‘อิทธิพลทางอารมณ’ จะขับเคลื่อนยอดขายเครื่องประดับหรูหราในป 2018
Positive Luxury ระบุในรายงานคาดการณแนวโนมชวง
ป 2018 วา พลังทางอารมณจะสงผลชวยขับเคลื่อนยอดขายมากขึ้น
ในปนี้ ถาป 2016 เปนปที่คําวาการเลาเรื่องกลายเปนกระแส และป
2017 ถูกยึดครองดวยแนวคิดเรื่องการใหขอมูลตามความเปนจริง
และระบบประทั บ ตรา (Trust Mark) เพื่ อยื น ยั น ความถู กต องเชิ ง
จริยธรรม Positive Luxury ระบุวา “อิทธิพลทางอารมณ” จะเปน
แนวคิดที่ควรจับตามองในป 2018 นี้
รายงานดั ง กล า วระบุ ว า “อะไรเป น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นให
ผูบริโภคทุกวันนี้ลงทุนหรือมีปฏิสัมพันธกับแบรนดสินคาหรูหรา นี่
เปนคําถามสําคัญประจําหองประชุมผูบริหารในยุคสมัยแหงความผันผวนนี้ ความมีเหตุมีผลเปนปจจัยลําดับแรกๆ ที่
ชวยเสริมสรางอํานาจในเชิงเศรษฐกิจและการเมืองมานานแลว เปนที่เขาใจกันวาความสามารถในการตัดสินใจอยาง
มีขอมูลผานการวิเคราะหอยางจริงจังนั้นเปนองคประกอบสําคัญในระบบเศรษฐกิจของมนุษยสมัยใหม กระนั้น การ
คนพบครั้งยิ่งใหญของนักประสาทวิทยาชัน้ นํา ศาสตราจารย Antonio Damasio วาดวยเรื่องการตัดสินใจ นาจะทํา
ใหเราทุกคนตองคิดใหม งานวิจัยของเขาแสดงใหเห็นวาบางครั้งมนุษยก็ไมสามารถตัดสินใจเรื่องที่งายที่สุดโดย
ปราศจากอิทธิพลจากอารมณ”
ในป 2018 ความสามารถของแบรนดสินคาหรูหราในการสรางความผูกพันทางอารมณ กับผูบ ริ โ ภค
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับปจจัยทางสังคมและสิ่งแวดลอมซึ่งผูบริโภคใหความสําคัญมากยิ่งขึ้นนั้น เปน
สิ่งจําเปนตอการเติบโตอยางประสบความสําเร็จ
“เรื่องนี้เปนความจริงโดยเฉพาะอยางยิ่งในแบรนดที่ตองการสรางปฏิสัมพันธกับผูบริโภครุนใหม ซึ่งจะ
เปนตลาดของสินคาหรูหราและภาคแรงงานที่สําคัญในอนาคต” รายงานของ Positive Luxury ระบุ “แนนอนวา
การเลนกับอารมณนั้นไมใชเรื่องใหมในภาคธุรกิจ ผูบริหารบริษัทโฆษณายานเมดิสันอเวนิวยุคป 1950 หรือที่เรียก
กันวา ‘Mad Men’ นั้น เขาใจดีวาทําอยางไรจึงจะใสเสนหดึงดูดทางอารมณใหสินคาและสรางความภักดีตอแบรนด
ความกาวหนาดานเทคโนโลยีทุกวันนี้สงผลใหเกิดผูบริโภคที่รูเทาทันและเลือกซื้อสินคาในตลาดที่โปรงใสมากยิ่งขึ้น
พรอมทั้งรูจักแยกแยะการสื่อสารที่ไมจริงใจดวย
“แนวคิดเรื่องการโฆษณาจากบนลงลางนั้นเริ่ม
ลาสมัยแลว แทนที่จะทําเชนนั้น การมีปฏิสัมพันธที่จริงใจ
และสื่ อ อารมณ ค วามรู สึ ก ระหว า งแบรนด แ ละผู มี ส ว น
เกี่ยวของ โดยถาจะใหดีก็ควรปรากฏทั้งในโลกดิจิทัลและ
โลกภายนอก ถือเปนสิ่งจําเปนตอความสําเร็จดานการขาย
และการรักษาความภักดีตอแบรนดในปจจุบัน”
การเติ บ โตของสื่ อ สั ง คมออนไลน ช ว ยให การ
สร า งแบรนด แ ละมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ ผู บ ริ โ ภคง า ยยิ่ ง ขึ้ น
อย า งไรก็ ดี ช อ งทางนี้ ก็ นํ า ความท า ทายมาให แ บรนด
เชนกัน
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“อารมณ ค วามรู สึ ก อั นบริ สุท ธิ์ นั้นเปนคุ ณ สมบัติ ที่ท รงพลัง และโน มน าวใจผูค นไดม ากที่ สุด แบรนด
สามารถนําอารมณมาถายทอดและสื่อสารได แตวาอารมณนั้นจะตองเกิดขึ้นอยางจริงใจ” Positive Luxury ให
ความเห็นวา “ทุกวันนี้ผูรับสารสามารถสนับสนุนหรือรื้อโครงสรางการสื่อสารได และมีอํานาจที่จะสงเสียงไดวา
ตนเองชอบหรือไมชอบอะไรผานชองทางออนไลน ดังนั้น ถาป 2016 เปนปที่คําวาการเลาเรื่องกลายเปนกระแส
และป 2017 ถูกยึดครองดวยแนวคิดเรื่องการใหขอมูลตามความเปนจริง อิทธิพลจากอารมณก็นาจะเปนแนวคิด
สําคัญที่ควรจับตามองในป 2018 หากแบรนดสินคาตองการประสบความสําเร็จ ก็จะตองเรียนรูวิธีสรางอิทธิพลผาน
อารมณดวยวิธีที่จริงใจและดึงดูดความสนใจ”
แนวทางนี้เหมาะเปน พิเศษกั บคนรุ นมิ ล เลนเนี ยล ซึ่ ง ป จ จุ บั นมี กําลัง ซื้ อคิ ดเป นมู ลค า 2.5 ล า นลาน
เหรียญสหรัฐ แบรนดที่ประสบความสําเร็จตองเขาใจวาผูบริโภคเหลานี้ไดรับแรงขับเคลื่อนจากความผูกพันทาง
อารมณ
การวิจัยเมื่อไมนานมานี้แสดงใหเห็นวาชาวมิลเลนเนียลรอยละ 70 ยินดีใชเวลาและใชเงินกับแบรนด
สินคาซึ่งสนับสนุนประเด็นที่ตนใสใจ ตามขอมูลจากรายงาน ในการสํารวจครั้งหนึ่งพบวา ผูใหญรอยละ 87 ระบุวา
การคํานึงถึงประเด็นดานความยั่งยืนนั้นสงผลตอคานิยม ทัศนคติ และการกระทําของตนอยางนอยในระดับหนึ่ง
นอกจากนี้ หลักฐานใหมยังระบุวาผูบริโภครอยละ 50 จะยังคงภักดีตอแบรนดหากรูสึกวาตนเองเปน
สวนหนึ่งในชุมชนของแบรนดนั้นๆ ไมวาจะเปนชุมชนในพื้นที่ทางกายภาพหรือพื้นที่บนโลกดิจิทัลก็ตาม
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