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“ปลดล๊อก” ความคุ้มค่าของรถไฟความเร็วสูง ด้วยแนวคิ ดทางการตลาด
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จามจุรี หอวิ จิตร
รัฐบาลกาลังผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง เพื่อเชื่อมโยงกรุงเทพฯ และเมืองภูมภิ าค
ต่างๆ ประเด็นถกเถียงในวงนักวิชาการข้ามจุดทีว่ ่าโครงการจะเกิดขึน้ หรือไม่ ไปทีค่ วามอยูร่ อดภายหลังเปิ ด
ให้บริการ ซึ่งปั จจัยหลักของความอยู่รอดของโครงการรถไฟความเร็วสูง คือปริมาณผู้โดยสารหรือจานวน
ผูใ้ ช้บริการ
โครงการรถไฟความเร็วสูงสามารถอยู่รอดและเป็ นกิจการหนึ่งของชาติท่ที ากาไรได้ อย่างน้อยไม่
สร้างภาระทางการเงินให้ ก ับ ภาครัฐ หากหน่ ว ยงานภาครัฐ บูรณาการศาสตร์ด้านการตลาดเข้า กับ การ
วางแผนโครงการ
แนวคิดการตลาดในทีน่ ้ีจะเป็ นมากกว่าการประชาสัมพันธ์ทวไป
ั ่ แต่เป็ นการตลาดยุคใหม่ทม่ี องการ
ให้บริการรถไฟความเร็วสูงว่าเป็ นเสมือนสินค้าหรือบริการใหม่ ทต่ี ้องสร้างแบรนด์และต้องการการเปิ ดตัวที่
ยิง่ ใหญ่
หลายท่านเห็นภาพไม่ชดั กับคาว่า "การตลาด" เพราะมองการตลาดเป็ นเรื่องจับต้องได้ยาก เป็ น
จินตนาการ ขาดตรรกะหรือเหตุผล ยิง่ เมือ่ จะนามาใช้กบั การให้บริการสาธาณะทีบ่ ริหารจัดการโดยภาครัฐยิง่
มองภาพไม่ออก แต่ความเป็ นจริงการสร้างยุทธศาสตร์ทางการตลาดมีกรอบแนวคิดเพื่อสื่อสารให้ตรงตาม
ความต้อ งการของกลุ่ มเป้ าหมาย กระทังสามารถน
่
าเสนอสินค้าหรือ บริการที่ล้าหน้ า เกินความต้อ งการ
ผูบ้ ริโภคจนสามารถเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้ชวี ติ ของผูบ้ ริโภคได้ อย่างเช่นทีเ่ กิดขึน้ กับธุรกิจโทรศัพท์มอื ถือ
หรือธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ า ยกตัวอย่างเช่นหากย้อนกลับไป 10 ปี ทแ่ี ล้ว เมื่อมีคนบอกว่า ต่อไปคนไทย
จะเดินทางไปกลับต่างจังหวัดโดยนังเครื
่ อ่ งบินเดือนละหลายๆ เทีย่ ว ก็ไม่มใี ครเชื่อ
การตลาดสาหรับรถไฟความเร็วสูง ขัน้ ตอนแรก คือการวิ เคราะห์พฤติ กรรมการบริ โภคของ
กลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ง คือ ผู้ท่มี โี อกาสจะใช้รถไฟความเร็ว สูง ได้แก่ ผู้เ ดินทางในระยะ 200-800 กิโลเมตร
เพื่อให้สามารถเข้าใจว่ากลุ่มคนเหล่านี้เดินทางด้วยรูปแบบใด ด้วยค่าใช้จา่ ยทีย่ นิ ดีจะจ่ายเท่าไหร่ และปั จจัย
ใดบ้างทีใ่ ช้ในการตัดสินใจเปลีย่ นมาใช้รถไฟความเร็วสูง
โดยทัวไปการวิ
่
เคราะห์ส่วนนี้วศิ กรด้านการจราจรและขนส่งจะพัฒนาสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อ
จาลองพฤติกรรมดังกล่าว แต่ การตลาดจะวิเคราะห์กระบวนการรับรูท้ างนามธรรมของกลุ่มผู้โดยสารเพื่อ
สร้างแรงกระตุน้ ให้มกี ารใช้บริการมากขึน้

ผลการวิเคราะห์กระบวนการรับรู้ เช่น คาว่าแพงหรือถูกสาหรับผูโ้ ดยสารมักจะมองทีจ่ ่ายเงินสดซือ้
ตั ๋วโดยสาร แต่ ก ารเปลี่ยนจากการจ่ า ยเงินสดเป็ นการใช้บตั รสมาชิก ที่มสี ่ ว นลดการใช้งานหรือ ทุ ก ครัง้
สามารถสะสมแต้มเพื่อเปลี่ยนเป็ น สิทธิประโยชน์ บางอย่างจะเป็ นการสร้างแรงจูงใจต่อการใช้บริการรถไฟ
ความเร็วสูง แต่ละครัง้ ทีใ่ ช้บริการ ผูใ้ ช้จะไม่รสู้ กึ ว่าเสียเงิน ตรงกันข้ามกลับรูส้ กึ เสมือนได้ประโยชน์จากการ
ใช้บริการ
ขัน้ ตอนที ส่ อง คือการสร้างแบรนด์ อย่างกรณีประเทศญี่ป่ ุนเมื่อพูดถึงรถไฟ สิง่ แรกที่นึกถึงคือ
รถไฟชินกันเซ็น รถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยทีก่ าลังจะเปิ ดให้บริการก็เช่นเดียวกัน
การสร้างแบรนด์ เริม่ ด้วยการตัง้ ชื่อพร้อมการออกแบบโลโก้เชิงสัญลักษณ์ ตามด้วยการโฆษณา
เพื่อให้ประชาชนในวงกว้างคุ้นเคยและสามารถเข้าถึงการใช้บริการได้ง่าย ระยะเวลาเปิ ดตัวแบรนด์ควร
เหมาะสมไม่เร็วหรือช้าเกินไป สิง่ ที่ท้าทายในขัน้ ตอนนี้คอื การปลดล็อกความคิดด้านลบของผู้โดยสารผู้
เดิน ทางที่ม ีเ กี่ย วกับ การเดิน ทางโดยใช้ร ถไฟในปั จ จุบ ัน ซึ่ง มัก มองว่ า ระบบรถไฟล้า สมัย และมีค วาม
คลาดเคลื่อนในเรือ่ งเวลา
ดังนัน้ การสร้างแบรนด์สาหรับรถไฟความเร็วสูงจึงต้องนาเสนอเรื่องเทคโนโลยีการก่อสร้าง และ
รูปแบบการบริหารจัดการการเดินรถทีท่ นั สมัยด้วย
ขัน้ ต่อไปคือ การออกแบบการสือ่ สาร สาหรับทาให้การเปิ ดให้บริการครัง้ แรกเป็ นที่น่าประทับใจ
และเกิดความต้องการใช้บริการซ้า การออกแบบการสื่อสารทางการตลาดทีเ่ รียบง่ายและตรงประเด็นเป็ นสิง่
ที่สาคัญที่สุด แก่นสาคัญของการสื่อสาร (Key Message) ที่ส่อื สารออกไปจะต้องเป็ น ข้อความหนึ่งเดียว
(One Single Message) ตรงใจผูบ้ ริโภค เพียงได้เห็นข้อความหรือชิน้ งานโฆษณาก็จะสามารถจุดประกาย
เปลีย่ นกรอบความคิด (Mindset) ได้โดยไม่ต้องใช้กลไกการลดราคาหรือเปิ ดให้ใช้บริการฟรีเพื่อจูงใจให้หนั
มาใช้บริการ
การสื่อสารทางการตลาดที่ดจี ะต้องบูรณาการการสื่อสารให้ครบทุกด้าน เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้
อย่างครอบคลุมและตรงจุดบนฐานของการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
กรณีรถไฟความเร็วสูงกลุ่มเป้ าหมายเป็ นตลาดรวมคือคนไทยทัง้ ประเทศ แม้เป้ าหมายหลักจะเป็ นผู้
ที่เดินทางระหว่างพื้นที่ตามแนวเส้นทาง หากแต่การใช้ภาพยนต์โฆษณาทางโทรทัศน์ จะทาให้คนไทยทัว่
ประเทศทุกพืน้ ทีท่ ุกกลุ่มสามารถรับรูไ้ ด้ถงึ การเปิ ดให้บริการรถไฟความเร็วสูงพร้อมกัน
การเลือกเผยแพร่ผ่านช่องฟรีทวี แี ละบางช่องทีวดี จิ ติ อลที่มผี ู้ชมจานวนมากนับเป็ นทางเลือกที่ดี
โฆษณาชุดดังกล่าวควรออกแบบเนื้อหาฉีกออกจากภาพการประชาสัมพันธ์ของรัฐทัวไปที
่
เ่ ป็ นอยู่ โฆษณา
ออกหลายช่อง กระทังบิ
่ ลบอร์ด โปสเตอร์ โบรชัวร์ต่างๆ มีหลากหลายชุด ที่สาคัญคือทุกชุด ทุกเวอร์ชนั ่
ต้องมีความสอดคล้องเป็ นเรื่องราวเดียว บนพื้นฐานของ One Single Message ที่ออกแบบไว้ เพื่อให้เกิด
การจดจาและเห็นซ้าในทีต่ ่างๆ
นอกจากนี้เทคโนโลยีปัจจุบนั การทาการสื่อสารในช่องทางออนไลน์ ยงั ก่อให้เกิดการรับรูส้ าหรับกลุ่ม
ประชาชนยุคดิจติ อลเพิม่ เติม หลายคนอาจมองว่าช่องทางที่กล่าวมาข้างต้นอาจไปไม่ถึงประชาชนระดับ

ห่างไกล จึงควรเพิม่ การสื่อสารในระดับท้องถิน่ ด้วยการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรูใ้ ห้ผนู้ าชุมชนบอกต่อคน
ในพืน้ ทีบ่ ริเวณรอบสถานีทร่ี ถไฟความเร็วสูงวิง่ ผ่าน ภายในระยะรัศมีอย่าง 10-20 กิโลเมตร
อย่างไรก็ดกี ารอาศัยแนวคิดทางการตลาดจะช่วยสร้างแบรนด์และกลยุทธ์เพิม่ ผูใ้ ช้บริการได้ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง แต่เพื่อให้โครงการรถไฟความเร็วสูงสามารถอยู่รอดได้อย่างยังยื
่ นในระยะยาว การรักษาและ
ปรับ ปรุง คุณ ภาพการบริ ก ารต้อ งไม่ห ยุด นิ่ ง มีก ารน าเทคโนโลยีต่ า งๆ มาประยุก ต์ใ ช้ท งั ้ ในด้า นการ
ให้บริการผูโ้ ดยสารและการดาเนินโครงการพร้อมไปกับ การพัฒนาเชิ งพื้นที ท่ ่รี ถไฟความเร็วสูงพาดผ่าน
ซึ่งปั จจุบนั การพัฒนาเชิงพื้นที่เป็ นนโยบายของภาครัฐ ในการกระจายความเจริญสู่ภูมภิ าคก็เป็ นอีกปั จจัย
หนึ่งทีส่ ่งผลต่อความคุม้ ค่าของรถไฟความเร็วสูง.

