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Brand Communications
for Memorable :

สื่อสารแบรนด์ให้รับรู้จดจำ� ทำ�อย่างไร
เพราะเหตุใด เมื่อเวลาที่เราพูดถึงสินค้าในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ชื่อของแบรนด์
บางแบรนด์จงึ เป็นชือ่ หรือลักษณะของบริการของสินค้าทีค่ นจะนึกถึงเป็นชือ่ แรกๆ
พูดถึงโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ก็นึกถึง Apple และ Samsung พูดถึงรถยนต์
คนจะนึกถึง Toyota, Honda พูดถึงห้างสรรพสินค้า คนจะนึกถึง Central
และ The Mall จึงทำ�ให้คนที่ทำ�หน้าที่สื่อสารแบรนด์ ทำ�การประชาสัมพันธ์ หรือ
สื่อสารการตลาด ในแบรนด์อื่นๆ ต่างมีเป้าหมายที่จะต้องทำ�ให้แบรนด์ของตัวเอง
ก้าวสูจ่ ดุ ของการรับรูจ้ ดจำ�แบบนัน้ ให้ได้ หรือแม้แต่เจ้าของแบรนด์เหล่านัน้ ก็จำ�เป็น
ที่จะต้องรักษาสถานภาพไว้ไม่ให้ถูกลืมเช่นกัน

ในขณะที่ หลายครัง้ ทีเ่ รามักนึกไม่ออกว่าเราจะหยิบยกประเด็นอะไรออกมา
สือ่ สารหรือพูดออกมาทีท่ �ำ ให้แบรนด์ สินค้าหรือบริการ เป็นทีจ่ ดจำ�  คิดวนไปวนมา
ซํ้าแล้วซํ้าอีก บางทีก็พูดแต่เรื่องเดิมๆ หรือ พูด สื่อสาร หรือใช้เงินมากมายในการ
สื่อความออกไปผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาด แต่ผลที่ได้ ทั้งจากการติดตาม
การสอบถาม การสังเกต หรือการวิจัยกลับพบว่าลูกค้าไม่สามารถรับรู้ และจดจำ�
เรื่องราวเหล่านั้นได้เลย หรือบางทีกลับจำ�เป็นแบรนด์ของคู่แข่ง นั่นหมายความ
ว่าที่เราสื่อสารออกไป กลายเป็นว่า ยิ่งสร้างความชัดเจนหรือความจดจำ�ให้กับคู่
แข่งขันด้วย ปัญหาที่น่าสนใจต่อไป ก็คือ เพราะเหตุใด ดังนั้นประเด็นของเนื้อหา
และอารมณ์ทสี่ อื่ สารแบรนด์ออกไป จึงเป็นคำ�ตอบทีส่ �ำ คัญ ในการกลับมาทบทวน
หรือเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
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เนื้อหาในการสื่อสาร
ที่สร้างความจดจำในใจผู้บริโภค
Performance นำาเสนอรูปแบบวิธกี ารของแบรนด์ทแ่ี ตกต่าง

กว่าคนอื่น การทำางาน พฤติกรรม การกระทำา และความสำาเร็จ
ที่แตกต่าง ลักษณะหรือรูปแบบในการทำางานหลักของแบรนด์
ทีต่ อบสนองความต้องการ ความคาดหวัง ตอบความอยากได้หรือ
วัตถุประสงค์ในการใช้งานของลูกค้า

Features คุณสมบัติ รูปลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถสร้าง
ข้อเสนอเพือ่ ตอบโจทย์ในใจของลูกค้า ว่า สามารถช่วยเหลืออะไร
เขาได้บ้าง ทำาให้หรูหรา ทำาให้โดดเด่น ทำาให้ประหยัด ทำาให้ได้
รับประสบการณ์ที่ประทับใจ ทำาให้สะดวกสบาย คุณสมบัติที่
จดจำามีอะไรบ้าง

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

Reliability นำาเสนอเนือ้ หาทีส่ ร้างความน่าเชือ่ ถือ การได้รบั

การยอมรับ จะก่อให้เกิดความไว้วางใจ ความน่าเชือ่ ถือมีความสำาคัญ
อย่างมากกับผูบ้ ริโภค ซึง่ อาจเกิดจากความเชีย่ วชาญ แสดงการ
อ้างอิง ส่วนประกอบ การผลิต การออกแบบ มีที่มาที่ไป การนำา
เสนอด้วยความมั่นใจ การอ้างอิง การกล่าวถึงที่ชัดเจน

Conformance นำาเสนอความกลมกลืนทีม่ คี วามสอดคล้อง

กันเป็นเรื่องราว ทุกองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงทุก
องค์ประกอบของแบรนด์ ที่มีการผสมผสานเกี่ยวเนื่องกันอย่าง
เหมาะสมเข้มข้น ซึ่งมีต่อการออกแบบและคุณสมบัติ รูปแบบ
ทีป่ ฏิบตั งิ านกัน เช่น มีทงั้ ความสวยงามและความทนทาน รสชาติ
ของอาหารกับการส่งผลดีต่อสุขภาพ ความสะดวกสบายกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยกับการได้รับการดูแล
อย่างดีเยี่ยม

Service นำาเสนอเกี่ยวกับการบริการ การได้รับการดูแล

เอาใจใส่ อ ย่ า งดี ทั้ ง ก่ อ นและหลั ง ตลอดจนระหว่ า งการขาย
ความสะดวกในการสั่งซื้อ จัดส่งสินค้า การติดตั้ง การเอาใจใส่
อย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับประสิทธิภาพของพนักงานความ
สามารถให้คำาปรึกษาแนะนำา แก้ปัญหา อำานวยความสะดวกให้
แก่ลกู ค้า รวมถึงการให้ขอ้ มูลข่าวสาร สนใจต่อการส่งหรืออธิบาย
ข้อมูลอย่างดีต่อลูกค้าและผู้สนใจอย่างสมำ่าเสมอ ต่อเนื่อง

Aesthetics นำาเสนอสุนทรียภาพของแบรนด์ ไม่ว่า

จะเป็นด้านความสัมผัสทั้งปวงที่จะเกิดขึ้น รูป รส กลิ่น เสียง
สีสัน ข้าวของเครื่องใช้ ทุกส่วนประกอบทีเ่ ป็นการสือ่ ถึงอารมณ์
ความรู้สึก การรับรู้ ความรู้สึกที่มีต่อทุกองศาของแบรนด์ โดย
วัดได้จากการตัดสินของผู้บริโภคเปาหมายว่าถูกใจ ชื่นชม ซึ่ง
เกิดจากการสะท้อนความชื่นชอบ รสนิยมส่วนตัว Life Style
ของผู้บริโภค

Perceived Quality นำาเสนอเกี่ยวกับคุณภาพการ
ทีล่ กู ค้าหรือผูบ้ ริโภคจะได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับเรือ่ งราวของแบรนด์
อย่างไรนัน้ คุณภาพเป็นสิง่ สำาคัญทีต่ อ้ งนำามาสือ่ สารให้เหมาะสม
กับบริบทของแบรนด์นนั้ ๆ ว่าสิง่ ใดเป็นคุณภาพทีไ่ ม่อาจละเลย
ได้ ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลด้านคุณสมบัตเิ กีย่ วกับสินค้าและบริการ
ทั้งที่สัมผัสได้ และสัมผัสไม่ได้ เช่น ชื่อ รูปลักษณ์ ฝมือการ
ประดิษฐ์ การออกแบบ ตกแต่ง หรือจัดทำาโดยผู้ที่ได้รับการ
ยอมรับในมาตรฐาน ผลงานสิ่งที่สัมพันธ์กับสังคมหรือสถาบัน
ต่างๆ เป็นต้น
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การสร้างการรับรูแ้ ละจดจำ�ของแบรนด์นน้ั ต้องเชือ่ มโยงของความโดดเด่น
ต่างๆ ของแบรนด์ ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ จากผลิตภัณฑ์ บริการ สถานที่ บุคคล หรือสิง่ ต่างๆ
ที่ทำ�ให้เกิดความสัมผัส การจดจำ�  ที่ประทับใจ จนกระทั่งเกิดการกล่าวขาน
การขยายความ หรือพูดต่อ แนะนำ� บอกต่อ
การสือ่ สารเพือ่ การจดจำ�ทีด่ ขี องแบรนด์นน้ั มีอทิ ธิพลทีส่ ง่ ผลต่อความรูส้ กึ
ของผูบ้ ริโภค กับคุณค่าของแบรนด์ ดังนัน้ การวางตำ�แหน่งของแบรนด์ทช่ี ดั เจน จะ
ทำ�ให้เกิดความแตกต่างระหว่างทีส่ ร้างการรับรู้ จะเป็นการใช้ประสิทธิภาพของ
การเชื่อมโยงกันอย่างกลมกลืนและนำ�เสนอคุณประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์
โดยผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบการสื่อสารระหว่างผู้บริโภคกับ
แบรนด์ จากองค์ประกอบต่างๆ ของแบรนด์ การสื่อความหมาย ถ่ายทอด เพื่อ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

อารมณ์ในการสื่อสาร
ที่ทำ�ให้แบรนด์เป็นที่น่าสนใจ
Friendly
สื่อสารด้วยอย่างเป็นกันเอง
Sincere
สื่อสารด้วยความจริงใจ
Confident
สื่อสารอย่างมั่นใจ ในคุณสมบัติของตนเอง
Good Mood
สื่อสารด้วยอารมณ์ที่ดี
Repeat
สื่อสารด้วยการกล่าวถึงแบรนด์
หรือคุณสมบัติที่ชัดเจนอยู่เสมอ แต่ไม่มากจนเกินไป
Soundly
การสื่อสารที่แนบเนียน ไม่ทำ�ให้ผู้รับสารรู้สึกอึดอัด
หรือถูกยัดเยียดข้อมูล เรื่องราวนั้นๆ
Listen to
สื่อสารด้วยการเปิดโอกาส
ในการรับฟัง
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