EXPERT COMMUNICATIONS

มิติของการใส่ ความสุข เข้าไป
ในการสื่อสารแบรนด์
ต้องยอมรับร่วมกันก่อนว่า ‘ความสุข’
ต่างเป็นสิ่งที่มนุษย์ คิดเห็นว่าเป็นสิ่งที่พึง
ปรารถนาที่สุด และต่างต้องการสู่ความมุ่ง
หมายของชีวิต ในชีวิตของมนุษย์เราล้วน
แล้วแต่ตอ้ งการความสุขและแสวงหาวิธกี าร
ที่จะให้ได้มาซึ่งความสุขที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
ครอบครัว การท�ำงาน การใช้ชีวิต การพัก
ผ่อน และการรับรู้ข้อมูล เรื่องราว ข่าวสาร
และการสื่ อ สารในรู ป แบบต่ า งๆ ทั้ ง ที่ ไ ด้
สร้างขึ้นมาเอง หรือถูกก�ำหนดจากสภาวะ
แวดล้อมรอบตัว
นอกจากนี้ ความสุขยังถูกน�ำมาใช้เป็นเป้าหมายในนโยบายทางสังคม
โดยถือว่าความสุขของประชากรเป็นตัวชี้วัดความส�ำเร็จของนโยบายสังคม
เพราะการมีความสุข มีความพึงพอใจในชีวิต ย่อมเป็นเครื่องแสดงถึงการมี
สุขภาพจิตที่ดี ที่ส�ำคัญในทางธุรกิจ
ในเชิงการตลาด ความสุขยังถูกน�ำมาใช้เสมอ ผ่านเรือ่ งราว เนือ้ หา คอนเซปต์
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ประเด็นที่ใช้สื่อไปยังผู้บริโภค เพราะความสุขมีความ
ส�ำคัญในแง่ของความรู้สึกและเชื่อมโยงไปสู่การแสดงพฤติกรรมที่ดีต่างๆ เช่น
การชืน่ ชอบ เป็นมิตร ผูกพัน โดยความรูส้ กึ เป็นสุขจะท�ำให้เกิดปรารถนาทีจ่ ะให้
ช่วยเหลือ และให้การสนับสนุน
จึงไม่แปลกนักที่แบรนด์เป็นจ�ำนวนมาก ต่างให้ความสนใจที่จะให้ผู้รับ
สาร รู้สึกมีความสุขเมื่อได้เห็น ได้ใช้สินค้าหรือบริการ ได้ใกล้ชิดกับแบรนด์ มี
ประสบการณ์ร่วม แม้ในเรื่องราว ข่าวสาร ภาพลักษณ์ ที่ปรากฏ
แบรนด์เครือข่ายสือ่ สาร เลือกสือ่ ความ ความสุขของความใกล้ชดิ ทีไ่ ด้
สื่อสารกัน แทนที่จะสื่อความเรื่อง Promotion หรือ ศักยภาพของเครือข่าย
แบรนด์เครือ่ งดืม่ เลือกสือ่ ความ ความสุขทีไ่ ด้จากความสดชืน่ และการ
มีหุ่นที่ดี แทนที่จะสื่อความเรื่องรสชาติ
แบรนด์ที่พัก เลือกประเด็นความสุขที่ได้รับจากความสงบเป็นส่วนตัว
แทนที่จะสื่อความเรื่องการตกแต่ง
แบรนด์ประกัน เลือกสื่อสารความสุข ที่ได้จากการใช้ชีวิตได้อย่าง
มั่นใจ ปราศจากความเสี่ยง เป็นหลักแล้วใช้เรื่องอื่นๆ เช่น เงื่อนไข เป็นสิ่งรอง
เหล่านี้คือตัวอย่าง ของการเลือกประเด็น ความสุข มาใช้ในการสื่อสาร แบรนด์
ทั้งสิ้น
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มิตขิ องการสือ่ ความหมาย ด้วยความสุข

ความสุข คือ ภาวะที่เกิดความพึงพอใจต่อตนเอง
และสิง่ แวดล้อมทัง้ หมด หรือบางส่วนทีส่ ามารถปรับความ
ต้องการของตนให้เข้ากับสิง่ แวดล้อม มีความพอใจทัง้ ทาง
กายและทางจิตใจ เกิดความสัมพันธ์ทดี่ กี บั บุคคลอืน่ หรือ
การแก้ไขอุปสรรคในชีวิตได้อย่างเหมาะสม กลมกลืน อีก
ทั้งความสุขยังเป็นการรับรู้ความรู้สึก อาจเป็นภาวะทาง
อารมณ์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ที่ประเมินความพึงพอใจ
ในชีวิต (Life Satisfaction) ซึ่งเป็นการประเมินความ
รู้สึกภายในของแต่ละบุคคลที่บุคคลนั้นเลือกเองซึ่งการมี
อารมณ์ที่เป็นสุข เช่น มีความยินดี มีอารมณ์ที่ดี สบายใจ
เป็นต้น รู้สึกเป็นสุขภายในตนเอง อันเป็นส่วนที่น่าพอใจ
บุคคลทีม่ ปี ระสบการณ์ทางอารมณ์ทดี่ ี มีความสนุกสนาน
ยินดี บุคคลนั้นก็จะมีแนวโน้มว่าจะรับรู้เกี่ยวกับชีวิตของ
ตนเองว่ามีความพึงพอใจในชีวิตและความพึงปรารถนา
อันเป็นภาวะที่จะท�ำให้บุคคลประเมินว่าก�ำลังมีความสุข

การสื่อสารความสุขนั้น มีองค์ประกอบที่ใช้ในการ
ประเมิน เพือ่ เลือกประเด็นทีเ่ หมาะสม โดยใช้การประเมิน
เพื่อเข้าถึง ความสุขของแต่ละบุคคล มีด้วยกัน 3 ปัจจัย
ด้วยกัน
Life Satisfaction: ตอบโจทย์ความต้องการ ทั้งที่
เป็นพื้นฐาน และเหนือความคาดหมาย การสร้างความ
พึงพอใจในชีวิต
Positive Affect: การสร้างอารมณ์ทางบวก เช่น
ความยินดี มีอารมณ์ที่ดี ความสนุกสนาน ความร่าเริง
แจ่มใส โชคดี เป็นต้น
Negative Affect: การปราศจากความรู้สึกทางลบ
เช่น การแก้ไขความซึมเศร้า ปราศจากความวิตกกังวล
ความกลัว ความโกรธ และความเครียด เป็นต้น
      ดงั นัน้ การสือ่ สารความสุข คือ การสร้างภาวะให้บคุ คล
พึงพอใจต่อตนเองและสภาพแวดล้อม มีความสมบูรณ์ทงั้
ทางกายและทางใจ มีความสามารถในการปรับตัวหรือ
ความต้องการของตนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม มีความ
สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น สามารถเผชิญกับปัญหาหรือ
อุปสรรคในชีวิตได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งความสุขยังเป็น
ทั้งการรับรู้ความรู้สึกและการประเมินความพึงพอใจใน
ชีวิตทั้งหมดของแต่ละบุคคล รวมไปถึงความพึงพอใจใน
เป้าหมายหลัก และประสบการณ์ที่ได้รับรู้ ที่สินค้า บริการ
องค์กร ในแบรนด์นั้นๆ ได้ส่งสารมายังผู้รับอันเกิดขึ้นจาก
มิติใด มิติหนึ่งของแบรนด์ ก็ได้

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ www.drphot.com ”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ
ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ในด้านการบริหาร
ยุทธศาสตร์ สือ่ สารการตลาด
แบรนด์ ภาพลักษณ์ขององค์กรจนถึงระดับชาติ
ผูบ้ รรยายในระดับปริญญาโท-เอก
ให้กบั มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงาน
กับตำ�แหน่งที่หลากหลาย
ทั้งด้านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงการเป็นนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ ไทย

เพราะเหตุใด แบรนด์จึงต้องสื่อความสุข

ในทางจิตวิทยาคนเราจะให้ความส�ำคัญกับ  การได้รับการยอมรับการมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี สภาพ
ความเป็นอยู่ การมองโลกในแง่ดี  ทั้งจากการรับรู้จากในชีวิตประจ�ำวัน การบอกเล่า ทางตรงหรือทางอ้อม ความ
สุขที่นิยมเอามาใช้ในการสื่อสาร  มีอยู่ 3 องค์ประกอบ

สุขภาวะเป็นความสุขทีม่ าจาก

ความพึงพอใจในชีวติ เกิดจาก
อารมณ์ทเี่ ป็นสุขความรูส้ กึ ทาง
การประเมินรวมถึงคุณภาพชีวติ
บวกมากกว่าความรู้สึกลบซึ่งมา
เกณฑ์ที่อยู่ภายนอก อาทิ ความ
ทั้งหมดของบุคคลตามที่บุคคล
จากความพึงพอใจในชีวิต ที่มา
ดีงาม ที่ค�ำนึงถึงคุณลักษณะอัน
นั้ น เลื อ ก ทั้ ง จากความสนใจ
จากสาเหตุทั้งด้านบุคคลสังคม
พึงปรารถนาทั่วไป สิ่งแวดล้อม
ความชอบ หรือพฤติกรรมราย
สิ่งแวดล้อม และข้อมูลข่าวสาร
สังคมรอบตัว
บุคคล
แม้ว่าความสุขมีลักษณะเป็นนามธรรม ไม่สามารถจับต้องได้แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่แต่ละบุคคลให้ค�ำจ�ำกัดความที่
แตกต่างกันรวมถึงปัจจัยที่ส�ำคัญ ได้แก่ พันธุกรรม หรือยีนที่มีส่วนในการควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก  ประสบการณ์
การเรียนรู้ ช่วงเวลา สถานการณ์รอบตัวที่เข้ามากระทบความรู้สึก และ แง่มุมความคิดที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลนั้นเอง
เมือ่ ความสุขเป็นสิง่ ทีท่ กุ คนปรารถนา และเป็นแรงจูงใจทีส่ ำ� คัญ ก็จำ� เป็นทีจ่ ะต้องท�ำความเข้าใจกับความหมาย
ของความสุข ทั้งนี้ ความสุขยังเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนแสวงหา ต่างดิ้นรนเพื่อท�ำให้เกิดความสุขตามแต่ละวิถีชีวิตความ
คิด เป้าหมายของแต่ละบุคคล ตั้งแต่การสร้างรอยยิ้ม สร้างความประทับใจ ความอิ่มเอมใจ ปลอดภัย ปลื้มใจ ยินดี มี
ความสบายใจ มีพลังต่อการใช้ชีวิต อีกทั้งความสุขยังเป็นสิ่งที่คนทั่วไปยึดถือร่วมกันว่าเป็นสิ่งที่ชีวิตต้องการ
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20 ประเด็นของความสุข

ที่แบรนด์เลือกใช้เป็นเนื้อหาในการสื่อสาร
เมื่อความสุขเป็นสิ่งที่ ทุกคนต่างมีความต้องการให้เกิดขึ้น
ในชีวติ ทัง้ ในด้านการเป็นรากฐานของความส�ำเร็จและความรูส้ กึ ทีด่ ี
หากแบรนด์สามารถเชือ่ มโยงเรือ่ งราวกระทัง่ เป็นความสุข ทีบ่ างครัง้
อาจเกิดเป็นแรงจูงใจทีม่ พี ลัง โดยประเด็นของความสุข ในแต่ละด้าน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ความสะดวกสบาย
การใช้ชีวิตดีขึ้น ง่ายขึ้น
ได้รับการยอมรับชื่นชมเป็นบุคคลส�ำคัญ
มีความเข้มแข็ง มั่นคงขึ้น
มีความรู้ ความสามารถมากยิ่งขึ้น
มีโอกาส หรือทางเลือก
ท�ำให้มองโลกได้กว้างขึ้น
มีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น
ได้รับรางวัล เงื่อนไขที่ดีกว่า หรือสิทธิพิเศษ
ท�ำให้มีศักยภาพต่อการแก้ไขปัญหา
ท�ำให้มีความระมัดระวังมากขึ้น
ท�ำให้มองโลกในแง่ที่ดีมากขึ้น
ท�ำให้มีความมุ่งหมายชัดเจนขึ้น
ท�ำให้รู้สึกว่าอิ่มเอมใจ
ได้รับการสนใจดูแล
ท�ำให้เป็นที่รัก และคนอื่นๆ อยากคบค้าสมาคม
ชื่นชมกับความส�ำเร็จของผู้อื่น
ได้เห็นต้นแบบ แรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิต
ท�ำให้รู้จักการให้ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ท�ำให้สังคมน่าอยู่
20. ท�ำให้เกิดความภาคภูมใิ จ ทีไ่ ด้เกีย่ วข้องกับแบรนด์
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ความสุขเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญทีม่ ผี ลกระทบต่อวิถชี วี ติ ของ
ทุกผู้คน การที่แบรนด์ใดก็ตาม สามารถแสดงหรือสื่อสาร
ประเด็นใดก็ตามทีเ่ กีย่ วโยงกับความสุขได้ ด้วยการเชือ่ มโยง
กับสิ่งที่แบรนด์ ได้กระท�ำโดยตรง ได้ร่วมมือกับสังคม อาทิ
แบรนด์ทอี่ ยูอ่ าศัยเลือกการตอบโจทย์ ของความสุข
ที่แตกต่างกันอยู่ที่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งจากการเดินทาง ความ
สวยงามของการออกแบบ ความคุ้มค่า ความแข็งแรง แต่
สาระส�ำคัญในการสื่อสารความสุข อาจเป็นที่อยู่อาศัย
ที่ท�ำให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่น หรือ ความสุขของการ
เป็นคนทันสมัย อาจเป็นประเด็นที่ส�ำคัญกว่า
แบรนด์โรงแรม ร้านอาหาร เลือกสื่อความสุขของ
การมีสถานที่ที่สวยงาม รสชาติอาหารที่อร่อย การตกแต่งที่
เป็นเอกลักษณ์ การดูแลเอาใจใส่จากพนักงาน การมอบสิทธิ
พิเศษแต่สาระส�ำคัญในการสื่อสารความสุขอาจอยู่ที่
การได้รบั การยอมรับ การบอกระดับของรสนิยม ทีส่ ร้าง
การยอมรับ มากกว่าเรื่องอื่น
แบรนด์ ส ถาบั น การเงิ น เลือกประเด็น ที่เงื่อนไข
มัน่ คง มัน่ ใจ การอ�ำนวยประโยชน์การมีพนักงานทีเ่ ชีย่ วชาญ
การมีบริการที่หลากหลาย แต่สาระส�ำคัญในการสื่อสาร
ความสุขการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด แก้ปัญหา และ
อ�ำนวยความสะดวก ในการเป็นคูค่ ดิ ทางการเงินทีว่ างใจ
แบรนด์ห้างสรรพสินค้า เลือกการสื่อความสุขจาก
สถานที่สวยงาม ความครบครัน การมีสนิ ค้ามากมายให้เลือก
การยกระดับทางสังคมแต่สาระส�ำคัญในการสือ่ สารความสุข
อาจอยูท่ คี่ วามสามารถในการเลือกสินค้าและบริการได้
ครบถ้วนตรงตามความต้องการและเป็นความภาคภูมใิ จ
ลึกๆ ที่เอ่ยชื่อแบรนด์นั้น รวมถึงแหล่งสรรหาของที่
ถูกใจให้ตนเองและส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า ให้กับคนที่รัก
แบรนด์พลังงานเลือกความสะดวก ความปลอดภัย
ราคา สิ่งที่ได้ท�ำให้กับสังคม สิ่งแวดล้อมแต่สาระส�ำคัญ
ในการสื่อสารความสุขคือการได้เลือกใช้แบรนด์ที่มี
ความสามารถในการจัดการที่เป็นธรรม และช่วยเหลือ
ประเทศ…
แน่นอนว่า การเลือกประเด็นที่สื่อความสุขให้เกิดขึ้น
นั้น มีมากมาย และการตัดสินใจที่รอบคอบย่อมไปถึงเป้า
หมายที่ต้องการได้ อาจไม่ใช่เพียงคุณสมบัติพื้นฐาน หรือ
คุณสมบัติของสินค้า บริการทั่วไป เท่านั้น
หากแบรนด์สามารถสื่อความสุข ที่ซ่อนเร้น ที่ตรง
ความต้องการสิ่งเหล่านั้นออกมาได้ชัดเจนตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพียงไร ย่อมได้รับการยอมรับ
และความประทับใจ มีแรงสนับสนุน ตอบรับที่มากกว่า

