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2016 :
กลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สาร
เพื่อบริหารแบรนด์
และสื่อสารการตลาด
ในยุคดิจิทัล( ตอนจบ)
แน่ นอนว่ า ขณะที่ภาพรวมของประเทศไทยที่ยัง
เผชิญกับภาวะการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลีย่ นแปลง
จากสภาพทางการเมืองและการเข้าสูต่ ลาดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หลังจากซบเซามาระยะหนึ่ง
สถานการณ์ของแบรนด์ต่างๆ ในภาคธุรกิจ อยู่ในภาวะกลับมา
ตืน่ ตัวอีกครัง้   ท�ำให้งานด้านการประชาสัมพันธ์  สอื่ สารองค์กร การตลาด
แบรนด์ เริ่มคึกคักขึ้น กว่าเดิม ด้วยรูปแบบการก้าวสู่ Communications
Content เต็มรูปแบบ ขณะทีช่ อ่ งทางดิจทิ ลั   ก�ำลังเป็นช่องทางการสือ่ สาร
ข้อมูลที่ส�ำคัญเป็นอย่างมาก ทิศทางของการประชาสัมพันธ์ การตลาด
ภาพลักษณ์ แบรนด์ กิจกรรมองค์กร และการตลาดมีทิศทางที่จะรวม
เป็นศูนย์กลางอันเดียวกัน เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้กลยุทธ์สอื่ สารมีความลึกซึง้ และ
ซับซ้อนมากกว่าเดิม องค์กรขนาดใหญ่ให้ความสนใจกับการใช้งบประมาณ
สื่อสารในการสร้างพื้นที่ใน Social Network เป็นส่วนใหญ่
สถานการณ์การแข่งขันกับความคาดหวังของการท�ำงานด้าน
สื่อสารที่เปลี่ยนไป
เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ การจัดการของแต่ละธุรกิจทีผ่ า่ นมา  ไม่ได้เน้น
เพียงแค่การแข่งขันด้านกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจเพียงอย่างเดียว  แต่
กลยุทธ์ด้านการสื่อสาร ที่นับเป็นสิ่งส�ำคัญต่อการจัดการองค์กรมากขึ้น
อยู่ตลอดเวลา สิ่งที่ผู้บริหารและผู้น�ำต่างก็ให้ความส�ำคัญในการบริหาร
การสือ่ สาร ก็คอื หาวิธปี ระชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร เพือ่ สร้างการชืน่ ชอบ
การรับรู้ และความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย สร้างให้เกิด
ความผูกพันกับแบรนด์    รวมไปถึงรักษาความสัมพันธ์และความรู้สึกที่
ดีเหล่านัน้ เพือ่ เสริมศักยภาพ โอกาสการแข่งขันและขับเคลือ่ นผลประกอบการ
ให้ยาวนานที่สุด
           ในขณะที่สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
รูปแบบและปัจจัยการแข่งขันทางธุรกิจมีความซับซ้อน แน่นอนว่าหน่วย
งานด้านประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสารองค์กรต่างถูกคาดหวังที่จะให้ช่วย
สนับสนุนธุรกิจบรรลุความส�ำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร   เพราะ
ประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสารองค์กรเป็นผู้ที่สื่อสารเรื่องราว ให้เนื้อหาและ
ข้อมูล ผ่านวิธีการ ช่องทางที่จะไปสู่กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน ส่ง
ผลต่อการสร้างประสิทธิภาพขององค์กร รวมไปถึงปัจจัยที่ผลักดันการ
ด�ำเนินงานของธุรกิจ
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ตองานสื่อสารองค์กร สื่อสารการตลาด
แบรนด์ และประชาสัมพันธ์
1. การเติบโตของ Smart Phone และเครื่องมือสื่อสารที่
ท�าให้ทกุ คนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในทุกที่ และตลอดเวลา
2.

รูปแบบของการสือ่ สารในระบบดิจทิ ลั เติบโต และเกิด
ใหม่อยู่ตลอดเวลา แม้เมื่อสื่อไหนได้รับความนิยมที่ลดลงไป ก็มี
สื่อใหม่มาทดแทนอยู่ตลอดเวลา

3. Social Media และเครือข่ายดิจิทัล เป็นสื่อที่เข้าถึง
ตัวผู้บริโภค ท�าให้เกิดประเด็นและกระแสของสังคมที่รวดเร็ว
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้คน

4. รูปแบบการสื่อสารของข่าว เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เป็นการสื่อความและเดินเรื่องด้วยภาพนิ่ง (infographic) ภาพ
เคลื่อนไหว (video)
5.

เนื้อหาที่เป็นตัวหนังสือ เน้นความสั้นและกระชับ เปด
ด้วยข้อความโดนใจ มากกว่าการลงรายละเอียด การขยายความ
ที่มีไว้ประกอบการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือสืบค้น

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ www.drphot.com ”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธแบบบูรณาการ
ดวยประสบการณกวา 25 ป ในดานการบร�หาร
ยุทธศาสตร สือ่ สารการตลาด
แบรนด ภาพลักษณขององคกรจนถึงระดับชาติ
ผูบ รรยายในระดับปร�ญญาโท-เอก
ใหกบั มหาว�ทยาลัยทัว่ ประเทศ
มีผลงานว�ชาการกวา 300 ผลงาน
กับตําแหนงที่หลากหลาย
ทั้งดานธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงการเปนนายกสมาคมประชาสัมพันธ ไทย

6. วิธีการรับสารของผู้บริโภคเปลี่ยนไป จากการเป็นผู้รับ

เพือ่ ตัดสินใจ เป็นการรับแล้วแสดงความคิดเห็น ซึ่งอาจมีทงั้ เฉยๆ
เห็นด้วย ชื่นชอบ และต่อต้าน

7. รูปแบบการตลาดที่เกิดขึ้น จะเป็นการตลาดแบบทัน
ท่วงที อาจไม่มแี ผนงานมารองรับหรือเตรียมการล่วงหน้า แต่ตอ้ ง
เกิดขึ้นเพื่อรักษา หรือสร้างโอกาส

8. การสื่อสาร เน้นความเป็นปัจจุบันของข้อมูลข่าวสาร
และเหมาะสมกับสถานการณ์

9. ผู้บริโภคไม่สนใจกับการประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณา
ที่ยัดเยียด แต่ต้องการข่าวสาร ข้อมูลใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ หรือ
ส�าหรับการเรียนรู้

10. การสื่อสารที่ประสบความส�าเร็จ อาจเกิดขึ้นจาก
ผู้น�าความคิด ในการสร้างกระแสที่ท้าทาย หรือเกิดประโยชน์ต่อ
สังคม เช่น กรณีของ ICE BUCKET CHALLENGE ที่สามารถ
สร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ ทีเ่ ป็นกระแสความสนใจจากทัว่ โลกและ
ขยายผลจากโลกออนไลน์สู่สังคมออฟไลน์
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สูตรสําเร็จ
ขอ
กลยุทธ์การสื่อสารผาน เครือขายดิจิทัล

ยิ่งขึ้น การวางระบบป้องกันการโจมตี ทั้งด้านความปลอดภัยของ
ระบบและการให้ข้อมูลที่เสียหายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต หรือ
เครือข่ายต่างๆ เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากขึ้น

1. ติดตาม สนใจความเคลื่อนไหวและฟงเสียง
รอบขาง ความส�าเร็จของการสือ่ สารการตลาดผ่าน Social Media
และ Content Marketing นั่นคือการติดตามความเคลื่อนไหว ของ
วงการ คู่แข่ง แนวโน้มของธุรกิจ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย หรือ
ผู้ติดตาม Follower ว่ากลุ่มเป้าหมายหลักและ กลุ่มเป้าหมายรอง
สนใจ หรือมีความต้องการสิ่งใด สิ่งที่ส�าคัญก็คือ การเข้าไปมีส่วน
ร่วมในบทสนทนา รวมถึงการสร้าง Content ที่สามารถกระตุ้น จุด
ประกายการมีส่วนร่วมจากกลุ่มเหล่านั้นได้

เป็นองค์กรโดยตรง ผูบ้ ริหาร พนักงาน ในการโพสต์ขอ้ ความต่างๆ
จะต้องใช้ความระมัดระวังกันมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องประเด็น
ความคิดเห็น ความเหมาะสม ซึ่งประเด็นต่างๆ นี้ อาจส่งผลต่อ
แบรนด์ และถูกจับไปเป็นประเด็นในการน�าเสนอข่าวได้

ในการ Focus เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุนแบรนด์ สินค้า
ผลิตภัณฑ์ มากกว่าการหว่านแบบไร้ทิศทางเพื่อครอบคลุมทุกสิ่ง
ให้ทกุ คนสนใจ แต่ตอ้ งท�าให้กลุม่ เป้าหมายได้เห็นว่าได้รบั การเลือก
เฟ้นมาส�าหรับพวกเขาแบบชี้เฉพาะเจาะจง ตรงใจ

11. การรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลมีความส�าคัญ

12. การบริหาร Content หรือเนือ้ หาทีจ่ ะเกิดขึน้ ไม่วา่ จะ

2. การเจาะจง ชี้เฉพาะ สรางความชัดเจน ให้มุ่งเน้น
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3. คุณภาพสําคัญกวาปริมาณ การสร้างความเชือ่ ถือ
เชือ่ มัน่ ในข้อมูล รวมถึงการมีคณ
ุ ภาพของผูท้ สี่ อื่ สารระหว่างกันด้วย
อย่ายึดติดกับตัวเลข การมีผู้ติดตาม 1,000 follower การมีผกู้ ด
ถูกใจถึง 1,000,000 like ยังไม่สา� คัญเท่ากับการทีม่ กี ลุม่ ชนทีม่ สี ว่ น
ร่วมอย่างสม�า่ เสมอ เป็นพรรคพวก มีจดุ ยืนข้างเดียวกัน ยังดีกว่า
จ�านวน follower ทีไ่ ม่เคยแสดงตน หรือ like ทีเ่ กิดจากการจัดตัง้
ตามกระแส ซึ่งคงไม่มีผลดีในระยะยาวเลย
4. การใชชวงระยะเวลาที่เหมาะสม Social Media
และ Content Marketing อาจเกิดผลดีชวั่ ข้ามคืน หรือต้องรอคอย
ระยะเวลาทีเ่ หมาะสม ต่างต้องใช้การตัดสินใจทีร่ วดเร็ว หรือการ
วางแผนทีด่ ี การเตรียมความพร้อม ในแต่ละประเด็น แต่ละเรือ่ งราว
แต่ละสถานการณ์ แต่ละต�าแหน่งแห่งที่ ไม่อาจเป็นเครือ่ งยืนยัน
ว่าจะท�าให้ประสบความส�าเร็จได้ในชัว่ ข้ามคืน หรือเป็นเรือ่ งทีจ่ ะ
ต้องใช้เวลา อาจไม่ใช่ความสม�่าเสมอในการด�าเนินการ ปัจจัย
เรื่องช่วงเวลาของการตัดสินใจจึงส�าคัญมาก
5. การบูรณาการ การเชื่อมโยง ผสมผสาน หาก

เนื้อหา Content Marketing มีคุณภาพดี มีประโยชน์ จะท�าให้
เกิดการแชร์จากผู้อ่าน ซึ่งอาจจะเป็นทั้งผู้ใช้ facebook หรือ
เขียน Blog ของตัวเอง รวมไปถึง Social Media อื่นๆ การแพร่
กระจายเนื้อหา Content จากการแชร์เหล่านี้ ท�าให้มี link เข้า
มายังเว็บไซต์ หรือ Social Media ซึง่ ส่งผลดีกบั การท�าอันดับบน
Search Engine ดังนั้นควรท�าเนื้อหาให้ง่ายต่อการแชร์

6.

ผูนําความคิด สามารถสรางความนาสนใจ
ยอมรับ เชื่อถือ การมองหาหรือสร้างการเป็น Inﬂuencer ที่มี
อิทธิพลทางความคิด และสร้างความสัมพันธ์กับ ผู้น�าทางความ
คิดที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ สินค้า ผลิตภัณฑ์ พยายามติดต่อเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ที่สม�่าเสมอ และติดต่อสร้างความเข้าใจ
ระหว่างกันอย่างรวดเร็ว

7. การสรางคุณคา การแสดงเจตนารมณ์ จุดยืน และสือ่ สาร

เนื้อหาคุณค่า มีประโยชน์ ย่อมท�าให้เกิดการยอมรับ ศรัทธา มากกว่า
การมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ด้านเดียว การสื่อสารแบบชัดเจน โปร่งใส
ดีกว่าเนื้อหาจ�าพวกโฆษณาชวนเชื่อ หรือ Hard Sale รุกล�้าความเป็น
ส่วนตัวแบบขาดศิลปะ หรือมารยาทการสือ่ สารทีด่ ี การเข้าถึงพืน้ ทีส่ ว่ น
ตัวของกลุ่มเป้าหมายมากเกินไปอาจจะท�าให้เกิดการเบื่อหน่าย ตาม
มาด้วยการเลิกติดตามได้ และการปฏิเสธ

8. การรับรู สนใจ แกไขขอผิดพลาดทีร่ วดเร็ว ให้ความ

สนใจต่อการรับผิดชอบในสิ่งที่เราเป็นคนผิด หรือท�าให้เกิดความเสีย
หาย ด้วยหลักคุณธรรม การสร้างความสัมพันธ์ทรี่ บั ผิดชอบ ใส่ใจและ
แก้ไขทีร่ วดเร็ว เป็นส่วนส�าคัญของการท�าการตลาดผ่าน Social Media
แม้เพียง 1 คนทีอ่ อกจากการติดตาม ควรจะต้องรูถ้ งึ ความผิดพลาดใน
สิ่งที่เกิดขึ้น เพราะเขาอาจไปขยายหรือกระจายต่อได้ ซึ่งตามแก้ไขได้
ยากกว่า

9.

Content และ Photo ที่ดีมีประโยชน์ หรือ
โดนใจควรคาแกการบอกตอ การใส่รายละเอียดเข้าถึง ควรมี
อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ และเมื่อเผยแพร่เนื้อหา Content แล้วต้อง
พร้อมทีจ่ ะสร้างบทสนทนากับผูต้ ดิ ตามทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วมในทุกช่องทาง

10.

สื่อสารสองทางเสมอ ให้ความสนใจต่อการแลก
เปลี่ยน แนวคิด เนื้อหา ข้อคิด อ่าน สนใจ ตอบข้อสงสัย พูดคุย ตอบ
เนื้อหากับประเด็น ของผู้อื่นด้วย การคาดหวังให้เกิดการแชร์เนื้อหา
หรือพูดถึง Brand สินค้า ผลิตภัณฑ์ของเราได้ ขณะที่เราเองก็ไม่ได้
ท�าเช่นนั้น ดังนั้นควรใช้เวลาอยู่ใน Social Media เพื่อแบ่งปันเนื้อหา
พูดคุย สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่เป็นผู้เผยแพร่เนื้อหาด้วยเช่นกัน

การสื่ อ สารเพื่ อ เข้ า ถึ ง และสอดคล้ อ งตามความ
ต้องการของผูบ้ ริโภค เปนสิง่ ทีผ่ ทู้ าํ การสือ่ สาร ต้องวิเคราะห
และศึกษา ปรับปรุง เพื่อจะได้รู้จักและเข้าใจผู้บริโภคใน
ปจจุบนั ด้วยการใช้เครือ่ งมือทางการสือ่ สารให้เปนไปได้โดย
มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนสามารถปฏิบตั ใิ ห้เปนไปตาม
ความต้องการของแบรนด นับว่าเปนความท้าทายของผู้ที่
ทําหน้าที่สื่อสารในยุคดิจิทัลอยู่ไม่น้อย
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