
88 marketplus

EXPERT
COMMUNICATIONS

ผูบ้รโิภคเป้าหมาย วิธีการสือ่สารด้วย Content แบบการเล่าเรือ่ง หรอื 
Storytelling จึงเป็นเรื่องท่ีนักการตลาด และเจ้าของแบรนด์ธุรกิจ 
ไม่อาจมองข้ามได้
 การเล่าเรื่องราวแบบ Storytelling ส่วนใหญ่ มักเกิดขึ้นจาก
การแบ่งปันเรื่องราวความเป็นมา เบื้องหลังของแบรนด์ ว่าเกิดขึ้น
จากอะไร ที่มาที่ไป ได้ผ่านเหตุการณ์ ปัญหา อุปสรรค ความส�าเร็จ
อะไรมา ท�าไมธุรกิจถึงมอียู่ได้ การถ่ายทอดประสบการณ์ทีไ่ด้พบเจอ  
คุณสมบัติ วัตถุประสงค์ การขับเคลื่อนแบรนด์ ธุรกิจ ส่งผลให้
แบรนด์เกดิมลูค่า ท�าให้แบรนด์มคีวามน่าสนใจ ได้รบัความไว้วางใจ 
ปฏิสัมพันธ์ เชื่อมต่อกับผู้คน และสังคมมากขึ้น 

กระบวนการในการสร้าง Storytelling 
 1. ส�ารวจตัวเอง ท�าความเข้าใจในตัวตนของแบรนด์ตัวเอง 
โดยการส�ารวจคุณสมบัติ ความโดดเด่นของแบรนด์ และคู่แข่งขัน  
การสรุปตัวตนที่ชัดเจน
 2. ตรวจสอบการส่ือสารท่ีผ่านมาว่า เนื้อหา เรื่องราว ท่ีเคย
ส่ือสารออกไปนั้น มีอะไรบ้างที่ประสบความส�าเร็จ ล้มเหลว หรือมี
อุปสรรค ปัญหา อะไรบ้าง และก�าหนดทางเลือกที่เหมาะสม
 3. ส�ารวจทัศนคติที่มีต่อแบรนด์ ทั้งจากภายใน ภายนอก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 4. การท�า Buyer Persona เพื่อหาสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง 
ต้องการรับรู้ ความสนใจ และให้ความส�าคัญ
 5. สรุปทิศทาง วัตถุประสงค์  กลยุทธ์ทางการตลาด รูปแบบ
การขับเคลื่อนธุรกิจ ระยะสั้น ระยะยาว

 ในด้านการตลาด ท่ีส�าคัญก็คือ ท�าให้เรื่องราวของแบรนด์ 
ถูกพูดถึง เกิดการมส่ีวนร่วมของผูบ้รโิภค สร้างกลยุทธ์ทางการสือ่สาร
เพ่ือน�าเสนอเรื่องราว หรือเนื้อหาท่ีน่าสนใจไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
ผ่านช่องทาง เครือข่าย ด้วยความต้องการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ
เนื้อหานั้นได้เกิดความพึงพอใจ ตอบรับ ไปจนถึงให้การสนับสนุน 
แบรนด์นั้นๆ นั่นเอง 
 การแสดงตัวตนของแบรนด์ หรือสื่อสารการตลาด ด้วย 
Storytelling ที่ดีย่อมท�าให้เกิดการเข้าถึงที่ง่าย สะดวกแก่การจดจ�า 
ที่จะท�าให้แบรนด์ได้รับการนึกถึงเป็นเจ้าแรกๆ เป็น Top of Mind 
ในใจของผู้บริโภค พลัง Storytelling สามารถเข้าถึงอารมณ์ของผู้ท่ี
รับเรื่องราวได้เป็นอย่างดี ที่หากถูกใจ มีอารมณ์ที่ชื่นชอบ ผู้บริโภคก็
มักหาเหตุผลมาสนับสนุนภายหลังเพื่อประกอบการตัดสินใจในที่สุด

Storytelling ท�าให้แบรนด์เกิดมูลค่า
มีความน่าสนใจ 
 การสื่อสารของแบรนด์ผ่านช่องทางรูปแบบต่างๆ  สื่อมวลชน 
สือ่บคุคล สือ่โฆษณา สือ่สารการตลาด Social Media ท่ีมเีนือ้หาหรอื 
Content มีปริมาณมากมายเกินกว่าที่ผู้บริโภคจะรับสารได้ทั้งหมด  
และการสื่อสารท่ีส่งผลต่อการรับรู้ของสาธารณชน ที่แสดงความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ด้วยวิธีการเล่าเรื่องแบบไม่ซ�้าใคร 
มทีีม่าทีไ่ปทีช่ดัเจน ย่อมเพ่ิมความน่าสนใจ และกลายเป็นทีจ่ดจ�าได้ 
ไม่ว่าจะสือ่สารโดยช่องทางไหน รปูแบบใดก็ตาม การสร้างเน้ือหาเพ่ือ
สื่อสารให้เกิดแรงดึงดูด สามารถแสดงถึงความแตกต่าง โดยเฉพาะ
การสะท้อนจดุแข็งให้กับแบรนด์ นบัเป็นกลยุทธ์ท่ีส�าคญัส�าหรบัมดัใจ 

 การส่ือสารแบรนด์ด้วยเรื่องเล่าดีๆ Storytelling เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยม และ 
ถกูน�ามาใช้ในการสร้างแบรนด์และสือ่สารทางการตลาด ในเชงิเนือ้หาอย่างสม�า่เสมอ ทัง้นีเ้พราะ
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต่างให้ความสนใจกับการรับรู้เรื่องราวที่ท�าให้เกิดการจดจ�า การบอกต่อ

STORYTELLING
การเล่าเรื่องให้เกิดมูลค่า ทั้งแบรนด์ + การตลาด
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 6. การเลือกและก�าหนดเค้าโครง Story ที่เหมาะสมกับตัวตน 
บุคลิก สถานการณ์ของแบรนด์ แนวทางขององค์กร 
 7. ใช้การด�าเนินเรื่อง ที่จะสามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้า 
กลุม่เป้าหมายได้ Story ท่ีด ีต้องเป็น Story เป็นเรือ่งท่ีเขาอยากได้ยิน 
หรือพึงพอใจ ซึ่งประโยชน์ที่กล่าวถึงอาจจะเกิดขึ้นต่อตัวลูกค้า 
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจ กลุ่มเป้าหมาย หรือสังคม   
 8. การสร้างรายละเอียดของเนื้อหา ล�าดับขั้นตอนของ Story  
ท่ีจะจดัท�า Content ส�าหรบัการสือ่สารในแต่ละ Platform และช่วงเวลา
 9. ก�าหนดกลยุทธ์ในการเลือกใช้สื่อและการผลิตที่สอดคล้อง
กับเร่ืองราว รวมถึงการให้ความส�าคัญต่อการผลิตสื่อ ไม่ว่าจะเป็น
สื่อบุคคล ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ ทั้งที่ปรากฏในสื่อใหม่ 
หรือสื่อดั้งเดิม
 10. ประเมินสถานการณ์ที่เหมาะสม ถูกที่ ถูกเวลา จะเป็น 
สิ่งที่ท�าให้ Storytelling ทรงพลังหรือมีประสิทธิภาพ

รูปแบบตัวอย่าง
แนวทางในการสร้าง Storytelling 
    Before-After-Bridge Storytelling: การเล่าเร่ืองแบบน้ี 
จะแสดงให้เห็นว่า ก่อนหน้าน้ันมีเหตุการณ์ หรือปัญหาอะไร และ 
แบรนด์มีความสามารถในการแก้ไขอย่างไร ซึ่งในส่วนน้ีแบรนด์ 
จะได้น�าเสนอบทบาทของการเป็นสะพานเชือ่ม ระหว่างสภาพปัญหา
กับการมีส่วนช่วยให้ดีข้ึนได้อย่างไร เช่น สรรพคุณของผลิตภัณฑ์
สามารถแก้ปัญหาได้, การอ�านวยความสะดวกเป็นการแก้ปัญหา, 
บริการดีจนท�าให้ปัญหาของลูกค้าหมดไป รวมถึงอาจอธิบายถึง
อนาคตที่ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว ว่าดีขึ้นอย่างไรบ้าง 
    Problem-Agitate-Solve Storytelling: เป็นรปูแบบการเล่าเรือ่ง 
ปัญหาที่แบรนด์ได้พบเจอ จนเป็นความรู้สึกสะเทือนอารมณ์ เป็น
สภาพเหตุการณ์ ปัญหาที่มีความรุนแรง แบรนด์ได้ตอกย�้าถ่ายทอด 
ความรูส้กึเจบ็ปวด เศร้า หรอืมส่ีวนร่วมกับเหตกุารณ์ ปัญหาเหล่านัน้ 

กลยุทธ์การเล่าเรื่อง Storytelling ที่จะท�าให้แบรนด์เป็นที่จดจ�า

สื่อสารเนื้อหาที่เป็นความจริง
ความจริงเป็นสิ่งส�าคัญ และส่งผลต่อ

ความศรัทธา เชื่อมั่น

มบุีคลิกความเป็นตัวตนของแบรนด์ชัดเจน
ไม่ฝืนความเป็นตัวตนของแบรนด์เป็นอันขาด

ไม่ตกแต่งข้อมลู บดิเบอืน เพือ่หวงักระแส
แม้จะได้ในช่วงสั้นๆ แต่ต่อมาก็ขาด

ความน่าเชื่อถือ

มีตัวละครที่เข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึก
จิตใจของกลุ่มเป้าหมาย จะท�าให้ผู้รับสาร

มีส่วนร่วมไปกับ Story ของแบรนด์ได้ง่ายขึ้น

การมีเรื่องราวแบบมีโครงสร้าง
บทน�า เนื้อเรื่อง และสรุป

จะท�าให้เรื่องราวที่เล่ามีความแข็งแรง

กลยุทธ์ แผนการตลาดกบั Storytelling
ต้องมีความต่อเนื่อง สัมพันธ์ สอดคล้องกัน

การเล่าเรื่องที่เข้าใจง่าย
เป็นเหตุเป็นผล มีที่มาที่ไป

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องราว
แสดงความผูกพันซึ่งกันและกัน

กับกลุ่มเป้าหมาย และสังคม 

การสือ่สารท่ีสามารถสร้างความเข้าถงึง่าย
ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน

เรื่องราวมีวิวัฒนาการที่ต่อเนื่อง
ไม่หยุดนิ่ง
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ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

drphotjai@gmail.com

นักส่ือสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี 
ด้านการบรหิารยทุธศาสตร์ สือ่สารการตลาดแบรนด์ ภาพลกัษณ์ขององค์กร 
จนถงึระดบัชาติ ผู้บรรยายในระดบัปรญิญาโท-เอก ให้กบัมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงานกับต�าแหน่งที่หลากหลาย ทั้งด้านธุรกิจ 
สังคม และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

เพ่ือให้ผูบ้รโิภคนัน้ได้รบัรู ้จนสะเทอืนอารมณ์ ความรูส้กึ และแบรนด์
ได้น�าเสนอถึงวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้น หรือการที่จะข้ามผ่านพ้น
สภาพเหตุการณ์น้ันๆ ได้อย่างไร จนผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ 
ท่ีเห็นว่าแบรนด์สามารถแก้ปัญหาได้ จนเกิดความรูส้กึชืน่ชม สมหวัง 
หรือรู้สึกศรัทธาเชื่อถือ ต่อแบรนด์ในที่สุด
    Features-Advantages-Benefits Storytelling: การถ่ายทอด
เรื่องราว ข้อเท็จจริงของข้อมูลต่างๆ บอกเล่าประโยชน์ เก่ียวกับ 
คุณสมบัติหลักของผลิตภัณฑ์ ว่าสามารถท�าอะไรได้บ้าง ท�าให้ 
การใช้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้นอย่างไร มีความหมาย หรือความส�าคัญต่อ
ลูกค้าอย่างไร การตอบโจทย์ที่ได้แสดงให้ลูกค้าเห็นว่า คุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์เป็นการตั้งใจ ค้นคว้า ทุ่มเท ท�าให้ลูกค้าตัดสินใจจาก 
ข้อมูลที่ได้ ว่าเพราะเหตุใดถึงควรให้ความสนใจต่อข้อเสนอ และ
ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ ในที่สุด
    Three-Act Structure Storytelling: เป็นการเล่าเรื่องแบบ
ละคร ภาพยนตร์ การ์ตูน นิทาน หรือ เกมเสมือนจริง ด้วยการจ�าลอง
เหตุการณ์ให้น่าติดตาม ที่เชื่อมโยงตัวละคร สภาพปัญหา และ
บทบาทของแบรนด์เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความสนใจ ติดตาม
และสร้างกระแสได้

TOMS Shoes Storytelling 
 Blake Mycoskie ชาวอเมริกันเจ้าของแบรนด์รองเท้าชั้นน�า 
ที่เป็นท่ีรู้จักอย่าง ‘TOMS Shoes’ เริ่มต้นธุรกิจรองเท้าหลังจาก 
การท่ีเขาได้ใช้เวลาพักผ่อน เพ่ือเติมพลังให้กับชีวิตด้วยการเลือกไป
ท่องเที่ยวในอเมริกาใต้และอาร์เจนตินา ในปี 2006
          ที่นั่น ท�าให้เขาได้พบกับเรื่องราวที่ไม่คาดฝัน เมื่อมีเด็กๆ เป็น
จ�านวนมากต้องใช้ชวิีตเท้าเปล่าตลอดเวลา เพราะไม่มรีองเท้าทีจ่ะใส่ 
ในชีวิตประจ�าวัน และน่ันคือการเริ่มต้นที่ส�าคัญ เป็นแรงบันดาลใจ
ในการเริม่ต้นธุรกิจ โดย Mycoskie ได้ท�างานร่วมกับผูผ้ลติในท้องถ่ิน 
เพ่ือท�าการผลติรองเท้าสไตล์ espadrille ซึง่ Mycoskie เรยีกว่า ‘TOMS’
นั่นเอง เพราะชื่อเต็มอย่าง ‘Tomorrow’s Shoes’ ยาวเกินไป ด้วย
ความคิดท่ีจะแบ่งปันรองเท้าให้แก่เด็กๆ เหล่าน้ัน ภายใต้สโลแกน 
‘With every product you purchase, TOMS will help a person in need. 
One for One’ หรอืกล่าวได้ว่า รองเท้าทุกคูท่ี่ลกูค้าซือ้ TOMS จะน�าไป 
ช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการรองเท้าแบบชิ้นต่อชิ้น

 การส่ือสารด้วย Storytelling ของแบรนด์ TOMS ถือว่า 
ประสบความส�าเร็จและได้รับการตอบรับท่ีดีทั้งจากลูกค้าท่ีสนใจ 
และสังคมเป็นจ�านวนมาก ผ่านการเล่าเรื่องราวของแบรนด์ในแบบ 
Problem-Agitate-Solve โดยน�าปัญหาสะเทือนใจ ทีม่าจากเรือ่งราว 
เดก็ๆ ทีไ่ม่มรีองเท้าใส่ จากการค้นพบปัญหานี ้ท�าให้ Blake Mycoskie 
เลือกที่จะใช้การท�าธุรกิจรองเท้า เพ่ือน�ารายได้มาช่วยเหลือเด็กๆ 
เหล่านั้น ส่งผลไปถึงลูกค้าที่เกิดความรู้สึกท่ีดี ในการเป็นส่วนหนึ่ง
ท่ีได้ช่วยเหลือดังกล่าว โดยเป็นที่น่าสนใจถึงประเด็นที่แปลกใหม่ 
ท�าให้แบรนด์ TOMS เป็นที่รู ้จักทั้งในประเทศจนถึงระดับโลก 
ผ่านเรือ่งราว ภาพ เน้ือหาของความแร้นแค้น การด้อยโอกาสทางสงัคม 
ที่ผู้บริโภค ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 
ท�าให้แบรนด์ TOMS ได้การยอมรับจากผู้คนในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว  
ซึ่งเขาได้ขับเคลื่อนแคมเปญ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวดังกล่าวน้ี 
ออกมาเป็นระยะๆ ซึ่งเป็นการใช้ Storytelling ส�าหรับสื่อสารแบรนด์ 
ส่งเสรมิการตลาดจนได้การตอบรบัทีด่ ีท้ังแรงสนบัสนนุต่อธุรกิจ และ
เป็นการสร้างคุณค่าของแบรนด์ ไปพร้อมกัน 


