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มิติของการใส่ ความสุข เข้าไป
ในการสื่อสารแบรนด์

	 นอกจากนี้	 ความสุขยังถูกน�ามาใช้เป็นเป้าหมายในนโยบายทางสังคม	
โดยถือว่าความสุขของประชากรเป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จของนโยบายสังคม	
เพราะการมีความสุข	มีความพึงพอใจในชีวิต	 ย่อมเป็นเครื่องแสดงถึงการมี
สุขภาพจิตที่ดี	ที่ส�าคัญในทางธุรกิจ	
	 ในเชงิการตลาด	ความสขุยังถูกน�ามาใช้เสมอ	ผ่านเรือ่งราว	เน้ือหา	คอนเซปต์	
ภาพนิ่ง	ภาพเคลื่อนไหว	ประเด็นที่ใช้สื่อไปยังผู้บริโภค	เพราะความสุขมีความ
ส�าคัญในแง่ของความรู้สึกและเชื่อมโยงไปสู่การแสดงพฤติกรรมที่ดีต่างๆ	เช่น	
การชืน่ชอบ	เป็นมติร	ผกูพัน	โดยความรูส้กึเป็นสขุจะท�าให้เกิดปรารถนาท่ีจะให้
ช่วยเหลือ	และให้การสนับสนุน
	 จึงไม่แปลกนักท่ีแบรนด์เป็นจ�านวนมาก	ต่างให้ความสนใจท่ีจะให้ผู้รับ
สาร	รู้สึกมีความสุขเมื่อได้เห็น	 ได้ใช้สินค้าหรือบริการ	ได้ใกล้ชิดกับแบรนด์	มี
ประสบการณ์ร่วม	แม้ในเรื่องราว	ข่าวสาร	ภาพลักษณ์	ที่ปรากฏ
 แบรนด์เครอืข่ายสือ่สาร	เลอืกสือ่ความ	ความสขุของความใกล้ชดิท่ีได้
สื่อสารกัน	แทนที่จะสื่อความเรื่อง	Promotion	หรือ	ศักยภาพของเครือข่าย
 แบรนด์เครือ่งดืม่	เลอืกสือ่ความ	ความสขุทีไ่ด้จากความสดชืน่และการ
มีหุ่นที่ดี	แทนที่จะสื่อความเรื่องรสชาติ
	 แบรนด์ท่ีพัก	 เลือกประเด็นความสุขท่ีได้รับจากความสงบเป็นส่วนตัว	
แทนที่จะสื่อความเรื่องการตกแต่ง
	 แบรนด์ประกัน	 เลือกสื่อสารความสุข	 ท่ีได้จากการใช้ชีวิตได้อย่าง
มั่นใจ	ปราศจากความเสี่ยง	เป็นหลักแล้วใช้เรื่องอื่นๆ	เช่น	เงื่อนไข	เป็นสิ่งรอง
เหล่านี้คือตัวอย่าง	ของการเลือกประเด็น	ความสุข	มาใช้ในการสื่อสาร	แบรนด์	
ทั้งสิ้น

มติขิองการสือ่ความหมาย ด้วยความสขุ
	 ความสุข	คือ	ภาวะที่เกิดความพึงพอใจต่อตนเอง
และสิง่แวดล้อมท้ังหมด	หรอืบางส่วนทีส่ามารถปรบัความ
ต้องการของตนให้เข้ากับสิง่แวดล้อม	มคีวามพอใจทัง้ทาง
กายและทางจติใจ	เกิดความสมัพันธ์ทีด่กัีบบคุคลอืน่	หรอื
การแก้ไขอุปสรรคในชีวิตได้อย่างเหมาะสม	กลมกลืน	อีก
ทั้งความสุขยังเป็นการรับรู้ความรู้สึก	 อาจเป็นภาวะทาง
อารมณ์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง	ที่ประเมินความพึงพอใจ
ในชีวิต	 (Life	 Satisfaction)	 ซึ่งเป็นการประเมินความ
รู้สึกภายในของแต่ละบุคคลท่ีบุคคลนั้นเลือกเองซึ่งการมี
อารมณ์ที่เป็นสุข	เช่น	มีความยินดี	มีอารมณ์ที่ดี	สบายใจ	
เป็นต้น	 รู้สึกเป็นสุขภายในตนเอง	อันเป็นส่วนที่น่าพอใจ
บคุคลทีม่ปีระสบการณ์ทางอารมณ์ท่ีด	ีมคีวามสนุกสนาน	
ยินดี	บุคคลนั้นก็จะมีแนวโน้มว่าจะรับรู้เก่ียวกับชีวิตของ
ตนเองว่ามีความพึงพอใจในชีวิตและความพึงปรารถนา	
อันเป็นภาวะที่จะท�าให้บุคคลประเมินว่าก�าลังมีความสุข	

	 ต้องยอมรับร่วมกันก่อนว่า	‘ความสขุ’
ต่างเป็นส่ิงท่ีมนุษย์	 คิดเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีพึง

ปรารถนาที่สุด	 และต่างต้องการสู่ความมุ่ง

หมายของชีวิต	 ในชีวิตของมนุษย์เราล้วน

แล้วแต่ต้องการความสุขและแสวงหาวธิกีาร

ที่จะให้ได้มาซ่ึงความสุขที่อาจจะเกิดข้ึนจาก

ครอบครัว	การท�างาน	การใช้ชีวิต	การพัก

ผ่อน	และการรับรู้ข้อมูล	 เรื่องราว	ข่าวสาร	

และการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ	 ทั้งท่ีได้

สร้างขึ้นมาเอง	 หรือถูกก�าหนดจากสภาวะ

แวดล้อมรอบตัว
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นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ 
ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ในด้านการบริหาร
ยุทธศาสตร์ ส่ือสารการตลาด 
แบรนด์ ภาพลักษณ์ขององค์กรจนถึงระดับชาติ 
ผู้บรรยายในระดับปริญญาโท-เอก 
ให้กับมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ 
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงาน 
กับตำาแหน่งที่หลากหลาย
ทั้งด้านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม 
รวมถึงการเป็นนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย 

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ www.drphot.com ” 

	 การสื่อสารความสุขนั้น	มีองค์ประกอบที่ใช้ในการ
ประเมนิ	เพ่ือเลอืกประเดน็ทีเ่หมาะสม	โดยใช้การประเมนิ
เพ่ือเข้าถึง	ความสุขของแต่ละบุคคล	มีด้วยกัน	 3	ปัจจัย	
ด้วยกัน

Life Satisfaction: ตอบโจทย์ความต้องการ	ทั้งที่
เป็นพ้ืนฐาน	และเหนือความคาดหมาย	การสร้างความ
พึงพอใจในชีวิต

Positive Affect: การสร้างอารมณ์ทางบวก	 เช่น	
ความยินดี	 มีอารมณ์ที่ดี	 ความสนุกสนาน	ความร่าเริง	
แจ่มใส	โชคดี	เป็นต้น

Negative Affect: การปราศจากความรู้สึกทางลบ	
เช่น	 การแก้ไขความซึมเศร้า	 ปราศจากความวิตกกังวล	
ความกลัว	ความโกรธ	และความเครียด	เป็นต้น	
  
						ดงันัน้	การสือ่สารความสขุ	คอื	การสร้างภาวะให้บคุคล
พึงพอใจต่อตนเองและสภาพแวดล้อม	มคีวามสมบรูณ์ทัง้
ทางกายและทางใจ	 มีความสามารถในการปรับตัวหรือ
ความต้องการของตนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม	มีความ
สัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคลอื่น	 สามารถเผชิญกับปัญหาหรือ
อุปสรรคในชีวิตได้อย่างเหมาะสม	อีกทั้งความสุขยังเป็น
ท้ังการรับรู้ความรู้สึกและการประเมินความพึงพอใจใน
ชีวิตท้ังหมดของแต่ละบุคคล	 รวมไปถึงความพึงพอใจใน
เป้าหมายหลัก	และประสบการณ์ที่ได้รับรู้	ที่สินค้า	บริการ	
องค์กร	ในแบรนด์นั้นๆ	ได้ส่งสารมายังผู้รับอันเกิดขึ้นจาก
มิติใด	มิติหนึ่งของแบรนด์	ก็ได้

เพราะเหตุใด แบรนด์จึงต้องสื่อความสุข
	 ในทางจิตวิทยาคนเราจะให้ความส�าคัญกับ	 	การได้รับการยอมรับการมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี	 สภาพ
ความเป็นอยู่	การมองโลกในแง่ดี		ทั้งจากการรับรู้จากในชีวิตประจ�าวัน	การบอกเล่า	ทางตรงหรือทางอ้อม	ความ
สุขที่นิยมเอามาใช้ในการสื่อสาร		มีอยู่	3	องค์ประกอบ

อารมณ์ทีเ่ป็นสขุความรูส้กึทาง
บวกมากกว่าความรู้สึกลบซึ่งมา
จากความพึงพอใจในชีวิต	 ท่ีมา
จากสาเหตุท้ังด้านบุคคลสังคม	
สิ่งแวดล้อม	และข้อมูลข่าวสาร

	 แม้ว่าความสุขมีลักษณะเป็นนามธรรม	 ไม่สามารถจับต้องได้แต่ก็ยังเป็นส่ิงที่แต่ละบุคคลให้ค�าจ�ากัดความที่
แตกต่างกันรวมถึงปัจจัยที่ส�าคัญ	ได้แก่	พันธุกรรม	หรือยีนที่มีส่วนในการควบคุมอารมณ์	ความรู้สึก	 	ประสบการณ์
การเรียนรู้	ช่วงเวลา	สถานการณ์รอบตัวที่เข้ามากระทบความรู้สึก	และ	แง่มุมความคิดที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลนั้นเอง
	 เมือ่ความสขุเป็นสิง่ท่ีทุกคนปรารถนา	และเป็นแรงจงูใจทีส่�าคญั	ก็จ�าเป็นท่ีจะต้องท�าความเข้าใจกับความหมาย
ของความสุข	ทั้งนี้	ความสุขยังเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนแสวงหา	ต่างดิ้นรนเพื่อท�าให้เกิดความสุขตามแต่ละวิถีชีวิตความ
คิด	เป้าหมายของแต่ละบุคคล	ตั้งแต่การสร้างรอยยิ้ม	สร้างความประทับใจ	ความอิ่มเอมใจ	ปลอดภัย	ปลื้มใจ	ยินดี	มี
ความสบายใจ	มีพลังต่อการใช้ชีวิต	อีกทั้งความสุขยังเป็นสิ่งที่คนทั่วไปยึดถือร่วมกันว่าเป็นสิ่งที่ชีวิตต้องการ

ความพงึพอใจในชวีติเกิดจาก
การประเมนิรวมถึงคุณภาพชวิีต
ท้ังหมดของบุคคลตามที่บุคคล
นั้นเลือก	 ทั้งจากความสนใจ	
ความชอบ	 หรือพฤติกรรมราย
บุคคล

สุขภาวะเป็นความสขุท่ีมาจาก
เกณฑ์ท่ีอยู่ภายนอก	อาทิ	ความ
ดีงาม	ที่ค�านึงถึงคุณลักษณะอัน
พึงปรารถนาท่ัวไป	 สิ่งแวดล้อม	
สังคมรอบตัว
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20 ประเด็นของความสุข
ที่แบรนด์เลือกใช้เป็นเนื้อหาในการสื่อสาร
	 เมื่อความสุขเป็นสิ่งท่ี	 ทุกคนต่างมีความต้องการให้เกิดขึ้น
ในชวีติ	ทัง้ในด้านการเป็นรากฐานของความส�าเรจ็และความรูส้กึทีด่	ี
หากแบรนด์สามารถเชือ่มโยงเรือ่งราวกระทัง่เป็นความสขุ	ทีบ่างครัง้
อาจเกิดเป็นแรงจงูใจทีม่พีลงั	โดยประเดน็ของความสขุ	ในแต่ละด้าน

1.  ความสะดวกสบาย
2.  การใช้ชีวิตดีขึ้น ง่ายขึ้น
3.  ได้รับการยอมรับชื่นชมเป็นบุคคลส�าคัญ
4.  มีความเข้มแข็ง มั่นคงขึ้น
5. มีความรู้ ความสามารถมากยิ่งขึ้น
6.  มีโอกาส หรือทางเลือก
7.  ท�าให้มองโลกได้กว้างขึ้น
8.  มีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น
9. ได้รับรางวัล เงื่อนไขที่ดีกว่า หรือสิทธิพิเศษ
10. ท�าให้มีศักยภาพต่อการแก้ไขปัญหา
11. ท�าให้มีความระมัดระวังมากขึ้น
12. ท�าให้มองโลกในแง่ที่ดีมากขึ้น
13. ท�าให้มีความมุ่งหมายชัดเจนขึ้น
14. ท�าให้รู้สึกว่าอิ่มเอมใจ
15. ได้รับการสนใจดูแล
16. ท�าให้เป็นที่รัก และคนอื่นๆ อยากคบค้าสมาคม
17. ชื่นชมกับความส�าเร็จของผู้อื่น
18. ได้เห็นต้นแบบ แรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิต
19. ท�าให้รู้จักการให้ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
 ท�าให้สังคมน่าอยู่
20. ท�าให้เกดิความภาคภมูใิจ ทีไ่ด้เกีย่วข้องกบัแบรนด์

	 ความสขุเป็นเรือ่งทีส่�าคญัทีม่ผีลกระทบต่อวถีิชวีติของ
ทุกผู้คน	 การท่ีแบรนด์ใดก็ตาม	สามารถแสดงหรือสื่อสาร
ประเดน็ใดก็ตามท่ีเก่ียวโยงกับความสขุได้	ด้วยการเชือ่มโยง
กับสิ่งที่แบรนด์	ได้กระท�าโดยตรง	ได้ร่วมมือกับสังคม	อาทิ
 แบรนด์ท่ีอยู่อาศยัเลอืกการตอบโจทย์	ของความสขุ
ที่แตกต่างกันอยู่ที่กลุ่มเป้าหมาย	ทั้งจากการเดินทาง	ความ
สวยงามของการออกแบบ	ความคุ้มค่า	 ความแข็งแรง	 แต่
สาระส�าคัญในการสื่อสารความสุข	อาจเป็นที่อยู่อาศัย
ท่ีท�าให้เป็นครอบครัวท่ีอบอุ่น	 หรือ	 ความสุขของการ
เป็นคนทันสมัย	อาจเป็นประเด็นที่ส�าคัญกว่า
 แบรนด์โรงแรม	 ร้านอาหาร	 เลือกสื่อความสุขของ
การมีสถานที่ที่สวยงาม	รสชาติอาหารที่อร่อย	การตกแต่งที่
เป็นเอกลกัษณ์	การดแูลเอาใจใส่จากพนักงาน	การมอบสทิธิ
พิเศษแต่สาระส�าคัญในการสื่อสารความสุขอาจอยู่ท่ี
การได้รบัการยอมรบั	การบอกระดบัของรสนิยม	ท่ีสร้าง
การยอมรับ	มากกว่าเรื่องอื่น
 แบรนด์สถาบันการเงินเลือกประเด็น	 ที่เงื่อนไข	
มัน่คง	มัน่ใจ	การอ�านวยประโยชน์การมพีนกังานทีเ่ชีย่วชาญ	
การมีบริการที่หลากหลาย	แต่สาระส�าคัญในการสื่อสาร
ความสุขการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด	แก้ปัญหา	และ
อ�านวยความสะดวก	ในการเป็นคูค่ดิทางการเงนิท่ีวางใจ
	 แบรนด์ห้างสรรพสินค้า	 เลือกการสื่อความสุขจาก
สถานท่ีสวยงาม	ความครบครนั	การมสีนิค้ามากมายให้เลอืก	
การยกระดบัทางสงัคมแต่สาระส�าคัญในการสือ่สารความสขุ
อาจอยู่ท่ีความสามารถในการเลอืกสนิค้าและบรกิารได้
ครบถ้วนตรงตามความต้องการและเป็นความภาคภมูใิจ
ลึกๆ	 ท่ีเอ่ยชื่อแบรนด์น้ัน	 รวมถึงแหล่งสรรหาของท่ี
ถูกใจให้ตนเองและส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า	ให้กับคนที่รัก
 แบรนด์พลังงานเลือกความสะดวก	ความปลอดภัย	
ราคา	 ส่ิงท่ีได้ท�าให้กับสังคม	 ส่ิงแวดล้อมแต่สาระส�าคัญ
ในการสื่อสารความสุขคือการได้เลือกใช้แบรนด์ที่มี
ความสามารถในการจัดการที่เป็นธรรม	และช่วยเหลือ
ประเทศ…
	 แน่นอนว่า	 การเลือกประเด็นท่ีส่ือความสุขให้เกิดขึ้น
นั้น	 มีมากมาย	และการตัดสินใจท่ีรอบคอบย่อมไปถึงเป้า
หมายที่ต้องการได้	 อาจไม่ใช่เพียงคุณสมบัติพ้ืนฐาน	หรือ
คุณสมบัติของสินค้า	บริการทั่วไป	เท่านั้น
	 หากแบรนด์สามารถสื่อความสุข	 ที่ซ่อนเร้น	 ท่ีตรง
ความต้องการส่ิงเหล่าน้ันออกมาได้ชัดเจนตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพียงไร	 ย่อมได้รับการยอมรับ	
และความประทับใจ	มีแรงสนับสนุน	ตอบรับที่มากกว่า	


