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 การส่ือสาร เป็นกระบวนการเกิดข้ึนเป็นปกติของ
สังคม และมีความเก่ียวข้องไปถึงบุคคลอ่ืนอีกมากมาย 
ตลอดจนถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องอยู่ ไม่ว่าจะทำ ส่ิงใด 
ล้วนต้องอาศัยการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บรรลุจุด
ประสงค์ท้ังส้ิน จะเห็นได้จากการท่ีแต่ละแบรนด์พยายาม
คิดค้นและพัฒนาวิธีตลอดจนเคร่ืองมือหรือเทคนิค
วิธีการต่างๆ ให้การส่ือสารเหล่าน้ัน เกิดความสำ เร็จ 

ในสภาพสังคมที่คนจะต้องเกี่ยวข้องกันมากขึ้น เชน่ปจัจบุนั 
การส่ือสารก็ย่ิงมีความสำาคัญต่อบุคคลและสังคมมากขึ้น เกิด
ความเข้าใจระหว่างผู้ส่งสารกับรับสารถึงกันได้ ย่อมจะทำาให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ขณะเดียวกัน ก็มีอยู่ไม่น้อยที่ทำาให้
การสือ่สารเกิดความลม้เหลว ทีเ่ปน็สาเหตุมาจาก การกำาหนดรปูแบบ  
บุคคล สังคม สถานการณ์ และปัจจัยทางการสื่อสารในหลายๆ ด้าน  

สาเหตุท่ีทำ ให้
แบรนด์ล้มเหลว
ทางด้านการส่ือสาร

 ทำ ความเข้าใจในรูปแบบของ
 การส่ือสารท่ีแตกต่าง

 การส่ือสารกับบุคคล ในวันหน่ึงๆ มนุษย์ได้ส่ือสารกับ
ตัวเองและส่ือสารกับผู้อ่ืนตลอดเวลา นับต้ังแต่ต่ืนนอนก็ต้องส่ือสารกับ
ตัวเองและคนอื่นที่อยู่ใกล้ตัว การสื่อสารออนไลน์ ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ 
พักผอ่น ปฏบิตัภิารกจิการงาน และภารกิจประจำาวัน ทีไ่ดม้กีารพบปะ
บุคคลและเหตุการณ์ต่างๆ  ทำาการสื่อสารอยู่ตลอดเวลา ทั้งในฐานะ
ผู้ส่งสารและผู้รับสาร  

 การสื่อสารกับสังคม ท่ีหมายรวมถึงการส่ือสารกับ
สังคมทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศ จนถึงระดับนานาชาติ 
โดยใช้กระบวนการส่ือสารให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน เพ่ือให้คนใน
สงัคมเหลา่น้ัน มกีารถ่ายทอดขอ้มลู ภายใตเ้งือ่นไข หรอืขอ้ตกลงของ
สังคม ดังกล่าว 

 การส่ือสารในภาคธุรกิจ การสื่อสารท่ีเก่ียวกับ
การประชาสัมพันธ์โฆษณา สินค้าหรือบริการ การติดต่อประสานงาน
ท้ังภายในและภายนอกองค์กร  การส่ือสารผ่านช่องทางบุคคล 
ส่ือประชาสัมพันธ์ กิจกรรม การอบรม ส่ือความ ช้ีแจง รวมท้ังการ
ใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีในการส่ือสาร   
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ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ www.drphot.com ” 
นักสื่อสารเชิงกลยุทธ�แบบบูรณาการ 
ด�วยประสบการณ�กว�า 25 ป� ในด�านการบร�หาร
ยุทธศาสตร� ส่ือสารการตลาด 
แบรนด� ภาพลักษณ�ขององค�กรจนถึงระดับชาติ 
ผู�บรรยายในระดับปร�ญญาโท-เอก 
ให�กับมหาว�ทยาลัยท่ัวประเทศ 
มีผลงานว�ชาการกว�า 300 ผลงาน 
กับตําแหน�งที่หลากหลาย
ทั้งด�านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม 
รวมถึงการเป�นนายกสมาคมประชาสัมพันธ�ไทย 

 การส่ือสารด้านการเมืองการปกครอง กิจกรรม
ด้านการเมือง หรือทางด้านการปกครองจะต้องใช้การสื่อสาร
เก่ียวกับผลงาน กฎระเบยีบ การทำาความเขา้ใจ หรอืโน้มนา้ว ใหเ้ขา้ใจ
ในสาระทุกขัน้ตอน เชน่ การชีแ้จงผลงานของรฐั การสรา้งความเข้าใจ
กับประชาชน การให้บริการประชาชน แนวทางการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

 การส่ือสารระหว่างประเทศ  การติดต่อสื่อสารเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ หรือสร้างความเข้าใจ เชิญชวน การค้า การทหาร 
นักการทูต มีความจำาเป็นต้องใช้ความเข้าใจในลักษณะเฉพาะของ
แต่ละประเทศ แต่ละภาค ผู้เกี่ยวข้องต้องอาศัยความรู้และทักษะใน
การสื่อสารเพียงพอ

สาเหตุท่ีทำ ให้แบรนด์ ล้มเหลวทางด้านการส่ือสาร

 ความไม่ลงตัวระหว่างเน้ือหากับกลุ่มเปาหมาย
การสื่อสารเนื้อหาที่ส่งไปยังผู้รับสารเป้าหมาย  เป็นเนื้อหา

ที่เป็นหัวใจสำาคัญของการสื่อสารตลอดมา  โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
ยุคท่ีข้อมูลข่าวสารมีความทะลักล้น เน้ือหากับระดับความรู้ สังคม 
Life Style การใช้ชีวิต ความสนใจ เพราะในกรณีที่เนื้อหาที่นำาเสนอ
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแล้ว แน่นอน
ว่า กลุ่มเป้าหมายนั้นๆ อาจเลือก หรือเปลี่ยนไปหาข้อมูลจากแหล่ง
อื่นได้ อย่างรวดเร็วผ่าน Social Media หรือช่องทางอื่น ที่เข้าถึงได้
ง่ายและสะดวก

 การไม่ตอบโจทย์ ความอยากรู้  

เนื้อหาในการสื่อสารที่ดีนั้น ควรมาจากจุดร่วมระหว่างสิ่งท่ี
แบรนด์ต้องการจะบอก กับส่ิงท่ีผู้รับสารเป้าหมายอยากรู้ ให้ความสนใจ
ผูส้ือ่สารจงึตอ้งหาคำาตอบใหไ้ดว้า่ประเดน็ เรือ่งราวทีต่อ้งการสือ่สาร
มีความสำาคัญอย่างไร และ เพราะเหตุใดกลุ่มเป้าหมายจึงอยากจะ
รู้เร่ืองราวเหล่าน้ัน  โดยเน้นการตอบปัญหาข้อสงสัย คลายความอยากรู้ 
แลว้ใชโ้อกาสดงักลา่วอธิบาย ถึงเหตผุลและความจำาเปน็ตอ่เรือ่งนัน้  

 ใช้การส่ือสารแบบโฆษณาชวนเช่ือ
 มากเกินไป

นอกจากไม่มีการสร้างสรรค์ประเด็นเน้ือหาแล้ว การสื่อสาร
ด้วยข้อความในลักษณะโฆษณาชวนเชื่อ โน้มน้าวเกินจริง ไม่ว่าจะ
ปรากฏ ในที่ใด สื่อหลักหรือสื่อดิจิทัล ความนิยมที่เกิดขึ้น จะไม่ต่าง
กับโฆษณาที่ฉาบฉวย การโปรโมทแบบซำ้าซาก การเน้นการขายออก
นอกหนา้ หรอืการยัดเยียดทีม่ากไป ย่ิงทำาใหเ้กิดความน่าเบือ่ และไม่
สนใจติดตามในที่สุด

 การไม่สร้างแนวทางเพ่ือ
 ช้ีนำ ความคิด
 หรือกระตุ้นให้ตัดสินใจ 

การช้ีนำาทางความคิด หรือให้บุคคลท่ีสามเป็นผู้กล่าวถึง
เป็นอีกหน่ึงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพย่ิงในการสื่อสารวิธีท่ี
ดทีีส่ดุของแนวคิดนี้คือการสร้างหรือการหาบุคคลที่จะทำาให้
เรื่องราวของแบรนด์เป็นที่น่าเชื่อถือ การใช้สื่อบุคคลที่อาจ
เป็นบุคคลภายนอกหรือภายใน ทีส่ามารถชีน้ำาความคดิ หรอื
ต่อยอดประเด็นความ น่าเชื่อถือ ด้วยการสร้างเรื่องราวของ
แบรนด์ให้เกิดการสื่อสารได้มากยิ่งขึ้น

 ไม่เปดโอกาส หรือไม่สร้างบรรยากาศ
 การมีส่วนร่วม 

การวางระบบที่นำาไปสู่การสร้างปฏิสัมพันธ์  ย่อม
ทำาให้เกิดความผูกพัน ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี และพัฒนา
ขึ้นได้โดยง่าย  จะเห็นได้ชัดในกรณีของ Social Media ทำาให้
ประชาชนผู้รับข่าวสารติดต่อถึงกัน รวมตัวเป็นเครือข่ายตาม
ความชอบ สภาพความสนใจ ความเป็นอยู่ ความเชื่อมโยง
โดยทีแ่ตล่ะคนสามารถเปน็ผูส้รา้งสารและสง่สาร เกดิทัง้การ
มีส่วนร่วมและการปฏิสัมพันธ์ ก่อให้เกิดการขับเคลื่อน 
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 ขาดความสม่ำ เสมอและ
 ต่อเน่ือง 

การที่แบรนด์ ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเป้าหมายที่ทำาให้เขาเหล่านั้น
รู้สึกดี ทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือ ความต้องการที่แท้จริงของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเน่ืองสมำ่าเสมอ โดยเปิดให้มีช่องทาง
แสดงความคิดเห็นและสื่อสาร แบบมีปฏิสัมพันธ์อย่างสมำ่าเสมอเพ่ือสร้าง
ความใกล้ชิดผูกพัน

 ไม่ได้ใช้เทคโนโลยี
 ในเชิงสร้างสรรค์

เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ได้มีวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว 
ทำาให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของช่องทาง เจ้าของเนื้อหา  สร้างสาร และ
เผยแพร่ ได้ตลอดเวลา การเรียนรู้และเข้าถึงจึงมีความจำาเป็นมาก ที่จะใช้
ประโยชน์และทันกับการปรับตัวดังกล่าว ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

 การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก
 และออกแบบประเด็นท่ีมีความโดดเด่น

การศึกษาและถ่ายทอด เพ่ือทำาให้ข้อมูลเชิงลึกท่ีมีประเด็นโดดเด่น
เป็นการเฉพาะแก่กลุ่มเป้าหมาย หรือสื่อต่างๆ รวมถึงสื่อมวลชน ท่ีจำาเป็น
ต้องสร้างความน่าเชื่อถือในหมู่สาธารณชน โดยนำาเสนอเนื้อหาเชิงลึกที่มี 
ประเด็นเฉยีบคมและเฉพาะเจาะจง น่าสนใจเปน็พิเศษสำาหรบัสือ่ประเภทน้ัน

ทุกวันนี้ ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นกว่าเดิม การส่ือสารด้วยการ
สร้างสรรค์ประเด็นที่จะเข้าถึงความเป็นตัวตน ทำาให้เกิดความเข้าใจ สนใจ 
และรู้สึกต้องการมีส่วนร่วม 

การสื่อสารแบรนด์ในปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขันที่ไร้รูปแบบ  
นักการสื่อสารจำาเป็นท่ีจะต้องศึกษาเรียนรู้ การสื่อสารแบรนด์เพ่ือเกิดผล
ต่อบุคคล ต่อองค์กร ท่ามกลางเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย อิทธิพลของ
การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ย่อมสามารถเชื่อมโยงโดยนำาเสนอเรื่องราว
ของประเด็นของแบรนด์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างความผูกพัน ทำาให้
เกิดคุณค่าและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
ด้วยการหลีกเลี่ยงสาเหตุต่างๆ  ดังกล่าว 


