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Brand Knowledge:
ท�ำอย่างไร จึงจะสื่อสารให้เกิดความรู้
และจดจ�ำเรื่องราวในแบรนด์ของเรา
ได้อย่างขึ้นใจ
ภารกิจของการสื่อสารเพื่อส่งมอบความรู้ และเรื่องราวของแบรนด์ ไปยัง
ผู้บริโภคนั้น ไม่มีวันสิ้นสุด
         สร้างแบรนด์ส�ำเร็จแล้ว อะไรจะเกิดขึ้น จบแล้วจบเลยไหม เราเคย
ศึกษาเรื่องความรู้ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ไหม  หรือพอใจที่แบรนด์ดังแล้ว
เป็นที่จดจ�ำ  พอใจในผลตอบรับ ที่สินค้าขายได้ กล่าวขวัญ พูดถึง มีข่าวลง
มีสื่อติดตามถามไถ่ แล้วไงต่อ …
        สิ่งที่ตามมาหลังจากการสื่อสารแบรนด์ ที่พบกับความส�ำเร็จ ที่จะ
เห็นได้ชัดแน่นอน ก็คือ  มูลค่าเพิ่ม (Value Added)   ความน่าเชื่อถือใน
แบรนด์   (Credibility)   และความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Competitive
Advantage) แต่สิ่งเหล่านี้ ใช่ว่าจะอยู่ถาวรกับแบรนด์นั้นๆ ตลอดไป
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ แบรนด์ จึ ง เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ นั ก การตลาด หรื อ
ผูส้ อื่ สารแบรนด์ตอ้ งให้ความใส่ใจ ทุม่ เทและไม่หยุดทีจ่ ะให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
แบรนด์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง  

Brand Knowledge ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์

          อะไรคือความรู้เกี่ยวกับแบรนด์ ต้องไม่ลืมว่าทุกคนที่เราสื่อสารด้วย
ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่ก็ตาม  ในภาพรวมผู้บริโภคควรรู้จัก เข้าใจ บอก
ความหมายแบรนด์ของเราได้อย่างถ่องแท้ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูล แนวคิด
สาระส�ำคัญ หลักการต่างๆ  ทั้งจากประสบการณ์   ความรู้จักที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิสัมพันธ์โดยตรง หรือการถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นทางสื่อสารมวลชน
ช่องสื่อสารการตลาด  Social Media หรือบุคคลก็ตาม
สิ่งที่ส�ำคัญส�ำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของแบรนด์นั้น คือการ
ท�ำให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถรักษาหรือคงไว้ซึ่งเรื่องราวต่างๆ ที่รับ
รู้ไว้ในสมองได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำ   
ดังนั้น ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์ ก็คือ  ความสามารถในการสื่อสารให้
เกิดการจดจ�ำเรือ่ งราว เหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตามทีต่ อ้ งการ  โดยจะต้อง
อาศัยความเข้าใจ ประสบการณ์ และการมีความรู้สึกร่วมรวมอยู่ด้วย
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ประเภทของความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องราวแบรนด์
Explicit Brand Knowledge

ความรูแ้ บบรูปธรรม ทีป่ รากฏและมองเห็น
ได้ชดั เจน ความรูแ้ บบนี้ สามารถรวบรวมความคิด
และสามารถบอกกล่าว ถ่ายทอด รวบรวมหรือ
อธิบายออกมาได้ทันที โดยง่าย  

Tacit Brand Knowledge

ความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดแจ้ง อาจเป็น
ความเข้าใจ ในเรื่องราวลึกๆ หรือซ่อนเร้นอยู่ใน
บุคคล ทีถ่ า่ ยทอดหรือสือ่ สารออกมาได้ยาก จดจ�ำ
ได้แต่ต้องอาศัยความใกล้ชิด ความไว้ใจ การถูก
กระตุน้ ด้วยประสบการณ์ กิจกรรมบางอย่าง  หรือ
ความพยายามที่จะสอบถาม ทดสอบ หาความรู้
เหล่านั้น ให้ออกมาได้  

6 ระดับของ Brand Knowledge
ความรู้เรื่องแบรนด์นั้น เป็นความเข้าใจในความหมาย สัญญะ
ข้อเท็จจริง รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับพัฒนาของแบรนด์ เพื่อประกอบ
การตัดสินใจ ที่อาจแบ่งได้เป็น 6 ระดับ ดังนี้

1. Knowledge

ขัน้ แรกของความรูจ้ กั เป็นความรูส้ กึ ทีส่ ามารถบอกกล่าวเกีย่ วกับ
เรือ่ งราว พฤติกรรมทีเ่ กีย่ วกับแบรนด์ ไม่ตอ้ งใช้ความคิดทีซ่ บั ซ้อน เป็น
กระบวนการทีส่ า� คัญทีน่ า� ไปสูค่ วามเข้าใจ พฤติกรรม ความรู้ การใช้งาน
และในการถ่ายทอดบอกต่อ

2. Comprehension

เป็นขั้นต่อมาจากความรู้จัก ที่ต้องอาศัยการสื่อความ มักเกิด
ขึน้ หลังจากการพบเห็น ได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสาร การสือ่ สารทางการ
ตลาดต่างๆ แล้ว

3. Application

การน�าข้อมูล ความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ต่อจากความเข้าใจ เพื่อน�า
ข้อมูลนัน้ ไปตอบโจทย์ความต้องการ แก้ปญ
 หาหรือเพือ่ การตอบสนอง
ด้านใดด้านหนึ่ง

4. Analysis

การวิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจ หรือ
ข้อมูลนั้นๆ เป็นการแยกภาพรวมออกเป็น
ส่วนย่อยเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้
โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างตัวผูบ้ ริโภคเอง
กับแบรนด์

5. Synthesis

เป็นการน�าส่วนประกอบย่อยหลายๆ
ส่ ว น มาสังเคราะห์รวมกันเป็นโมเดลหรือ
โครงสร้าง เป็นผลจากการน�าเอาประสบการณ์
กับปจจุบนั และน�ามาสร้างเป็นกรอบ การริเริม่
หรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ต่อไป

6. Evaluation

ประเมินผลความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับข้อมูล
ที่ได้รับ ความรู้ ประสบการณ์หรือข้อเท็จจริง
ทั้งหมดหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเชื่อมโยง
ต่อพฤติกรรมที่ส�าคัญด้านอื่นๆ ในที่สุด
ความรู้ในเรื่องราวของแบรนด์ เป็นสิ่ง
ที่ต้องสื่อสารทั้งแบบตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ เป็น
เนื้อหาที่แทรกไว้ในทุกรูปแบบ และทุกองศา
ของการสื่อสารแบรนด์ ร่วมกับกลยุทธ์และ
องค์ประกอบอีกหลายส่วน เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่อาจ
ปฏิเสธได้ เพราะหากหยุดส่งเรือ่ งราวเกีย่ วกับ
แบรนด์ หากขาดการถ่ายทอดความรู้ของ
แบรนด์ ไปนานๆ แน่นอนว่า ในไม่ช้าแบรนด์
ย่อมตายไปได้ หรือความรู้ในเรื่องราวของ
แบรนด์อื่นก็มาแทนที่ไปในที่สุด

ดร.พจน์ ใจชำญสุขกิจ
ที่ปรึกษำด้ำนยุทธศำสตร์และสื่อสำรองค์กร
“ 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
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ควำมรู้เรื่องแบรนด์
ประกำร
ที่ต้องไม่พลำด และหยุดสื่อสำรไม่ได้
Brand Positioning: จุดยืนของแบรนด์ การให้
ความรู้เกี่ยวกับจุดเด่น ข้อแตกต่างที่เด่นชัดจากผู้อื่น จุดที่
ทําให้เกิดความสนใจ และเปนที่จดจํา

Brand Personality: บุคลิกภำพของแบรนด์ควำม
รูท้ เี่ ปนตัวตน เช่นการกําหนดเพศ ช่วงอายุ ฐานะ การศึกษา
วิธีการใช้ชีวิต ที่อยู่ รสนิยม

Brand Value: คุณค่ำของแบรนด์ ความรูใ้ นเรือ่ งราว

สิง่ ดีๆ ทีส่ ามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุม่ เปาหมาย
ทําให้เกิดความชื่นชอบ ประทับใจ

Brand Identity: เอกลักษณ์ของแบรนด์ ความรู้
ที่เปนลักษณะเฉพาะ ทั้งภายนอกและภายใน การตกแต่ง
บรรจุภัณฑ์ สี วิธีการให้บริการ ที่เปนเอกลักษณ์ในรูปแบบ
ของตัวเอง จดจําและสามารถสื่อความหมายที่ชัดเจนมายัง
แบรนด์ได้อย่างชัดเจน
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