
  

      Internal Branding 
      แบรนดดี ตองมาจากขางในองคกร 

                                                                                                                                     *ดร.พจน ใจชาญสุขกิจ 
                      

 
               ในยคุท่ี “การบริหารตราสินคา” หรือ แบรนด เปนส่ิงท่ีมีสําคัญมากตอการดําเนินธุรกิจ ไมวาจะเปนธุรกิจ
ขนาดใด และครอบคลุมในธุรกิจเกือบทุกประเภทของสินคาและบริการท่ีมีอยูมากมายในตลาด ทําใหผูบรหิาร 
นักการส่ือสารและผูท่ีมีความเก่ียวของ ไมวาจะเปนเจาของสินคาท่ีจะตองสรางความแตกตางของ แบรนด ใหโดด
เดนเหนือคูแขงขันทางธุรกิจ 
  
แบรนด ดีเกิดขึ้นไดอยางไร 
             ทามกลางสินคาและบริการท่ีมีอยูอยางกลาดเกล่ือน การแขงขันท่ีรุนแรงและไรรูปแบบ ดวยคุณสมบัติท่ี
ใกลเคียง คลางคลึง จับตองไดเหมือนกันจนแทบหาความแตกตางไมเจอ  การเขาถึงแบรนดก็คือ การเขาถึง 
Commitment ท่ีองคกรมีตอลูกคา ท้ังดานคุณสมบัติหรือสัมผัสท้ังปวง 
              การสรางแบรนด ท่ีประสบความสําเร็จของธุรกิจ มีปจจยัและองคประกอบท่ีสําคัญหลายประการ ไมวาจะ
เปนการกําหนดบุคลิกภาพหรือ การสรางคุณลักษณะใหเดนชัด เพื่อใหใหผูบริโภคจดจําไดงาย จากองคประกอบทุก
สวน เชน การใช สี ท่ีทําใหผูบริโภคนึกถึงสินคาหรือบริการ การออกแบบตราสัญลักษณ (Logo) ท่ีมีเอกลักษณ โดน
ใจกลุมเปาหมาย การมอบบริการท่ีมีความโดดเดนเฉพาะตัว การส่ือสารท่ีสะทอนเร่ืองราวท่ีทําใหเขาถึง และรูสึกได
วาเปนแบรนดเหลานั้น เปนตน 
              หากจะถามวา ใครทําหนาท่ีในการสรางแบรนด หลายทานอาจนึกถึงนักการตลาด  นักการส่ือสารท้ังหลาย 
ซ่ึงท่ีแทจริงแลวพวกเขาเปนเพียงสวนหนึ่งของการขับเคล่ือนแบรนดเทานั้น เพราะแบรนดท่ีดี จะเกิดข้ึนได อยูท่ี
ความรวมมือของทุกคน ทุกสวนในองคกร               
              ส่ิงท่ีทําใหลูกคาเกดิความจดจําในความเปนแบรนด คือเอกลักษณขององคกรจึงไมผิดที่จะกลาววา แบรนด
ดี เกิดจากความรวมมือท่ีดีของทุกคนในองคกรท่ีรวมกนัสราง 
 

แบรนดลมเหลว ...เพราะไมไดเลาเร่ืองเดียวกัน 
                การบริหารแบรนด มีส่ิงหนึ่งท่ีสําคัญ คือการสรางการรับรู (Perception) ใหผูบริโภคจดจํา และเขาใจใน
ส่ิงท่ี องคกรหรือสินคานั้นๆ ตองการจะส่ือออกไป การรับรูจะเกดิข้ึนจากการวางแผนการตลาด และการใช
เคร่ืองมือส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ตวัอยางเชน ตราสินคาท่ีผูบริโภครับรูวามีประโยชน หรือ มีลักษณะท่ีโดด
เดนจากคูแขงอยางไร ซ่ึงสวนเหลานี้จําเปนท่ีใหพนักงานไดมีสวนรวม ท้ังไดดานของการแสดงความคิดเห็นและ 
เปน 



กลุมแรกๆสําหรับการสรางความรับรู กับลูกคาโดยตรง               
                 หลายองคกรท่ีประสบกับความลมเหลวโดยส้ินเชิงกับการบริหารแบรนด โดยมุงส่ือสารแตภายนอก
องคกร ส่ือสารผาน Mass Media / เดินหนาส่ือความกบัลูกคาและสาธารณชน โดยที่ขาดความใสใจกับการสื่อความ
ไปยังพนกังาน การสรางแบรนดจึงจําเปนตองเร่ิมจากการส่ือสารภายในเพ่ือสรางความเขาใจท่ีชัดเจนตรงกัน ใหทุก
คนสามารถเลาเร่ืองแบรนดไดเปนเร่ืองเดยีวกัน 
 
ใครกันแน...ท่ีตองขับเคล่ือนแบรนด 
              นับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน การบริหารแบรนด ไดรับการยอมรับวา มีบทบาทสําคัญในการสราง
ความสําเร็จทางการตลาดมาโดยตลอด ถึงแมวา ในระยะหลังเร่ืองแบรนด อาจเร่ิมเปนท่ีนาเบ่ือสําหรับบางองคกร 
เพราะสินคาและบริการตางใหความสําคัญกับ แบรนด จนมากเกินไปและก็บอยคร้ังท่ีหลายรายตองลมเหลวกับการ
บริหารแบรนด เพราะไมสามารถสรางความรวมมือในการขับเคล่ือนแบรนดได ทําใหไมเกดิการเขาถึง 
Commitment ท่ีองคกรมีตอลูกคา ท้ังดานคุณสมบัตหิรือสัมผัส เพราะหลายฝายมองวาไมเกีย่วกับแบรนดของ
องคกร 
              เม่ือถามวาฝายไหนบาง เกี่ยวของกับ แบรนด ไมวาจะเปนฝายบุคคล  กฎหมาย ฝายบัญชี ฝายบริการลูกคา 
Call Center ฝายการตลาด พนักงานบริการ ผูบริหาร ไปจนถึง CEO ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือการส่ือสารแบรนดท่ีเปน
พันธะสัญญาเดียวกัน ไมใชความหลากหลาย ตางคนตางทํา  ตางคนตางเขาใจ หรือมีแบบฉบับเปนแบรนดของ
ตัวเอง หากการส่ือสารภายในยังไมชัดเจนแลวจะสรางความรับรูท่ีมีตอแบรนด ภายนอกองคกรไดอยางไร 
                การส่ือสารแบรนด ภายในองคกรผานการส่ือความท่ีเปนเนือ้หา  การจัดกจิกรรม ชองทาง วิธีการ ท่ีมี
วัตถุประสงค มีการวัดผลทีมี่เปาหมายชัดเจน เพื่อสอดคลองกับทิศทางของแบรนด  การแทรกเร่ืองราวของแบรนด
ในกิจกรรมท่ีทําอยูแลว เชนการประชุม  อบรม  สัมมนา กิจกรรมท่ีองคกรดําเนินการ หรือการสรางกิจกรรม ชอง
ทางการส่ือสารข้ึนมาใหม ดวยการกําหนด Theme Idea  ท่ีใชความคิดสรางสรรค ของแตละฝายในองคกร ตาม
วัฒนธรรมของแตละองคกร อยางตอเนื่อง ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ 
 
พนักงานรูและเขาใจแบรนด...ดีแคไหน 
                 การสรางความเขาใจถึงอะไรคือ อัตลักษณของแบรนด (Brand Identity) สูพนักงานในองคกร ใหได
นับเปนความทาทายของผูท่ีเกี่ยวของ  ท่ีเปนองคประกอบสําคัญในการบริหารแบรนดใหประสบความสําเร็จ  
ในความหมายท่ีเปนทางการแลว อัตลักษณลักษณของแบรนด คือ องคประกอบขององคกร สินคา คํา  ความหมาย  
ภาพลักษณ ความคิดและรูปแบบท่ีเกีย่วของกับผูบริโภคไดรับจากแบรนด ดวยเอกลักษณ เปน จดุแข็งท่ีเสนอ
คุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีสุดเพียงหนึ่งเดียว  บงบอกไดวา  แบรนดนัน้หมายถึงอะไร  /  มีจุดยนืเพื่ออะไร  /     เปน
สินคา หรือ บริการของคนกลุมใด  / คําสัญญาท่ีใหกับผูบริโภคคืออะไร 

 แบรนด ท่ีชัดเจนจะเปน ส่ิงท่ีชวยสรางความแตกตาง และความไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจใหกับ
สินคา หรือ บริการ โดยเปนตัวกลางเช่ือมโยงคุณคา (Value) และเอกลักษณ (Uniqueness) บางอยางเพ่ิมเติมเขากบั
หนาท่ีใชสอยพื้นฐาน (Functional) ของตัวสินคา หรือ บริการนั้น ๆ ใหเกิดการรับรูของผูบริโภค 



 

แบรนด...เร่ืองท่ีตองสื่อสารขางในอยางเขมขน 
หากองคกรสามารถส่ือความให พนกังานมีความเขาใจท่ีชัดเจนเกี่ยวกับอัตลักษณของแบรนดมากเทาไร ก็

ยิ่งทําให แบรนดนั้นๆ มีพลัง ท่ีสามารถโนมนาวและสรางความเช่ือม่ันใหกับผูบริโภคไดมากข้ึนเทานั้น 
               จะวาไปแลวนับเปนภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบขององคกรท่ีจะตองมอบหมายใหมีการ จัดการให
การติดตอส่ือสารเร่ืองแบรนดภายในองคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเปนส่ิงจําเปนและมีประโยชนตอการ
บริหารงานในทุกระดับ        จะพบวาองคกรท่ีมีความเจริญกาวหนาและมีช่ือเสียงดนีัน้จะมีการใหความสําคัญการ
ติดตอส่ือความทุกกาวยาง พัฒนาการของแบรนดท้ังภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
               ในการสรางความรับรูรวมกันเร่ืองของแบรนดนั้น  การติดตอส่ือสารเปนส่ิงท่ีจําเปนและสําคัญท่ีสุดแต
อยางไรก็ตามก็มักจะเกดิอุปสรรคอยูเสมอ ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองทราบถึงสาเหตุและการใชกลวิธีทางการ
ส่ือสารเพ่ือใหเกิดประโยชนกับองคกรใหมากท่ีสุด 

อุปสรรคแบรนด...รูแลวตองหาทางแก 
               อุปสรรคท่ีเกิดจากโครงสรางขององคกร ซ่ึงข้ึนอยูกับขนาดขององคกร สายการติดตอส่ือสาร หากผานคน
กลางหลายคน เนื้อหาในเร่ืองแบรนดก็มีแนวโนมการคลาดเคล่ือนท่ีสูงข้ึน หากสามารถทําใหเกิดศูนยกลาง มี
ชองทางการติดตอส่ือสารส้ันท่ีสุด หรือสามารถสงขาวสารไดโดยตรงจะดีท่ีสุด  

                อุปสรรคจากขอจํากัดในการรับรูของพนักงาน  การท่ีพนกังานมีความแตกตางกัน ท้ังดานความรู 
คุณสมบัติ ความเช่ียวชาญ ความเปนวิชาชีพเฉพาะทางทีอ่าจมีวิธีการเปนของตนอง และยังไมเห็นความสําคัญของ
แบรนดวาเกีย่วของกับลักษณะงานของตนเองอยางไรและงานท่ีปฏิบัติ หรือการท่ีมีขอมูลเร่ืองแบรนดท่ีไมชัดเจน   

                อุปสรรคจากการส่ือสารภายใน มีความรูเร่ืองแบรนดไมเพยีงพอ การท่ีผูสงสารไมสามารถส่ือสารไดอยาง
ถูกตอง ท่ีไมตรงตามความเปนจริง คัดเลือกเฉพาะขอมูลท่ีตนเองพึงพอใจเทานั้น เม่ือเปนเชนนีแ้ลวผลเสียหายจึงตก
อยูท่ีรายละเอียดของขอมูลของแบรนด ท่ีถายทอดไป โดยปราศจากความรูเขาใจหรือการออกแบบกิจกรรมส่ือสาร
ขาดความเหมาะสม จนทําใหพนักงานไมสามารถนําไปใชหรือใหความรวมมือไดอยางมีประสิทธิผล 
               อุปสรรคจากระยะเวลาในการตดิตามวัดผล การใหคําแนะนํา  หากชวงเวลามีระยะเวลาหางกันมาก ขาด
ความตอเนื่อง ขาดการติดตาม วัดผล ซ่ึงจะเปนปญหาในขั้นการส่ือสารแบรนดเกิดความคลาดเคล่ือนได 
              
             ส่ิงท่ีควรตระหนักถึงปญหาดังกลาวและควร มีการสรางการรับรูระหวางกัน ไดเสนอแนะขอคิดเห็นตาง ๆ 
ดวย ชองทางการส่ือสารท่ีสอดคลอง 
 
แบรนดเกิดขึน้ไดจากขางใน...เม่ือเลาเร่ืองเดียวกัน  



 แบรนดอาจเปนสัญลักษณท่ีมีความซับซอน ซ่ึงสามารถส่ือความหมายไดอันไดแก คุณสมบัติตางๆ ของ
สินคาหรือบริการ ซ่ึงเช่ือมโยงไปสู ลักษณะท่ีเปนประโยชนของผลิอตภัณฑท้ังทางดานหนาท่ีใชสอยและทางดาน
อารมณ และนําไปสูความรูสึกถึง คุณคาของแบรนดท่ีผูบริโภครับรูในใจ  
 นอกจากนี้ แบรนด ยังสามารถท่ีจะส่ือถึง องคประกอบอ่ืนๆ ท่ีถูกถายทอดออกมา อยางเชน วัฒนธรรม
องคกร รวมถึง บุคลิกภาพ ท่ีบงบอกไดถึงลักษณะของผูใชแบรนดนั้น 
 
 แมวาการส่ือสารแบรนด จะมีเปาหมายสําคัญในการส่ือสารไปยังกลุมเปาหมาย ส่ิงสวนใหญอยูขางนอก
องคกร แบรนดจะในการสรางเอกลักษณท่ีสามารถสะทอนความมีลักษณะเฉพาะ ดวยการใชโครงสรางของ
เอกลักษณท้ังหมดท่ีกลาวมา แตยงัมีปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญท่ีควรคํานงึถึง ในการสรางอัตลักษณใหกับแบรนดก็คือ การ
ส่ือสารแบรนดใหอยูในทิศทางของการรับลรูอันเดียวกัน  ใหเปนท่ียอมรับของภายในองคกรกอน นี่คือ สวนสําคญั
ท้ังในการสราง และบริหารแบรนด 
              
............................................................................................................................................................................. 
 

* ดร.พจน ใจชาญสุขกิจ 
นักวิชาการส่ือสารเชิงกลยุทธ  ท่ีมีผลงานดานวิชาการมาอยางตอเนื่อง 

ดวยประสบการณและการบริหารงานส่ือสารระดับบุคคล  องคกร  จนถึงระดับชาติ 
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