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“การใช้สโลแกนเพ่ือสร้างแบรนด์องค์กร: กรณศึีกษา “บ้านแห่งความส าเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
Slogan for Organizational Brand Building: Case Study “Home of Successfulness” BanSomdejchopraya Rajabhat” 

บทคัดย่อ
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างสโลแกน 2) เพื่อศึกษาการ
เช่ือมโยงสโลแกนกบัการสร้างแบรนด์ และ 3) เพื่อศึกษาการสร้างสโลแกนของมหาวิทยาลยั
ราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา โดยการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลจากต ารา บทความ บทสัมภาษณ์ 
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผลการศึกษา พบวา่ สโลแกนเคร่ืองมือท่ีทรงพลงัอยา่งหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการสร้างแบรนด์
ของสินคา้บริการและองคก์รให้แข็งแกร่ง เพ่ือสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นเหนือกว่า
คู่แข่ง ท าให้ผูรั้บสารสามารถนึกถึง “อตัลกัษณ์” ของแบรนดน์ั้นข้ึนมาไดท้นัที “สโลแกน” ท่ีดี 
ควรจะมี 1) สั้นและกระชบั 2) จดจ าง่าย 3) ส่ือความหมาย 4) มีความแตกต่าง 5) มีเอกลกัษณ์ 6) 
โดดเด่น 7) จูงใจ 8) แสดงออกดา้นบวก 9) น่าเช่ือถือ และ 10) สามารถใชไ้ปไดใ้นระยะยาว โดย
การสร้างสโลแกนนั้นตอ้งเช่ือมโยงกบัการสร้างแบรนด์ โดยมีการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรค (SWOT) ท่ีจะท าใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในอตัลกัษณ์ของแบรนด์ และเพื่อ
คน้หาส่ิงท่ีตอ้งการน าเสนออนัเหมาะสมกบัผูรั้บสาร แลว้จึงใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบโล
โก ้สโลแกน สี นามบตัร เวบ็ไซต์ โฆษณาออนไลน์ กิจกรรมพิเศษ ฯลฯ ท่ีสอดคลอ้งไปใน
ทิศทางเดียวกันท่ีสามารถสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ได้  ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงจุดแข็งของ
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาแลว้ก็มีประเด็นท่ีส าคญั คือ เป็นสถาบนัท่ีมีความ
เก่าแก่มากวา่ร้อยปี และผลิตบณัฑิตไปท างานจนประสบความส าเร็จ จึงเกิดค าวา่ “ความส าเร็จ” 
น าไปผนวกกับช่ือของสถาบันท่ีมีค  าว่า “บ้าน” จึงเป็น “บ้านแห่งความส าเร็จ บ้านสมเด็จ
เจา้พระยา” เป็นการสร้างสารท่ีจะสามารถใชส้ร้างการรับรู้กบัผูรั้บสารไดอ้ยา่งชดัเจน เขา้ใจง่าย 
ท าให้ไดภ้าพลกัษณ์ท่ีดี การยอมรับ และสามารถเขา้ใจความหมายไดต้รงกนั เพ่ือการสร้างอตั
ลกัษณ์ท่ีชดัเจนขององคก์ร
ค าส าคัญ: สโลแกน, การสร้างแบรนดอ์งคก์ร, อตัลกัษณ์ของแบรนด,์ ผูรั้บสาร 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
สโลแกนหรือค าขวญั ท่ีมกัจะพบในการรณรงค์สินคา้ งานบริการ การรณรงค์โครงการ

ต่างๆ รวมถึงสโลแกนขององค์กร ท่ีมีความส าคญัและมีความจ าเป็นต่อการสร้างแบรนด์ของ
บริษทัและองคก์รเป็นอยา่งมาก ในการสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของแบรนด์และ
องคก์รใหมี้ความเขม้แขง็ ในทางธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงแลว้ ยิง่ไม่ควรละเลยการใหค้วามส าคญั
ของสโลแกนท่ีดี ดว้ยการใชส้โลแกนน้ีจะเป็นการสร้างการรับรู้ในสินคา้บริการรวมถึงองคก์ร
วา่เป็นอยา่งไรในใจผูรั้บสาร การใชส้โลแกนของบริษทัและองคก์รต่างๆ ในปัจจุบนัน้ี ส่วนมาก
จะค่อนขา้งซ ้ าซากไปมา มกัจะย  ้ากนัอยูแ่ต่ในเร่ืองท่ีเป็นนามธรรม เช่น การให ้การเสียสละ การ
เป็นส่วนหน่ึง ความเป็นเลิศ ความเช่ือและค่านิยมเก่าๆ ท่ีมกัจะเนน้ไปในลกัษณะของแง่มุมกวา้ง 
แต่ไม่ไดส้ร้างการรับรู้ท่ีเห็นเป็นรูปธรรมอะไรอย่างแทจ้ริงท่ีอตัลกัษณ์ขององค์กรนั้นเลย ดงั
ตวัอยา่งการใชส้โลแกนของบริษทัในธุรกิจการเงินของประเทศสหรัฐฯ ซ่ึงผูรั้บสารส่วนใหญ่ไม่
มีใครจ าสโลแกนขององค์กรเหล่าน้ีได้มากนัก เพราะมักใช้ข้อความท่ีเป็นนามธรรม ไม่มี
ความหมายอะไรท่ีสัมพนัธ์กบัผูรั้บสาร ไม่สมเหตุสมผล มีขอ้ความท่ีไม่เร้าใจ และฟังดูเหมือนๆ 
กนั อาทิ “ใหร้างวลักบัชีวิต / Make life rewarding” ของอเมรกินัเอกซเ์พลส (American Express) 
“คิดกา้วหนา้ / Forward thinking” ของฟรีท (Fleet) “ไอเดียเพ่ือวิถีชีวิตของคณุ / Ideas for the 
way you live” ของธนาคารเบอรเ์นท (Barnett Bank) เป็นตน้ (ธิติพล เทียมจนัทร,์ 2564) ในทาง
ตรงกนัขา้ม หากมีสโลแกนท่ีดี มีขอ้ความท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม ก็สามารถใชไ้ด้อย่างยาวนาน
โดยไม่ตอ้งเปลี่ยนแปลงสโลแกนบ่อยๆ จะสง่ผลท าใหส้ินคา้บรกิารและองคก์ร มีความโดดเด่น
และสะทอ้นจดุเด่นท่ีแตกต่าง ท าใหเ้ห็นภาพลกัษณข์องแบรนดห์รือองคก์รนัน้ไดอ้ย่างสมบรูณ ์
ดงันัน้การสรา้งสโลแกนท่ีดีก็จะสามารถสรา้งการสื่อสารการรบัรูท่ี้เหมาะสมไปยงัผูร้บัสารได ้
ท าใหเ้กิดการส่ือความหมายไดต้ามท่ีตอ้งการ

สโลแกนเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีทรงพลงัอย่างหน่ึงท่ีใชร่้วมกบัเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนๆ 
ในการสร้างแบรนดข์องสินคา้ บริการและองคก์ร เพื่อให้มีความเขม้แขง็และมีความแตกต่างไป
จากกนัและกนั สามารถสร้างการส่ือสารและการรับรู้ของผูรั้บสารถึงอตัลกัษณ์ท่ีแตกต่างอนัโดด
เด่นของสินคา้บริการและองคก์รได ้ยิ่งในยุคปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัสูงในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะ
เป็นภาคธุรกิจ ภาครัฐ และแมแ้ต่สถาบนัการศึกษา ตอ้งมีการสร้างแบรนด์ขององค์กรตนให้
เขม้แขง็ พร้อมท่ีจะเขา้สู่เวทีของการแข่งขนัอยูเ่สมอ การสร้างแบรนดจึ์งช่วยสร้างความเขา้ใจต่อ
ผูรั้บสารใหเ้ขา้ถึงแบรนดม์ากข้ึน และน าไปสู่การพฒันาแบรนดท่ี์จะเป็นประโยชน์ในทางธุรกิจ
ต่อไป แบรนด์ คือ “ความคิดรวบยอด” ของผูรั้บสารท่ีมีต่อ “อตัลกัษณ์” ของสินคา้บริการและ
องค์กร รวมไปถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ ทั้ งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เม่ือเรานึกถึงแบรนด์แอปเป้ิล
(Apple) ก็จะระลกึถึงโลโกรู้ปแอปเปิ้ลกบัสโลแกนว่า  “คิดอย่างแตกต่าง / Think Different” ท า
ให้นึกถึงอัตลักษณ์ของสินค้าท่ีมีความเรียบง่าย ดีไซน์สวย ใช้งานง่าย เพียบพร้อมด้วย
เทคโนโลยีชัน้สงู ถึงแมว้่าจะราคาท่ีสงู และมีขอ้จ ากดับางอย่างในการเช่ือมต่อกบัอปุกรณข์อง
แบรนดอ่ื์นดว้ยก็ตาม แตก่็เป็นสินคา้ท่ีมีการพฒันาสนิคา้อยา่งต่อเน่ืองเสมอมา มีความเขม้งวด
ท่ีไม่ยอมใหใ้ชง้านในดา้นท่ีสุ่มเสี่ยง มีการยืนหยดัในดา้นความปลอดภัย มีการปกป้องขอ้มลู
สว่นบคุคลของผูใ้ชง้าน รวมไปถงึการใหบ้รกิารในรา้นแอปเปิ้ล กิจกรรมตา่งๆ ของแอปเปิ้ล และ
การใหบ้ริการของพนักงานในรา้น ทัง้หมดนีคื้อ “ความคิดรวบยอด” ของผูร้บัสารท่ีมีต่อ “อัต
ลกัษณ”์ ท่ีสะทอ้นตวัตนของผูใ้ชต้ามสโลแกนว่า“คิดอย่างแตกต่าง / Think Different” ของแบ
รนดแ์อปเปิ้ล น่ีคือตวัอย่างความหมายของค าว่า “แบรนด”์ ซึ่งสโลแกนก็เป็นองคป์ระกอบท่ี
สง่ผลใหเ้กิดเป็น “ความคิดรวบยอด” ของผูร้บัสารท่ีจะเป็นผูซื้อ้ในท่ีสดุ (วิษณ ุเทศขยนั, 2021) 
การสรา้งแบรนดจ์ึงเป็นมากกว่าการสรา้งภาพลกัษณ์ เพราะการก าหนดอัตลกัษณท่ี์ถูกตอ้ง
จะตอ้งช่วยพัฒนาสินคา้บริการและองคก์ร เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เ ข้าใจ
พฤติกรรมและความตอ้งการของกลุม่เปา้หมาย ฯลฯ ดงันัน้สโลแกนจึงมีความส าคญัอย่างมาก
ตอ่การสรา้ง   แบรนด ์และยิ่งมีบทบาทส าคญัเพิ่มมากขึน้จากกระบวนการขบัเคลื่อนของสงัคม
ท่ีมีการแข่งขนัสงู

สโลแกนของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา มีค  าขวญัท่ีใชก้นัมาแต่เดิมนบัร้อยปี
คือ “สจฺจ เว อมตวาจา” อนัหมายถึง “ความจริงเป็นส่ิงไม่ตาย” เป็นนามธรรม เป็นสโลแกนท่ีมี
ลกัษณะของค าท่ีมีความหมายในเชิงซ้อน จ าเป็นจะตอ้งมีการอรรถาธิบายให้เขา้ใจกนัแจ่มแจง้ 
จึงจะสามารถสร้างการรับรู้นยัยะท่ีแฝงไวอ้ยู ่ยิ่งจะเป็นความยากล าบากในการส่ือสารสร้างการ
รับรู้กบัผูรั้บสารท่ีเป็นคนท่ีอยูน่อกองคก์ร ความหมายของ“สจฺจ เว อมตวาจา” น้ีแสดงให้เห็นถึง
การท่ีสมเดจ็เจา้พระยาบรม มหาศรีสุริยวงศ ์ (ช่วง บุนนาค) ไดถึ้อเอาค าสัตยต่์อพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัในการท่ีจะอภิบาลพระพุทธเจา้หลวงเม่ือคร้ังทรงเป็นยวุกษตัริย ์ในฐานะ
ผูส้ าเร็จราชการแผ่นดินอ านาจของสมเด็จเจา้พระยานั้นมีมากลน้ในการท าหน้าท่ีดูแลราชการ
บา้นเมือง ตราบจนสมเด็จพระพุทธเจา้หลวงจะทรงเจริญพระชนัษาท่ีจะทรงออกวา่ราชการดว้ย
พระองคเ์องได ้ในความดีงามน้ีจึงอยากให้ลูกหลานชาวบา้นสมเด็จทั้งหลายไดร้ะลึกและยึดถือ
เอาเป็นแบบอยา่ง ดงัในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ณ วนัพุธ 
เดือน 11 ข้ึน 7 ค  ่า พระราชทานพระราชหตัถเ์ชิญออกมายงัพระท่ีนัง่อนนัตสมาคมใหพ้ระนอ้งยา
เธอ กรมหลวง กรมขุนและท่านเสนาบดีอ่านความในพระหัตถมี์วา่ พระราชด าริทรงเห็นว่า ซ่ึง
จะสืบพระราชสุริยวงศต่์อไปภายภาคหนา้นั้น พระเจา้นอ้งยาเธอ พระเจา้ลูกยาเธอ พระเจา้หลาน
เธอ กใ็หไ้ปปรึกษากนัจงพร้อมแลว้แต่จะเห็นท่านผูใ้ดมีปรีชา ควรรักษาแผน่ดินไดก้ใ็หย้กข้ึน ณ 
วนัองัคาร เดือนสิบเอ็ด ข้ึนสิบสามค ่า เวลาเชา้ส่ีโมงเศษ มีพระบรมราชโองการว่า ให้พระยา
บุรุษรัตนราชพลัลภไปกราบไหว ้วา่ขา้ใหเ้รียนคุณศรีสุริยวงศ ์ขา้เป็นคนลูกมากรากดกแลว้ลูกก็
ยงัเล็กเด็กอยูไ่หนๆ คุณศรีสุริยวงศก์็ไดอุ้ปถมัภบ์  ารุงขา้มา ถา้ไม่มีตวัแลว้ขอให้คุณศรีสุริยวงศ์
อุปถมัภลู์กขา้เหมือนอยา่งตวัขา้ ขออยา่ให้มีภยัอนัตรายเป็นท่ีกีดขวางดว้ยการแผ่นดิน ถา้จะมี
ความผิดส่ิงหน่ึงส่ิงใดเป็นขอ้ใหญ่ขอแต่ชีวิตไว ้ให้เป็นแต่โทษเนรเทศ” ท่านเจา้พระยาศรีสุริ
ยวงศ ์ท่ีสมุหพระกลาโหมไดฟั้งพระกระแสแลว้จึงปรึกษากบักรมหลวงวงศาธิราชสนิทวา่ท่ีคิด
จดัแจงการไวแ้ลว้นั้น จะตอ้งกราบทูลให้ทรงทราบถา้ไม่กราบทูลก็จะวุ่นวายพระทยัไป พระ
อาการไขจ้ะก าเริบ จึงมีบญัชาสั่งแก่พระยาบุรุษรัตนราชพลัลภ ให้น าขอ้ความข้ึนกราบทูลพระ
กรุณาให้ทราบใต้ฝ่าละอองฯ ว่า ได้ปรึกษาพร้อมกันเห็นว่า คร้ังน้ีพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ
ประชวร พระอาการกม็าก สมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอกรมขนุพินิตประชานาถซ่ึงเป็นพระราชโอรส
พระองค์ใหญ่ก็ประชวรอยู่ด้วย ไม่ควรประมาทน่ิงเพิกเฉยได้สั่งให้ลอ้มวงัตั้ งกองป้องกัน
พระบรมมหาราชวงัและท่ีพระต าหนกัสวนกุหลาบ อีกทั้งยงัสั่งให้พระยาฤทธิไกรและพนกังาน
กรมพระต ารวจนอกซา้ยขวาทหารอยา่งยโุรปประจ าซองลอ้มวง และขา้ราชการท่ีมีต าแหน่งกใ็ห้
รักษาทุกหนา้ท่ี ให้พระยาบุรุษรัตนราชพลัลภกราบทูลฉลองช้ีแจงถวายใหท้รงทราบฝ่าละอองฯ 
พอส้ินขอ้ความไดท้รงทราบ ดูพระกริยาและพระอาการกระปร้ีกระเปร่าแข็งแรงข้ึน ทรงตรอง
อยูค่รู่หน่ึงจึงรับสั่งว่า “ให้ไปกราบเรียนเสียใหม่ ไม่ว่าอย่างนั้นดอกน่า มิใช่ให้ไปเรียนฝากฝัง
ลูกเตา้ไดร้าชสมบติัเป็นเจา้แผน่ดิน ใหไ้ปฝากใหช่้วยบ ารุงรักษาตามธรรมเนียมท่ีบิดาสงเคราะห์
แก่บุตรดอก ดว้ยว่าลูกเตา้ยงัเด็กเล็กอยู ่จะเป็นเจา้แผ่นดินแผ่นทรายอยา่งไรได ้ธรรมดาเด็กจะ
แบกจะยกของท่ีหนกัท่ีใหญ่เกินก าลงั จะแบกจะยกไปไดแ้ลว้แลหรือ เกลือกจะมีภยัไปภายหนา้” 
ให้ออกไปกราบเรียนเสียใหม่ในเด๋ียวน้ี พระยาบุรุษรัตนราชพลัลภก็ออกมากราบเรียนตามพระ
กระแสรับสั่งทุกประการ ท่านเจา้พระยาศรีสุริยวงศ ์ท่ีสมุหพระกลาโหมก็ถอนใจน่ิงอยู ่เป็นท่ี
ชดัแจง้วา่สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์ท่ีสมุหพระกลาโหม มีอ านาจมากลน้เพียงใด ซ่ึง
หากไม่มี “สจฺจ เว อมตวาจา” แลว้ราชการแผน่ดินจะเป็นเช่นไรกไ็ม่มีใครสามารถจะบอกได ้จึง
ขอใหลู้กเจา้พอ่สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศท์ั้งหลาย จงรักษาความสัตย์ “สจฺจ เว อมตวา
จา” ดุจสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ อนัจะท าให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและ
ครอบครัว ซ่ึงเป็นบุญบารมีของท่านโดยแทจ้ริง (ทวี จุลละทรัพย,์ 2543) เม่ือไดเ้ขา้ใจถึงนยัยะท่ี
แฝงไว ้เช่นนีแ้ลว้ “สจฺจ เว อมตวาจา” คงมีความหมายชัดเจนมากขึน้ หากแต่ในระยะหลงัก็
ไม่ได้มีการให้อรรถาธิบายสืบทอดกันอย่างเป็นรูปธรรม ต่อมาในปี พ .ศ. 2546 งาน
ประชาสมัพนัธข์องมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาโดยมี ผศ. สิทธิศกัดิ์ จรรยาวฒุิ 
เป็นหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ได้ริเริ่มใช้ค  าโปรยว่า “บ้านแห่งความส าเร็จ บ้านสมเด็จ
เจา้พระยา” เพ่ือพิมพล์งในโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธม์หาวิทยาลยั แต่ปรากฏว่ากลับเป็นท่ีนิยม
ใชก้ันจนเป็นสโลแกนท่ีใชส้ืบกว่าสิบปีแลว้ ซึ่งก็มีแนวโนม้ท่ีจะใชก้ันไปอีกตราบนานเท่านาน 
อนึ่งนั้นพบว่าในปัจจุบันนี ้ก็ไม่ค่อยได้มีใครกล่าวถึงค าขวัญ “สจฺจ เว อมตวาจา” กันเลย 
คณาจารยแ์ละนกัศกึษาใหม่ๆ บางคนก็ไม่รูจ้กั เพราะคุน้เคยค าว่า “บา้นแห่งความส าเรจ็ บา้น
สมเด็จเจา้พระยา” กนัเสียมากกว่า จนกลายเป็นสโลแกนประจ ามหาวิทยาลยัไป อีกทั้งความ
เขา้ใจในดา้นการสื่อความหมายกบัผูร้บัสาร “สจฺจ เว อมตวาจา” นัน้ยากในการสื่อความหมาย
และสรา้งการรบัรูถ้ึงอตัลกัษณข์ององคก์รโดยทั่วไป อีกทัง้ยงัไม่ไดส้ะทอ้นความเป็นตวัตนของ
องคก์รแต่อย่างใด การท างานประชาสัมพันธ์และการสรา้งแบรนดข์ององคก์รจึงมิใช่ งานท่ี
ง่ายดาย (สิทธิศกัดิ ์จรรยาวฒิุ, 2562) แมว้่าการใชส้โลแกนว่า “สจฺจ เว อมตวาจา” จะมุ่งท าให้
ประชาคมราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยาพึงระลึกถึงคุณงามความดีท่ีบรรพชนไดเ้สียสละ ได้
สรา้งสรรคค์วามดีงามตา่ง ๆ ไวใ้หเ้ป็นเกียรติเป็นศรีแด่อนชุนรุน่หลงั ที่จะไดส้ืบสานความดีงาม
เหลา่นัน้ตอ่ไป มิใหช่ื้อของมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาจางหายไปจากสงัคมไทย
ก็ตาม

จากเหตุผลดงักล่าว ผูเ้ขียนจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา “การใชส้โลแกนเพื่อสร้างภาพลกัษณ์
องค์กร : “บา้นแห่งความส าเร็จ บา้นสมเด็จเจา้พระยา” โดยมีวตัถุประสงค์ ดงัต่อไปน้ี 1) เพื่อ
ศึกษาแนวทางการสร้างสโลแกน 2) เพ่ือศึกษาการเช่ือมโยงสโลแกนกบัการสร้างแบรนดอ์งคก์ร 
และ 3) เพื่อศึกษาการสร้างสโลแกนของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา

แนวทางการสร้างสโลแกน
1. ส้ันและกระชับ 6. โดดเด่น
2. จดจ าง่าย 7. จูงใจ
3. ส่ือความหมาย 8. แสดงออกด้านบวก
4. มีความแตกต่าง 9. น่าเช่ือถือ
5. มีเอกลกัษณ์ 10. สามารถใช้ได้ในระยะยาว

สโลแกนจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรค์ท่ีกลัน่กรองออกมาให้ดีท่ีสุด เพื่อท่ีจะใช้
แสดง “อตัลกัษณ์” ของแบรนดใ์ห้ชดัเจน เพ่ือท่ีจะสร้างการส่ือสารการรับรู้กบัผูรั้บสารให้ไดว้า่
สินคา้บริการและองค์กรนั้นเป็นอะไรในใจผูรั้บสาร เป็นการสร้างแบรนด์ให้เขม้แข็ง มีความ
โดดเด่น มีความแตกต่างจากคู่แข่งขนั ท าใหพ้ร้อมท่ีจะยนืหยดัต่อสู้ในเวทีการแข่งขนัไดต่้อไป

การเช่ือมโยงสโลแกนกับการสร้างแบรนดอ์งคก์ร
1. รู้จักผู้รับสาร (Audience) เป็นเร่ืองปกติธรรมดาท่ีคนจะมีความความตอ้งการท่ีแตกต่าง

กนั ท าใหไ้ม่สามารถน าเสนอสินคา้บริการส าหรับเดก็วยัรุ่นตอนตน้ ดว้ยวิธีเดียวกนักบั
การเสนอสินคา้บริการส าหรับผูใ้หญ่ได้ การเรียนรู้ส่ิงท่ีผูรั้บสารตอ้งการจากสินคา้
บริการหรือองคก์รจึงมีความส าคญัมากต่อการสร้างแบรนดใ์หค้นจดจ า ช่ืนชอบและเกิด
ความรักภกัดีในท่ีสุด 

2. รู้จักคุณค่าของแบรนด์และคู่แข่ง (Value Proposition & Competition) การรู้คุณค่าและ
จุดแข็งของแบรนด์ คือการรู้ว่าอะไรท่ีจะท าให้สร้างความแตกต่างท่ีโดดเด่นในสินคา้
บริการประเภทเดียวกนัได ้รู้วา่อะไรท่ีสามารถมอบให้ผูบ้ริโภคโดยท่ีคู่แข่งขนัท าไม่ได ้
รวมถึงการรู้จักข้อแตกต่างของคู่แข่ง ซ่ึงจะมีความส าคัญต่อการพฒันาแบรนด์ให้
ประสบความส าเร็จ เรียนรู้ว่าการสร้างแบรนด์ว่าแบบใดท่ีจะใชไ้ดดี้และแบบใดท่ีไม่
ควรท า 

3. มีพนัธกจิที่ชัดเจน (Mission) และวิสัยทัศน์ (Vision) ที่ชัดเจน ตอ้งจะรู้วา่สินคา้บริการ
และองค์กรก าลังน าเสนออะไรอยู่ ซ่ึงจะท าให้บุคลากรในองค์กรมีทิศทางในการ
ขับเคล่ือนให้เป็นไปในทางเดียวกัน ท าให้มีพันธกิจของบริษัทท่ีชัดเจน (Mission 
Statement) ซ่ึงเก่ียวโยงกบัวิสัยทศัน์และเป้าหมายท่ีสามารถสร้างบุคลิกภาพท่ีชดัเจน
ให้กับสินคา้บริการและองค์กรได้ ท าให้รู้ชัดเจนว่าสินค้าบริการและองค์กรนั้ นท า
เก่ียวกบัอะไร และมีมุมมองในส่ิงท่ีท านั้นในรูปแบบใด 

4.บุคลิกภาพของแบรนด์ (Personality) ท่ีสามารถสร้างภาพลกัษณ์หรือบุคคลิกภาพของ
แบรนด์ไดโ้ดยใชรู้ปแบบ สี ภาพและขอ้ความ ฯลฯ เพื่อแสดงความเป็นแบรนด์ออกมา 
ซ่ึงองคป์ระกอบต่างๆ เหล่าน้ีจะสัมพนัธ์กบัอารมณ์

บทสรุป
สโลแกน หรือ ค าขวญั ท่ีแมจ้ะเป็นเพียงถอ้ยค าสั้นๆ ราว 10 พยางค ์แต่กลบัมีอิทธิพลในการรับรู้
การส่ือสารให้แก่ผูรั้บสารไดอ้ยา่งทรงประสิทธิภาพ สามารถท าให้ผูรั้บสารนึกถึงอตัลกัษณ์ท่ี
แตกต่างอย่างโดดเด่นของสินคา้บริการและองค์กรไดเ้ป็นอย่างดี ยิ่งเม่ือน ามาใชก้บัเคร่ืองมือ
ส่ือสารอ่ืนๆ ท่ีมีความสอดรับผสมผสานกันอย่างกลมกลืนกนัแลว้ ก็ยิ่งท าให้อตัลกัษณ์ของ
สินคา้บริการและองค์กรมีความแข็งแกร่งยิ่งข้ึน ดงันั้นสโลแกนท่ีดีควรตอ้งน าเสนอประเด็น
สาระท่ีเป็นรูปธรรมให้มากกว่านามธรรม เพ่ือให้สามารถเข้าถึงผู ้รับสารได้อย่างลึกซ้ึง 
เหมาะสมต่อความตอ้งการทางกายภาพและความตอ้งการทางจิตวิทยาของผูรั้บสาร ซ่ึงการจะ
ไดม้าซ่ึงสโลแกนท่ีดีนั้น ตอ้งมีความเขา้ใจในบริบทขององคก์รให้มากท่ีสุด เพื่อจะสามารถน า
ขอ้มูลและประเดน็สาระส าคญัมาน าเสนอให้ผูรั้บสารไดอ้ยา่งชดัเจน โดยมีการวิเคราะห์จุดแขง็ 
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT analysis) เพื่อใหส้ามารถน าประเด็นสาระท่ีดีท่ีสุด
ออกมาใชใ้นการสร้างแบรนดต่์อไป ส าหรับกรณีศึกษาการใชส้โลแกนของมหาวิทยาลยัราชภฏั
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” จาก “สจฺจ เว อมตวาจา” มาเป็น “บ้านแห่งความส าเร็จ บ้านสมเด็จ
เจา้พระยา” กเ็กิดข้ึนโดยการน าจุดแขง็มาพฒันาต่อยอด น าเสนอประเดน็สาระท่ีเป็นรูปธรรม ท า
ให้ง่ายต่อการเขา้ใจ สามารถเขา้ใจถึงความหมายและอตัลกัษณ์ขององค์กรไดง่้ายทั้งบุคลากร
ภายในและภายนอก เป็นการสร้างนวตักรรมทางวฒันธรรมขององค์กรให้บุคลากรมีความ
ภาคภูมิใจในองค์กร ส่งเสริมตรรกะความคิดถึงองค์กรของผูรั้บสารกลุ่มเป้าหมาย ตอกย  ้าถึง
ความส าเร็จของบณัฑิตท่ีประสบความส าเร็จมากมาย สร้างความเช่ือมัน่ศรัทธาในองคก์รยิง่ข้ึน 


