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9 กระบวนท่า

สำ�หรับสื่อสารแบรนด์อย่างมั่นใจ
เพื่อแข่งขันได้ในธุรกิจเดียวกัน
แบรนด์ มีความสำ�คัญสำ�หรับการแข่งขันทางการตลาด โดยที่
แบรนด์แต่และแบรนด์ ได้พยายามสื่อสาร ให้เกิดการยอมรับหรือเป็น
ที่นิยมของกลุ่มเป้าหมายและลูกค้า ขณะที่แบรนด์ต่างๆ ได้พยายาม
สร้างความแข็งแรงให้เกิดขึ้นกับแบรนด์ของตัวเอง แต่สภาพของ
การแข่งขันในปัจจุบันทำ�ให้แต่ละแบรนด์ ได้ประสบกับปัญหาทางการ
สื่อสารแบรนด์อย่างมากมาย
แน่นอนว่า แต่ละโปรดักท์ ที่เป็นสินค้าหรือบริการ ในตลาดเดียวกัน โดย
ส่วนใหญ่แล้วมักมีสินค้าประเภทเดียวกันอยู่หลายชนิดในตลาดเดียวกัน เช่น
รถยนต์ บ้านจัดสรร สายการบิน โรงเรียน โรงแรม อาหาร ขนม เครือ่ งดืม่ ซึง่ แต่เดิม
ก็แข่งขันกันด้วยตัวโปรดักท์ การส่งเสริมการขาย และเครือ่ งมือทางการสือ่ สาร
แต่ภายในสถานการณ์ปจั จุบนั วิธกี ารแบบเดิมๆ ไม่อาจทำ�ให้การแข่งขันเหล่านัน้
ประสบความสำ�เร็จได้เสมอไป หรืออาจใช้ไม่ได้เลย เมื่อสังคมเปลี่ยน ผู้บริโภค
เปลี่ยน การใช้ชีวิตเปลี่ยน จึงทำ�ให้การแข่งขันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงเป็นที่
น่าสนใจว่า ทำ�อย่างไร แบรนด์ ต่างๆ ในตลาดเหล่านัน้ จึงจะแข่งขันได้ ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

นานาปัญหาการแข่งขันของแบรนด์
ในธุรกิจเดียวกัน
เผชิญการแข่งขันกับแบรนด์ระดับโลก การก้าวข้ามการแข่งขันที่ทำ�ให้
แบรนด์ท้องถิ่นเผชิญกับการแข่งขันกับแบรนด์ระดับโลก ที่ในอดีตการแบ่งกลุ่ม
เป้าหมายจะมีความชัดเจนและลูกค้าบางกลุ่มเข้าไม่ถึง แต่ปัจจุบันทั้งราคาและ
การเข้าถึงไม่ได้เป็นอุปสรรคอีกต่อไป ทำ�ให้กลุ่มแบรนด์ท้องถิ่นในหลายโปรดักท์
ต้องเผชิญกับการแข่งขันกับคูแ่ ข่งสำ�คัญทีเ่ ป็นแบรนด์ระดับโลก ทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ
ความน่าสนใจจากผู้บริโภคทุกกลุ่มอย่างคาดไม่ถึง
ปัญหาของการเกิดแบรนด์ใหม่ หรือโปรดักท์ใหม่เพิ่มขึ้นในตลาดมีอยู่
ตลอดเวลา เมื่อนำ�มารวมกับพฤติกรรมชอบทดลองของใหม่ของผู้บริโภค ซึ่ง
แน่นอนว่าเมือ่ มีการเกิดแบรนด์ใหม่ๆ ย่อมมีการเรียกร้องความน่าสนใจ ด้วยการ
สือ่ สารการตลาด การส่งเสริมการขายทีเ่ ข้มข้น การสร้างความภักดีตอ่ โปรดักท์จงึ
เป็นสิ่งที่จำ�เป็นในการสื่อสารแบรนด์สำ�หรับตลาดแข่งขัน
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ความแตกต่ า งระหว่ า งแบรนด์ ใ นแต่ ล ะ
โปรดักท์มีน้อยลงทุกที นั่นคือ แทบไม่มีความ
แตกต่างในแต่ละแบรนด์ เมื่อความแตกต่างลดลง
ย่อมทำ�ให้ความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภคเห็นว่า แต่ละแบรนด์
มีเนือ้ หา หรือคุณภาพพอๆ กัน หรือใช้ทดแทนกันได้
อย่างไม่ยากเย็น
ผู้บริโภคไม่ยอมยึดติดอยู่กับแบรนด์ใด
แบรนด์หนึ่ง การที่ผู้บริโภคขาดความภักดี
ต่อแบรนด์ เพราะปัญหาของการมีแบรนด์หลาย
แบรนด์ แถมยังสามารถทดแทนกันได้ ทำ�ให้กลุ่ม
แบรนด์เป็นจำ�นวนมากต้องเผชิญกับการเปลี่ยนใจ
ของผู้บริโภคที่สามารถมีได้ตลอดเวลา
แต่ ล ะแบรนด์ ต่ า งใช้ ง บประมาณในการ
สื่อสารแบรนด์มากขึ้น นวัตกรรมทางการสื่อสาร
ใหม่ๆ เกิดขึน้ ทุกวัน ทีท่ �ำ ให้เนือ้ หาดีๆ ทีต่ า่ งสือ่ ความ
เข้ามาในช่วงเวลาเดียวกัน จมหายไปอย่างรวดเร็ว
เพราะมีเรื่องราวจำ�นวนมากเกินกว่าจะจดจำ�  หรือ
ไม่ก็มีเรื่องอื่นเข้ามาทดแทนอยู่ตลอดเวลา ที่ทำ�ให้
ต้องใช้งบประมาณเป็นจำ�นวนมาก และรู้สึกว่ามี
อยู่ไม่เพียงพอ

พิชิตชัยชนะด้วย 9 กระบวนท่าสื่อสาร
แบรนด์ สำหรับแข่งขันในธุรกิจเดียวกัน

1

Brand Value สร้างคุณค่าใน
แบรนด์และโปรดักท์ให้ได้ ผู้บริโภค
ได้รับรู้ถึงคุณค่านั้นๆ มากกว่าคู่แข่ง
ของคุณ หลีกเลีย่ งการพูดถึงประโยชน์
โดยตรงเพียงอย่างเดียว

2

Simplicity Content สือ่ สารเรือ่ งราว
ประโยชน์จากแบรนด์ของคุณที่เข้าใจง่าย
ชัดเจนในจุดขาย ข้อมูลของแบรนด์ ที่พร้อม
ให้ผู้บริโภคเข้าถึงง่ายและตัดสินใจได้ทันที

3

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ 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

5

Differentiation Strategies
.. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างไม่
เหมือนใครในการสือ่ สารแบรนด์ ยังจำาเป็น
เสมอ ความแตกต่างไม่ซา้ำ ใคร น่าสนใจ
ไม่เลียนแบบ ถ้าผูบ้ ริโภครูส้ กึ ว่าคุณกำาลัง
ทำาตามคนอืน่ นัน่ หมายความว่าแบรนด์
ของเรากำาลังเสียคะแนนไปด้วย

Make a Promise
จริงจังกับสิ่งที่ได้สัญญาหรือ
พูดไว้ ทำาตามคำามั่นสัญญา
อย่างคงเส้นคงวาตลอดเวลา
ให้เกิดความชัดเจนกว่าคูแ่ ข่ง
ของคุณ

4 6

Longevity Factor ให้ความสนใจกับปัจจัย
ทีจ่ ะทำาให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริโภค
ในระยะยาว เพือ่ ให้เป็นทีต่ อ้ งการของกลุม่ เป้าหมาย
แบบยาวนานไม่ใช่แบบชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว แน่นอนว่า
มีเป้าหมายทีจ่ ะรักษาฐานลูกค้าเดิม เพิม่ ลูกค้าใหม่
และเรียกร้องความสนใจจากลูกค้าของคูแ่ ข่งคุณด้วย

Credibility Stories เรือ่ งราว
ทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือมีหลักฐานทีส่ ามารถ
นำามายืนยันคำากล่าวอ้างได้ ก่อให้เกิด
ความศรัทธา มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง
ได้ง่ายย่อมทำาให้ เรื่องราวต่อแบรนด์
ของคุณเป็นที่ยอมรับ
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กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์
และการตลาดในการแข่งขัน

7
8

Do one thing with
Relevance ทั้งโปรดักท์
และเรื่องราวเป็นสิ่งที่สัมพันธ์
กัน ต่างเป็นประโยชน์ท่ีเป็นที่
ตรงใจกลุม่ เป้าหมาย ตอบสนอง
ความต้องการที่มีความสำ�คัญ
สำ�หรับผูบ้ ริโภค การตอบโจทย์
ว่าแบรนด์ของคุณได้ถูกสร้าง
ขึ้นมาเพื่ อ ลู ก ค้ า โดยเฉพาะ
ย่อมเป็นความรูส้ กึ ทีด่ กี ว่า

For the Experiential
ต้องมัน่ ใจว่าสิง่ ทีแ่ บรนด์ได้สอ่ื ถึง
ผูบ้ ริโภคในทุกช่องทาง สามารถ
สร้างประสบการณ์ ทีน่ า่ ประทับใจ
ต่อโปรดักท์หรือเกิดขึ้นภายใต้
การใช้หรือเงื่อนไขของแบรนด์
นัน้ ๆ ให้ได้ จนกระทัง่ เขาเหล่านัน้
ต้องการกลับมาใช้โปรดักท์ของ
คุณอีก บอกเล่าและขยายเรื่อง
ราวดีๆ เหล่านั้น  

9
Emotional Feelings สื่อสารให้เกิด
ความรู้สึกทางอารมณ์ และเหตุผลไปพร้อมๆ
กัน เช่น ความรู้สึกดื่มดํ่า การได้รับหรือแสดง
ให้เห็นว่าเป็นคนสำ�คัญ เพราะบางทีอารมณ์ก็
สำ�คัญกว่าเหตุผล
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กษาแนวคิดของกลยุทธ์ทางการตลาด
1 ศึในการแข่
งขันของแบรนด์ในปัจจุบัน
โครงสร้างทางการตลาด :

2 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์ทาง
การตลาดของคู่แข่งขัน

การกระทำ�ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
3 และสิ
่งแวดล้อมในตลาด
ดตาม การดำ�เนินการของคู่แข่ง คาดการณ์
4 ติการเคลื
่อนไหวของคู่แข่งทางการตลาด
จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองและ
5 วิคูเ่แคราะห์
ข่ง ความสามารถในการรักษาความได้เปรียบ
ในการแข่งขันแบบยั่งยืน

างโอกาส ความได้เปรียบในสิ่งที่จะ
6 การสร้
ทำ�ให้บรรลุในการแข่งขัน
ยมแผนรับมือ ต่อภัยคุกคามและ
7 การเตรี
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในตลาด
8 กำ�หนดกลยุทธ์ในการต่อสู้แข่งขัน
วางกรอบ แนวคิดและเครื่องมือในการ
9 บริหารจัดการแบรนด์
สิ่งที่แต่ละแบรนด์ กำ�ลังเผชิญอยู่ เป็นสิ่งที่ทำ�ให้มีความ
พยายามในการใส่ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารแบรนด์
แนวคิดเกีย่ วกับเครือ่ งมือต่างๆ ทีใ่ ช้ในการบริหารจัดการคูแ่ ข่งใน
ตลาด จำ�เป็นจะต้อง ออกแบบทีเ่ หมาะสมทัง้ จากสิง่ ทีเ่ คยเกิดขึน้
นำ�มาใช้แล้วประสบความสำ�เร็จในอดีต รวมถึงวิธกี ารใหม่ๆ โดย
ส่วนใหญ่แล้ว มักเกิดขึน้ จากนวัตกรรมทีไ่ ด้พฒ
ั นาใหม่ซงึ่ จำ�เป็น
จะต้องมีการบริหารและประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง ความมีคุณค่าของแบรนด์
อาจจะถูกลดทอนด้วยเนือ้ หาทางการแข่งขัน การขาดความตอกยํา้
การเร่งสร้างเสริมคุณค่าของแบรนด์  เพื่อสร้างความ โดดเด่นให้
แบรนด์ ในการสือ่ สารแบรนด์ส�ำ หรับแข่งขันในตลาดเดียวกันนัน้
จะต้องทำ�ภายใต้ความตัง้ ใจทีจ่ ะทำ�ให้ผบู้ ริโภคได้รบั ความชืน่ ชม
ชืน่ ชอบ ประทับใจ ในความคงเส้นคงวา มัน่ ใจในคุณค่าทีจ่ ะได้รบั
ตรงกับความคาดหวังที่ชัดเจนและมั่นคง สามารถก้าวข้ามการ
แข่งขันของการสื่อสารแบรนด์ ในตลาดเดียวกัน ได้อย่างไม่ยาก
เย็น

