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               ในยคุท่ี “การบริหารตราสินคา้” หรือ แบรนด ์เป็นส่ิงท่ีมีส าคญัมากต่อการด าเนินธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นธุรกิจ
ขนาดใด และครอบคลุมในธุรกิจเกือบทุกประเภทของสินคา้และบริการท่ีมีอยูม่ากมายในตลาด ท าใหผู้บ้ริหาร 
นกัการส่ือสารและผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นเจา้ของ สินคา้ท่ีจะตอ้งสร้างความแตกต่างของ แบรนด ์ใหโ้ดด
เด่นเหนือคู่แข่งขนัทางธุรกิจ 
  
แบรนด์ ดีเกดิขึน้ได้อย่างไร 
             ท่ามกลางสินคา้และบริการท่ีมีอยูอ่ยา่งกลาดเกล่ือน การแข่งขนัท่ีรุนแรงและไร้รูปแบบ ดว้ยคุณสมบติัท่ี
ใกลเ้คียง คลา้งคลึง จบัตอ้งไดเ้หมือนกนัจนแทบหาความแตกต่างไม่เจอ  การเขา้ถึงแบรนดก์็คือ การเขา้ถึง 
Commitment ท่ีองคก์รมีต่อลูกคา้ ทั้งดา้นคุณสมบติัหรือสัมผสัทั้งปวง 
              การสร้างแบรนด ์ท่ีประสบความส าเร็จของธุรกิจ มีปัจจยัและองคป์ระกอบท่ีส าคญัหลายประการ ไม่วา่จะ
เป็นการก าหนดบุคลิกภาพหรือ การสร้างคุณลกัษณะใหเ้ด่นชดั เพื่อใหใ้หผู้บ้ริโภคจดจ าไดง่้าย จากองคป์ระกอบทุก
ส่วน เช่น การใช ้สี ท่ีท าใหผู้บ้ริโภคนึกถึงสินคา้หรือบริการ การออกแบบตราสัญลกัษณ์ (Logo) ท่ีมีเอกลกัษณ์ โดน
ใจกลุ่มเป้าหมาย การมอบบริการท่ีมีความโดดเด่นเฉพาะตวั การส่ือสารท่ีสะทอ้นเร่ืองราวท่ีท าใหเ้ขา้ถึง และรู้สึกได้
วา่เป็นแบรนดเ์หล่านั้น เป็นตน้ 
              หากจะถามวา่ ใครท าหนา้ท่ีในการสร้างแบรนด ์หลายท่านอาจนึกถึงนกัการตลาด  นกัการส่ือสารทั้งหลาย 
ซ่ึงท่ีแทจ้ริงแลว้พวกเขาเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการขบัเคล่ือนแบรนดเ์ท่านั้น เพราะแบรนดท่ี์ดี จะเกิดข้ึนได ้อยูท่ี่
ความร่วมมือของทุกคน ทุกส่วนในองคก์ร               
              ส่ิงท่ีท าใหลู้กคา้เกิดความจดจ าในความเป็นแบรนด ์คือเอกลกัษณ์ขององคก์รจึงไม่ผดิท่ีจะกล่าววา่ แบรนด์
ดี เกิดจากความร่วมมือท่ีดีของทุกคนในองคก์รท่ีร่วมกนัสร้าง 
 

แบรนด์ล้มเหลว ...เพราะไม่ได้เล่าเร่ืองเดียวกนั 
                การบริหารแบรนด ์มีส่ิงหน่ึงท่ีส าคญั คือการสร้างการรับรู้ (Perception) ใหผู้บ้ริโภคจดจ า และเขา้ใจใน
ส่ิงท่ี องคก์รหรือสินคา้นั้นๆ ตอ้งการจะส่ือออกไป การรับรู้จะเกิดข้ึนจากการวางแผนการตลาด และการใช้
เคร่ืองมือส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตวัอยา่งเช่น ตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภครับรู้วา่มีประโยชน์ หรือ มีลกัษณะท่ีโดด
เด่นจากคู่แข่งอยา่งไร ซ่ึงส่วนเหล่าน้ีจ  าเป็นท่ีใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วม ทั้งไดด้า้นของการแสดงความคิดเห็นและ 
เป็น 
กลุ่มแรกๆส าหรับการสร้างความรับรู้ กบัลูกคา้โดยตรง               



                 หลายองคก์รท่ีประสบกบัความลม้เหลวโดยส้ินเชิงกบัการบริหารแบรนด ์โดยมุ่งส่ือสารแต่ภายนอก
องคก์ร ส่ือสารผา่น Mass Media / เดินหนา้ส่ือความกบัลูกคา้และสาธารณชน โดยท่ีขาดความใส่ใจกบัการส่ือความ
ไปยงัพนกังาน การสร้างแบรนด์ จึงจ าเป็นตอ้งเร่ิมจากการส่ือสารภายในเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีชดัเจนตรงกนั ใหทุ้ก
คนสามารถเล่าเร่ืองแบรนดไ์ดเ้ป็นเร่ืองเดียวกนั 
 
ใครกนัแน่...ทีต้่องขับเคลือ่นแบรนด์ 
              นบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั การบริหารแบรนด ์ไดรั้บการยอมรับวา่ มีบทบาทส าคญัในการ สร้าง
ความส าเร็จทางการตลาดมาโดยตลอด ถึงแมว้า่ ในระยะหลงัเร่ืองแบรนด ์อาจเร่ิมเป็นท่ีน่าเบ่ือส าหรับบางองคก์ร 
เพราะสินคา้และบริการต่างใหค้วามส าคญักบั แบรนด ์จนมากเกินไปและก็บ่อยคร้ังท่ีหลายรายตอ้งลม้เหลวกบัการ
บริหารแบรนด ์เพราะไม่สามารถสร้างความร่วมมือในการขั บเคล่ือนแบรนดไ์ด ้ท าใหไ้ม่เกิดการเขา้ถึง 
Commitment ท่ีองคก์รมีต่อลูกคา้ ทั้งดา้นคุณสมบติัหรือสัมผสั  เพราะหลายฝ้ายมองวา่ไม่เก่ียวกบัแบรนดข์อง
องคก์ร 
              เม่ือถามวา่ฝ่ายไหนบา้ง เก่ียวขอ้งกบั แบรนด ์ไม่วา่จะเป็นฝ่ายบุคคล  กฎหมาย ฝ่ายบญัชี ฝ่ายบริการลูกคา้ 
Call Center ฝ่ายการตลาด พนกังานบริการ ผูบ้ริหาร ไปจนถึง CEO ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือการส่ือสารแบรนดท่ี์เป็น
พนัธะสัญญาเดียวกนั ไม่ใช่ความหลากหลาย ต่างคนต่างท า  ต่างคนต่างเขา้ใจ หรือมีแบบฉบบัเป็นแบรนดข์อง
ตวัเอง หากการส่ือสารภายในยงัไม่ชดัเจนแลว้จะสร้างความรับรู้ท่ีมีต่อแบรนด ์ภายนอกองคก์รไดอ้ยา่งไร 
                การส่ือสารแบรนด ์ภายในองคก์รผา่นการส่ือความท่ีเป็นเน้ือหา  การจดักิจกรรม ช่องทาง วธีิการ ท่ีมี
วตัถุประสงค ์มีการวดัผลท่ีมีเป้าหมายชดัเจน เพื่อสอดคลอ้งกบัทิศทางของแบรนด ์ การแทรกเร่ืองราวของแบรนด์
ในกิจกรรมท่ีท าอยูแ่ลว้ เช่นการประชุม  อบรม  สัมมนา กิจกรรมท่ีองคก์รด าเนินการ หรือการสร้างกิจกรรม ช่อง
ทางการส่ือสารข้ึนมาใหม่ ดว้ยการก าหนด Theme Idea  ท่ีใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ของแต่ละฝ่ายในองคก์ร ตาม
วฒันธรรมของแต่ละองคก์ร อยา่งต่อเน่ือง ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ 
 
พนักงานรู้และเข้าใจแบรนด์...ดีแค่ไหน 
                 การสร้างความเขา้ใจถึงอะไรคือ อตัลกัษณ์ของแบรนด ์(Brand Identity) สู่พนกังานในองคก์ร ใหไ้ด้
นบัเป็นความทา้ทายของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการบริหารแบรนดใ์หป้ระสบความส า เร็จ  
ในความหมายท่ีเป็นทางการแลว้ อตัลกัษณ์ลกัษณ์ของแบรนด ์คือ องคป์ระกอบขององคก์ร สินคา้ ค  า  ความหมาย  
ภาพลกัษณ์ ความคิดและรูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภคไดรั้บจากแบรนด ์ดว้ยเอกลกัษณ์ เป็น จุดแขง็ท่ีเสนอ
คุณลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุดเพียงหน่ึงเดียว  บ่งบอกไดว้า่  แบรนดน์ั้นหมายถึงอะไร  /  มีจุดยนืเพื่ออะไร  /     เป็น
สินคา้ หรือ บริการของคนกลุ่มใด  / ค าสัญญาท่ีใหก้บัผูบ้ริโภคคืออะไร 

 แบรนด ์ท่ีชดัเจนจะเป็น ส่ิงท่ีช่วยสร้างความแตกต่าง และความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทางธุรกิจใหก้บั
สินคา้ หรือ บริการ โดยเป็นตวักลางเช่ือมโยงคุณค่า (Value) และเอกลกัษณ์ (Uniqueness) บางอยา่งเพิ่มเติมเขา้กบั
หนา้ท่ีใชส้อยพื้นฐาน (Functional) ของตวัสินคา้ หรือ บริการนั้น ๆ ใหเ้กิดการรับรู้ของผูบ้ริโภค 
 



แบรนด์...เร่ืองทีต้่องส่ือสารข้างในอย่างเข้มข้น 
หากองคก์รสามารถส่ือความให ้พนกังานมีความเขา้ใจท่ีชดัเจนเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของแบรนดม์ากเท่าไร ก็

ยิง่ท  าให ้แบรนดน์ั้นๆ มีพลงั ท่ีสามารถโนม้นา้วและสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึนเท่านั้น 
               จะวา่ไปแลว้นบัเป็นภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบขององคก์รท่ีจะตอ้งมอบหมายใหมี้การ จดัการให้
การติดต่อส่ือสารเร่ืองแบรนดภ์ายในองคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเป็นส่ิงจ าเป็นและมีประโยชน์ต่อการ
บริหารงานในทุกระดบั        จะพบวา่องคก์รท่ีมีความเจริญกา้วหนา้และมีช่ือเสียงดีนั้นจะมีการใหค้วามส าคญัการ
ติดต่อส่ือความทุกกา้วยา่ง พฒันาการของแบรนดท์ั้งภายในและภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
               ในการสร้างความรับรู้ร่วมกนัเร่ืองของแบรนดน์ั้น  การติดต่อส่ือสารเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและส าคญัท่ีสุดแต่
อยา่งไรก็ตามก็มกัจะเกิดอุปสรรคอยูเ่สมอ ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นตอ้งทราบถึงสาเหตุและการใชก้ลวธีิทางการ
ส่ือสารเพื่อใหเ้กิดประโยชน์กบัองคก์รใหม้ากท่ีสุด 

อุปสรรคแบรนด์...รู้แล้วต้องหาทางแก้ 
               อุปสรรคทีเ่กดิจากโครงสร้างขององค์กร ซ่ึงข้ึนอยูก่บัขนาดขององคก์ร สายการติดต่อส่ือสาร หากผา่นคน
กลางหลายคน เน้ือหาในเร่ืองแบรนดก์็มีแนวโนม้การคลาดเคล่ือนท่ีสูงข้ึน หากสามารถท าใหเ้กิดศูนยก์ลาง มี
ช่องทางการติดต่อส่ือสารสั้นท่ีสุด หรือสามารถส่งข่าวสารไดโ้ดยตรงจะดีท่ีสุด  

                อุปสรรคจากข้อจ ากดัในการรับรู้ของพนักงาน  การท่ีพนกังานมีความแตกต่างกนั ทั้งดา้นความรู้ 
คุณสมบติั ความเช่ียวชาญ ความเป็นวชิาชีพเฉพาะทางท่ีอาจมีวธีิการเป็นของตนอง และยงัไม่เห็นความส าคญัของ
แบรนดว์า่เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะงานของตนเองอยา่งไรและงานท่ีปฏิบติั หรือการท่ีมีขอ้มูลเร่ืองแบรนดท่ี์ไม่ชดัเจน   

                อุปสรรคจากการส่ือสารภายใน มีความรู้เร่ืองแบรนดไ์ม่เพียงพอ การท่ีผูส่้งสารไม่สามารถส่ือสารไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ท่ีไม่ตรงตามความเป็นจริง คดัเลือกเฉพาะขอ้มูลท่ีตนเองพึงพอใจเท่านั้น เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ผลเสียหายจึงตก
อยูท่ี่รายละเอียดของขอ้มูลของแบรนด ์ท่ีถ่ายทอดไป โดยปราศจากความรู้เขา้ใจหรือการออกแบบกิจกรรมส่ือสาร
ขาดความเหมาะสม จนท าใหพ้นกังานไม่สามารถน าไปใชห้รือใหค้วามร่วมมือไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
               อุปสรรคจากระยะเวลาในการติดตามวดัผล การใหค้  าแนะน า  หากช่วงเวลามีระยะเวลาห่างกนัมาก ขาด
ความต่อเน่ือง ขาดการติดตาม วดัผล ซ่ึงจะเป็นปัญหาในขั้นการส่ือสารแบรนดเ์กิดความคลาดเคล่ือนได้  
              
             ส่ิงท่ีควรตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าวและควร มีการสร้างการรับรู้ระหวา่งกนั ไดเ้สนอแนะขอ้คิดเห็นต่าง ๆ 
ดว้ย ช่องทางการส่ือสารท่ีสอดคลอ้ง 
 
แบรนด์เกดิขึน้ได้จากข้างใน...เมื่อเล่าเร่ืองเดียวกนั  
 แบรนดอ์าจเป็นสัญลกัษณ์ท่ีมีความซบัซอ้น ซ่ึงสามารถส่ือความหมายไดอ้นัไดแ้ก่ คุณสมบติัต่างๆ ของ
สินคา้หรือบริการ ซ่ึงเช่ือมโยงไปสู่ ลกัษณะท่ีเป็นประโยชน์ของผลิอตภณัฑท์ั้งทางดา้นหนา้ท่ีใชส้อยและทางดา้น
อารมณ์ และน าไปสู่ความรู้สึกถึง คุณค่าของแบรนดท่ี์ผูบ้ริโภครับรู้ในใจ  



 นอกจากน้ี แบรนด ์ยงัสามารถท่ีจะส่ือถึง องคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีถูกถ่ายทอดออกมา อยา่งเช่น วฒันธรรม
องคก์ร รวมถึง บุคลิกภาพ ท่ีบ่งบอกไดถึ้งลกัษณะของผูใ้ชแ้บรนดน์ั้น 
 
 แม้ว่าการส่ือสารแบรนด์ จะมีเป้าหมายส าคัญในการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย ส่ิงส่วนใหญ่อยู่ข้างนอก
องค์กร แบรนด์จะในการสร้างเอกลกัษณ์ทีส่ามารถสะท้อนความมีลกัษณะเฉพาะ ด้วยการใช้โครงสร้างของ
เอกลกัษณ์ทั้งหมดทีก่ล่าวมา แต่ยงัมีปัจจัยหน่ึงทีส่ าคัญทีค่วรค านึงถึง ในการสร้างอตัลกัษณ์ให้กบัแบรนด์กค็ือ การ
ส่ือสารแบรนด์ให้อยู่ในทศิทางของการรับลรู้อนัเดียวกนั  ให้เป็นทีย่อมรับของภายในองค์กรก่อน น่ีคือ ส่ วนส าคัญ
ทั้งในการสร้าง และบริหารแบรนด์ 
              
............................................................................................................................................................................. 
 

* ดร.พจน์ ใจชาญสุขกจิ 
                                                              นกัสือ่สารกลยทุธ์แบบบรูณาการ 

 


