๆ	 และคอลัมน์	
SOMETHING	 น�าเสนอเรื่องเล่ารื่นรมย์จากสิ่งของในความทรงจ�า	
ด้านสือ่ภาพยนตร์กพ็บว่ามปีรากฏการณ์ทางด้าน	Retro	Marketing	
เกิดขึ้น	 อาทิ	 ภาพยนตร์เรื่อง	 “แฟนฉัน”	 เป็นการน�าเรื่องราววิถี
ชีวิต	(Lifestyle)	 ในยุคอดีตเมื่อ	พ.ศ.	2528	มาน�าเสนอสู่สายตา
ของผู้ชมในยุคปัจจุบัน	 นอกจากนี้	 ด้านสื่อละครเวทีก็พบว่ามี
ปรากฏการณ์ทางด้าน	Retro	Marketing	เกิดขึ้น	เช่น	ละครเวที
เรื่อง	“ข้างหลังภาพ	เดอะ	มิวสิคัล”	ที่ได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตและมุม
มองความรกัของผูค้นในยคุอดตีผ่านรปูแบบการแสดงและเทคนคิ
สมัยใหม่	 ที่กล่าวไปในข้างต้นล้วนเป็นความส�าเร็จของนักการ
ตลาดทีไ่ด้น�าความเป็นอดตีหวนกลบัมาดงึความนยิมจากผูบ้รโิภค
ได้เป็นอย่างด	ีในประเดน็ต่อไปผูเ้ขยีนจะขอกล่าวถงึจดุเริม่ต้นของ
การท�าการตลาดแบบย้อนยคุนีซ้ึง่กค็อืการวเิคราะห์ผูบ้รโิภคนัน่เอง

พิมพ์เขียวทำงพันธุกรรมของลูกค้ำ (Customer DNA)

	 จากจุดเริ่มต้นที่เล็กที่สุดเรียงร้อยต่อกันเป็นสายใยเปรียบ
ได้กับรหัสทางพันธุกรรมของมนุษย์ที่มีความสลับซับซ้อน	 แฝงไป
ด้วยปมปัญหาที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ในอดีต	 ซึ่งรอคอยการค้น
พบและแถลงไขข้อมลูดงักล่าวในปัจจบุนั	ดงันัน้การทีจ่ะท�าให้การ
ตลาดย้อนยคุให้ประสบผลส�าเรจ็ได้นัน้กต้็องมองย้อนกลบัไปทีจ่ดุ
เริ่มต้น	 ซึ่งก็คือ	 ผู้บริโภคสินค้า	 โดยการวิเคราะห์พิมพ์เขียวทาง
พันธุกรรมของผู้บริโภคนั่นเอง	ดังภาพที่	1

ภาพที่	1	 การวิเคราะห์พิมพ์เขียวทางพันธุกรรมของผู้บริโภค	(Customer	
DNA)
ที่มา:	Kinetic	Consulting,	จาก	http://www.kineticaconsulting.com/
customer-dna.html
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	 พิมพ์เขียวทางพันธุกรรมของลูกค้า	 มุ ่งเน้นให้ผู ้ผลิต
วิเคราะห์องค์ประกอบก่อนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นหลัก	
เพื่อให้เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค	ดังองค์ประกอบ
ต่อไปนี้
	 กลยุทธ์และการวางแผน	(Strategy	and	Planning)	ของ
การตลาดย้อนยุคเริ่มต้นด้วยการมองไปกลุ่มเป้าหมายว่าลูกค้า
ชอบสินค้าประเภทใด	เช่น	ชอบรายการบันเทิงที่ย้อนวันวาน	ซึ่งผู้
ผลิตต้องใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์เพื่อท�าให้
ผูบ้รโิภคสนใจเสยีก่อน	โดยท�าการเลอืกเฉพาะกลุม่ทีม่ลีกัษณะชอบ
เรื่องการย้อนวันวาน	วัยอยู่ในช่วง	Baby-boomer	คือเป็นกลุ่มคน
ที่เกิดในช่วงระหว่างปี	 พ.ศ.	2489	 จนถึงปี	 พ.ศ.	2503	 มีอายุ
ประมาณ	46	ปีขึ้นไป	Gen-X	คือ	ผู้ที่เกิดในช่วงกลางปี	พ.ศ.	2503	
จนถึงปี	พ.ศ.	2523	อายุประมาณ	31	-	45	ปี	Gen-Y	คือ	ผู้ที่เกิด
ในช่วงปี	พ.ศ.	2528	จนถึงปี	พ.ศ.	2544	อายุประมาณ	20-30	ปี	
Gen-Z	คอื	เยาวชนรุน่ใหม่ในปัจจบุนัหรอืกลุม่ทีค่ลัง่ไคล้ใน	Retro	
(Cahill,	2006)
	 ธุรกิจและผลกระทบของลูกค้า	(Business	and	Customer	
Impact)	ต่อมาท�าการสร้างกระแสโดยการใช้สือ่มวลชนเป็นตวัช่วย
ในการแพร่กระจายข่าวสาร	 เมื่อผู้บริโภคได้พบเจอประสบการณ์
ในอดีตที่หอมหวาน	จะเป็นตัวเร่งชนิดหนึ่งที่ท�าให้เกิดความอยาก
ได้ในตัวสินค้า	 ซึ่งโดยทั่วไปมักน�าสินค้านั้นมาผลิตซ�้าใหม่ด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้ร่วมสมัย
ขึ้น	เช่น	การน�าเพลงเก่ามาผลิตซ�้าใหม่	เป็นต้น
	 ข้อเสนอทางธุรกิจและการค้า	(Business	Proposition	and	
Delivery)	 หลังจากที่ผู ้บริโภคได้รับประสบการณ์จากการซื้อ
ผลติภณัฑ์	ท�าให้ผูบ้รโิภควางต�าแหน่งสนิค้าชิน้นัน้ไว้อยูใ่นใจ	เช่น	
กรณีการน�าละครเรื่อง	“ทัดดาวบุษยา”	ซึ่งในอดีตได้ถูกสร้างและ
ได้รับความนิยมมาแล้วหลายครั้งน�ากลับมาสร้างใหม่
	 ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ	(Business	Enables)	 ซึ่งสินค้า
หรอืบรกิารโดยส่วนใหญ่แล้วมกัจะสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า
โดยใช้กลยทุธ์	CRM	เพือ่ครองใจให้ลกูค้าไม่เปลีย่นใจไปใช้แบรนด์
อื่น	ควบคูก่ับการท�าการตลาดเชิงลึกเพื่อล้วงข้อมูลเชิงลึกเกีย่วกับ
สนิค้าหรอืผลติภณัฑ์ทีอ่ยูใ่นอดุมคตขิองลกูค้า	เช่น	หากจะมกีารน�า
ละครเรื่อง	 “นางทาส”	 กลับมาสร้างใหม่	 ต้องมีการศึกษาข้อมูล
เชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อละคร
เรือ่งดงักล่าวในเวอร์ชัน่ต่างๆ	ทีเ่คยเผยแพร่ออกสูส่ายตาผูบ้รโิภค
มาก่อนหน้านี้	เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ตรงใจ
มากที่สุด
	 กลุ่มเป้าหมายและการริเริ่ม	(People	and	Origination)	
อีกปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญ	คือ	การเข้าใจสังคม	การเข้าใจวัฒนธรรม
ของผู้บริโภค	 เช่น	 ผู้คนในสังคมปัจจุบันคุ้นชินกับการใช้ชีวิตใน
สังคมเมืองที่มีแต่ความเร่งรีบวุ่นวาย	 จึงหวนคิดถึงรูปแบบการ

ด�าเนินชีวิตและวัฒนธรรมที่เรียบง่ายในอดีต	การรับชมละครย้อน
ยุค	(Period)	เช่น	ละครเรื่อง	“ทวิภพ”	อันเป็นละครที่สะท้อนถึง
การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายของผู้คนในยุคอดีต	 ก็เป็นวิถีทางหนึ่งที่
ท�าให้ผู้ชมได้หวนกลับไปสู่อดีตผ่านสื่อโทรทัศน์
	 การขายและการบริหารงานลูกค้า	(Sales	and	Contact	
Management)	 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ	 คือ	 คนที่อยู่รอบ
ตัวผู้บริโภค	 เช่น	 สมาชิกในครอบครัว	 เพื่อน	 หรือแม้กระทั่งคน
รูจ้กั	เมือ่ใดกต็ามทีส่นิค้าของเรามผีลต่อคนทีอ่ยูร่อบตวัลกูค้า	และ
ลูกค้าท�าการบอกต่อๆ	 กัน	(Buzz)	 ในที่สุดกลุ่มคนที่อยู่รอบข้าง
ลูกค้ามีโอกาสจะซื้อสินค้าหรือบริการมากขึ้น	เช่น	หากผู้ฟังได้รับ
ฟังเพลง	“พลิกล็อค”	ในอัลบั้มสวีทนุชสนุกนึก	ซึ่งเป็นการน�าเพลง
ดงัในอดตีของครสิตน่ิา	อากล่ีาร์มาขบัร้องและเรยีบเรยีงดนตรใีหม่
ให้เป็นเพลงแนวลูกกรุงย้อนยุค	 เมื่อผู้ฟังเกิดความประทับใจต่อ
เพลงดังกล่าวก็จะท�าการบอกต่อไปยังผู้ฟังคนอื่นๆ
	 เมือ่พจิารณาถงึพมิพ์เขยีวทางพนัธกุรรมของผูบ้รโิภคแล้ว	
หลังจากนั้นเราควรวิเคราะห์การจัดการตลาดแบบองค์รวม	(Mass	
Market)	 ซึ่งมีนักวิชาการ	Kotler	and	Keller	 ได้กล่าวไว้ว่าการ
ตลาดดังกล่าวเหมาะสมที่สุดในศตวรรษที่	21	ซึ่งในทัศนคติของผู้
เขียนคิดว่าแนวคิดนี้คล้ายกับทฤษฎีเคออส	(Chaos	Theory)	 ซึ่ง
มองว่าสิ่งแต่ละสิ่งมีความเกี่ยวข้องกันและการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งๆ	หนึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆ	อย่างกว้างไกลและลึกล�้า	ที่
เรียกว่า	The	Butterfly	Effect	(Gleick,	1987)	หรือที่หลายๆ	คน
เรยีกเป็นภาษาไทยว่า	“เดด็ดอกไม้สะเทอืนถงึดวงดาว”	ซึง่แนวคดิ
การจดัการตลาดแบบองค์รวม	(Holistic	Marketing)	สามารถเขยีน
เป็นแผนภูมิได้ดังนี้	(Brache,	2002)

กำรจัดกำรตลำดแบบองค์รวม (Holistic Marketing)

ภาพที่	2	การวิเคราะห์การจัดการตลาดแบบองค์รวม	(Holistic	Marketing)

ที่มา:	Marketing	Holistic,	จาก	http://emedwriter.com/primer2.gif
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	 ผู้เขียนขอยกตัวอย่างประกอบการอธิบายเพื่อที่จะได้เห็น
เป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น	 เริ่มต้นด้วยการก�าหนดเป้าหมายของ
องค์กรก่อนเป็นอันดับแรก	 เช่น	 รายการวันวานยังหวานอยู่ของ
บริษัท	โพลีพลัส	เอ็นเตอร์เทนเม้น	จ�ากัด	มีวัตถุประสงค์คือ	การ
สร้างความบันเทิงในลักษณะของ	Retro	Marketing	โดยการสร้าง
ความสขุให้แก่แขกรบัเชญิในรายการรวมไปถงึผูช้ม	ซึง่การย้อนวนั
วานถือว่าเป็นแนวคิดหลักของรายการวันวานยังหวานอยู่	จากนั้น
จึงท�าการตลาดแฝงเข้าไปในเนื้อหาของรายการ	 เช่น	 พูดคุยถึง
ประเด็นภาพยนตร์แนวย้อนยุคเรื่องวัยอลวน	4	เพื่อเรียกลูกค้าให้
ไปติดตามชมภาพยนตร์	 เพื่อสร้างรายได้ให้กับภาพยนตร์เรื่องดัง
กล่าว	ทัง้ยงัอาศยัสือ่เก่า	(Traditional	Media)	ในการท�าการตลาด	
เช่น	 สปอตโฆษณาทางโทรทัศน์	 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	 นิตยสาร	
Oops!	เป็นต้น	เพือ่ให้ตรงต่อกลุม่เป้าหมายทีอ่ยูใ่นวยันัน้	ประกอบ
กับการใช้สื่อใหม่	(New	Media)	เช่น	เว็บไซต์ของบริษัท	โพลีพลัส	
เอน็เตอร์เทนเม้นท์	จ�ากดั	(www.polyplus.co.th)	จะเหน็ได้ว่าการ
ใช้สือ่ในการท�าการตลาดทัง้สือ่เก่าและสือ่ใหม่นัน้ครอบคลมุตัง้แต่
กลุม่เป้าหมายทีอ่ยูใ่นช่วงวยั	Baby-boomer,	Gen-X,	Gen-Y	และ	
Gen-Z	ไม่ว่าจะเป็นกลุม่ใดกต็ามทกุสือ่จะมแีก่นความคดิ	(Theme)	
เดยีวกนัคอื	การตลาดย้อนยคุ	เพือ่ตอบวตัถปุระสงค์และการสร้าง
รายได้ให้แก่องค์กร	 และการท�าตลาดย้อนยุครายการวันวานยัง
หวานอยู่ในปัจจุบัน	เน้นถึงการผลิตซ�้าให้หวนร�าลึกถึง	ซึ่งถ้าหาก
พิจารณาในเชิงวัฒนธรรมศาสตร์แล้ว	 มีทฤษฎีหนึ่งที่กล่าวถึง
ปรากฏการณ์นี้ที่เรียกว่า	โพสต์โมเดิร์น	(Postmodernism)	กล่าว
คือ	การน�าของเก่ามาผลิตซ�้าพร้อมกับเติมสสีันให้ร่วมสมัยมากยิง่
ขึ้น	 ซึ่งเรียกการผลิตซ�้านี้ว่า	 “Remake”	(ณัฐกานต์	 ลิ่มสถาพร,	
2546)	หรือที่เรียกกันง่ายๆ	ว่า	“เหล้าเก่าในขวดใหม่”
	 ถงึแม้ว่าจะน�าเหล้าเก่ามาใส่ในขวดใหม่กม็อิาจกล่าวได้ว่า
จะสามารถขายได้ทุกขวดไป	 มีนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลีชื่อ	
วิลเฟรโด	พาเรโต	(Vilferdo	Pareto)	 ได้กล่าวถึง	 “กฎของพาเร
โต”	หรือกฎ	80/20	คือ	สินค้าที่อยู่ในร้านค้า	สามารถสร้างรายได้
ร้อยละ	80	จากลูกค้าเพียงร้อยละ	20	หรือยอดขายสินค้าร้อยละ	
80	 มาจากลูกค้าเพียงร้อยละ	20	 กล่าวคือ	 ในภาคธุรกิจบันเทิง
ประเภทการตลาดย้อนยุค	มีเพียงร้อยละ	20	เท่านั้นที่สามารถอยู่
รอดได้ในธุรกิจนี้	(Parmenter,	2007)	 ในล�าดับถัดไปจะขอกล่าว
ถึงวิธีการเอาชนะกฎ	80/20	ในการตลาดแบบย้อนยุค

กลยุทธ์กำรตลำดแบบหำงยำว (Long Tail Marketing)

ภาพที่	1	กลยุทธ์การตลาดแบบหางยาว	(Long	Tail	Marketing)

ที่มา:	Chris	Anderson.	2006.	The	Long	Tail:	Why	the	Future	of	Business	

is	Selling	Less	of	More.	New	York:	Hyperion.	

	 จากวเิคราะห์กฎ	80/20	ของพาเรโตทีร่ะบวุ่า	ยอดขายร้อย
ละ	80	มาจากสินค้าเพียงร้อยละ	20	และรายได้ส่วนใหญ่มาจาก
ลกูค้าเพยีงร้อยละ	20	เท่านัน้	เท่ากบัเป็นการมุง่เน้นจบักลุม่	Niche	
Market	เป็นหลักโดยใช้กลยุทธ์	“มูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า”	
(Customer	Lifetime	Value)	กล่าวคือ	การตลาดแบบพาเรโตนั้น
มุ่งเน้นบริการเฉพาะลูกค้ากลุ่มเดิมและกลุ่มเล็กๆ	 เพียงเท่านั้น
ท�าให้ต้องตัดลูกค้าอีกร้อยละ	80	 ทิ้งไปโดยปริยาย	 จากจุดอ่อน
ทางการตลาดแบบ	80/20	 ท�าให้ค้นพบแนวคิดใหม่ที่สามารถดึง
ลูกค้าร้อยละ	80	กลับมาซื้อซ�้าได้	โดยมีนักเศรษฐศาสตร์ชื่อ	คริส	
แอนเดอร์สัน	(Chris	Anderson)	ได้ค้นพบกลยุทธ์การตลาดแบบ
หางยาว	ที่เรียกว่า	“Long	Tail	Marketing”	(Anderson,	2006)
	 กลยุทธ์การตลาดแบบหางยาวจะต่างจากกฎ	80/20	โดย
หนัไปใส่ใจกบักลุม่ลกูค้าร้อยละ	80	ทีเ่คยตดัทิง้ไป	และใช้	“กลยทุธ์
การตลาดโดยอัตโนมัติิ”	กล่าวคือ	ท�าการก�าหนดกลไกต่างๆ	ขึ้น
มาเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าดังกล่าว	 เช่น	 การขายเพลงในอดีตผ่าน
เวบ็ไซต์	www.amazon.com	มใิช่การเจาะกลุม่ผูฟั้งทีซ่ือ้ซดีเีพลง
เพียงกลุ ่มเดียว	 หากแต่ยังเจาะกลุ ่มผู ้ฟังทุกกลุ ่มที่เข้าถึงสื่อ
อินเทอร์เน็ตได้	และในกรณีที่กลไกนั้นไม่ประสบความส�าเร็จ	ก็จะ
ตัดกลไกที่ไม่ได้ผลทิ้งไปและคงกลไกที่ได้ผลไว้ใช้ในโอกาสต่อไป
	 หากพิจารณาในแง่ธุรกิจบันเทิงแบบย้อนยุคจะพบว่าเป็น
ไปตามกฎของพาเรโตหรอืกฎ	80/20	ไม่สามารถจบักลุม่ลกูค้าส่วน
ใหญ่ได้	ตัวอย่างเช่น	ภาพยนตร์ย้อนยุคในรอบสิบปีที่ผ่าน	มีเพียง
ร้อยละ	20	 ที่โดดเด่น	 เช่น	 ภาพยนตร์เรื่อง	 “แฟนฉัน”	 และ
ภาพยนตร์เรื่อง	“วัยอลวน”	เป็นต้น	ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ	80	มัก
จะไม่มผีูก้ล่าวถงึนกั	ท�าให้นกัธรุกจิถอนตวัจากธรุกจิดงักล่าว	โดย
เหลอืเพยีงกลุม่ผูผ้ลติบางกลุม่ทีส่ามารถอยูร่อดได้ในอตุสาหกรรม
นี้	จึงไม่มีการพัฒนาการของอุตสาหกรรมภาพยนตร์เท่าที่ควร	ดัง
นั้นหากเราน�ากลยุทธ์การตลาดแบบหางยาว	 มาช่วยในด้านการ
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ตลาดก็อาจจะท�าให้การตลาดย้อนประสบความส�าเร็จมากยิ่งขึ้น
	 หากจะมีการผลิตสื่อบันเทิงย้อนยุค	(Retro)	ในครั้งต่อไป	
หากทดลองใช้กลยุทธ์การตลาดแบบหางยาว	 (Long	 Tail	
Marketing)	ด้วยการมองแบบไม่เจาะจงลูกค้า	กล่าวคือ	มิได้มุ่ง
เน้นเฉพาะกลุม่ใดกลุม่หนึง่เท่านัน้	เช่น	หากจะผลติภาพยนตร์แนว
ย้อนยุค	ควรมองตลาดแบบรวม	(Mass	Market)	เช่น	กลุ่มพ่อแม่	
กลุ่มคนวัยท�างาน	 รวมไปถึงกลุ่มวัยรุ่นด้วย	 โดยใช้กลยุทธ์การ
ตลาดแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มยอดขายให้ดียิ่งขึ้น	เช่น	หากผู้ชมซื้อ
ตั๋วชมภาพยนตร์ก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ของแถมจากภาพยนตร์เรื่อง
นั้น	เป็นต้น	จากนั้นใช้กลไกที่ได้ผลต่อตลาด	เช่น	การใช้สื่อเก่า
เพื่อการประชาสัมพันธ์	 ดังกรณีของการใช้นิตยสาร	A	DAY	 ใน
คอลัมน์	GOOD	OLD	DAYS		หรือการใช้สื่อวิทยุ	สถานี	107.5	MHz	
Yes!	Radio	 เป็นต้น	 รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อใหม่	
เช่น	Facebook,	Twitter,	Hi5	และ	Social	Media	อื่นๆ	จะท�าให้
การตลาดย้อนยุคประสบความส�าเร็จมากยิ่งขึ้น

บทสรุป

	 สิ่งบันเทิงเก่าในปัจจุบันสามารถน�ามาพัฒนาให้สร้างราย
ได้และเพิ่มมูลค่าได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด	ในปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่มองการท�าตลาดแบบย้อนยคุในมมุมองเดมิๆ	ซึง่อาจจะ
ต้องมีการปรับเปลี่ยนมุมมองให้ทันสมัยมากขึ้น	 อันดับแรก	 คือ	
ต้องวเิคราะห์ผูบ้รโิภคอย่างถ่องแท้เสยีก่อนโดยใช้กลยทุธ์พมิพ์เขยีว
ทางพันธุกรรมของลูกค้า	 ควรละทิ้งการตลาดตามกฎของพาเรโต
หรือกฎ	80/20	 ให้ลองมองในมุมมองการตลาดแบบหางยาวแทน	
(Long	Tail	Marketing)	ซึ่งเป็นแนวคิดสมัยใหม่ที่สามารถพัฒนา
อุตสาหกรรมได้	 สร้างยอดขายที่สูงขึ้น	 การสร้างมูลค่าเพิ่มของ
สินค้าที่สูงขึ้น	 รวมถึงการให้ความส�าคัญกับลูกค้ากลุ่ม	Mass	
Market	ที่สูงขึ้น	ซึ่งจะสามารถพัฒนาธุรกิจบันเทิงแบบย้อนยุคได้
เป็นอย่างดี	 ดังนั้นถ้าหากผู้ประกอบสามารถพัฒนาธุรกิจบันเทิง
แบบย้อนยุคให้เดินหน้าต่อไปได้	 การพัฒนาธุรกิจบันเทิงโดยองค์
รวมก็มิใช่เรื่องยากแต่อย่างใด
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