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EXPERT
COMMUNICATIONS

 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 ท่ีมีอยู่หลากหลาย ให้เลือกตามไลฟ์สไตล์ ความชอบ ความสนใจ

 ก า ร แ ย ก แ ย ะ  คั ด ก ร อ ง  แ ล ะ ท� า ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ 
ต ่อบริบทของข ้อมูล ข ่าวสาร สื่อสารต ่างๆ ที่ เราต ้อง 
พบเจอในแต่ละวันนั้น ว่าควรมีรูปแบบอย่างไร 

Content รูปแบบของเนื้อหา ที่มีอยู่รอบๆ ตัวเรา ท้ังแบบเป็น
ทางการ ไม่เป็นทางการ รูปแบบที่จริงจัง หรือในรูปแบบความบันเทิง 
ที่มีอยู่มากมายมหาศาล ได้น�าเสนอ หรือสอดแทรก ผ่านสื่อสารมวลชน 
สื่อบุคคล สื่อกิจกรรม สื่อ Social Media และรูปแบบอื่นได้อีกมากมาย

Information ข้อมูล เนือ้หา ทีม่แีหล่งอ้างองิข้อมลู เช่น จากสถาบนั 
องค์กรบคุคลทีม่คีวามน่าเช่ือถือ และควรมรีะบบท่ีดีในการเข้าถึง ตรวจสอบ 
ค้นหา อย่างมีประสิทธิภาพ ที่อาจมาในรูปแบบของรายงานการค้นคว้า 
บทวิเคราะห์ บทความ งานวิจยั เอกสารวชิาการ หรอืงานค้นคว้าอืน่

News ข่าว การรายงานเหตุการณ์ สถานการณ์ ความเคลือ่นไหว ผ่าน
กระบวนการสื่อสาร ข่าวสารที่เชื่อถือได้ จะมาจากการท�างานที่มีระบบ
ของการท�าข่าว น�าเสนอ ในระบบบรรณาธิการ ท่ีผ่านการคดักรองมาแล้ว

 อย่างที่ทราบกันดีว่า รูปแบบ ช่องทางของการสื่อสาร ได้ม ี
การปรับตัวไปจากเดิม  การสื่อสารยุคนี้ ทั้งการสื่อสารองค์กร ส่ือสาร
แบรนด์ สื่อสารการตลาดได้ปรับกลยุทธ์เป็นการผลิตและสื่อสาร 
Content ท่ีน�ามาใช้ทดแทนรูปแบบเดิมๆ ท่ีเคยท�าอยู่ ใช้เป็นเครื่องมือ
ส�าคญัของการสร้างภาพลกัษณ์องค์กรแล้ว ยังเป็นช่องทางเพ่ือสนับสนุน
ทางการตลาดอีกด้วย

 การเปลีย่นแปลงของสภาพสงัคมในภาพรวม   ได้ส่งผล ท้ังพฤตกิรรม 
ผูบ้รโิภค การรบัสือ่ ส่งผลต่อแนวทางการสือ่สาร โดยทศิทางและพฤตกิรรม
ของสังคม ที่ส่งผลโดยตรงต่อการบริโภค ท่ีท�าให้การวางแนวทาง 
การสื่อสารต้องปรับตัว มีดังนี้

7. Contents
ที่ส�าคัญในการสื่อสาร

มีความเชื่อม่ันในตัวเอง การเป็นตวัตนของตัวเอง  การแบ่งแยก 
รปูแบบการใช้ชวีติทีเ่ป็นแนวทางของตวัเองอย่างมคีวามเชือ่มัน่  และ
ต้องการแสดงความเป็นตัวตนนัน้ๆ มากข้ึน ผูส้ือ่สารต้องท�าความเข้าใจ 
กับพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม ให้เข้าถึงได้อย่างลึกซึ้ง

ไม่จ�าเป็นต้องมบีคุลกิเดยีว ผูบ้รโิภคในปัจจบุนัสามารถมบีคุลกิได้ 
หลายบคุลกิ มบีคุลกิมากกว่าหน่ึง  น่ันหมายถึงการมบีคุลกิทีเ่ป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกัน หรอืบางทีก็แตกต่างกันอย่างสิน้เชงิ อาทิ  การมบีคุลกิ
ในโลกจรงิและโลกดจิทิลัแตกต่างกัน บคุลกิทีอ่ยู่ในครอบครวั กับเมือ่
อยู่ในสถานศึกษา ท่ีท�างาน กับเพ่ือนฝูง มีความแตกต่างกัน แต่
สามารถผสมผสานระหว่างส่วนต่างๆ ได้อย่างแนบเนยีน ในการสือ่สาร
ที่ดี ต้องผสมผสานการสื่อสารความหลากหลาย   

ต้องการค�าตอบที่ชัดเจน ผลมาจากพัฒนาการทางเทคโนโลยี กล้า
ตดัสนิใจ ไม่ชอบรออะไรนานๆ  เชื่อเรื่องประสบการณ์ และการมีค�า
ตอบท่ีตรงเป้า ชัดเจน ดังน้ันผู้ส่ือสารต้องเป็นผู้คิดแทนผู้บริโภค 
ต้องรูว่้าผูบ้รโิภคต้องการอะไร ท่ีเหมาะสมกับความต้องการในเวลาน้ัน 

การให้การยอมรบัต่อรสนิยมทางเพศทีห่ลากหลาย แน่นอนว่า 
สังคมเปิดกว้างด้านความหลากหลายทางเพศ การสื่อสารตลาด ก็จะ
ถูกแบ่งเป็น  Segment ใหม่ๆ มากขึ้น เพื่อสามารถที่จะตอบโจทย์คน
ทุกกลุ่มได้อย่างเข้าถึง  ถือเป็นโอกาสใหม่ๆ  ที่ขยายกลุ่มมากขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค และสภาพสังคม ในภาพรวม



marketplus 93

7. Content ที่ส�าคัญในการสื่อสาร ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

1. Positioning Content
 เน้ือหาท่ีสะท้อนคุณสมบัติ รูปลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถสร้างข้อเสนอ 
เพื่อตอบโจทย์ในใจของลูกค้า ว่า สามารถช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้าง ท�าให้
หรูหรา ท�าให้โดดเด่น ท�าให้ประหยัด ท�าให้ได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจ 
ท�าให้สะดวกสบาย คุณสมบัติที่จดจ�ามีอะไรบ้าง  

2. Differentiate Content
 น�าเสนอเนื้อหาท่ีสามารถแยกแยะ มีความแตกต่างกว่าคนอื่น 
การท�างาน พฤตกิรรม การกระท�า และความส�าเรจ็ทีแ่ตกต่าง ลกัษณะหรอืรปูแบบ 
ในการท�างานหลกัของแบรนด์ ท่ีตอบสนองความต้องการ ความคาดหวงัตอบ 
ความอยากได้ หรือวัตถุประสงค์ในการใช้งานของลูกค้า  

3. Credibility Content
 น�าเสนอเน้ือหาท่ีสร ้างความน่าเชื่อถือ การได ้รับการยอมรับ 
จะก่อให้เกิดความไว้วางใจ ความน่าเชือ่ถือมคีวามส�าคัญอย่างมากกับผูบ้รโิภค 
ซึ่งอาจเกิดจากความเชี่ยวชาญ แสดงการอ้างอิง ส่วนประกอบ การผลิต 
การออกแบบ มท่ีีมาทีไ่ป การน�าเสนอด้วยความมัน่ใจ การอ้างองิ การกล่าวถงึ 
ที่ชัดเจน

4. Awareness Content
    น�าเสนอเน้ือหาท่ีน่าจดจ�า มีความกลมกลืน มีความสอดคล้องกันเป็น
เรื่องราว ทุกองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ท่ีเชื่อมโยง มีการผสมผสานเก่ียว
เนื่องกันอย่างเหมาะสมเข้มข้น ซึ่งมีผลต่อการออกแบบและก�าหนด
คณุสมบัติ รูปแบบทีป่ฏบิตังิานกัน เช่น มท้ัีงความสวยงามและความทนทาน 
รสชาติของอาหารกับการส่งผลดีต่อสุขภาพ ความสะดวกสบายกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยกับการได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยม 

5. Loyalty Content
 น�าเสนอเรือ่งราวเก่ียวกับการดแูล ผกูพัน เอาใจใส่อย่างดีอย่างใกล้ชดิ 
สอดคล้องกับประสิทธิภาพของพนักงาน ความสามารถให้ค�าปรึกษา
แนะน�า แก้ปัญหา อ�านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้า รวมถึงการให้ข้อมลู
ข่าวสาร สนใจต่อการส่งหรอือธิบายข้อมลูอย่างดอีย่างสม�า่เสมอ ต่อเนือ่ง

6. Lifestyle Content
 น�าเสนอเนื้อหา หรือสัมผัสทั้งปวง ที่เป็นการสะท้อนความชื่นชอบ 
รสนิยมส่วนตัว Lifestyle ทั้ง รูป รส กลิ่น เสียง สีสัน ข้าวของเครื่องใช ้
ทุกส่วนประกอบที่เป็นการสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึก การรับรู้ ความรู้สึก
ทีม่ต่ีอทุกองศา โดยวัดได้จากความถูกใจ ชืน่ชม ของผูบ้รโิภคเป้าหมาย 

7. Storytelling Content
 น�าเสนอเก่ียวกับเรือ่งราว ท่ีเลือกน�ามาสือ่สารให้เหมาะสมกับบรบิทน้ันๆ 
ว่าส่ิงใดมีที่มาอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านคุณสมบัติเก่ียวกับ 
สินค้าและบริการ ท้ังที่สัมผัสได้ และสัมผัสไม่ได้ เช่น ชื่อ รูปลักษณ์ 
ฝีมือ การออกแบบ ตกแต่ง หรือจัดท�าโดยผู ้ ท่ีได้รับการยอมรับ 
ในมาตรฐานผลงานสิ่งที่สัมพันธ์กับสังคมหรือสถาบันต่างๆ เป็นต้น

 การเปล่ียนแปลงโฉมหน้าทางการตลาด และพฤติกรรมทาง 
การบริโภค รวมถึงพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสาร การส่ือสาร 
ก็มีการปรับตัวเพื่อให้รองรับกับเทรนด์ใหม่ๆ มากย่ิงขึ้น จึงต้องมี 
การตดิตามพฒันาการของกระแสต่างๆ อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเน่ือง 
รวมถึงน�าเสนอข้อมูล เนื้อหา ให้โดนใจและเข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมาย
อย่างเข้าถึง นั่นเอง 

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

“www.drphot.com”
นักส่ือสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ด้วยประสบการณ์
กว่า 25 ปี ในด้านการบรหิารยทุธศาสตร์ สือ่สารการตลาด
แบรนด์ ภาพลกัษณ์ขององค์กรจนถงึระดบัชาต ิผูบ้รรยาย
ในระดับปริญญาโท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
มผีลงานวชิาการกว่า 300 ผลงานกบัต�าแหน่งทีห่ลากหลาย
ทั้งด้านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเป็น
นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย


