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บทคัดย่อ 

	 การสร้างแบรนด์เป็นศาสตร์ทีถ่กูกล่าวถงึกนัอย่างมากในช่วงระยะเวลาสบิกว่าปีทีผ่่านมา	ธรุกจิหลายประเภทต่างให้ความส�าคญั
กับการสร้างแบรนด์ภายนอก	(External	Branding)	 โดยการสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	 เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้
โดดเด่นอันจะน�ามาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์นั้นๆ	 แต่ยังมีองค์ประกอบหนึ่งที่มีส่วนขับเคลื่อนแบรนด์ให้มีชีวิตชีวาอีกทั้งมีส่วนสร้าง
ประสบการณ์ของแบรนด์ได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการสร้างแบรนด์ภายนอก	ก็คือ	การสร้างแบรนด์ภายใน	(Internal	Branding)	โดยมีกลุ่ม
เป้าหมายส�าคัญคือ	พนักงาน	แนวคิดนี้จะช่วยสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับแบรนด์ให้มีความแนบแน่นและมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน
ระหว่างแบรนด์กบัพนกังาน	และเมือ่สิง่เหล่านีเ้กดิขึน้ก็จะน�าไปสู่การหลอมรวมให้แบรนด์นัน้ๆ	เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพนกังาน		การสร้าง
แบรนด์ภายในจะประสบความส�าเรจ็ได้จะต้องอาศยัการสือ่สารภายในองค์กร	การได้รบัการสนบัสนนุจากผูบ้รหิารแบรนด์อย่างเตม็ที	่	การ
สร้างสมดุลในชีวิตด้านต่างๆ	ของพนักงาน	ไม่ว่าจะเป็นชีวิตการท�างาน	ครอบครัว	และชีวิตส่วนตัว	เพื่อมิให้พนักงานรู้สึกขาดสมดุลใน
ด้านใดด้านหนึ่ง		การเพิ่มพูนศักยภาพด้านความรู้	ทักษะให้กับพนักงานผ่านการฝึกอบรม	การจัดกิจกรรมภายในองค์กรเพื่อให้พนักงาน
มีความสุขในการท�างาน	และการให้รางวัลหรือการยกย่องในคุณงามความดีของพนักงาน	เป็นต้น	

Abstract 
	 Branding	is	one	of	the	most	popular	subjects	in	marketing	talk	for	over	the	past	decade.	Whilst	many	businesses	
have	emphasized	on	external	branding	through	communications	with	their	external	stakeholders	focusing	on	brand	identity	
and	brand	image,	internal	branding	is	a	significant	component	that	should	not	be	overlooked	as	it	can	invigorate	the	
brand	and	drive	brand	experience	to	the	very	extent.	Employee	is	the	main	target	of	Internal	Branding.	The	concept	is	to	
weave	a	tight	bond	creating	strong	connection	between	employees	and	the	brand,	which	the	effect	is	so	great	that	the	
brand	has	become	a	big	part	of	their	lives;	the	employee	and	the	brand	working	as	one.	Successful	internal	branding		
requires	a	set	of	integrated	internal	communications	fully	supported	by	the	brand	management.	For	example,	creating	a	
perfect	balance	between	work	life,	family	and	personal	life	of	the	employee,	training	them	to	gain	advanced	knowledge	
and	skills,	refreshing	working	environment	with	activities,	or	rewarding	with	awards	as	well	as	work	recognitions	to	promote	
their	self-esteem.			
 
	 ศาสตร์หนึ่งที่ได้รับการพูดถึงกันในระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาก็คือ	แบรนด์และการสร้างแบรนด์	(Brand	and	Branding)	สังเกต
ได้จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงการการตลาดการโฆษณา	และธุรกิจต่างๆ	ที่เริ่มมีการก่อร่างสร้างแบรนด์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น	
รวมถึงหนังสือวิชาการ	บทความต่างๆ	ที่เขียนถึงการสร้างแบรนด์มากขึ้น		
	 ค�าว่า	“แบรนด์”	เป็นค�าที่เกิดขึ้นมานานนับศตวรรษ	ซึ่งมาจากค�าว่า	Brand	หมายถึง	To	Burn	เป็นการน�าแท่งเหล็กที่มีสัญลักษณ์
ไปเผากบัความร้อนและน�ามาประทบัไว้ทีต่วัสตัว์	เพือ่บ่งบอกว่าสตัว์ตวันีม้าจากทีใ่ด	ดงันัน้จดุเริม่ต้นของแบรนด์จงึเป็นไปในลกัษณะของ
การระบุบอกถึงที่มาเป็นส�าคัญ	ซึ่งมีความแตกต่างจากความหมายของแบรนด์ในปัจจุบัน	(Keller,	2008	:	2)

การสร้างแบรนด์ภายใน: ดูแลบุคลากรก่อนใส่ใจลูกค้า
Internal Branding: Employees First, Customers Second
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แบรนด์เท่ากับประสบการณ ์
	 นักวิชาการและนักวิชาชีพด้านการสร้างแบรนด์หลายๆ	
ท่านได้ให้ค�านยิามของแบรนด์ไว้มากมาย	แต่ผูเ้ขยีนจะขอหยบิยก
เฉพาะบางนยิามทีแ่สดงให้เหน็ถงึสภาพความเป็นจรงิทีจ่ะสามารถ
น�าไปปรับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับชื่อของบทความนี้	
	 สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา	 หรือ	American	
Marketing	Association:	AMA	 ได้ให้นิยามของแบรนด์ไว้ว่า							
แบรนด์	คือ	ชื่อ	ลักษณะ	สัญลักษณ์	หรือการออกแบบ	หรือการ
ผสมผสานทั้งหมดของสิ่งที่กล่าวมาเพื่อเป็นการระบุว่าสินค้าหรือ
บรกิารนัน้ๆ	เป็นของใคร	และเพือ่สร้างความแตกต่างจากคูแ่ข่งขนั
ในตลาด	 ในทางปฏิบัติมีการกล่าวกันว่า	 เมื่อใดก็ตามที่นักการ
ตลาดตั้งชื่อสินค้าใหม่	 ออกแบบตราสัญลักษณ์ให้กับสินค้าใหม่ก็
ถอืว่าเป็นการสร้างแบรนด์	แต่ในความเป็นจรงิแล้ว	นกัวชิาชพีและ
นักการตลาดยังระบุอีกว่า	แบรนด์เป็นมากกว่านั้น	แบรนด์ยังต้อง
มีการสร้างความตระหนักรู้	(Awareness)	ชื่อเสียง	(Reputation)	
ความโดดเด่น		(Prominence)	และอื่นๆ		(Keller,	2008	:	2)	จาก
นิยามข้างต้นของ	AMA	รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้น	ในมุมมองนักวิชาชีพ
และนักการตลาดนั้นยังมีความแตกต่างกัน	 ดังนั้นโดยสรุปแล้ว	
แบรนด์กค็อื	ชือ่	ลกัษณะ	สญัลกัษณ์	การออกแบบ	หรอืเครือ่งหมาย
รวมถงึการผสมผสานทัง้หมด	เพือ่แสดงความเป็นเจ้าของและสร้าง
ความแตกต่าง	นอกจากนีค้วามเป็นแบรนด์จะเกดิขึน้ได้ต้องมกีาร
สร้างการตระหนักรู้ให้ผู้คนรู้จัก	 การสร้างชื่อเสียงให้เกิดขึ้นกับ
ธรุกจิ	และการทีช่ือ่เสยีงจะเกดิขึน้ได้และมคีวามแตกต่าง	ผูบ้รหิาร
แบรนด์จะต้องมุ่งเน้นไปที่การออกแบบประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า
ในสายตาลูกค้า
	 จากนิยามข้างต้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ	ศิริกุล	
เลากัยกุล	(2548	:	243)	 ซึ่งระบุถึงนิยามของแบรนด์ไว้อย่างสั้น
กระชบัว่า		แบรนด์คอืประสบการณ์	คอืสิง่ทีส่ร้างความเป็นแบรนด์	
แบรนด์วันนี้ไม่สามารถสร้างได้จากองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
เดยีว	จะต้องสร้างจากหลายสิง่หลายอย่าง	ทกุสิง่ทกุอย่าง	มาผสม
ผสานรวมกันจนเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า	“ประสบการณ์”	ของ
แบรนด์นัน้ๆ	พดูง่ายๆ	คอื	โลโก้ตวัเดยีว	ไม่สามารถจะสร้างความ
เป็นแบรนด์ได้	บรรจุภัณฑ์อย่างเดียวก็ไม่ได้		โฆษณาอย่างเดียวก็
ไม่ได้	ต้องเป็นหลายๆ	อย่างรวมกัน	และที่ส�าคัญคือต้องรวมกัน
อย่างสอดคล้องด้วย	ถึงจะท�าให้เข้าใจ	เข้าถึงความเป็นแบรนด์		
	 ประสบการณ์แห่งแบรนด์	(Brand		Experience)	จะต้อง
ถูกสร้างขึ้นในจิตใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	 บางประสบการณ์
สามารถควบคุมได้	 อาทิ	 บรรยากาศภายในร้าน	 การโฆษณา	
ผลิตภัณฑ์	หรือรูปแบบการให้บริการ	เว็บไซต์	หรืออื่นๆ	และบาง
ประสบการณ์ก็ไม่สามารถควบคุมได	้ อาทิ	 การวิเคราะห์วิจารณ์
ของนักข่าว	การสื่อสารแบบปากต่อปาก	แบรนด์ที่แข็งแรงจะต้อง

สร้างการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างคงเส้นคงวาซึ่งผสานกันจน
น�ามาซึ่งประสบการณ์รวมที่ชัดเจนและแตกต่าง	(Swystun,	2007	:	
16)
	 Scott	M.	Davis	และ	Michael	Dunn	(2002	:	59-60)	ได้
เสนอ	 หมวดหมู่ของจุดสัมผัสแบรนด์ทั้งสี่	 (The	Four	Brand	
Touchpoint	Categories)	 เพื่อเป็นจุดสัมผัสในการสร้าง
ประสบการณ์ให้เกิดขึ้นกับลูกค้าเป้าหมาย	ดังนี้	
	 1.	จุดสัมผัสก่อนการซื้อ	(Pre-purchase	Touchpoints)	
เป็นชดุของจดุสมัผสัแบรนด์ทีม่เีป้าหมายเพือ่ก่อให้เกดิอทิธพิล	ต่อ
ลูกค้าในการน�าแบรนด์เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อ	 และเป็น
แบรนด์หนึ่งที่อยู่ในชุดของการตัดสินใจ	 เช่น	 การโฆษณา	 การ
สื่อสารปากต่อปากจากเพื่อนๆ	 คนรู ้จัก	 ไปรษณีย์ทางตรง	
อินเทอร์เน็ต	เป็นต้น	
	 2.	จดุสมัผสัขณะท�าการซือ้	(Purchase	Touchpoints)	เป็น
จดุสมัผสัแบรนด์ทัง้หมดทีท่�าให้ลกูค้าซือ้แบรนด์ในทีส่ดุ	จดุสมัผสั
แบรนด์เหล่านี้	ได้แก่	บุคลากรที่ท�าหน้าที่เป็นด่านหน้าที่ลูกค้าจะ
เข้ามาติดต่อ	พนักงานขาย	บรรยากาศภายในร้านค้า	เงื่อนไขการ
ช�าระเงิน	การจัดแสดงสินค้าภายในร้าน	เป็นต้น	
	 3.	จุดสัมผัสหลังการซื้อ	(Post-purchase	Touchpoints)	
เป็นจุดสัมผัสแบรนด์ที่เกิดขึ้นภายหลังการขาย	 รวมถึงการใช้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของแบรนด์จริงๆ	ที่เรียกว่า	“ประสบการณ์
จริง”	เพื่อช่วยเสริมแรงในการตัดสินใจซื้อ	จุดสัมผัสที่อยู่ในกลุ่มนี้
ได้แก่	การตดิตัง้สนิค้า	การบรกิารลกูค้า	การรบัประกนั	การส�ารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้า	การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์	เป็นต้น	
	 4.	จุดสัมผัสที่มีอิทธิพล	(Influencing	Touchpoints)	เป็น	
กลุม่ของจดุสมัผสัแบรนด์ทีท่�าให้ลกูค้าหรอืผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเกดิ
ความประทบัใจในแบรนด์ทางอ้อม	เช่น	รายงานประจ�าปี		รายงาน
จากนักวิเคราะห์	จดหมายข่าวภายใน	เป็นต้น	

ภาพที่	1	:	The	Brand	Touchpoint	Wheel
ที่มา:	Davis,	Scott	M.,	Dunn,	Michael.	(2002).	Building	the	Brand-

Driven	Business.	San	Francisco:	Jossey-Bass.	:	60.
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	 จดุสมัผสัแบรนด์ทัง้	4	ประเภทข้างต้น	ดงัภาพที	่1	สามารถ
น�ามาเชือ่มโยงกบัวฏัจกัรของกระบวนการซือ้ของผูบ้รโิภคนบัตัง้แต่
ก่อนการตัดสินใจซื้อ	 ขณะที่ตัดสินใจซื้อ	ภายหลังจากการตัดสิน
ใจซื้อ	รวมถึงการท�าให้ลูกค้าเกิดประสบการณ์ในทิศทางที่ประทับ
ใจทางอ้อม	
	 จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นจึงกล่าวได้ว่า	 การสร้าง
แบรนด์จงึเป็นเรือ่งของการสร้างประสบการณ์อนัเกดิขึน้จากทกุสิง่
ทุกอย่างที่อยู่รายรอบแบรนด์ที่นักสร้างแบรนด์จะต้องออกแบบ
อย่างพถิพีถินัเพือ่เข้าไปสมัผสั	โดยสร้างความตระหนกัรูใ้ห้เกดิขึน้
กับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายและน�ามาซึ่งชื่อเสียงให้กับสินค้าหรือ
บริการนั้นๆ	

สร้างแบรนด์ภายนอกส�าคัญแต่ภายในส�าคัญที่สุด

	 โดยปกตแิล้วถ้ากล่าวถงึการสร้างแบรนด์	นกัธรุกจิและนกั
สร้างแบรนด์ส่วนใหญ่มักให้ความส�าคัญกับการสร้างแบรนด์
ภายนอก	(External	Branding)	มากกว่าการสร้างแบรนด์ภายใน	
(Internal	Branding)	
	 ในการสร้างแบรนด์ภายนอก	มกัใช้กลยทุธ์การสือ่สารการ
ตลาดเชงิบรูณาการ	(Integrated	Marketing	Communications:	
IMC)	การบรหิารความสมัพนัธ์ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	(Stakeholder	
Relationship	Management)	การแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ขององค์การ	(Corporate	Social	Responsibility:	CSR)	 เป็นต้น	
เมื่อการสร้างแบรนด์ถูกขับเคลื่อนออกมาสู่ภายนอกองค์กรจน
กระทั่งไปสัมผัสและสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าเป้าหมาย	 สิ่งที่เกิด
ขึน้กค็อื	ความคาดหวงั	(Expectation)	ทีล่กูค้าจะต้องพบเหน็หรอื
สัมผัสได้เมื่อไปใช้บริการกับแบรนด์นั้นๆ	
	 บ่อยครั้งที่แบรนด์ต่างๆ	 สื่อสารค�ามั่นสัญญาของแบรนด์	
(Brand	Promise)	ผ่านสื่อโฆษณา	รวมถึงจุดสัมผัสแบรนด์ต่างๆ	
ด้วยการบอกว่าพนักงานมีการให้บริการชั้นเลิศ	 หรือสัญญาว่า
พนักงานค�านึงถึงลูกค้าเป็นส�าคัญ	แต่เมื่อลูกค้าไปใช้บริการจริงก็
มิได้ส่งมอบค�ามั่นสัญญาตามที่เคยพูดไว้	 และนั่นก็จะน�ามาซึ่ง
ประสบการณ์ไม่ตรงกับความคาดหวังที่มีต่อแบรนด์	
	 บางครั้งลูกค้าอาจพบแคชเชียร์ของร้านอาหารบางร้านที่
มชีือ่เสยีง	ทอนเงนิด้วยเศษเหรยีญหรอืธนบตัรย่อยๆ	เพือ่คาดหวงั
เงินค่าบริการหรือทิปจากลูกค้า	 แต่การกระท�าเล็กน้อยเช่นนี้อาจ
จะท�าให้ลูกค้าเสียความรู้สึกได้ไม่ยากเลย	
	 บ่อยครั้งเมื่อผู ้บริโภคได้มีโอกาสไปพบการบริการของ
พนักงานของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งที่ไม่ดี	 ไม่น่าประทับใจ	 ก็จะ
เกดิความรูส้กึในทศิทางทีเ่หมารวมต่อแบรนด์นัน้ไม่ด	ีค�าว่า	“เหมา
รวม”	กค็อื	ความรูส้กึว่าแบรนด์นัน้ไม่ดไีปทัง้หมด	แม้ในความเป็น

จรงิแล้วความไม่ดแีละความไม่น่าประทบัใจนัน้เกดิจากคนเพยีงแค่	
“หนึ่ง”คน		และคนหนึ่งคนนี้สามารถสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีให้
เกิดขึ้นกับแบรนด์ได้
	 สถานการณ์ข้างต้นแสดงให้เหน็ว่า	บางแบรนด์อาจจะใส่ใจ
กับลูกค้ามากเกินไป	สร้างแบรนด์ภายนอกมากเกินไป	จนละเลย
บุคคลส�าคัญที่อยู่คู่กับแบรนด์มาตลอด	 นั่นคือ	 “บุคลากรหรือ
พนักงาน”	(Employees)	 ท�าให้บางแบรนด์ลืมสนใจกับการตระ
เตรียมจุดสัมผัสที่เป็นคนของแบรนด์	(People	Touch	Point)		
	 Philip	Kotler	(2003	:	57-60)	ได้กล่าวไว้ว่า	พนักงานของ
บริษัทก็คือธุรกิจของคุณ	 พนักงานมีผลท�าให้บริษัทประสบความ
ส�าเร็จหรือล้มเหลวได้		Hal	Rosenbluth	เจ้าของบริษัทท่องเที่ยว
รายใหญ่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนในแวดวงการตลาด
ด้วยหนังสือ	Customer	Comes	Second	หรือลูกค้ามาเป็นที่สอง	
หรือลูกค้ามาทีหลัง		ส�าหรับคนที่ต้องค�านึงถึงก่อน	หรือมาก่อนก็
คือ	พนักงาน	ถ้าพนักงานต้อนรับของโรงแรม	ท�าสีหน้าบึ้งตึง	บริ
กรแสดงท่าทีเบื่อหน่าย	หรือพนักงานฝ่ายบัญชีไม่ยอมรับโทรศัพท์	
ลูกค้าก็อาจจะจากไปใช้บริการธุรกิจอื่นๆ	แทน		
	 ในปี	2010	Vineet	Nayar	ก็ได้เขียนหนังสือ	Employees	
First,	Customer	Second:	Turning	Conventional	Management	
Upside	Down	นัน่เป็นการแสดงให้เหน็ถงึแนวโน้มของการให้ความ
ส�าคญักบับคุลากรหรอืคนของแบรนด์เช่นกนั		หากผูบ้รหิารแบรนด์
ไม่ต้องการให้แบรนด์เข้าสูภ่าวะล้มเหลว	ต้องให้ความส�าคญัในการ
พัฒนาศักยภาพของแบรนด์ผ่านบุคลากรหรือพนักงาน	 ด้วยการ
สร้างแบรนด์ภายใน	(Internal	Branding)	

สร้างแบรนด์ภายในใส่ ใจคนของแบรนด์ 

	 การสร้างแบรนด์ภายใน	(Internal	Branding)	อาจถกูเรยีก
ด้วยค�าที่แตกต่างกันไป	 อาทิ	 Internal	Marketing,	Employees	
Branding,	Employee	Engagement,	Employee	Relations	
เป็นต้น	 การสร้างแบรนด์ภายในเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการ
ผสานความรู้ทางด้านแบรนด์ร่วมกับความรู้ทางด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้ลงตัว	 ดังนั้นผู้ที่จะมาท�างานด้านทรัพยากร
บคุคลจงึต้องท�าความเข้าใจด้านการสร้างแบรนด์	ในขณะเดยีวกนั
ผู้ที่จะท�างานด้านการสร้างแบรนด์ในรูปแบบของที่ปรึกษาก็ต้องมี
ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเช่นกัน	
	 การสร้างแบรนด์ภายใน	หมายถงึ	ชดุของกระบวนการทาง
กลยทุธ์ทีจ่ะจดัวางแนวทาง	(Alignment)	และให้อ�านาจแก่บคุลากร
ภายใน	 (Empowerment)	 เพื่อที่จะส ่งมอบหรือน�าเสนอ
ประสบการณ์ให้แก่ลูกค้า	(Customer	Experience)	ด้วยแนวทาง
ทีส่มควรและต่อเนือ่ง	ทัง้นีก้ารจะกระท�าให้การสร้างแบรนด์ภายใน
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มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต้องให้ความส�าคัญกับการสื่อสาร
ภายในองค์กร	การฝึกอบรม	การฝึกความเป็นผู้น�า	โปรแกรมการ
ให้รางวัลและเชิดชูคุณงามความดี	 การรับสมัครบุคลากร	 และ
ปัจจัยที่จะท�าให้เกิดความยั่งยืนอื่นๆ	 (MacLaverty,	Nina,	
McQuillan	Patricia,	&	Oddie,	Hugh,	2007	:	3)	หรืออาจกล่าว
ได้ว่าการสร้างแบรนด์ภายในเป็นเรื่องของการน�ากลยุทธ์ของ
แบรนด์มาถ่ายทอดให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่จะน�าไปสู่การสร้าง
วฒันธรรมองค์กร	(Corporate	Culture)	ตลอดไปจนถงึวฒันธรรม
ในการให้บริการ	(Service	Excellence)	(ศิริกุล	เลากัยกุล,	2550	:	
54)	
	 รติ	พันธ์ุทวี,	กนกพร	นิตย์ธีรานนท์,	รุกข์	โสรัตน์,	พรรณิ
ภา	ปรปักษ์ขาม,	ยุพิน	มินซิ่ง	และคเณศวร์	เพิ่มทรัพย์.	(2549,	น.	
40)	 กล่าวไว้ว่า	 สัญญาณแรกที่บ่งบอกว่าแบรนด์ของเราก�าลังมี
ปัญหาก็คือ	การถามจากบุคลากร	พนักงานที่ท�างานในบริษัทของ
แบรนด์นั้นๆ	ว่า	จุดยืนของแบรนด์เราคืออะไร	(What	the	Brand	
Stands	for)	แล้วถ้าค�าตอบที่ได้รับก็คือ	ทุกคนตอบไม่ตรงกันหรือ
ตอบได้บ้างไม่ได้บ้าง	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	Don	Sexton	
(2008	:	208-209)	 ที่กล่าวว่าพนักงานของแบรนด์ทุกคนจะต้อง
เข้าใจว่า	แบรนด์ของเราหมายถงึอะไร	และมคีวามส�าคญัต่อบรษิทั
อย่างไร		ในองค์การที่มีขนาดเล็กอย่างเช่นผู้ประกอบการรายย่อย
สามารถสือ่สารกบัพนกังานแบบส่วนตวัได้	แต่ในองค์การทีม่ขีนาด
ใหญ่อาจจ�าเป็นต้องตระเตรียมสื่อที่เรียกว่า	“คู่มือแบรนด์	(Brand	
Book)”	 ซึ่งจะอธิบายถึงแบรนด์	 ต�าแหน่งหรือจุดยืนของแบรนด์	
และเหตุผลในการสร้างและรักษาแบรนด์จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง
ต่อบริษัท		บริษัทใหญ่ๆ	เช่น	General	Electric	(GE)	Caterpillar	
และ	Harley	Davidson	ล้วนแล้วแต่มีการจัดท�า	คู่มือของแบรนด์
ทั้งสิ้น	
	 ดังนั้น	การท�าให้พนักงานมีความผูกพัน	(Engagement)	
กับแบรนด์จึงมีความส�าคัญไม่น้อย	และความผูกพันไม่ใช่แค่เพียง
ต้องการอยู่กับองค์กรหรือพนักงานรู้สึกดีและพึงพอใจเท่านั้น	 แต่
หมายความรวมถงึการสร้างมลูค่าเพิม่ทางด้านผลงานให้เกดิขึน้กบั
องค์กรด้วยหรือที่เรียกว่า	 ชนะกันทั้งสองฝ่าย	 ทั้งแบรนด์และ
พนกังานเอง		แบรนด์หนึง่ทีเ่ป็นตวัอย่างทีด่สี�าหรบัการสร้างความ
ผูกพันก็คือ	 สตาร์บัคส์ที่ให้ความส�าคัญกับการฝึกอบรมพนักงาน
มากกว่าการโฆษณา	ในขณะเดียวกันสตาร์บัคส์ยังท�าให้พนักงาน
ทกุคนรูส้กึว่า	“ทกุคนเป็นเจ้าของ”	ด้วยการได้รบัหุน้	Option	และ
พยายามจะบรรลภุารกจิเป้าหมายของบรษิทั	ส่วนบรษิทักใ็ห้ความ
ส�าคัญกับการสร้างก�าลังใจ	 รับฟังค�าแนะน�าและความเห็นของ
พนกังานเพือ่น�าไปปรบัปรงุ	สตาร์บคัส์ยงักระตุน้ให้พนกังานค้นหา
ความต้องการของลูกค้าและตอบสนองความต้องการนั้นให้มาก

ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	(สตาร์บัคส์,	2008)	
	 นิตยสาร	Fortune	 ได้ส�ารวจองค์กรที่น่าท�างานด้วยมาก
ที่สุดหรือที่เรียกกว่า	The	Best	Company	to	Work	For	 เป็น			
ประจ�าทุกปี	ส�าหรับปี	2010	บริษัทที่ได้อันดับหนึ่งขององค์กรที่น่า
ท�างานด้วยมากที่สุดก็คือ	บริษัท	SAS	ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทาง
ด้านซอฟต์แวร์และการออกแบบ	Solutions	ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบงานเพื่อให้การตัดสินในการท�างานง่ายขึ้น	SAS	 มีพนักงาน
รวมทั่วโลกอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นกว่าคน	มีอัตราการลาออกโดย
สมัครใจของพนักงานเพียงร้อยละ	2	เท่านั้น	และยิ่งไปกว่านั้นผล
การส�ารวจยังบอกว่าบริษัทมีการจ่ายเงินเดือนในอัตราที่ไม่ได้สูง
มากเมื่อเทียบอัตราการจ่ายกับบริษัทที่น่าท�างานด้วยมากที่สุดทั้ง	
100	อันดับแล้ว	บริษัทอันดับหนึ่งนี้ไม่อยู่ในหนึ่งในเก้าสิบรายด้วย
ซ�้า	แต่สาเหตุที่บริษัทนี้ที่น่าท�างานด้วยมากที่สุดก็เพราะเรื่องของ
การดูแลพนักงานในด้านสวัสดิการต่างๆ	ที่เป็นเลิศ	 ไม่ว่าจะเป็น	
มีการจัดศูนย์ดูแลลูกๆ	ของพนักงานอย่างดีในอัตรา	410	เหรียญ
สหรัฐ	ต่อเดือน	จ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพให้กับพนักงานในอัตรา
ร้อยละ	90	 ให้วันลาป่วยที่ไม่จ�ากัด	 มีศูนย์สุขภาพพนักงานซึ่งมี
หมอ	4	คน	และพยาบาลอีก	10	คน	ดูแลพนักงานยามเจ็บป่วย
โดยไม่คิดค่าบริการกับพนักงาน	 มีศูนย์ออกก�าลังกายบนพื้นที่	
66,000	 ตารางเมตร	 ให้พนักงานได้ออกก�าลังกายโดยไม่มีค่าใช้
จ่ายเช่นกนั	มห้ีองสมดุใหญ่	และมกีารจดักจิกรรม	Summer	Camp	
ให้กับเด็กที่เป็นลูกๆ	 ของพนักงานในบริษัท	(ประคัลภ์	 ปัณฑ-			
พลังกูร,	2553)

จะเป็นอย่างไรถ้าผู้บริหารละเลยการสร้างแบรนด์ภายใน 
	 แบรนด์ที่แข็งแกร่งจะต้องมีความมั่นคงในค�ามั่นสัญญา	
(Brand	Promise)	 มั่นคงในจุดยืน	(Brand	Positioning)	 รวมถึง
มั่นคงในการถ่ายทอดประสบการณ์ของแบรนด์	 หลายๆ	 ครั้งที่	
ลูกค้าจะต้องสื่อสารกับพนักงานด้วยการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้า	 บริการ	 ไปจนถึงการแสดงความไม่พอใจจากข้อผิดพลาด
ของงานบรกิารรวมถงึข้อบกพร่องของสนิค้าทีล่กูค้าซือ้ไป	แต่ผลที่
ได้รับคือ	พนักงานบางคนแสดงอาการเฉยเมย	เพิกเฉย	หรือบาง
คนก็ตื่นตระหนกจนแก้ปัญหาอะไรให้กับลูกค้าไม่ได้เลย	 และนั่น
คือประสบการณ์ไม่พึงปรารถนาที่ลูกค้าไม่ต้องการให้เกิดขึ้น	และ
ไม่ควรให้เกดิขึน้กบัแบรนด์	ดงันัน้	ผูบ้รหิารแบรนด์จงึควรให้ความ
ส�าคญักบัการสร้างแบรนด์ภายในเพราะจะท�าให้บคุลากรเข้าใจตรง
กัน	 และขับเคลื่อนองค์กรหรือแบรนด์ไปในทิศทางเดียวกัน	
(Strategic	Alignment)	รวมถงึมแีนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กบั
ลกูค้า		ลกูค้าบางรายต้องการได้รบัค�าตอบจากการแก้ไขปัญหาใน
ขณะนัน้และไม่ต้องการรอคอยนาน	ผูบ้รหิารแบรนด์จงึควรกระจาย
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อ�านาจการตัดสินใจ	(Empowerment)	 ด้วยการมอบอ�านาจให้
พนักงานสามารถตัดสินใจชดเชยความเสียหายต่อลูกค้าของ
แบรนด์นัน้ได้ทนัท	ีซึง่แบรนด์ไทยส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยเลง็เหน็ความ
ส�าคัญในจุดนี้	 ด้วยเกรงว่าพนักงานจะน�าอ�านาจดังกล่าวไปใช้ใน
ทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับแบรนด์	 แต่ถ้ามองกลับกันถ้าผู้
บริหารแบรนด์	ท�าให้พนักงานเชื่อมั่น	ศรัทธา	ภาคภูมิใจ	ผลที่ได้
รับน่าจะคุ้มค่ากว่า		
	 พจน์	ใจชาญสุขกิจ	(2552	:	30)	ระบุว่า	องค์กรหลายแห่ง
ประสบความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงกับการบริหารแบรนด	์ เพราะมุ่ง
สื่อสารแต่ภายนอกองค์กร	 โดยสื่อสารผ่านสื่อมวลชน	 (Mass	
Media)	กบัลกูค้าและสาธารณชนโดยขาดความใส่ใจทีจ่ะสือ่ความ
ไปยังพนักงาน	 การสร้างแบรนด์จ�าเป็นต้องเริ่มจากการสื่อสาร
ภายในเพือ่สร้างความเข้าใจทีช่ดัเจนตรงกนั	ให้ทกุคนสามารถเล่า
เรื่องแบรนด์ได้เป็นเรื่องเดียวกัน	

ท�าไมจึงต้องสร้างแบรนด์ภายใน 
	 ผูบ้รหิารแบรนด์ยคุใหม่	ควรต้องใส่ใจกบัการสร้างแบรนด์
ภายในด้วยเหตุผลสั้นๆ	 อย่างที่	Don	Sexton	(2008)	 ระบุว่า	
พนักงานของท่านคือหน้าตาของแบรนด์ท่าน	 แต่ถ้าจะกล่าวถึง
เหตุผลในการสร้างแบรนด์ภายในอย่างละเอียดจะประกอบด้วย
	 1.	การสร้างแบรนด์ภายในช่วยสร้างและเพิม่คณุค่าให้กบั
แบรนด์	นอกจากพนกังานจะช่วยท�างานให้กบัแบรนด์โดยตรงแล้ว	
พนกังานจะเป็นตวัขบัเคลือ่นบคุลกิภาพของแบรนด์ให้มคีวามเด่น
ชัดขึ้น	 ทั้งนี้เนื่องจากแบรนด์ที่มีความชัดเจนจะต้องมีบุคลิกภาพ
ของแบรนด์	(Brand	Personality)	ทีม่คีวามสอดคล้องกบัวฒันธรรม
ขององค์กรหรือแบรนด์นั้นๆ	และถ้าแบรนด์นั้นๆ	มีการปลูกฝังให้
พนกังานทกุคนได้เข้าใจ	รูส้กึ	และซมึซบัวฒันธรรมของแบรนด์ได้	
ก็จะน�าไปสู่การสะท้อนวัฒนธรรมผ่านบุคลิกภาพและพฤติกรรม
การให้บริการกับลูกค้าได้อีกด้วย		และนั่นหมายความถึงการเพิ่ม
คุณค่าทางด้านจิตวิทยาให้กับแบรนด์	
	 2.	การสร้างแบรนด์ภายในช่วยถ่ายทอดกลยุทธ์ของ
แบรนด์		กลยทุธ์ของแบรนด์ทีถ่กูก�าหนดหรอืวางแผนไว้จะเป็นจรงิ
ขึ้นมาได้	ก็จ�าเป็นต้องมีการเสริมแรงภายในแบรนด์หรือองค์กรให้
มีความเข้มแข็งผ่านการบริหารความรู้สึกของพนักงานภายในให้
เชือ่มัน่ศรทัธาในแบรนด์		ในขณะเดยีวกนัถ้าหากการสร้างแบรนด์
ภายในมีความเข้มแข็งก็จะน�าไปสู่การสร้างการรับรู ้กับบุคคล
ภายนอกว่าแบรนด์นีด้แูลพนกังานด	ีกจ็ะน�ามาซึง่ชือ่เสยีงและท�าให้
บคุคลภายนอกทีม่คีวามรูค้วามสามารถอยากจะเข้ามาร่วมงานกบั
แบรนด์ของเรา	(MacLaverty,	Nina,	et	al.,	2007	:	2)

	 3.	การสร้างแบรนด์ภายในเป็นกระบวนการส่งเสริม
สนับสนุนในการมอบหรือให้อ�านาจแก่พนักงาน	(Empowerment)	
การสร้างประสบการณ์ทีด่ใีห้กบัแบรนด์และท�าให้แบรนด์มทีศิทาง
ที่ชัดเจนนั้นผู้บริหารแบรนด์จะต้องเปิดโอกาสให้พนักงานรู้และ
เข้าใจว่าควรตัดสินใจอย่างไร	 หรือจะแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
อย่างไรให้กับลูกค้าที่มีปัญหา	 เช่น	 สายการบินบางแห่งมีการ
ก�าหนดให้พนกังานแต่ละระดบัมอี�านาจในการอนมุตัแินวทางแก้ไข
ปัญหาให้กบัลกูค้าอนัเกดิจากความผดิพลาดในการบรกิารของสาย
การบินเอง	เช่น	เมื่อความผิดพลาดโดยกระเป๋าเดินทางของลูกค้า
ถูกล�าเลียงขึ้นเครื่องบินผิดล�า	พนักงานอาจจะตัดสินใจแก้ปัญหา
และยับยั้งไม่ให้ลูกค้าเกิดประสบการณ์ที่เลวร้าย	เป็นต้น	
	 4.	การสร้างแบรนด์ภายในช่วยท�าให้ลกูค้ามปีระสบการณ์
ต่อแบรนด์ในทิศทางที่สม�่าเสมอในทุกๆ	 จุดสัมผัสแบรนด์	 อาทิ	
การโฆษณา	 การส่งเสริมการขาย	 การจัดกิจกรรม	 แต่จุดสัมผัส
แบรนด์ทีเ่กีย่วข้องกบั	“คน”	อาจเป็นจดุสมัผสัทีย่ากต่อการควบคมุ
เพราะมเีรือ่งของอารมณ์	ความรูส้กึ	ดงันัน้แบรนด์แต่ละแบรนด์จงึ
ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการมีรูปแบบที่ชัดเจนให้
พนักงานปฏิบัติ	หลายๆ	แบรนด์ฝึกอบรมให้พนักงานทักทายกับ
ลูกค้าด้วยข้อความหรือประโยคเดิมๆ	 ประสบการณ์เช่นนี้อาจมี
ความแปลกใหม่หวือหวาในครั้งแรกที่พบเจอ	 แต่จะกลายสภาพ
เป็นประสบการณ์ซ�้าซากหากลูกค้ามาใช้บริการบ่อยๆ	 	 ผู้ที่ท�า
หน้าที่ในการสร้างแบรนด์ภายในจึงไม่ควรปลูกฝังให้พนักงาน
สือ่สารกบัลกูค้าด้วยข้อความแบบแผน	เพราะจะท�าให้พนกังานไม่
ผิดอะไรกับหุ่นยนต์	ซึ่งไม่มีชีวิตชีวา	แต่ควรจะท�าความเข้าใจกับ
พนกังานถงึเหตผุลทีพ่นกังานจะต้องมกีารพดูคยุ	ทกัทายหรอืแสดง
พฤตกิรรมต่างๆ	กบัลกูค้าและท�าให้พนกังานมคีวามเป็นธรรมชาติ
ในการสือ่สารกบัลกูค้า	เช่น	กรณขีองแบรนด์เอม็เคสกุี้	ทีม่กีารเปิด
เพลงในบางช่วงเวลาและให้พนักงานเต้นประกอบเพลง	 ก็ต้อง
สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงเหตุผลของการท�าเช่นนั้น
	 5.	การสร้างแบรนด์ภายในมักจะมีบทบาทส�าคัญเมื่อ
แบรนด์หรือองค์กรมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่	 ทิศทางหรือ
นโยบายการบรหิารองค์การใหม่	การปลกูฝังวฒันธรรมของแบรนด์	
รวมถงึการรแีบรนด์ดิง้	(Rebranding)	เมือ่ใดกต็ามทีแ่บรนด์ต่างๆ
มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์ใหม่	 มักจะนิยมเปลี่ยน
เครื่องหมายการค้าหรือตราสญัลกัษณ์ใหม	่หรอืเปลีย่นเครื่องแบบ
พนกังานใหม่	ทัง้นีเ้นือ่งจากเป็นสิง่ทีจ่บัต้องและเหน็ได้ชดัเจนหรอื
มคีวามเป็นรปูธรรม	อย่างไรกต็ามต้องไม่ลมืทีจ่ะเปลีย่นวธิกีารคดิ	
วิธีการท�างานของพนักงานภายในด้วย	อย่างกรณีของแบรนด์เคที
ซี	ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่มีเครื่องแบบให้พนักงานแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ที่
นัง่ประจ�าเคาน์เตอร์กส็ามารถแต่งตวัแบบใดกไ็ด้แตกต่างจากธรุกจิ
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การเงินทั่วไป		ดุสิต	รัชตะเศรษฐนันท์		กล่าวว่า	“เราไม่ได้อยาก
ไปกะเกณฑ์ว่าอะไรใส่ได้อะไรใส่ไม่ได้	 เพราะเราอยากให้เขาท�า
อะไรได้เต็มที่	 และเราก็เชื่อในพนักงานที่เราคัดสรรมาแล้ว	 โดย
ข้อดีของการเปิดกว้างให้พนักงานได้แต่งตัวเต็มที่	หนึ่งก็คือท�าให้
เขามั่นใจซึ่งก็จะส่งผลดีต่องานด้วยในทางอ้อมและสร้างภาพ
ลักษณ์ที่ดี	 เสริมความเป็นองค์กรทันสมัยให้กับเคทีซีอีกด้วย”		
(“มั่นๆ	ใส่ขาสั้น”,	2553	:	7)
	 6.	บุคลากรสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ได้ตลอด
เวลา	 ในทุกที่	 ทุกเวลา	 ดังนั้นการสร้างแบรนด์ภายในจึงมีความ
จ�าเป็นส�าหรับทุกๆ	แบรนด์	
	 7.	การสร้างแบรนด์ภายในมคีวามจ�าเป็นเมือ่แบรนด์นัน้ๆ	
ต้องการมุ่งเน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	หรือ	Customer	
Relationship	Management:	CRM	และจะต้องให้ทกุฝ่ายตระหนกั
ถึงการสร้างความสัมพันธ์ผ่านการสื่อสารกับลูกค้าและมุ่งเน้น
ประสบการณ์ที่ดี	
	 8.	 เป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน	 หลายๆ	
แบรนด์พยายามมุ ่งเน้นความได้เปรียบทางการแข่งขันด้าน
คุณสมบัติ	หน้าที่ของผลิตภัณฑ์	(Functional	Benefit)	แต่สิ่งดัง
กล่าวอาจถูกลอกเลียนแบบได้ในเร็ววัน	 การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันผ่านพนักงานน่าจะเป็นสิ่งที่มีความยั่งยืนยาวนาน
และยากต่อการเลียนแบบ

สร้างแบรนด์ภายในอย่างไร 
	 หลายๆ	 แบรนด์มักมุ่งการสร้างแบรนด์ภายในไปที่การ
สื่อสารภายในองค์กร	(Internal	Communication)	 แต่ในความ	
เป็นจริงแล้วเรื่องของการสร้างแบรนด์ภายในมีกลไกขับเคลื่อน
มากกว่านั้น	ผู้เขียนขอสรุปวิธีการสร้างแบรนด์ภายในไว้ดังนี้	
	 1.	การสื่อสารภายใน	 (Internal	Communications)	
บคุลากรภายในควรได้รบัรูเ้รือ่งราวต่างๆ	เกีย่วกบัแบรนด์ก่อน	เพือ่
ให้เป็นกระบอกเสยีงให้กบัแบรนด์ของเรา	เป้าหมายของการสือ่สาร
ภายใน	คอื	การสร้างความเข้าใจอย่างแท้จรงิและขอความร่วมมอื
มากกว่าการบอกให้ปฏิบัติโดยไม่ทราบถึงที่มา	หลายๆ	ครั้งฝ่าย
สื่อสารการตลาดเผยแพร่ชิ้นงานโฆษณาไปยังลูกค้า	โดยพนักงาน
ภายในทราบพร้อมๆ	 กับลูกค้า	 นั่นเท่ากับว่าแบรนด์นี้ขาดการ
สื่อสารภายใน	 การสื่อสารภายในกับพนักงานทุกระดับอาจท�าได้
หลากหลายวธิ	ีเช่น	จดหมายข่าวถงึพนกังาน		การประชมุพนกังาน		
ข่าวสารจากประธานบริษัท	 วิดีโอน�าเสนอการสาธิตการใช้
ผลิตภัณฑ์	 การบอกเล่าเรื่องราว	 สื่อโฆษณาที่จะเผยแพร่	 บาง
องค์กรก็อาจน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารภายในองค์กร	
เช่น	ทพีไีอ		ลดอปุสรรคในการเชือ่มต่อระหว่างพนกังานในองค์กร

ด้วย	Blackberry	ท�าให้พนกังานระดบัต่างๆ	สามารถตดิต่อสือ่สาร
ถึงกันได้อย่างไร้ขอบเขตและรวดเร็วทั้งผ่านระบบ	Blackberry	
Messenger	และลักษณะของการบรอดแคสต์	(“พนักงานทีพีไอใช้
บีบี”,	2553	:	8)	 	 หรือแบรนด์นกแอร์	 ก็มีระบบการสื่อสารผ่าน	
Intranet	 Internal	Webboard	 พนักงานพูดคุยข้อสงสัยและข้อ
เสนอแนะต่างๆ	โดยมี	Moderator	เป็นผู้ตอบและสรรหาค�าตอบ
มาให้		CEO	พูดคุยกับพนักงานโดยตรงแบบพี่น้องและเพื่อนผ่าน	
Hi5	เป็นต้น	(สีห์พันธ์		ชุมสาย	ณ	อยุธยา,	2551	:	15-16)
	 2.	การสนับสนุนด้านการฝึกอบรม	(Training	Support)	
เป็นการฝึกอบรมพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่ได้รับมอบ
หมาย	อาท	ิศลิปะในการแก้ปัญหาในงานบรกิาร	การบรหิารจดัการ
ข้อร้องเรียน		ศิลปะการสื่อสาร	พร้อมฝึกอบรมให้กับพนักงานทั้ง
ด้านการคดิและเข้าใจเรือ่งของแบรนด์แบบ	360	องศา	เข้าใจว่าการ
กระท�าของเขามีผลต่อภาพลักษณ์แบรนด์	 เข้าใจในบทบาทและ
ความส�าคัญของตนเองในฐานะทูตของแบรนด ์	 (Brand	
Ambassador)	ดังที่	ศิริกุล	เลากัยกุล	(2550	:	110)		ได้กล่าวไว้
ว่า	 “คนคือทูตที่ส�าคัญที่สุดของแบรนด์	 พนักงานของเราจะเป็น
ผูน้�าเราไปสูเ่ป้าหมาย	สูช่ือ่เสยีงทีเ่ราต้องการได้อย่างมัน่คงกว่าใคร”
	 3.	ก า รสนั บ สนุ น จ ากฝ ่ า ยบ ริ ห า ร ขอ งอ งค ์ ก า ร	
(Management	Support)	แบรนด์ที่จะประสบความส�าเร็จได้ต้อง
ได้รบัการเอาใจใส่จากผูบ้รหิาร	ผูบ้รหิารจะต้องมทีศันคตทิีถ่กูต้อง
นั่นคือการเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากร	 มองพนักงานว่าเป็นผู้
ที่จะร่วมสร้างองค์กรให้เติบโตไปด้วยกัน		เสรี	วงษ์มณฑา		(2551,	
:	1)	ได้กล่าวถึง	สามเหลี่ยมชีวิตพิชิตความสมดุล	หรือ	Triangle	
of	Life	ไว้ว่าคนเราจะมคีวามสขุในการท�างานต้องพร้อมทีจ่ะสร้าง
สมดุลในชีวิตส่วนตัว	 ชีวิตการท�างาน	 และชีวิตครอบครัวของ
พนักงาน	 ดังภาพที่	 2	 สมดุลในชีวิตจะเกิดขึ้นได้ถ้างานของ
พนักงานไม่กระทบอีกสองส่วนของชีวิต	ฝ่ายบริหารคงไม่สามารถ
เข้าไปยุง่เกีย่วกบัชวีติครอบครวัและชวีติส่วนตวัของพนกังานแต่ละ
คนได้	แต่สามารถน�าชวีติส่วนตวัและงานเข้ามาสร้างสมดลุร่วมกนั
ได้	 	 และอาจน�าบางส่วนของครอบครัวเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
งานได้เช่นกัน	
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ภาพที่	2	:	สามเหลี่ยมชีวิตพิชิตความสมดุล	(Triangle	of	Life)		
ที่มา	:	เสรี	วงษ์มณฑา.	(2551).	เอกสารประกอบการบรรยาย	สอนอย่างไร
ให้มคีวามสขุ.	การสมัมนาคณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ ประจ�า
ปีการศึกษา 2550.	ปทุมธานี:	คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

	 ดแีทค	จดัเป็นแบรนด์หนึง่ทีพ่ยายามมุง่เน้นการสร้างสมดลุ
ในชีวิตทุกด้านให้กับพนักงานแต่ละคนผ่านการสร้างความรู้สึกดี
กับคนภายในเพราะเชื่อว่า	ก่อนที่จะท�าให้ลูกค้าภายนอกรู้สึกดีได้
นั้น	พนักงานภายในต้องรู้สึกดีก่อน	ดีแทคมีการออกแบบสถานที่
ท�างานโดยเชื่อว่า	 การท�างานไม่ได้จ�ากัดอยู่ที่โต๊ะท�างานเท่านั้น	
ภายในที่ท�างานของดีแทคพนักงานทุกคนสามารถท�างานได้ไม่ว่า
จะอยู่ในพื้นที่ใดในส�านักงาน	 	 โต๊ะและเก้าอี้ภายในส�านักงานได้
รับการออกแบบให้สอดรับกับพฤติกรรมการนั่ง	 ดีแทคเชื่อว่าเมื่อ
พนกังานท�างานหนกั	กค็วรจะสร้างสมดลุให้ได้พกัผ่อนมาก	ดแีทค
ได้จัดสรรชั้นส�าหรับการสันทนาการ	พักผ่อน	(Fun	Floor)	มีพื้นที่
พกัผ่อนกลางแจ้งภายนอกอาคาร	พืน้ทีส่�าหรบัเล่นเกมตู	้เล่นดนตรี	
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สุขภาพให้พนักงานได้ออกก�าลังกาย	มีบริการ
ลู่วิ่ง	ฟิตเนส	 โยคะ	แอโรบิค	นอกจากนี้ดีแทคได้ใส่ใจครอบครัว
ของพนักงานด้วยการจัดพื้นที่ส�าหรับเด็กเล็ก	 รวมถึงการจัดให้มี
พื้นที่ส�าหรับค้นหาไอเดียใหม่ๆ	อย่างเช่น	ห้องสมุด	และพื้นที่จัด
กจิกรรมภายในเพือ่สร้างวฒันธรรมองค์กร	จากทีก่ล่าวมาแสดงให้
เห็นว่า	 ดีแทคพยายามจัดสมดุลในชีวิตของพนักงานโดยการน�า
ชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตการ
ท�างาน	
	 เคทซี	ีกย็งัเป็นอกีแบรนด์หนึง่ทีใ่ห้ความส�าคญัต่อการสร้าง
สมดลุในชวีติและมคีวามพยายามในการท�าให้พนกังานรูส้กึมคีวาม
สุขและสนุกในการท�างาน	จนได้รับรางวัล	Happy	Workplace	ปี	

พ.ศ.	2552		จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	
หรือ	สสส.	
	 4.	กิจกรรมการตลาดภายใน	 (Internal	Marketing	
Activities)	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	หรือบางแบรนด์อาจจะมีการตั้ง
ฝ่ายพนกังานสมัพนัธ์	(Employee	Relations)	ขึน้มาเพือ่สร้างความ
สมัพนัธ์ภายในให้เกดิขึน้กบัองค์กร	ฝ่ายดงักล่าวจะท�าหน้าทีใ่นการ
คิดสร้างสรรค์กิจกรรมการตลาดภายใน	 โดยมีเป้าหมายเพื่อน�า
กิจกรรมมาขับเคลื่อนการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร	 สร้างความ	
สัมพันธ์ระหว่างพนักงาน	การท�างานเป็นทีม	การสร้างความรู้สึก
จงรักภักดีต่อองค์กร		ในขณะเดียวกันอาจรวมถึงกิจกรรมกระตุ้น
ให้พนักงานเกิดความเข้าใจในการตลาด	 แบรนด์และภาพลักษณ์
องค์กร	 ตัวอย่างเช่น	 แบรนด์เคทีซี	 มีฝ่ายแรงงานสัมพันธ์	
(Employee	Relations)	หรือในองค์กรเรียกว่า	ผู้จัดการความสนุก	
(Fun	Manager)	มีหน้าที่ในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ	เพื่อให้
พนักงานทุกคนของเคทีซีมีความสุข	 กิจกรรมที่เลือกมาท�าเป็นไป
ตามบุคลิกของเคทีซี	 ที่ประกอบด้วย	5	 ส่วน	 คือ	Professional,	
Modern,	Dynamic,	Simple	และ	Fun	เพือ่เป็นการปลกุให้พนกังาน
มจีติใจเบกิบาน		ด้วยการให้ความรูเ้กีย่วกบัการพฒันาบคุลกิภาพ
จากสไตล์ลิสต์	 ที่ผสมผสานกับความสนุกสนานเข้าไปด้วย	 นอก
จากนี้เคทีซียังมีการจัดกิจกรรมยามว่างเพื่อเสริมทักษะที่ไม่ได้ใช้
เงนิมากมาย		เช่น	การสอนท�าเค้กชอ็กโกแลต	การจดัดอกไม้	ถ่าย
ภาพ	ศิลปะการป้องกันตัว	Mind	Map		เป็นต้น	นอกจากนี้ยังมี
กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบังานโดยตรง	เช่น	มารยาทในการใช้โทรศพัท์	
เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ		ความรู้เกี่ยวกับบัตรเครดิต	เป็นต้น	
(“Knowledge	Sharing	สไตล์เคทีซี”,	2553	:	E1)
	 ฝ่ายการตลาดอาจใช้กลไกของกิจกรรมการตลาดภายใน	
ในการทดสอบแนวความคดิและการตลาดขององค์กรกบัพนกังาน
ภายในก่อนน�าไปด�าเนนิการจรงิกบักลุม่เป้าหมายภายนอก	เพราะ
ในความเป็นจรงิแล้ว	พนกังานภายในกม็บีทบาทเป็นลกูค้าด้วยเช่น
กัน	
	 5.	การให้รางวัลและการยกย่องในผลงาน	(Reward	&	
Recognition)	บางครัง้รางวลัรวมถงึการได้รบัการยกย่องกถ็อืเป็น
แรงจงูใจอกีประการหนึง่ทีข่าดไม่ได้ส�าหรบัการสร้างแบรนด์ภายใน	
เช่น	สายการบิน	Continental	Airline	ให้รางวัลแก่พนักงานด้วย
โบนัสเงินสดในแต่ละเดือน	เพื่อเป็นแรงกระตุ้นอีกทางหนึ่ง
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หลักการ 6 ประการส�าหรับการสร้างแบรนด์ภายใน 

	 Scott	M.	Davis	(อ้างถึงใน	Kevin	Lane	Keller,	2008	:	
338-339)	ผูเ้ชีย่วชาญทางด้านการสร้างแบรนด์	ได้แนะน�าหลกัการ
ของการสร้างแบรนด์ภายใน	ดังนี้
	 1.	ท�าให้สอดคล้องสัมพันธ์กับความหมายหรือจุดยืนของ
แบรนด์	 ตรวจสอบว่าพนักงานทุกคนมีความเข้าใจในจุดยืนของ
แบรนด์รวมถงึการตรวจสอบว่า	พนกังานสามารถจะถ่ายทอดความ
หมายของแบรนด์ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้หรือไม่	เช่น	แบรนด์ห้าง	
Nordstrom	ซึง่เป็นห้างทีผู่ค้นเชือ่มัน่ในการบรกิารชัน้ยอด	ได้มอบ
อ�านาจให้กบัพนกังานขายสามารถตดัสนิใจในการเปลีย่นสนิค้าโดย
ไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการ			
	 โจเซฟ	มิเชลลี	(2550	:	47)	ได้กล่าวถึงความพยายามใน
การท�าให้พนักงานของสตาร์บัคส์ซึมซับในความเป็นแบรนด์นี้ว่า	
“ในบทความส�าหรบัแบงค์สตอ็กส์ดอทคอม	ของทอม	บราวน์	เดวดิ	
เอ็ม	 มาร์ติน	 หัวหน้าที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรมของเอ็นซีบีเอส	 ผู้น�า
แห่งอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ส�าหรับธนาคารรายย่อยทั่วโลก	 ได้
กล่าวว่า	หนังสือผ้ากันเปื้อนสีเขียว	ที่มาคู่กับ	ห้าวิถีทางแห่งการ
เป็นของสตาร์บคัส์เป็นสิง่ทีร่วบรวมปรชัญาแกนหลกัของสตาร์บคัส์
ทั้งหมดไว้อย่างแท้จริง	ตั้งแต่ปกหน้าไปจนถึงปกหลัง	อาจใช้เวลา
อ่านแค่ห้านาท	ีและนัน่คอืการอ่านแบบทีค่ณุพกัจบิกาแฟสองสาม
ครั้ง	ลองคิดดู	สาระในหนังสือก็คือการที่บริษัทก�าลังท�าการตลาด
กบัพนกังานของบรษิทั	ให้เหน็ความส�าคญัของหลกัการและปรชัญา
ที่เขียนไว้ในหนังสือ	เดวิดเขียนไว้ว่า	ผู้น�าสตาร์บัคส์ได้สอดใส่การ
มองโลกในแง่ดไีว้ในหนงัสอื	แทนทีจ่ะใส่ข้อความทีเ่ตม็ไปด้วยราย
ละเอียดหยุมหยิม	และข้อแนะน�าแนวทางปฏิบัติอย่างตายตัว	เขา
กลับใช้วิธีการให้แนวทางการสร้างสภาพแวดล้อมของที่ท�างาน
อย่างที่พวกเขาอยากจะให้เป็นแนวทางในการให้บริการลูกค้าใน
แบบที่จะกลายเป็นต�านานอย่างที่พวกเขาต้องการให้เกิด”
	 	2.	การสร้างให้แบรนด์เข้าถงึง่าย		ถ้าต้องการให้พนกังาน
ระลึกถึงแบรนด์อย่างสม�่าเสมอ	 ผู้บริหารแบรนด์จะต้องท�าให้
พนักงานเข้าถึงข้อมูล	 และทราบว่าพวกเขาสามารถค้นหาความรู้
เกี่ยวกับแบรนด์เพื่อตอบค�าถามหรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องได้จากที่
ใด	เช่น	บางบริษัทจัดท�า	The	Branding	Zone	ในระบบ	Intranet	
ภายในบริษัท	 เพื่อให้พนักงานง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
แบรนด์	การตลาดและโปรแกรมการโฆษณา	นอกจากนี้อาจมีวีดิ
ทัศน์สั้นๆ	เพื่อบอกเล่าหรืออธิบายเกี่ยวกับจุดยืนของแบรนด์	
	 3.	การเสริมสร้างสนับสนุนแบรนด์อย่างต่อเนื่อง	 ฝ่าย
บริหารจะต้องสนับสนุนเรื่องของการสร้างความหมายและเน้นย�า้
ความหมายของแบรนด์ให้เกิดขึ้นกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
มากกว่าเพยีงแค่การสร้างแบรนด์ภายในในเบือ้งต้น	ด้วยการเข้าไป

อยู่ในชีวิตการท�างานของพนักงาน	การสันทนาการของบริษัทและ
ท�าให้เป็นประเด็นหลัก	(Theme)	เดียวกัน	เช่น	นอกจากแบรนด์	
AACP	จะสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายภายนอกภายใต้ประเด็น
หลักที่ว่า	“เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต”	ทาง	AACP	ก็สร้างและเน้น
ย�้าความหมายของความคิดดังกล่าวกับพนักงานภายในด้วยการ
สร้างบรรยากาศภายในสถานที่ท�างานด้วย	 หรือแบรนด์ดีแทค
ถ่ายทอดแนวคิด	Feel	Goood	ไปยังพนักงานของดีแทคก่อนที่จะ
สร้างแบรนด์สู่ภายนอก	ท�าให้พนักงานทุกคนของดีแทคเชื่อมั่นใน
ความรู้สึกดี	เป็นต้น	
	 4.	การให้ความรูเ้กีย่วกบัแบรนด์ผ่านโปรแกรมต่างๆ	อย่าง
ต่อเนื่อง	 การปลูกฝังให้พนักงานใหม่ยึดมั่นและเชื่อมั่นใน
วฒันธรรมทีเ่กีย่วข้องกบัแบรนด์	การจดัอบรมเพือ่สร้างแรงบนัดาล
ใจและให้ข้อมลูเกีย่วกบัแบรนด์กบัพนกังานใหม่	เช่น		Ritz	Carlton	
Hotel	มัน่ใจว่าพนกังานแต่ละคนทีเ่ข้าอบรมในหลกัสตูร	มาตรฐาน
ทองค�า	“The	Gold	Standard”	จะได้รับหลักการในการปรับปรุง
งานด้านการบรกิารและสามารถสร้างความพงึพอใจให้ลกูค้าอย่าง
สูงสุด		ในมาตรฐานทองค�าจะมีข้อบัญญัติหรือ	“The		Credo		3	
ข้อ	ประกอบด้วย	ข้อ	1	Ritz-Carlton	มีเป้าหมายสูงสุดคือ	การ
เอาใจใส่อย่างจริงใจและความสะดวกสบายของลูกค้า	ข้อ	2	 เรา
ยึดมั่นสัญญาว่าจะให้บริการและสิ่งอ�านวยความสะดวกดีที่สุดแก่
ลูกค้าของเรา	 	 ผู้ซึ่งจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศอบอุ่นและผ่อน
คลายเสมอ	 	ข้อ	3	Ritz-Carlton	คือประสบการณ์แห่งความสุข
และสร้างชวีติชวีา	เราสนองความต้องการของลกูค้าโดยไม่ต้องเอ่ย
ปากขอเลยทีเดียว”		(“Gold	Standards”,	n.d.)	โดยพนักงานทุก
คนต้องพกบัตรใบนี้ติดตัวเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบ
พนกังาน	ข้อความในบตัรใบนีจ้ะเป็นสิง่ทีพ่นกังานใช้อ้างองิในการ
ปฏบิตัหิน้าทีแ่ต่ละวนั	และยงัเป็นสิง่ทีพ่นกังานแบ่งปันให้กบัลกูค้า
ของโรงแรมได้ด้วย		
	 5.	การให้รางวลัแก่พฤตกิรรมทีม่คีวามสอดคล้องกบัความ
เป็นแบรนด์	 การให้รางวัล	 หรือจัดให้มีสิ่งกระตุ้นจูงใจแสดงถึง
ความจริงจังของแบรนด์	 โดยผู้บริหารแบรนด์จะต้องสร้างรูปแบบ	
เงื่อนไขของการให้รางวัลหรือสิ่งตอบแทนที่สอดคล้องกับแบรนด์	
เช่น	ให้รางวลัพนกังานดเีด่นประจ�าเดอืนแก่บคุลากรทีม่พีฤตกิรรม
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์แบรนด์หรือเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้	
	 6.	การก�าหนดแนวทางในการรับพนักงานใหม่ให้มีความ
สอดคล้องกับแบรนด์		ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายการตลาดจะ
ต้องท�างานร่วมกันในการพัฒนาเกณฑ์และกระบวนการในการคัด
สรรบุคลากร	 เพื่อมั่นใจได้ว่าได้คนที่เหมาะสมกับแบรนด์และ
วัฒนธรรมองค์กร	
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บทสรุป 
	 การสร้างแบรนด์ภายในจึงนับเป็นกลไกขับเคลื่อนในการ
สร้างประสบการณ์ให้กับแบรนด	์ อีกทั้งท�าให้แบรนด์นั้นมีชีวิตขึ้น
มามากกว่าความเป็นสนิค้าทีไ่ม่มชีวีติ	ผูบ้รหิารแบรนด์จงึควรดแูล	
ใส่ใจ	 ส่งเสริมสนับสนุนและเชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงานก่อน	
เมือ่พนกังานทกุคนได้รบัการดแูลแบบรอบด้านจากฝ่ายบรหิารหรอื

เจ้าของธรุกจิ	รวมถงึการทีผู่บ้รหิารแบรนด์เข้ามามส่ีวนรกัษาสมดลุ
ในชีวิตด้านต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นชีวิตการท�างาน	ชีวิตส่วนตัว	และ
ชีวิตครอบครัวให้มีความสมบูรณ์พร้อม	 ก็จะเป็นการเสริมแรงให้
พนกังานเชือ่มัน่	ศรทัธา	รูส้กึดกีบัแบรนด์	ในท้ายทีส่ดุแล้วพนกังาน
เหล่านี้ก็จะท�าหน้าที่เป็นทูตของแบรนด์ที่จะคอยขับเคลื่อนให้
แบรนด์ประสบความส�าเร็จได้ไม่ยาก
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