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Brand Is NOTHING!!! 
 

ที่มา : http://www.thannews.th.com/detialnews.php?id=M2621161&issue=2116 
 

ตองขออนุญาตขึ้นหัวขอดุๆ เอาไวกอน เพื่อเรียกรองความสนใจ ทัง้ๆ ที่ไดรับโจทยที่มหีัวขอ
อยางเปนทางการวา "หลกัการสรางแบรนดคลื่นวทิย"ุ ปญหาคือ ผมคงตองออกตัวไวกอนวา คงไม
สามารถแสดงตนเปนสถาบนั หรือเปนผูหลักผูใหญพอ ที่จะบัญญัติ "หลักการ" ใดๆ ได โดยเฉพาะการ 
"สรางแบรนด คลื่นวิทยุ" ซึ่งถือไดวาเปนงานปจจุบันที่พยายามทําใหประสบความสําเร็จอยู และคง
ความสาํเร็จนัน้เอาไวใหไดนานที่สุด  

 
เกิดเปนคนสรางแบรนดกเ็หนื่อยหนอย เพราะแบรนดของพวกเราทุกๆ คนนะ ถูก Probation 

แค 365 วนัตอปเทานั้นเอง แบรนดไมเหมอืนพนักงานบริษัท ที่พอครบ 4 เดือน กถ็อืวาพน Probation 
เพราะ Brand คือ ทุกมุม ทกุแง ของสนิคา หรือบริการ ที่สามารถจะไปกระทบกบั Contact Point หรือ
จุดสัมผัสของผูบริโภค ผานทาง 5 Senses คือ การมอง (รูป) การชิม (รส) การดม (กลิ่น) การไดยิน 
(เสียง) หรือการไดสัมผัส (สัมผัส) และกอใหผูบริโภคอันเปนที่รักของเรา "เกิดความรูสึกตอบสนอง" 
อยางใดอยางหนึง่ขึ้นมา ซึ่งเปนเหตุการณที่สามารถเกิดขึ้นไดตลอด 24 ชั่วโมง 7 วนัตอสัปดาห และ 
365 วนัตอป 

 
แมแตพนักงานบริษัทของเราเอง ก็ตองถือวามีสวนสาํคญัเอามากๆ ในการสรางแบรนด เพราะ

ถาพนักงานของเราพูดจาไมสุภาพกับลูกคา ดีไมดี เดี๋ยวทานจะดามาถงึ "แมของแบรนด" เอา พูดกัน
เยอะเหลือเกนิในปจจุบัน เกีย่วกับ "แบรนด" และการ "สรางแบรนด" บางครั้งอานขอคิดขอเขียน ของ
นักการตลาดและทานผูรูทัง้หลาย ก็ออกอาการ "อานเองก็งงเอง" ไมทราบวาจะเชื่อแนวคิดของสํานัก
ไหนดี แตถาจะใหมองในมุมของผมเอง ก็คงตองขอเปรียบเทยีบแบรนดเปนคน ที่ตองมีหลายมิติ
ดวยกนั ไมใชคนแบบ "แบน แบน" ไอทีจ่ะตอบวา "แบน" หรือ "ไมแบน" ก็คงตองยกใหเปนเรื่องของ 
"รายละเอยีดในการนําเสนอ" [Implementation] และ "ความสม่าํเสมอ" [Time Consistency] 

 
"หมายถึง รายละเอียดทกุอยาง ตองสอดคลอง และบอกตัวตนอยางเดยีวกนั" ในขณะเดียวกนั 

การสื่อสาร Brand ตองมีความตอเนื่อง สม่ําเสมอ ไมใชวันนี้สรางบุคลิกเอาไวอยาง พรุงนี้เปนอีกอยาง 
อันนัน้นอกจากจะสับสนในตัวเองแลว ยังจะพาใหลูกคาของเราสับสนไปดวย ตัวอยางเชน ถา
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เปรียบเทยีบแบรนด แบรนดหนึง่เปนผูหญิงเปรี้ยวๆ (สมมติวาเปนนองโอเด็ตก็แลวกัน) เธอคนนัน้ก็
ควรจะแสดงออกถึงความเปรี้ยวนัน้ใหเหน็ไดอยางชัดเจนตั้งแตการ "แตงตัว" "การพูดจา" "การเลือก
แฟน" "รถที่เธอขับ"…ซึ่งในทุกๆ แงมุม ทกุๆ รายละเอยีดนั้น เราสามารถบอกออกมาไดชัดๆ วา "เธอ
เปร้ียว" ไมใชวาแตงตัวเปรี้ยวจี๊ด แตขับรถกระบะโหลดแปก อะไรประมาณนี ้ 
 

สรุปวา Brand คือการสรางบุคลิกในทุกรายละเอยีดแบบ 3 มิติ ไมใชการสราง Gimmick 
เพราะฉะนัน้ เราจะเห็นไดวา หลายๆ แบรนด ที่ดีไมจําเปนตอง "ตลก" ก็ได แบรนดที่ดีควรจะตอง
ประกอบไปดวยอะไรบาง ผมไมรู แตอยากจะขอฟนธงสไตลหมอลักษณวา มันตองมี กลิน่อาย มีวิธีคิด 
มีทัศนคติ หรือตัวตนบางอยางของผูบริโภคอยูในนั้น เร่ืองการสรางแบรนด มกีารนาํเสนอหลักการ
มากมาย แตพอนาํมาแยกแยะ ก็จะเหน็ไดวายืนอยูบนพืน้ฐานที่เหมือนกนัเพียงไมกี่ขอ แตขอที่ผมให
ความสาํคัญมากที่สุดก็คือ "Consumer" หรือผูบริโภคนั่นเอง  
 

นี่คือเหตุผลวา ทาํไม Sky-High ถึงไดใหความสาํคัญกับการทาํ Research มาเปนอนัดับตนๆ 
เพื่อศึกษาถงึความตองการ [Need] ทัศนคติ [Attitude] และ Lifestyle แคพูดถึงภาพกวางๆ อาจจะฟง
ดูงาย แตเราตองการเรียนรูเกี่ยวกับผูบริโภค หรือผูฟงของเราทกุๆ แงมุม ตั้งแตตืน่นอน ไปจนถึงกอน
หัวถงึหมอน อยากรูตั้งแตความคิดไปจนถึงความรูสึก [Inside Out Research] ความพึงพอใจที่ผูฟง
ทุกทานมีตอรายการวทิยุของเรา ไมวาจะเปน 88.5 FM MAX, MIX 90 FM, 93 COOL FM และ 
LATTE 106 FM มากนอยแคไหน ชวงเวลาไหน ชอบฟง PJ คนไหน ตองการฟงเพลงแบบไหน มีความ
สนใจในเรื่องราวอะไรบาง มีรูปแบบการใชชีวิตอยางไร... และที่สําคญั คําถามที่เราต้ังขึ้นมาทัง้หมด
นั้น "มีความสัมพันธ และสอดคลองกับรายการวิทยุของเราอยางไร???" ฟงแคนีก้็เหนื่อยแลวใชไหม
ครับ (จริงๆ ในรายละเอียดมมีากกวานี้อีกเยอะ)  

 
ทําไมตองศึกษา ตองทาํความรูจักกับผูบริโภค หรือผูฟงของเราขนาดนั้น เพราะผมขอคอน

เฟรมวา เราอาจจะเปนคนสราง และนาํเสนอ BRAND ออกมาสูตลาด แต "คุณคาของ BRAND" ไมได
เกิดขึ้นที่ Sky-High หรือคลื่นวทิยทุั้ง 4 ของเรา แต "BRAND เกิดขึ้น และมีคุณคา อยูในจิตใจ หรือ
ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคนั่นเอง" ปราศจากผูบริโภค ปราศจากผูฟงของเรา BRAND ก็ไมมี
ความหมาย ถาเราสามารถคนหาความตองการของผูบริโภค และสามารถตอบสนองความตองการนั้น
ได อยาง "ตรงใจ" แบรนดนั้น เกิด และประสบความสําเร็จแนๆ (พดูงายครับ แตทําไดยาก) แตถายงั
คนหาความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคของเราไมเจอแลวละก็ "กระบวนการคุณคา" ของแบรนดนัน้ๆ ไม
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เกิดขึ้นแนๆ อยาลืมนะครับทองคาถาการสรางแบรนดอันศักดิ์สิทธิน์ี้เอาไว Consumer, Consumer, 
Consumer…สุดทายนี้ขอฝากเอาไวเหมือนกับที่จั่วหัวครับ วา BRAND is NOTHING without 
"CONSUMER"  
 


