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แบรนด์องค์กรจริงจัง
แค่ไหน
แค่ไหนเรียกจริงจัง
ถอดรหัสแบรนด์องค์กร
กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์

โดยทัว่ ไปแล้วผูบ้ ริหารองค์กร เจ้าของบริษทั
หรือผู้ประกอบการ ไม่เว้นแม้แต่พนักงานในฝ่าย
ต่างๆ มักจะให้ความสนใจในเรือ่ งของการตอบโจทย์
ตามเป้ า หมายองค์กร กลยุท ธ์การตลาด ขาย
สิ น ค้ า -บริ ก าร ด้ ว ยการให้ ค วามสนใจแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ (Product Brand) มากกว่าทีจ่ ะสนใจ
ติดตามและบริหารแบรนด์องค์กร (Corporate
Brand) อย่างใกล้ชิดและจริงจัง ทั้งๆ ที่การมี
แบรนด์องค์กรที่แข็งแรงอยู่เสมอ จะเป็นการเสริม
คุ ณ ค่ า เดิ ม ที่ มี อ ยู่ สามารถช่ ว ยส่ ง เสริ ม คุ ณ ค่ า
ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ที่ ข ยายออกมา ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการเติบโต ก้าวหน้า สื่อสาร-สาน
ความสัมพันธ์กับทุกกลุ่มที่รายล้อม เพื่อความคง
อยูแ่ ละสามารถรองรับกับการแข่งขันได้ทง้ั ในระยะสัน้
และระยะยาว
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เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าง แบรนด์องค์กร กับ
แบรนด์ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นอย่างเดียวกัน หรือคนละส่วนกัน
ก็ได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละแบรนด์
แบรนด์หรือตราสินค้าระดับองค์กรโดยส่วนใหญ่ มัก
จะแสดงที่บนตัวของผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนเดียวกัน นั่นคือ
องค์กรใช้ชื่อของบริษัทเป็นชื่อเดียวกับตราสินค้า ชื่อบริษัท
ชื่อผลิตภัณฑ์ เป็นแบรนด์องค์กร แต่ก็มีหลายธุรกิจ กำ�หนด
ให้ชื่อผลิตภัณฑ์แตกต่างกันออกไป หรือบางครั้งในองค์กร
หรือบริษั ท หนึ่ ง ก็ มี สิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ยู่หลายแบรนด์ ซึ่ง
องค์กรหรือบริษัทจำ�เป็นต้องให้ความสำ�คัญต่อการจัดการ
แบรนด์องค์กร ที่เชื่อมโยงระหว่างแบรนด์องค์กรกับแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อความทรงจำ�ของผู้บริโภค ที่มีต่อองค์กร
เจ้ า ของผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก าร ที่ ส ร้ า งจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
องค์กรเป็นผู้ดำ�เนินการ การทำ�งานและการสื่อสารแบรนด์
ขององค์กร ย่อมมีผลต่อลูกค้า สังคม ไม่น้อยไปกว่าแบรนด์
ผลิตภัณฑ์
แบรนด์องค์กร จึงไม่ใช่สิ่งที่สร้างแล้วสร้างเลย หรือ
ปล่อยให้ขับเคลื่อนไปได้ด้วยตัวเอง โดยธรรมชาติ เป็นสิ่งที่
ต้องใส่ใจอย่างจริงจังและทำ�ให้ทุกภาคส่วนขององค์กร และ
แบรนด์ขับเคลื่อนไปพร้อมกัน

แนวคิดในการกำหนดนโยบายเพื่อสรางความ
แข็งแกร่งใหกับแบรนด์ ของ Keller
การกำาหนดนโยบายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้
กับแบรนด์ เป็นรูปแบบของการกำาหนดหลักการในภาพ
รวมของการจัดการ ให้เอื้ออำานวยต่อการบริหารองค์กร
ให้ควบคูไ่ ปกับการบริหารคุณค่าตราสินค้า Keller ได้แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเด็น
Managing Brand Equity Over Time :

เป็นหลักการในการบริหารองค์กรทีเ่ กิดขึน้ จากแนวคิดทีว่ า่
ผู้บริโภคจะตอบสนองต่อกิจกรรมทางการตลาดได้หรือ
ไม่น้ันย่อมขึ้นอยู่กับความรู้เกี่ยวกับแบรนด์ท่ีผู้บริโภคมี
ดังนั้นในการบริหารองค์กรให้มั่นคง ในระยะยาวนั้นจึง
ต้องระลึกไว้เสมอว่า การดำาเนินกิจกรรมใดใดก็ตามของ
องค์กร ย่อมมีผลต่อความรู้สึกเกี่ยวกับแบรนด์องค์กร
ในความรู้สึกของผู้บริโภค รวมถึงผลต่อการตอบสนอง
ต่ อ ในอนาคต ด้ ว ยเหตุ นี้ เ ององค์ ก รจึ ง จำ า ต้ อ งกำ า หนด
กลยุทธ์เพื่อที่จะรักษาและส่งเสริมคุณค่าของแบรนด์ใน
ระยะยาว ซึ่งจะต้องเผชิญกับทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลง
ภายนอกอันได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม
ทางสังคม เศรษฐกิจ ปัจจัยแวดล้อมทางการตลาด และ
การเปลี่ยนแปลงภายใน อันได้แก่ เปาหมาย รูปแบบ
องค์กร กลยุทธ์ที่นำามาใช้ในการจัดการคุณค่าแบรนด์นั้น
จะต้องเป็นกลยุทธ์ที่สามารถส่งเสริมคุณค่าแบรนด์เดิม
ที่มีอยู่ โดยอาจจะทำาการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ
ให้สามารถสื่อความหมายของแบรนด์ไปสู่ผู้บริโภคได้
อย่างสมำา่ เสมอและสอดคล้องกัน รวมทัง้ กิจกรรมเหล่านัน้
จะต้องสามารถเข้าไปช่วยเสริมความแข็งแกร่ง ความน่า
พอใจ และความโดดเด่นของความเชื่อมโยงแบรนด์เดิม
ที่มีอยู่เดิมให้มีมากขึ้นด้วย
Managing Brand Equity Long Time :

เป็นหลักการจัดการคุณค่า การจัดการแบรนด์ในระยะยาว
สำาหรับกลุม่ ผูบ้ ริโภคในพืน้ ทีต่ า่ งๆ และในวัฒนธรรมต่างๆ
กล่าวคือ หากองค์กรหรือนักการตลาดต้องการทีจ่ ะหาการ
ขยายตลาดไปยังผูบ้ ริโภคกลุม่ อืน่ ๆ แล้วหลักการสำาคัญที่
ควรจะทำาก็คอื การทำาการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
ในกลุม่ ต่างๆ เหล่านัน้ เพือ่ นำามาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง
กลยุทธ์ตราสินค้า และกิจกรรมการตลาดให้มคี วามเหมาะสม
กับกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ www.drphot.com ”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธแบบบูรณาการ
ดวยประสบการณกวา 25 ป ในดานการบร�หาร
ยุทธศาสตร สือ่ สารการตลาด
แบรนด ภาพลักษณขององคกรจนถึงระดับชาติ
ผูบ รรยายในระดับปร�ญญาโท-เอก
ใหกบั มหาว�ทยาลัยทัว่ ประเทศ
มีผลงานว�ชาการกวา 300 ผลงาน
กับตําแหนงที่หลากหลาย
ทั้งดานธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงการเปนนายกสมาคมประชาสัมพันธ ไทย

Corporate Brand :
แบรนด์องค์กร เรื่องไหนตองจริงจัง
การบริหารแบรนด์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น
จำาเป็นจะต้องจับตาอยู่เสมอ ติดตามความเคลื่อนไหว ให้ความ
สำาคัญทั้งการสื่อสารและวัดผลกับ บุคลิกขององค์กร ภาพลักษณ์
อัตลักษณ์ การรองรับหรือสร้างประสิทธิภาพของแบรนด์ให้สามารถ
รองรับการแข่งขัน การสื่อสารแบรนด์ และงานวิจัยแบรนด์ ที่องค์กร
จะต้องเกาะติดอย่างจริงจัง ทั้งในด้านของการหมั่นแสวงหาข้อมูล
ความรู้ สำารวจ กำาหนดกลยุทธ์ การสร้างเครื่องมือสื่อสารแบรนด์ที่มี
คุณภาพ โดยมีประเด็นเนื้อหา ดังนี้
Brand Personality : บุคลิกขององค์กร สิ่งที่องค์กรได้กำาหนด
ออกมาแล้วชัดเจนให้เป็นแนวทางปฏิบัติ นโยบาย ข้อตกลงร่วมกัน
แม้ว่าในระยะแรกอาจไม่เป็นทางการที่ปฏิบัติต่อๆ กันมา หรือเป็น
ทางการเช่นได้ประกาศต่อสาธารณชนให้รบั ทราบ เหล่านีค้ อื ประเด็น
ที่องค์กรต้องการให้สาธารณชนเข้าใจในเรื่องราว เช่น วิสัยทัศน์
ปรัชญา บทบาทองค์กร แนวทางการบริหาร บริการ และคุณค่าหลัก
ขององค์กร การให้ความชัดเจนและหมัน่ ตรวจสอบว่าบุคลิกภาพของ
องค์กรได้ไปยังทิศทางที่ต้องการ มาตรฐานที่ควรจะเป็น ผู้รับสารได้
เข้าใจตรงกันไม่ผิดเพี้ยน เหล่านี้คือปัจจัยหลัก
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Brand Image : ภาพลักษณ์องค์กร กรอบแนวคิดของ

ความรู้สึกทางด้านภาพลักษณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กรที่มีต่อการดำ�เนินธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กร สินค้า
และบริการ กิจกรรมทางสังคม ผูบ้ ริหาร พนักงาน เครือ่ งมือ
เครื่องใช้ สภาพแวดล้ อ มการทำ � งาน กระบวนการและ
ประสิทธิภาพในการทำ�งาน มุมมองเหล่านี้คือภาพลักษณ์
ของภายนอกที่มองมายังองค์กรด้วยประเด็นอย่างไร ตรง
กับภาพลักษณ์ท่ีพึงปรารถนาขององค์กรหรือไม่ ต้องมีการ
แก้ไขปรับปรุง กำ�หนดแนวทางหรือแผนสือ่ สารภาพลักษณ์
ไปในทิศทางใด

Brand Identity : อัตลักษณ์องค์กร อัตลักษณ์ด้านการ

สัมผัส รับรู้ในทุกๆ ด้าน ทั้งที่มองเห็นด้วยสายตา อารมณ์
ความรู้สึก ภาพ แสง สี เสียง กลิ่น ที่ส่งผลต่อการคุ้นเคย
ภาพจำ�  และเอกลักษณ์ด้านพฤติกรรม ที่เมื่อได้สัมผัสแล้ว
สามารถตอบได้เลยว่าเป็นแบรนด์ใดโดยไม่สับสน ที่อาจ
ต้ อ งกำ � หนดคู่ มื อ หรื อ แนวทางเพื่ อ มิ ใ ห้ เ กิ ด ความสั บ สน
สำ�หรับผู้ปฏิบัติ เพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยน

Brand Competitive : ความเคลื่อนไหวของการ

แข่งขันในตลาดเป็นสิง่ ทีส่ �ำ คั ญ สิง่ ทีไ่ ด้รบั การตอบสนองเมือ่
เปรียบเทียบกับมาตรฐานทีเ่ ป็นทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไป ความ
เคลือ่ นไหวของแบรนด์คแู่ ข่ง แบรนด์ทเ่ี กีย่ วเนือ่ ง มีผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นการประเมินหรือเมื่อเทียบกับ
คูแ่ ข่งขันหรือองค์กรทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน เพือ่ นำ�มาเรียนรู้
หรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม

Brand Communications: การสื่อสารของแบรนด์
องค์กรผ่านช่องทาง รูปแบบต่างๆ สื่อมวลชน สื่อบุคคล
สือ่ โฆษณา สือ่ สารการตลาด Social Media และการสือ่ สาร
ทีส่ ง่ ผลต่อการรับรูข้ องสาธารณชน ไม่วา่ จะสือ่ สารโดยตัง้ ใจ
หรือไม่ก็ตาม ล้วนแต่สัมพันธ์กับกลยุทธ์การสื่อสารของ
องค์กรที่ต้องมีแผนงานสื่อสารที่ตอบโจทย์ของ Corporate
Brand
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Brand Research : ผลการวิจยั จากกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียขององค์กร

ผลการสำ�รวจ ทีต่ อ้ งหมัน่ ทำ�อยูส่ มํา่ เสมอในมิตติ า่ งๆ ทีส่ �ำ คัญ เพือ่ หา
จุดยืนในใจของผูบ้ ริโภค ทัศนคติ ความรูส้ กึ ความต้องการ ความคาดหวัง
ข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบ การศึกษาเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันและ
สถานการณ์ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทุกไตรมาส ทุกครึ่งปี หรือ
เร่งด่วนตามเหตุการณ์ที่ปรากฏ จะเป็นทุกช่วงเวลาใดหรือเมื่อใดนั้น
ต้องพิจารณาจากเงื่อนไขในแต่ละประเด็น แต่ละสถานการณ์
คุณภาพของแบรนด์องค์กรที่ถูกรับรู้ สามารถที่จะอธิบายได้
จากการยอมรับของสาธารณชน ลูกค้า ที่มีต่อชื่อเสียงของแบรนด์
องค์กรไม่น้อยไปกว่าคุณภาพโดยรวมของสินค้าหรือบริการ ที่เกิด
จากการตอบความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความชื่นชอบ ชื่นชม การ
มีส่วนร่วม แบรนด์หรือภาพลักษณ์ที่รับรู้จะสัมพันธ์กับการยอมรับ,
การตัดสินใจของลูกค้าที่จะให้ความสำ�คัญกับสิ่งใด รวมถึงทัศนคติ
ที่ส่วนใหญ่จำ�เป็นต้องใช้เวลาพอสมควรในการสื่อสารแบรนด์ ทั้งที่
เป็นข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม สือ่ บทบาทขององค์กร ผูบ้ ริหาร พนักงาน
อาคาร สำ�นักงาน ปัจจัยประกอบทีส่ �ำ คัญขององค์กร โดยไม่ใช่การเน้น
ที่เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ เพียงอย่างเดียว

