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ในยุคที่ “การบริหารตราสินคา” หรือ แบรนด เปนสิ่งที่มีสําคัญมากตอการดําเนินธุรกิจ ไมวาจะเปนธุรกิจ
ขนาดใด และครอบคลุมในธุรกิจเกือบทุกประเภทของสินคาและบริการที่มีอยูมากมายในตลาด ทําใหผูบริหาร
นักการสื่อสารและผูที่มีความเกี่ยวของ ไมวาจะเปนเจาของสินคาที่จะตองสรางความแตกตางของ แบรนด ใหโดด
เดนเหนือคูแขงขันทางธุรกิจ
แบรนด ดีเกิดขึ้นไดอยางไร
ทามกลางสินคาและบริการที่มีอยูอยางกลาดเกลื่อน การแขงขันที่รุนแรงและไรรูปแบบ ดวยคุณสมบัติที่
ใกลเคียง คลางคลึง จับตองไดเหมือนกันจนแทบหาความแตกตางไมเจอ การเขาถึงแบรนดก็คือ การเขาถึง
Commitment ที่องคกรมีตอลูกคา ทั้งดานคุณสมบัติหรือสัมผัสทั้งปวง
การสรางแบรนด ทีป่ ระสบความสําเร็จของธุรกิจ มีปจจัยและองคประกอบที่สําคัญหลายประการ ไมวาจะ
เปนการกําหนดบุคลิกภาพหรือ การสรางคุณลักษณะใหเดนชัด เพื่อใหใหผูบริโภคจดจําไดงาย จากองคประกอบทุก
สวน เชน การใช สี ที่ทําใหผบู ริโภคนึกถึงสินคาหรือบริการ การออกแบบตราสัญลักษณ (Logo) ที่มีเอกลักษณ โดน
ใจกลุมเปาหมาย การมอบบริการที่มีความโดดเดนเฉพาะตัว การสื่อสารที่สะทอนเรื่องราวที่ทําใหเขาถึง และรูสึกได
วาเปนแบรนดเหลานั้น เปนตน
หากจะถามวา ใครทําหนาที่ในการสรางแบรนด หลายทานอาจนึกถึงนักการตลาด นักการสื่อสารทั้งหลาย
ซึ่งที่แทจริงแลวพวกเขาเปนเพียงสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนแบรนดเทานั้น เพราะแบรนดที่ดี จะเกิดขึ้นได อยูที่
ความรวมมือของทุกคน ทุกสวนในองคกร
สิ่งที่ทําใหลูกคาเกิดความจดจําในความเปนแบรนด คือเอกลักษณขององคกรจึงไมผิดที่จะกลาววา แบรนด
ดี เกิดจากความรวมมือที่ดีของทุกคนในองคกรที่รวมกันสราง
แบรนดลมเหลว ...เพราะไมไดเลาเรื่องเดียวกัน
การบริหารแบรนด มีสิ่งหนึ่งทีส่ ําคัญ คือการสรางการรับรู (Perception) ใหผูบริโภคจดจํา และเขาใจใน
สิ่งที่ องคกรหรือสินคานั้นๆ ตองการจะสื่อออกไป การรับรูจะเกิดขึ้นจากการวางแผนการตลาด และการใช
เครื่องมือสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน ตราสินคาที่ผูบริโภครับรูวามีประโยชน หรือ มีลักษณะที่โดด
เดนจากคูแขงอยางไร ซึ่งสวนเหลานี้จําเปนที่ใหพนักงานไดมีสวนรวม ทั้งไดดานของการแสดงความคิดเห็นและ
เปน

กลุมแรกๆสําหรับการสรางความรับรู กับลูกคาโดยตรง
หลายองคกรที่ประสบกับความลมเหลวโดยสิน้ เชิงกับการบริหารแบรนด
โดยมุงสือ่ สารแตภายนอก
องคกร สื่อสารผาน Mass Media / เดินหนาสื่อความกับลูกคาและสาธารณชน โดยที่ขาดความใสใจกับการสื่อความ
ไปยังพนักงาน การสรางแบรนดจึงจําเปนตองเริ่มจากการสื่อสารภายในเพื่อสรางความเขาใจที่ชัดเจนตรงกัน ใหทุก
คนสามารถเลาเรื่องแบรนดไดเปนเรื่องเดียวกัน
ใครกันแน...ที่ตองขับเคลื่อนแบรนด
นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การบริหารแบรนด ไดรับการยอมรับวา มีบทบาทสําคัญในการสราง
ความสําเร็จทางการตลาดมาโดยตลอด ถึงแมวา ในระยะหลังเรื่องแบรนด อาจเริ่มเปนที่นาเบื่อสําหรับบางองคกร
เพราะสินคาและบริการตางใหความสําคัญกับ แบรนด จนมากเกินไปและก็บอยครั้งที่หลายรายตองลมเหลวกับการ
บริหารแบรนด
เพราะไมสามารถสรางความรวมมือในการขับเคลื่อนแบรนดได
ทําใหไมเกิดการเขาถึง
Commitment ที่องคกรมีตอลูกคา ทั้งดานคุณสมบัตหิ รือสัมผัส เพราะหลายฝายมองวาไมเกีย่ วกับแบรนดของ
องคกร
เมื่อถามวาฝายไหนบาง เกี่ยวของกับ แบรนด ไมวาจะเปนฝายบุคคล กฎหมาย ฝายบัญชี ฝายบริการลูกคา
Call Center ฝายการตลาด พนักงานบริการ ผูบริหาร ไปจนถึง CEO สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการสื่อสารแบรนดที่เปน
พันธะสัญญาเดียวกัน ไมใชความหลากหลาย ตางคนตางทํา ตางคนตางเขาใจ หรือมีแบบฉบับเปนแบรนดของ
ตัวเอง หากการสื่อสารภายในยังไมชดั เจนแลวจะสรางความรับรูที่มีตอแบรนด ภายนอกองคกรไดอยางไร
การสื่อสารแบรนด ภายในองคกรผานการสื่อความที่เปนเนือ้ หา การจัดกิจกรรม ชองทาง วิธีการ ที่มี
วัตถุประสงค มีการวัดผลทีม่ ีเปาหมายชัดเจน เพื่อสอดคลองกับทิศทางของแบรนด การแทรกเรื่องราวของแบรนด
ในกิจกรรมทีท่ ําอยูแลว เชนการประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมที่องคกรดําเนินการ หรือการสรางกิจกรรม ชอง
ทางการสื่อสารขึ้นมาใหม ดวยการกําหนด Theme Idea ที่ใชความคิดสรางสรรค ของแตละฝายในองคกร ตาม
วัฒนธรรมของแตละองคกร อยางตอเนื่อง ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ
พนักงานรูและเขาใจแบรนด...ดีแคไหน
การสรางความเขาใจถึงอะไรคือ อัตลักษณของแบรนด (Brand Identity) สูพนักงานในองคกร ใหได
นับเปนความทาทายของผูที่เกี่ยวของ ที่เปนองคประกอบสําคัญในการบริหารแบรนดใหประสบความสําเร็จ
ในความหมายที่เปนทางการแลว อัตลักษณลักษณของแบรนด คือ องคประกอบขององคกร สินคา คํา ความหมาย
ภาพลักษณ ความคิดและรูปแบบที่เกีย่ วของกับผูบริโภคไดรับจากแบรนด ดวยเอกลักษณ เปน จุดแข็งที่เสนอ
คุณลักษณะทีส่ ําคัญที่สุดเพียงหนึ่งเดียว บงบอกไดวา แบรนดนนั้ หมายถึงอะไร / มีจุดยืนเพื่ออะไร / เปน
สินคา หรือ บริการของคนกลุมใด / คําสัญญาที่ใหกับผูบ ริโภคคืออะไร
แบรนด ที่ชัดเจนจะเปน สิ่งที่ชวยสรางความแตกตาง และความไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจใหกับ
สินคา หรือ บริการ โดยเปนตัวกลางเชื่อมโยงคุณคา (Value) และเอกลักษณ (Uniqueness) บางอยางเพิ่มเติมเขากับ
หนาที่ใชสอยพื้นฐาน (Functional) ของตัวสินคา หรือ บริการนั้น ๆ ใหเกิดการรับรูของผูบริโภค

แบรนด...เรื่องที่ตองสื่อสารขางในอยางเขมขน
หากองคกรสามารถสื่อความให พนักงานมีความเขาใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับอัตลักษณของแบรนดมากเทาไร ก็
ยิ่งทําให แบรนดนั้นๆ มีพลัง ที่สามารถโนมนาวและสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคไดมากขึ้นเทานั้น
จะวาไปแลวนับเปนภาระหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบขององคกรที่จะตองมอบหมายใหมกี าร จัดการให
การติดตอสื่อสารเรื่องแบรนดภายในองคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเปนสิ่งจําเปนและมีประโยชนตอการ
บริหารงานในทุกระดับ จะพบวาองคกรที่มีความเจริญกาวหนาและมีชื่อเสียงดีนนั้ จะมีการใหความสําคัญการ
ติดตอสื่อความทุกกาวยาง พัฒนาการของแบรนดทั้งภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการสรางความรับรูรวมกันเรื่องของแบรนดนั้น การติดตอสื่อสารเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญที่สุดแต
อยางไรก็ตามก็มักจะเกิดอุปสรรคอยูเสมอ ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองทราบถึงสาเหตุและการใชกลวิธีทางการ
สื่อสารเพื่อใหเกิดประโยชนกับองคกรใหมากที่สุด
อุปสรรคแบรนด...รูแลวตองหาทางแก
อุปสรรคที่เกิดจากโครงสรางขององคกร ซึ่งขึ้นอยูกับขนาดขององคกร สายการติดตอสื่อสาร หากผานคน
กลางหลายคน เนื้อหาในเรื่องแบรนดก็มแี นวโนมการคลาดเคลื่อนที่สูงขึ้น หากสามารถทําใหเกิดศูนยกลาง มี
ชองทางการติดตอสื่อสารสั้นที่สุด หรือสามารถสงขาวสารไดโดยตรงจะดีที่สุด
อุปสรรคจากขอจํากัดในการรับรูของพนักงาน การที่พนักงานมีความแตกตางกัน ทั้งดานความรู
คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ความเปนวิชาชีพเฉพาะทางทีอ่ าจมีวิธีการเปนของตนอง และยังไมเห็นความสําคัญของ
แบรนดวาเกีย่ วของกับลักษณะงานของตนเองอยางไรและงานที่ปฏิบัติ หรือการที่มขี อมูลเรื่องแบรนดที่ไมชัดเจน
อุปสรรคจากการสื่อสารภายใน มีความรูเรื่องแบรนดไมเพียงพอ การที่ผูสงสารไมสามารถสื่อสารไดอยาง
ถูกตอง ที่ไมตรงตามความเปนจริง คัดเลือกเฉพาะขอมูลที่ตนเองพึงพอใจเทานั้น เมื่อเปนเชนนีแ้ ลวผลเสียหายจึงตก
อยูที่รายละเอียดของขอมูลของแบรนด ที่ถา ยทอดไป โดยปราศจากความรูเขาใจหรือการออกแบบกิจกรรมสื่อสาร
ขาดความเหมาะสม จนทําใหพนักงานไมสามารถนําไปใชหรือใหความรวมมือไดอยางมีประสิทธิผล
อุปสรรคจากระยะเวลาในการติดตามวัดผล การใหคําแนะนํา หากชวงเวลามีระยะเวลาหางกันมาก ขาด
ความตอเนื่อง ขาดการติดตาม วัดผล ซึ่งจะเปนปญหาในขั้นการสื่อสารแบรนดเกิดความคลาดเคลื่อนได
สิ่งที่ควรตระหนักถึงปญหาดังกลาวและควร มีการสรางการรับรูระหวางกัน ไดเสนอแนะขอคิดเห็นตาง ๆ
ดวย ชองทางการสื่อสารที่สอดคลอง
แบรนดเกิดขึน้ ไดจากขางใน...เมื่อเลาเรื่องเดียวกัน

แบรนดอาจเปนสัญลักษณทมี่ ีความซับซอน ซึ่งสามารถสื่อความหมายไดอันไดแก คุณสมบัติตางๆ ของ
สินคาหรือบริการ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู ลักษณะที่เปนประโยชนของผลิอตภัณฑทงั้ ทางดานหนาทีใ่ ชสอยและทางดาน
อารมณ และนําไปสูความรูสึกถึง คุณคาของแบรนดที่ผูบริโภครับรูในใจ
นอกจากนี้ แบรนด ยังสามารถที่จะสื่อถึง องคประกอบอืน่ ๆ ที่ถูกถายทอดออกมา อยางเชน วัฒนธรรม
องคกร รวมถึง บุคลิกภาพ ทีบ่ งบอกไดถึงลักษณะของผูใชแบรนดนั้น
แมวาการสื่อสารแบรนด จะมีเปาหมายสําคัญในการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย สิง่ สวนใหญอยูขางนอก
องคกร แบรนดจะในการสรางเอกลักษณที่สามารถสะทอนความมีลักษณะเฉพาะ ดวยการใชโครงสรางของ
เอกลักษณทั้งหมดที่กลาวมา แตยงั มีปจจัยหนึ่งที่สําคัญที่ควรคํานึงถึง ในการสรางอัตลักษณใหกับแบรนดก็คือ การ
สื่อสารแบรนดใหอยูในทิศทางของการรับลรูอันเดียวกัน ใหเปนที่ยอมรับของภายในองคกรกอน นี่คือ สวนสําคัญ
ทั้งในการสราง และบริหารแบรนด
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