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EXPERT 
COMMUNICATIONS

Corporate Identity Structure 

        โครงสร้างเอกลักษณ์  ประกอบด้วย 2 ส่วนที่ส�าคัญ  
Core Identity 
 แก่นของเอกลกัษณ์ แสดงถึงใจความ หรอืสาระหลกัของแบรนด์
โดยแก่นจะประกอบไปด้วยส่วนทีท่�าให้แบรนด์มคีวามชดัเจน และมคีณุค่า
เท่าหน้าที ่เป็นเสาหลกัทีเ่อาไว้ยึดถือ ไว้ควบคู่กับการบรหิารจดัการองค์กร
ซึ่งมีระยะเวลาที่ยาวนาน    

Extended Identity 
 ส่วนขยายเอกลักษณ์ เป็นสีสันหรือส่วนประกอบท่ีช่วยขยาย
ความสะท้อนให้เห็นจดุยืน รปูแบบ ลกัษณะเฉพาะตวัทีม่คีวามโดดเด่น
ยิ่งขึ้น บ่งบอกถึงความเป็นองค์กร แบรนด์ องค์ประกอบขององค์กร 
รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ด้วย ที่อาจเป็นระยะเวลาสั้นๆ หรือสร้างให้
เกิดความน่าสนใจช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

Ci : Corporate 
Identity Communications                                                    

สื่อสารเอกลักษณ์องค์กรให้โดดเด่น กว่าใครๆ การแข่งขัน 

 ในบรรดาทรัพย์สินที่มองไม่เห็น แต่มีคุณค่าหรือเป็นสินทรัพย์ที่ส�าคัญของ
แต่ละองค์กร ที่ก่อให้เกิดความนิยมชมชอบ การเป็นที่รู้จัก คุ้นเคย ต่อแบรนด์ 
การยอมรับในภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งในทางวิชาการได้ก�าหนดกรอบแนวคิด 
ของชื่อเสียงองค์กร เชื่อมโยงกับ 4 ประเด็นส�าคัญ ได้แก่เอกลักษณ์องค์กร 
(Corporate Identity) ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) ชือ่เสยีงองค์กร
(Corporate Reputation) และทนุทางช่ือเสียง (Reputation Capital)  

พื้นฐาน ของการสร้าง สื่อสารเอกลักษณ์องค์กร
 เอกลกัษณ์องค์กร (Corporate Identity) นับว่าเป็นสิง่ท่ีก่อให้เกิด
ความคุน้เคย มคีวามรูจ้กั มกัคุน้ ความสามารถจดจ�าได้ และจะพัฒนา
ไปสู่ภาพลักษณ์องค์กร  ชื่อเสียงองค์กร และทุนทางชื่อเสียง ในที่สุด   
ซึง่ต่างมคีวามสมัพันธ์สอดคล้องกันกับแนวคดิหลกั เป็นความสมัพันธ์
ระหว่างแบรนด์กับกลุม่เป้าหมาย จะท�าหน้าท่ี ภายใต้พ้ืนฐาน 3 ขัน้ตอนหลกั
ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 
 Awareness การสร้างให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความการ
ตระหนกัรู ้ถึงลกัษณะโดยทัว่ไปของแบรนด์  เป็นการให้ความถึง เรือ่งราว
ชื่อเสียงของแบรนด์ ในเบื้องต้น การรู้จัก จดจ�า สื่อ สัญลักษณ์ ข้อมูล
ทีเ่ก่ียวข้องทีบ่่งชีว่้ามาจากแบรนด์ใดแบรนด์หน่ึง แต่มไิด้มกีารพิจารณา
ตดัสนิใจ อย่างไรต่อแบรนด์ นอกจากการจดจ�าได้เมือ่เห็น สมัผสั หรอื
การรับสาร ด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม นั่นคือ ภาพลักษณ์และการรับรู้

ขั้นตอนที่ 2 
 Assessment เป็นขั้นตอนการก่อให้เกิดการประเมินนิยาม
ความหมาย สถานภาพขององค์กร ตัดสินใจ ประเมินคุณลักษณะ
ที่เก่ียวเนื่อง ให้ความสนใจต่อการตีความ ในการตัดสินใจ เชื่อถือ 
มคีวามคาดหวงัทีจ่ะท�าให้เกิดความพึงพอใจ  แสดงออกผ่านพฤตกิรรม
ที่ต้องการ หรือวิพากษ์ วิจารณ์แสดงความคิดเห็น

ขั้นตอนที ่3 
 Value เป็นข้ันสดุท้ายของความรูส้กึทีม่ต่ีอเอกลกัษณ์ของแบรนด์
นัน้คอื การท�าให้กลุม่เป้าหมาย หรอืผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี เหน็ว่าเอกลกัษณ์
องค์กรเป็นสิง่ทีม่คีณุค่า   ก่อให้เกิดความผกูพันระยะยาวด้วยความชืน่ชม
มส่ีวนร่วม ภาคภูมใิจ การต่อยอดขยายผล เป็นการให้ความส�าคญัต่อ
ความหมายของสื่อน้ันๆ ว่ามีความสัมพันธ์ ส่งผลกับชื่อเสียงองค์กร 
ตอกย�า้แสดงถึงการเป็นสิง่ทีม่ค่ีา กระทัง่เชือ่มโยงทางธุรกิจจนเป็นมลูค่า
หรือเป็นสินทรัพย์ ขององค์กร และผู้เกี่ยวข้อง ในที่สุด
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ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ www.drphot.com   ” 
นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ 
ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ในด้านการบริหาร
ยุทธศาสตร์ สือ่สารการตลาด 
แบรนด์ ภาพลกัษณ์ขององค์กรจนถึงระดบัชาติ 
ผูบ้รรยายในระดบัปริญญาโท-เอก 
ให้กับมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ 
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงาน 
กับต�าแหน่งที่หลากหลาย
ทั้งด้านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม 
รวมถึงการเป็นนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย 

Corporate Identity: Ci
เอกลักษณ์องค์กร  
 คอืสิง่ทีอ่งค์กรมอียู ่ หรือได้ก�าหนดข้ึนสร้างขึ้นเพื่อให้เป็น
สิง่ช้ีเฉพาะของตวัเองสือ่สารแสดงออกให้ปรากฏต่อสายตาของ
ผู้รับสาร สร้างความเข้าใจอันดี ทั้งภายในองค์กร ตลอดจน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือบุคคลภายนอก โดยสร้างหรือก�าหนด
เอกลักษณ์ท่ีเกิดขึ้นจากการตีความบุคลิก ลักษณะเด่นของ
องค์กร ออกมาเป็นเนื้อหา หรือองค์ประกอบของกราฟิก ให้มี
ความชัดเจน สม�่าเสมอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร 
เอกลกัษณ์ขององค์กร บางครัง้ กม็อียูแ่ล้วอันเกดิจากเร่ืองราว 
ประวัติ ความเป็นมา ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจน
ทุกองค์ประกอบขององค์กร ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
แต่สิง่เหล่าน้ันต้องมคีวามมัน่คง แขง็แรงพอ หรอือาจมกีารทบทวน
ปรับปรงุ สร้างสรรค์ขึน้มาใหม่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ยุคสมัย
ซึง่ไม่ว่าจะเป็นแบบใดกต็าม จะต้องก�าหนดให้เป็นข้อตกลง รบัรู้
ร่วมกัน เป็นข้อก�าหนด ที่ท�าให้เกิดมาตรฐาน มีเป้าหมายท่ีจะ
สื่อความหมาย เอกลักษณ์แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์องค์กร 
ให้เป็นไปตามที่ต้องการ และสามรถสร้างความโดดเด่นใน
การแข่งขันได้

เอกลักษณ์องค์กรที่ดี 
 จะต้องสามารถส่ือมีความหมายได้ตรงกับความต้องการ 
สอดคล้องกับรูปแบบ วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กร
ให้มากที่สุด เพ่ือให้ด�าเนินการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย หรือ
สาธารณชน ให้เข้าใจได้โดยง่ายได้สามารถสร้างการจดจ�า ความรูจ้กั
คุ้นเคย ตรงกับพฤติกรรมที่องค์กรต้องการ
 
การสื่อสารเอกลักษณ์องค์กร 
 เป็นการส่งสารที่สามารถสร้างภาพ และเนื้อหาไปยังผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยีกลุ่มต่างๆ ให้เกดิขึน้ในใจ บนพืน้ฐานของคณุค่า 
(Values) ความคาดหวัง (Expectations) และประสบการณ์ 
(Experiences) ของกลุ่มเหล่านั้น ด้วยความน่าสนใจ ก่อให้
เกิดแรงดึงดูดใจในภาพรวม (Overall Attractions) ที่จะ
สะท้อนมายังแบรนด์องค์กร

การสื่อสารเอกลักษณ์องค์กร ท่ามกลางการแขง่ขัน
          ในโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง เอกลักษณ์องค์กรจึง
มคีวามส�าคญัอย่างย่ิงต่อองค์กรโดยเฉพาะ การท�าให้แบรนด์ดดู ีมพีลงั
มากกว่าคูแ่ข่งขนัในแต่ละมติท้ัิงด้านภาพลกัษณ์ และด้านการตลาด  
ขบัเคลือ่นเอกลกัษณ์องค์กรอย่างมทีศิทาง ทีต้่องใช้การรวบรวมข้อมลู วิจยั
วิเคราะห์ ประเมนิผล การวางแผน การสร้างสรรค์ ออกแบบให้เอกลกัษณ์
นั้น มีองค์ประกอบตามขั้นตอนของความคิดที่ครบถ้วน 

Concept
 แนวคิดหลักของเอกลักษณ์องค์กร ไม่ต่างจากกรอบความคิด
เร่ิมต้น เป็นมาตรฐานทีค่รอบคลมุเรือ่งราว ใจความส�าคญัเพ่ือน�าไปสู่
องค์ประกอบต่างๆ ไปพร้อมกัน การศกึษารวบรวมข้อมลู เพ่ือก�าหนด
เน้ือหาให้อยู่ในกรอบความคิดหลัก  ที่ต้องการสื่อความหมายของ
แนวคิดนั้นๆ ในการออกแบบ หรือสื่อสารที่เกี่ยวข้องต่อไป

Creativity
 การใช้ความคดิสร้างสรรค์ในการออกแบบ เริม่จากความเป็นเหตุ
เป็นผลจากท่ีมาของเนือ้หาสาระ ข้อมลูส�าคญั แนวทางนโยบาย  รปูแบบ
ทีเ่ป็นรปูแบบเฉพาะขององค์กร แบรนด์ สูล่กัษณะของส ีตราสญัลกัษณ์
งานการออกแบบ การตกแต่ง ชิ้นงานที่เผยแพร่  รวมถึง สื่อ เนื้อหา 
กิจกรรมทางการส่ือสาร เนื้อหา ช่องทาง ส่ือต่างๆ ท่ีก�าหนดให้เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว

Communications
 การส่ือสารเอกลักษณ์ของแบรนด์หรือองค์กร ย่อมเป็นการ
ท�าให้เป็นทีรู่จ้กั  การวางระบบของกระบวนการสือ่สารเอกลกัษณ์ทีด่ี 
จะท�าให้เกิดเป็นภาพลกัษณ์ การตีความต่อบทบาทหน้าที ่ความสมัพันธ์
และพฤตกิรรมความรูส้กึทีจ่ะเกิดขึน้ ต่อกลุม่เป้าหมาย  เป็นสิง่ท่ีสร้างขึน้
จากพ้ืนฐานของคุณค่าจากประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร
เอกลักษณ์องค์กร 

              การสือ่สารอัตลกัษณ์องค์กร ก็คือการส่งต่อเรือ่งราวของ
องค์กร แบรนด์ ให้มคีวามชดัเจน ท่ีอาจจะเป็น การออกแบบสือ่สาร
เรือ่งราวของค่านิยม ค�าขวญั สสีนั สญัลกัษณ์ ค�าเฉพาะสญัลกัษณ์
โลโก้ สื่อหรือกิจกรรมอื่นที่ท�าให้ลูกค้าจดจ�า ท�าให้องค์กรนั้นมี
ความเป็นรูปธรรมมากขึ้น มองเห็นถึงความหมายที่ต้องการได้
โดยผ่านเอกลักษณ์องค์กรนั่นเอง


