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7. Contents

ที่ส�ำคัญในการสื่อสาร
ทุกวันนี้ เราติดตามหรือให้ความสนใจกับข้อมูล ข่าวสารมากกว่าเดิม แม้ว่าเราจะให้ความสนใจกับการเสพข้อมูล
มากกว่า จนมีคำ�กล่าวที่ว่า เราอยู่ในยุคที่ขับเคลื่อนโดยประเด็นเนื้อหา อยู่ในยุคของข้อมูลล้วนๆ หรือที่เรียกว่า
’Content is the king’ มี Content อยู่อย่างมากมายมหาศาล ทั้งในช่องทางสื่อดั้งเดิม และ Social Media
Facebook, IG และ Clip การนำ�เสนอของ YouTuber ทีม่ อี ยูห่ ลากหลาย ให้เลือกตามไลฟ์สไตล์ ความชอบ ความสนใจ

ก า ร แ ย ก แ ย ะ คั ด ก ร อ ง แ ล ะ ท� ำ ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ
ต่ อ บริ บ ทของข้ อ มู ล ข่ า วสาร สื่ อ สารต่ า งๆ ที่ เ ราต้ อ ง
พบเจอในแต่ละวันนั้น ว่าควรมีรูปแบบอย่างไร
Content รูปแบบของเนื้อหา ที่มีอยู่รอบๆ ตัวเรา ทั้งแบบเป็น
ทางการ ไม่เป็นทางการ รูปแบบที่จริงจัง หรือในรูปแบบความบันเทิง
ที่มีอยู่มากมายมหาศาล ได้น�ำเสนอ หรือสอดแทรก ผ่านสื่อสารมวลชน
สื่อบุคคล สื่อกิจกรรม สื่อ Social Media และรูปแบบอื่นได้อีกมากมาย
Information ข้อมูล เนือ้ หา ทีม่ แี หล่งอ้างอิงข้อมูล เช่น จากสถาบัน
องค์กรบุคคลทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ และควรมีระบบทีด่ ใี นการเข้าถึง ตรวจสอบ
ค้นหา อย่างมีประสิทธิภาพ ที่อาจมาในรูปแบบของรายงานการค้นคว้า
บทวิเคราะห์ บทความ งานวิจยั เอกสารวิชาการ หรืองานค้นคว้าอืน่
News ข่าว การรายงานเหตุการณ์ สถานการณ์ ความเคลือ่ นไหว ผ่าน
กระบวนการสื่อสาร ข่าวสารที่เชื่อถือได้ จะมาจากการท�ำงานที่มีระบบ
ของการท�ำข่าว น�ำเสนอ ในระบบบรรณาธิการ ทีผ่ า่ นการคัดกรองมาแล้ว
อย่ า งที่ ท ราบกั น ดี ว ่ า รู ป แบบ ช่ อ งทางของการสื่ อ สาร ได้ มี
การปรับตัวไปจากเดิม การสื่อสารยุคนี้ ทั้งการสื่อสารองค์กร สื่อสาร
แบรนด์ สื่ อ สารการตลาดได้ ป รั บ กลยุ ท ธ์ เ ป็ น การผลิ ต และสื่ อ สาร
Content ที่น�ำมาใช้ทดแทนรูปแบบเดิมๆ ที่เคยท�ำอยู่ ใช้เป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญของการสร้างภาพลักษณ์องค์กรแล้ว ยังเป็นช่องทางเพือ่ สนับสนุน
ทางการตลาดอีกด้วย
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การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค และสภาพสังคม ในภาพรวม
การเปลีย่ นแปลงของสภาพสังคมในภาพรวม ได้สง่ ผล ทัง้ พฤติกรรม
ผูบ้ ริโภค การรับสือ่ ส่งผลต่อแนวทางการสือ่ สาร โดยทิศทางและพฤติกรรม
ของสั ง คม ที่ ส ่ ง ผลโดยตรงต่ อ การบริ โ ภค ที่ ท� ำ ให้ ก ารวางแนวทาง
การสื่อสารต้องปรับตัว มีดังนี้
มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตั ว เอง การเป็นตัวตนของตัวเอง การแบ่งแยก
รูปแบบการใช้ชวี ติ ทีเ่ ป็นแนวทางของตัวเองอย่างมีความเชือ่ มัน่ และ
ต้องการแสดงความเป็นตัวตนนัน้ ๆ มากขึน้ ผูส้ อื่ สารต้องท�ำความเข้าใจ
กับพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม ให้เข้าถึงได้อย่างลึกซึ้ง
ไม่จำ� เป็นต้องมีบคุ ลิกเดียว ผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั สามารถมีบคุ ลิกได้
หลายบุคลิก มีบคุ ลิกมากกว่าหนึง่ นัน่ หมายถึงการมีบคุ ลิกทีเ่ ป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน หรือบางทีกแ็ ตกต่างกันอย่างสิน้ เชิง อาทิ การมีบคุ ลิก
ในโลกจริงและโลกดิจทิ ลั แตกต่างกัน บุคลิกทีอ่ ยูใ่ นครอบครัว กับเมือ่
อยู่ในสถานศึกษา ที่ท�ำงาน กับเพื่อนฝูง มีความแตกต่างกัน แต่
สามารถผสมผสานระหว่างส่วนต่างๆ ได้อย่างแนบเนียน ในการสือ่ สาร
ที่ดี ต้องผสมผสานการสื่อสารความหลากหลาย
ต้องการค�ำตอบที่ชัดเจน ผลมาจากพัฒนาการทางเทคโนโลยี กล้า
ตัดสินใจ ไม่ชอบรออะไรนานๆ เชื่อเรื่องประสบการณ์ และการมีค�ำ
ตอบที่ตรงเป้า ชัดเจน ดังนั้นผู้สื่อสารต้องเป็นผู้คิดแทนผู้บริโภค
ต้องรูว้ า่ ผูบ้ ริโภคต้องการอะไร ทีเ่ หมาะสมกับความต้องการในเวลานัน้
การให้การยอมรับต่อรสนิยมทางเพศทีห่ ลากหลาย แน่นอนว่า
สังคมเปิดกว้างด้านความหลากหลายทางเพศ การสื่อสารตลาด ก็จะ
ถูกแบ่งเป็น Segment ใหม่ๆ มากขึ้น เพื่อสามารถที่จะตอบโจทย์คน
ทุกกลุ่มได้อย่างเข้าถึง ถือเป็นโอกาสใหม่ๆ ที่ขยายกลุ่มมากขึ้น

7. Content ที่ส�ำคัญในการสื่อสาร ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
1. Positioning Content
เนื้อหาที่สะท้อนคุณสมบัติ รูปลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถสร้างข้อเสนอ
เพื่อตอบโจทย์ในใจของลูกค้า ว่า สามารถช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้าง ท�ำให้
หรูหรา ท�ำให้โดดเด่น ท�ำให้ประหยัด ท�ำให้ได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจ
ท�ำให้สะดวกสบาย คุณสมบัติที่จดจ�ำมีอะไรบ้าง
2. Differentiate Content
น� ำ เสนอเนื้ อ หาที่ ส ามารถแยกแยะ มี ค วามแตกต่ า งกว่ า คนอื่ น
การท�ำงาน พฤติกรรม การกระท�ำ และความส�ำเร็จทีแ่ ตกต่าง ลักษณะหรือรูปแบบ
ในการท�ำงานหลักของแบรนด์ ทีต่ อบสนองความต้องการ ความคาดหวังตอบ
ความอยากได้ หรือวัตถุประสงค์ในการใช้งานของลูกค้า
3. Credibility Content
น� ำ เสนอเนื้ อ หาที่ ส ร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ การได้ รั บ การยอมรั บ
จะก่อให้เกิดความไว้วางใจ ความน่าเชือ่ ถือมีความส�ำคัญอย่างมากกับผูบ้ ริโภค
ซึ่งอาจเกิดจากความเชี่ยวชาญ แสดงการอ้างอิง ส่วนประกอบ การผลิต
การออกแบบ มีทมี่ าทีไ่ ป การน�ำเสนอด้วยความมัน่ ใจ การอ้างอิง การกล่าวถึง
ที่ชัดเจน
4. Awareness Content
น�ำเสนอเนื้อหาที่น่าจดจ�ำ มีความกลมกลืน มีความสอดคล้องกันเป็น
เรื่องราว ทุกองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยง มีการผสมผสานเกี่ยว
เนื่ อ งกั น อย่ า งเหมาะสมเข้ ม ข้ น ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การออกแบบและก� ำ หนด
คุณสมบัติ รูปแบบทีป่ ฏิบตั งิ านกัน เช่น มีทงั้ ความสวยงามและความทนทาน
รสชาติของอาหารกับการส่งผลดีต่อสุขภาพ ความสะดวกสบายกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยกับการได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยม

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“www.drphot.com”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ด้วยประสบการณ์
กว่า 25 ปี ในด้านการบริหารยุทธศาสตร์ สือ่ สารการตลาด
แบรนด์ ภาพลักษณ์ขององค์กรจนถึงระดับชาติ ผูบ้ รรยาย
ในระดับปริญญาโท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงานกับต�ำแหน่งทีห่ ลากหลาย
ทั้งด้านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเป็น
นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

5. Loyalty Content
น�ำเสนอเรือ่ งราวเกีย่ วกับการดูแล ผูกพัน เอาใจใส่อย่างดีอย่างใกล้ชดิ
สอดคล้องกับประสิทธิภาพของพนักงาน ความสามารถให้ค�ำปรึกษา
แนะน�ำ แก้ปญ
ั หา อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ลกู ค้า รวมถึงการให้ขอ้ มูล
ข่าวสาร สนใจต่อการส่งหรืออธิบายข้อมูลอย่างดีอย่างสม�ำ่ เสมอ ต่อเนือ่ ง
6. Lifestyle Content
น�ำเสนอเนื้อหา หรือสัมผัสทั้งปวง ที่เป็นการสะท้อนความชื่นชอบ
รสนิยมส่วนตัว Lifestyle ทั้ง รูป รส กลิ่น เสียง สีสัน ข้าวของเครื่องใช้
ทุกส่วนประกอบที่เป็นการสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึก การรับรู้ ความรู้สึก
ทีม่ ตี อ่ ทุกองศา โดยวัดได้จากความถูกใจ ชืน่ ชม ของผูบ้ ริโภคเป้าหมาย
7. Storytelling Content
น�ำเสนอเกีย่ วกับเรือ่ งราว ทีเ่ ลือกน�ำมาสือ่ สารให้เหมาะสมกับบริบทนัน้ ๆ
ว่าสิ่งใดมีที่มาอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านคุณสมบัติเกี่ยวกับ
สินค้าและบริการ ทั้งที่สัมผัสได้ และสัมผัสไม่ได้ เช่น ชื่อ รูปลักษณ์
ฝี มื อ การออกแบบ ตกแต่ ง หรื อ จั ด ท� ำ โดยผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ
ในมาตรฐานผลงานสิ่งที่สัมพันธ์กับสังคมหรือสถาบันต่างๆ เป็นต้น
การเปลี่ ย นแปลงโฉมหน้ า ทางการตลาด และพฤติ ก รรมทาง
การบริ โ ภค รวมถึ ง พฤติ ก รรมการรั บ ข้ อ มู ล ข่าวสาร การสื่อสาร
ก็มีการปรับตัวเพื่อให้รองรับกับเทรนด์ใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น จึงต้องมี
การติดตามพัฒนาการของกระแสต่างๆ อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง
รวมถึ ง น�ำ เสนอข้ อ มูล เนื้อหา ให้โดนใจและเข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมาย
อย่างเข้าถึง นั่นเอง
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