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สาเหตุทท่ี ำ�ให้
แบรนด์ลม้ เหลว
ทางด้านการสือ่ สาร
การสือ่ สาร เป็นกระบวนการเกิดขึน้ เป็นปกติของ
สังคม และมีความเกีย่ วข้องไปถึงบุคคลอืน่ อีกมากมาย
ตลอดจนถึงกลุม่ เป้าหมายทีเ่ กีย่ วข้องอยู่ ไม่วา่ จะทำ�สิง่ ใด
ล้วนต้องอาศัยการสือ่ สารเป็นเครือ่ งมือช่วยให้บรรลุจดุ
ประสงค์ทง้ั สิน้ จะเห็นได้จากการทีแ่ ต่ละแบรนด์พยายาม
คิ ด ค้ น และพั ฒ นาวิ ธีต ลอดจนเครื่อ งมื อ หรื อ เทคนิ ค
วิธกี ารต่างๆ ให้การสือ่ สารเหล่านัน้ เกิดความสำ�เร็จ
ในสภาพสังคมที่คนจะต้องเกี่ยวข้องกันมากขึ้น เช่นปัจจุบนั
การสื่อสารก็ ยิ่ ง มี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ บุ ค คลและสั ง คมมากขึ้ น เกิด
ความเข้าใจระหว่างผู้ส่งสารกับรับสารถึงกันได้ ย่อมจะทำ�ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ขณะเดียวกัน ก็มีอยู่ไม่น้อยที่ทำ�ให้
การสือ่ สารเกิดความล้มเหลว ทีเ่ ป็นสาเหตุมาจาก การกำ�หนดรูปแบบ
บุคคล สังคม สถานการณ์ และปัจจัยทางการสื่อสารในหลายๆ ด้าน
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ทำ�ความเข้าใจในรูปแบบของ
การสือ่ สารทีแ่ ตกต่าง
การสือ่ สารกับบุคคล ในวันหนึง่ ๆ มนุษย์ได้สอ่ื สารกับ
ตัวเองและสือ่ สารกับผูอ้ น่ื ตลอดเวลา นับตัง้ แต่ตน่ื นอนก็ตอ้ งสือ่ สารกับ
ตัวเองและคนอื่นที่อยู่ใกล้ตัว การสื่อสารออนไลน์ ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์
พักผ่อน ปฏิบตั ภิ ารกิจการงาน และภารกิจประจำ�วัน ทีไ่ ด้มกี ารพบปะ
บุคคลและเหตุการณ์ต่างๆ ทำ�การสื่อสารอยู่ตลอดเวลา ทั้งในฐานะ
ผู้ส่งสารและผู้รับสาร
การสื่อสารกับสังคม ที่หมายรวมถึงการสื่อสารกับ
สังคมทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศ จนถึงระดับนานาชาติ
โดยใช้กระบวนการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้คนใน
สังคมเหล่านัน้ มีการถ่ายทอดข้อมูล ภายใต้เงือ่ นไข หรือข้อตกลงของ
สังคม ดังกล่าว
การสื่ อ สารในภาคธุ ร กิ จ การสื่อสารที่เกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธ์โฆษณา สินค้าหรือบริการ การติดต่อประสานงาน
ทั้ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร การสื่อ สารผ่ า นช่ อ งทางบุ ค คล
สื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม การอบรม สื่อความ ชี้แจง รวมทั้งการ
ใช้เครือ่ งมือเทคโนโลยีในการสือ่ สาร

การสือ่ สารด้านการเมืองการปกครอง กิจกรรม

ด้ า นการเมื อ ง หรื อ ทางด้ า นการปกครองจะต้ อ งใช้ ก ารสื่ อ สาร
เกีย่ วกับผลงาน กฎระเบียบ การทำาความเข้าใจ หรือโน้มน้าว ให้เข้าใจ
ในสาระทุกขัน้ ตอน เช่น การชีแ้ จงผลงานของรัฐ การสร้างความเข้าใจ
กั บ ประชาชน การให้ บ ริ ก ารประชาชน แนวทางการปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย

การสือ่ สารระหว่างประเทศ การติดต่อสื่อสารเพื่อ

สร้างความสัมพันธ์ หรือสร้างความเข้าใจ เชิญชวน การค้า การทหาร
นักการทูต มีความจำาเป็นต้องใช้ความเข้าใจในลักษณะเฉพาะของ
แต่ละประเทศ แต่ละภาค ผู้เกี่ยวข้องต้องอาศัยความรู้และทักษะใน
การสื่อสารเพียงพอ

สาเหตุทท่ี ำให้แบรนด์ ล้มเหลวทางด้านการสือ่ สาร
ความไม่ลงตัวระหว่างเนือ้ หากับกลุม่ เปาหมาย

การสื่อสารเนื้อหาที่ส่งไปยังผู้รับสารเป้าหมาย เป็นเนื้อหา
ที่เป็นหัวใจสำาคัญของการสื่อสารตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีความทะลักล้น เนื้อหากับระดับความรู้ สังคม
Life Style การใช้ชีวิต ความสนใจ เพราะในกรณีที่เนื้อหาที่นำาเสนอ
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแล้ว แน่นอน
ว่า กลุ่มเป้าหมายนั้นๆ อาจเลือก หรือเปลี่ยนไปหาข้อมูลจากแหล่ง
อื่นได้ อย่างรวดเร็วผ่าน Social Media หรือช่องทางอื่น ที่เข้าถึงได้
ง่ายและสะดวก

การไม่ตอบโจทย์ ความอยากรู้
เนื้อหาในการสื่อสารที่ดีนั้น ควรมาจากจุดร่วมระหว่างสิ่งที่
แบรนด์ตอ้ งการจะบอก กับสิง่ ทีผ่ รู้ บั สารเป้าหมายอยากรู้ ให้ความสนใจ
ผูส้ อื่ สารจึงต้องหาคำาตอบให้ได้วา่ ประเด็น เรือ่ งราวทีต่ อ้ งการสือ่ สาร
มีความสำาคัญอย่างไร และ เพราะเหตุใดกลุ่มเป้าหมายจึงอยากจะ
รูเ้ รือ่ งราวเหล่านัน้ โดยเน้นการตอบปัญหาข้อสงสัย คลายความอยากรู้
แล้วใช้โอกาสดังกล่าวอธิบาย ถึงเหตุผลและความจำาเป็นต่อเรือ่ งนัน้

ใช้การสือ่ สารแบบโฆษณาชวนเชือ่
มากเกินไป
นอกจากไม่มีการสร้างสรรค์ประเด็นเนื้อหาแล้ว การสื่อสาร
ด้วยข้อความในลักษณะโฆษณาชวนเชื่อ โน้มน้าวเกินจริง ไม่ว่าจะ
ปรากฏ ในที่ใด สื่อหลักหรือสื่อดิจิทัล ความนิยมที่เกิดขึ้น จะไม่ต่าง
กับโฆษณาที่ฉาบฉวย การโปรโมทแบบซำ้าซาก การเน้นการขายออก
นอกหน้า หรือการยัดเยียดทีม่ ากไป ยิง่ ทำาให้เกิดความน่าเบือ่ และไม่
สนใจติดตามในที่สุด

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ 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

การไม่สร้างแนวทางเพือ่
ชีน้ ำความคิด
หรือกระตุน้ ให้ตดั สินใจ
การชีน้ าำ ทางความคิด หรือให้บคุ คลทีส่ ามเป็นผูก้ ล่าวถึง
เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งในการสื่อสารวิธีที่
ดีทสี่ ดุ ของแนวคิดนี้คือการสร้างหรือการหาบุคคลที่จะทำาให้
เรื่องราวของแบรนด์เป็นที่น่าเชื่อถือ การใช้สื่อบุคคลที่อาจ
เป็นบุคคลภายนอกหรือภายใน ทีส่ ามารถชีน้ าำ ความคิด หรือ
ต่อยอดประเด็นความ น่าเชื่อถือ ด้วยการสร้างเรื่องราวของ
แบรนด์ให้เกิดการสื่อสารได้มากยิ่งขึ้น

ไม่เปดโอกาส หรือไม่สร้างบรรยากาศ
การมีสว่ นร่วม
การวางระบบที่นำาไปสู่การสร้างปฏิสัมพันธ์ ย่อม
ทำาให้เกิดความผูกพัน ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี และพัฒนา
ขึ้นได้โดยง่าย จะเห็นได้ชัดในกรณีของ Social Media ทำาให้
ประชาชนผู้รับข่าวสารติดต่อถึงกัน รวมตัวเป็นเครือข่ายตาม
ความชอบ สภาพความสนใจ ความเป็นอยู่ ความเชื่อมโยง
โดยทีแ่ ต่ละคนสามารถเป็นผูส้ ร้างสารและส่งสาร เกิดทัง้ การ
มีส่วนร่วมและการปฏิสัมพันธ์ ก่อให้เกิดการขับเคลื่อน
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ขาดความสม่ำ�เสมอและ
ต่อเนือ่ ง
การที่แบรนด์ ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเป้าหมายที่ทำ�ให้เขาเหล่านั้น
รู้สึกดี ทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือ ความต้องการที่แท้จริงของ
กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ งสมํ่ า เสมอ โดยเปิ ด ให้ มี ช่ อ งทาง
แสดงความคิดเห็นและสื่อสาร แบบมีปฏิสัมพันธ์อย่างสมํ่าเสมอเพื่อสร้าง
ความใกล้ชิดผูกพัน

ไม่ได้ใช้เทคโนโลยี
ในเชิงสร้างสรรค์
เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ได้มีวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว
ทำ�ให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของช่องทาง เจ้าของเนื้อหา สร้างสาร และ
เผยแพร่ ได้ตลอดเวลา การเรียนรู้และเข้าถึงจึงมีความจำ�เป็นมาก ที่จะใช้
ประโยชน์และทันกับการปรับตัวดังกล่าว ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก
และออกแบบประเด็นทีม่ คี วามโดดเด่น
การศึกษาและถ่ายทอด เพื่อทำ�ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประเด็นโดดเด่น
เป็นการเฉพาะแก่กลุ่มเป้าหมาย หรือสื่อต่างๆ รวมถึงสื่อมวลชน ที่จำ�เป็น
ต้องสร้างความน่าเชื่อถือในหมู่สาธารณชน โดยนำ�เสนอเนื้อหาเชิงลึกที่มี
ประเด็นเฉียบคมและเฉพาะเจาะจง น่าสนใจเป็นพิเศษสำ�หรับสือ่ ประเภทนัน้
ทุกวันนี้ ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นกว่าเดิม การสื่อสารด้วยการ
สร้างสรรค์ประเด็นที่จะเข้าถึงความเป็นตัวตน ทำ�ให้เกิดความเข้าใจ สนใจ
และรู้สึกต้องการมีส่วนร่วม
การสื่อสารแบรนด์ในปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขันที่ไร้รูปแบบ
นักการสื่อสารจำ�เป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ การสื่อสารแบรนด์เพื่อเกิดผล
ต่อบุคคล ต่อองค์กร ท่ามกลางเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย อิทธิพลของ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ย่อมสามารถเชื่อมโยงโดยนำ�เสนอเรื่องราว
ของประเด็นของแบรนด์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความผูกพัน ทำ�ให้
เกิดคุณค่าและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
ด้วยการหลีกเลี่ยงสาเหตุต่างๆ ดังกล่าว
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