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เธียรทศ ประพฤติชอบ

คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ

สถ�บันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

“บุคคล
ใดสามารถควบคุมระบบการสื่อสารได้ 

บคุคลนัน้ก็ย่อมสามารถควบคมุทกุอย่างได้

เช่นกัน” เป็นประโยคที่ฟังดูแล้วทรงพลัง แต่ในช่วงเดียวกันกลับรู้สึก

น่าสะพรึงกลัวอย่างบอกไม่ถูก 

“สื่อ และสาร” อาวุธทรงพลังใกล้ตัวคุณ เป็นหัวข้อที่ผู้เขียน

หยิบเรื่องใกล้ตัว ที่ทุกคนด�าเนินกิจกรรมกับมันอยู่ทุกวัน แต่คิดไม่

ถึงว่า “มันจะมีพลังมหาศาล เป็นกลไกขับเคลื่อนองค์กรหรือธุรกิจได้

อย่างน่าเหลอืเชือ่” โดยผูเ้ขยีนจะตแีผ่ผ่านหลกัการ ทฤษฏ ีผสมผสาน

ประสบการณ์ของผูเ้ขยีน และตวัอย่างประกอบ ซึง่เนือ้หานีจ้ะถกูแบ่ง

ออกเป็นตอนๆ เพื่อให้ผู้อ่านติดตามได้อย่างไม่รวบรัดจนเกินไป แต่

สุดท้ายสามารถขมวดทุกอย่างออกมาเป็นแนวทางที่สามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง

“อาวธุ” ฟังด ูเป็นเครือ่งมอื เครือ่งจกัรทีใ่ช้เพือ่การท�าลายล้าง

ศัตรู หรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ออกไปอย่างง่ายดาย แต่หากเรารู้จักใช้

อาวุธให้ได้ และให้เป็น อาวุธเหล่านั้น อาจมีพลังมากกว่า

การท�าลายล้าง แต่มันอาจจะเป็นเครื่องมือสร้างสิ่ง

มหัศจรรย์ให้กับคุณ และองค์กรได้เช่นกัน

“สื่อ และสาร” ในบทความนี้จะพุ่งประเด็นไป

ในส่วนของการส่งข้อมูล (สาร) จากผู้ส่งสารผ่านช่อง

ทางการสื่อสาร (สื่อ) ที่หลากหลายในปัจจุบัน ไปยัง

กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้รับสารในกระบวนการสุดท้าย ซึ่ง

ดเูหมอืนเป็นเรือ่งปกตทิีเ่กดิขึน้อยูท่กุวีว่นั ตัง้แต่ตืน่นอน

จนเข้านอน แต่หากมองลกึลงไป “การสือ่สาร” ได้แทรกซึม

ในทุกบริบทของทุกคน และองค์กรอย่างแยกออกจากกัน 

ไม่ได้เสยีแล้ว อาทเิช่น รายงานบนโต๊ะท�างาน รายการข่าวต่างๆ 

บนหน้าจอโทรทัศน์ รูปภาพที่เพื่อนส่งถึงกันผ่าน Social media 

เป็นต้น ล้วนเป็นส่วนประกอบหนึ่งของระบบการส่ือสาร ก่อนการ 

เข้าสูเ่นือ้หาทีล่กึซึง้ มาท�าความเข้าใจถงึวตัถปุระสงค์ของการสือ่สาร 

ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ข้อ ดังนี้

1.  เพื่อเฝ้าระวังสังคม ผ่านการให้ข้อมูลข่าวสาร

2.  เพื่อเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ในสังคมให้รวมตัวกันอยู่ได้ ผ่าน

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือโน้มน้าวชักจูงใจ

3.  เพื่อถ่ายทอดมรดกทางสังคม ผ่านการให้การศึกษา

4.  เพื่อให้ความบันเทิง

ดังนัน้หากเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการส่ือสารทีแ่ท้จรงิแล้ว 

ทุกคนในฐานะผู้กระท�ากิจกรรมการสื่อสาร ก็ย่อมสามารถปรุงแต่ง 

(encode) และตีความ (decode) ข้อมูลหรือสารที่ถูกสื่อสารได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพ เช่น จะสร้างภาพลกัษณะขององค์กรให้เป็นท่ีรูจั้ก ควร

จะผลติสือ่โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ทีมุ่ง่เน้นวตัถปุระสงค์การให้ข้อมลู

ผสมผสานความบันเทิงเข้าไป เป็นต้น จากแนวคิดเรื่องระบบการ

ส่ือสารเบื้องต้น การน�าเสนอข้อมูล (สาร) ผ่านช่องทางการสื่อสาร 

อาวุธทรงพลังใกล้ตัวคุณ

“สื่อ และ สาร”
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(สื่อ) ควรถูกก�าหนดเป็นหน้าที่หนึ่งขององค์กรที่ต้องศึกษาการน�า

เสนอข้อมลู (สาร) ผ่านช่องทางการสือ่สาร (สือ่) ให้ชดัเจน โดยผู้เขยีน

เสนอหลักคิดอย่างง่ายๆ ไว้ดังนี้ คือ

1.  คดิว่าจะใช้วธิกีารใดในการสือ่สารกบัผูบ้รโิภคให้บรรลผุล

ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

2.  ก�าหนดว่าข้อมูล (สาร) ท�าขึ้นมาในรูปลักษณ์อย่างไร ใช้

รูปแบบใด และมีวิธีการเล่าเรื่องราวอย่างไร หากมีความเข้าใจใน 

หลกัการพืน้ฐานของการน�าเสนอข้อมูล (สาร) ผ่านช่องทางการสือ่สาร 

(สื่อ) ต้องให้ความส�าคัญกับการแนวทางต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน คือ

3.  ต้องเข้าใจตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น คุณลักษณะ 

คุณค่า และความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ

4.  ต้องเข้าใจผู้บริโภค ถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

จิตวิทยา วิถีการด�าเนินชีวิตหรือ Lift style ความรู้ความเข้าใจ ความ

รู้สึก และพฤติกรรมของผู้บริโภค

5.  ต้องเข้าใจสื่อ เช่น การเข้าถึง ความถี่ในการเข้าถึง และ

ประสิทธิผลของสื่อ

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีข้อมลู และการส่ือสาร การ

เลอืกใช้ช่องทางกาสือ่สาร (สือ่) ผ่านการโฆษณาทางหน้าหนงัสอืพมิพ์ 

นติยสาร การโฆษณาตามเส้นทางการคมนาคม รายการโทรทศัน์ วทิยุ 

แผ่นป้ายต่างๆ การจดัระบบบรกิาร ศนูย์ตอบข้อซกัถามต่างๆ อเีว้นท์ 

ค�าพูดปากต่อปาก ซึ่งถูกเรียว่า “สื่อแบบเก่า” แม้ยังคงถูกใช้งานอยู่ 

แต่สร้างผลกระทบต่อระบบการสื่อสารได้ไม่มากเท่า 1) สื่อเชิงสังคม 

เช่น บล็อก บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (SNS: Social Network 

Services) เช่น Facebook, Twitter, LINE และเว็บไซต์เปรียบเทียบ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ 2) การจัดวางผลิตภัณฑ์หรือบริการ คือ 

การใช้ผลติภณัฑ์หรือบรกิาร และท�าให้ผูบ้รโิภคได้เหน็ผลติภณัฑ์หรอื

บริการในภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์

นอกจากนั้นการจะออกแบบและผลิต “ส่ือ และสาร” ให้มี

ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลนัน้ จะเลอืกใช้ “สือ่ และสาร” เพยีง

ลกัษณะ รปูแบบเดยีวคงท�าไม่ได้อีกต่อไป แต่ต้องอาศยักลยุทธ์ทีช่าญ

ฉลาด และตรงจุดมากที่สุด ผู้เขียนขอน�าเสนอแนวทางการออกแบบ

ระบบการสื่อสารระหว่างผลิตภัณฑ์หรือบริการ และผู้บริโภค ดังนี้

1.  เน้นผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตราบเท่าที่แบรนด์ยังอยู่ ผู้

บริโภคก็ยังคงมี

2.  เน้นการสร้างความสัมพันธ์เชิง “ดัน” คือ การสื่อสารที่

องค์กรเป็นผู้สร้าง ท�าหน้าที่สื่อสารไปยังผู้บริโภคโดยตรง

3.  เน้นการสร้างความสัมพันธ์เชิง “ดึง” คือ การสื่อสารที่

กระตุน้ให้ผูบ้รโิภคเข้ามามส่ีวนร่วมในแบรนด์อย่างกระตอืรอืร้น และ

ให้ความมัน่ใจว่าผูบ้ริโภคจะได้รบัความพงึพอใจบางอย่างจากการมี

ส่วนร่วมนั้น เช่น ทางเว็บไซต์ หรือกิจกรรมที่ดึงผู้บริโภคให้เข้าหา

4.  เน้นการสร้างความสัมพันธ์จากภายนอก คือ ผู้บริโภค 

รู ้เรื่องแบรนด์จากบริษัทอื่น เช่น บทความในสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ 

การจัดวางผลิตภัณฑ์ในร้านค้า เป็นต้น

5.  ค�าพูดปากต่อปาก ผู ้บริโภครู ้เรื่องแบรนด์จากคนอื่น 

เช่น จากคนในครอบครัว หรือเพื่อนฝูง เป็นต้น

ดังนัน้ นีจ่งึถอืเป็นขมุทองของเหล่านกัล่าทอง และนกัตืน่ทอง 

ทีจ่ะเข้ามาจบัธรุกจิทางด้านการบรกิารการสือ่สาร (Communications 

services) แต่ก็ใช่ว่าใครจะประสบความส�าเร็จได้ง่ายๆ ธุรกิจนี้ต้อง

อาศัยการวางแผนกลยุทธ์ การท�าแบรนด์ด้ิง การวิจัยตลาด การ

โฆษณาผ่านสื่อแบบเก่า การซื้อ และวางแผนใช้สื่อ การออกแบบ

อย่างสร้างสรรค์ การวิเคราะห์การตลาด การส่งเสริมการขาย การ

ประชาสัมพันธ์ และการท�าการตลาดด้วยฐานข้อมูล ซึ่งฟังดูแล้วคง

ไม่ใช่เรือ่งง่าย แต่กใ็ช่ว่าจะยากจนเกนิไป ขอแค่พถิพีถินักบังาน และ

คนให้มาก เพียงแค่นี้ “สื่อ และสาร” ก็คงเป็นอาวุธทรงพลังใกล้คุณ

อย่างแน่นอน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
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