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2 วิธีคิดการสรางแบรนด 
 

ที่มา: http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=48087 
 

 - กะเทาะเนื้อในของการบริหารจัดการแบรนดวาดวยศาสตรแหงกลยทุธ  
- 2 วิถีสูการสรางประสบการณผูบริโภค เสิรฟรอนๆ ใหอุนไปถึงหัวใจ  
- "กลยุทธแบรนด – การแปลงไปสูแผนปฏิบัติ" เร่ืองไมยากแตก็ทาํไมงาย  
- หลากเคล็ดลับของการบริหารแบรนด เร่ืองที่ตองรูและสังเคราะหใหได ในยุคที่โฆษณากําลงั

บดบังวิสัยทัศนการสรางแบรนด  
ยุคแบรนดเปนใหญ แตอยูภายใตการบรหิารจัดการแบรนดของคนหมูมาก ทีย่ังมคีวามรูความ

เขาใจแบบรุนเล็ก หลายมมุของการอรรถาธิบายและถายทอดผานเวทีตางๆ จงึยังคงมีใหเหน็เปน
ระยะๆ คําใหการของที่ปรึกษากลยุทธการสรางแบรนดสําหรับตลาดเมืองไทยฉบับนี้ เปนภาคตอและ
ตอนจบจากฉบับที่แลว ทีน่าํเสนอในเรื่องของ "ดาวรุงพุงแรง แบรนดเอเชีย" จากคําบอกเลาของ "ดร.
พอล เทมโพรัล" ทีป่รึกษาทางดานการบริหารแบรนดในหลายประเทศเอเชีย  
 

อรอุมา ประยรูรัตนา กรรมการผูจัดการ บริษัท Temporal Brand Consulting (Thailand) 
จํากัด อธิบายถึง 2 วิธีคิดในการสรางแบรนดกับ "ผูจดัการรายสัปดาห" วา เครื่องมือในการสรางแบ
รนดในบริบทของ Temporal จะมองถึง 2 องคประกอบหลักคือ 1. กลยุทธ (ศึกษาวิจยัแบรนด ทํา
ความเขาใจวาแบรนดิ้งคืออะไร และกําหนดกลยทุธ) 2. การนาํไปสูการปฏิบัติ (ฝกอบรมการปลูกฝง
แบรนดเพื่อการทํางานจริง ส่ือสารกลยุทธแบรนด และการบริหารจัดการ)  
 
brand strategy วิจัยภาพใหญของแบรนด  

ข้ันตอนแรกของแบรนดกลยุทธ เร่ิมตนจากการเขาใจผูบริโภคกอน เรียกวา brand audit เปน
การศึกษางานวิจัยแบรนดทีม่ีอยูแลว หรือทําเพิ่มเติม ตลอดจนสอบถามจากผูถือหุนทัง้หมดทัง้ภายใน
และภายนอกบริษัท บุคคลที่มีสวนไดสวนเสีย ถือเปนการมองภาพใหญทัง้หมดไมไดมองเพียงผูบริโภค
ดานเดียว แตมองหนวยงานที่ควบคุมดูแลของภาครัฐวาเปนใคร? มีบทบาทกบัองคกร กับแบรนด
อยางไร? มากนอยแคไหน? "การสรางแบรนดเปนภาพใหญที่ทาํกับทุกคน ที่สามารถสัมผัสแบรนดได 
เปนเหตุผลเดียวที่ตองสัมภาษณมุมกวางกับทุกคนทีเ่กีย่วของ"  
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เธอบอกวาเนือ้หาของ brand audit เปนการสัมภาษณถึงสิ่งที่เปนอยู และส่ิงทีอ่ยากใหแบ
รนดเปน มองเขาไปใหลึกถึงกลุมเปาหมายทีธุ่รกิจทํางานเกี่ยวของดวย ไมใชแคการโฆษณา แตทํา
อยางไร? ใหสามารถเขาไปนั่งในใจผูบริโภคไดทั้งหมด  
 

ข้ันตอนตอมาคือ ทาํความเขาใจกับทมีผูบริหารวาแบรนดิ้งคืออะไร? ถือเปนเรื่องของความ
คาดหวงั เพราะคําวาแบรนดิ้งมีความเขาใจหลากหลาย ในขณะที่โฆษณาประชาสมัพันธเปนสิ่งที่จับ
ตองได แบรนดิ้งกลับเปนเรื่องที่จับตองไมได และคนสวนมากไมรูวาจะอธิบายอยางไร?  

แบรนดเปนการทําใหทุกอยางเขาไปอยูในใจผูบริโภค ถือเปนประสบการณในใจผูบริโภคที่มี
อยู ไมใชแคเห็นโฆษณาแลวบอกวาชอบหรือไมชอบ แตเกิดจากการที่ใชสินคาแลวพอใจ ใชบริการ
บางอยางแลวไมพอใจ ฉะนั้นทุกอยางจึงประกอบรวมกนัหมด เปน consumer experience หรือ
ประสบการณทั้งหมดจริงๆ ที่ผูบริโภคไดรับในแบรนด ไมใชการสื่อสารเพียงถายเดยีว  "ตรงนี้สําคัญ 
สินคาและบรกิารถูกคูแขงกอปปไดตลอดเวลา เทคโนโลยีสมัยใหมยุคโลกาภิวัตน เธอมีไดฉันก็มีได มือ
ถือถายรูปไดไมเกิน 3 เดือนคูแขงก็มีไดเหมือนกัน สินคาถูกลอกเลยีนแบบได แตแบรนดอิมเมจลอก
ไมได ผูบริหารตองเขาใจสวนหนึ่งวาการสรางแบรนดความหมายคืออะไร? และมีอะไรเกี่ยวของในการ
สรางแบรนดบาง?"  

ข้ันตอนถัดมาคือการกําหนดกลยุทธรวมกัน ระหวางความชาํนาญของงานทีป่รึกษากับความ
ชํานาญของลกูคา มาชวยกนัเขียนกลยทุธของธุรกิจของแบรนด กาํหนดลงไปอยางเดนชัดวาวิสัยทัศน
คืออะไร? บุคลิกภาพคืออะไร? ตําแหนงทางการตลาดคืออะไร? ถือเปนขั้นตอนของเวิรกชอปซึ่งกนิ
เวลา 2 วนั  

เธอยืนยันวาหนังโฆษณาสรางภาพลักษณที่เหน็ทั่วไป เปนขั้นตอนของ creative strategy 
ที่มาจากบริษทัโฆษณา แตไมใช brand strategy ที่มาจากบริษัทวางกลยทุธ เพราะ creative 
strategy เปนเรื่องที่จับตองได แต brand strategy จับตองไมได ซึ่งทางทฤษฎี brand strategy 
จะตองเกิดกอน creative strategy  
 
brand implementation แปลงกลยุทธสูการปฏิบัติ  

การนาํกลยทุธไปสูการปฏิบัติ มี 3 สวนสําคัญทําใหแบรนดเปนรูปธรรมมากขึน้ ไดแก 1. สราง
ความเขาใจกบัคนในองคกรกอนวาแบรนดคืออะไร? และแบรนดยืนอยูเพื่ออะไร? เรียกวา internal 
branding คือพนักงานทุกคนตองเขาใจมากพอที่จะเปนตัวแทนของแบรนดได ไปที่ไหนไมวาแบรนด
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อยูเพื่ออะไร? พนักงานก็ตองยนือยูเพื่อส่ิงนัน้ดวยเชนกัน สามารถพูดจาบอกตอและสราง
ประสบการณที่ดีใหกับผูบริโภคแบบเดียวกับที่แบรนดสรางประสบการณนั้นใหกับผูบริโภคได  

"คนในองคกรตองมีความเขาใจ ภาพนี้ในกลุมบริษทัทีเ่ปนธุรกิจบริการ อาจจะเห็นชัดกวา
ธุรกิจจําหนายสินคา เพราะงานบริการตองเจอผูบริโภคทุกวนั ทําอยางไร? ใหพนกังานสามารถเปน
ตัวแทนของแบรนดไดชัดเจน ตอบคําถามไดถูกตอง ใหบริการไดตรงตามวิสัยทัศน เขาใจความเปนแบ
รนดวาไมไดขายสินคาอยางเดียว สามารถเอามาใชในการทํางานในชวีติประจําวนัหรอืเรียกวาเปน live 
the brand คือเอาความเปนตัวตนขององคกรไปปฏิบัติงานได"  

ความเปนแบรนดิ้งมาแตะทีก่ารพัฒนาคนในองคกร เพื่อใหสงมอบภาพลักษณทีด่ีใหกับแบ
รนดและบริษัท แตละแผนกจึงตองทํา action plan มองวา จะเอากลยทุธการสรางแบรนดไปทําได
อยางไร?  
 

"ถาเราอยากเปนองคกรที่เปนมิตรผูคนเขาถึงงาย ดูแลลูกคาไดดี แตพอลูกคามาติดตอตอง
กรอกขอมูล 3 หนาไมมีวนัจบก็ไมเปนมิตรแลว ถงึตองไปทําแผนปฏิบัติวาทาํอยางไร? ลูกคาถงึจะใช
เวลานอยที่สุดในการกรอกเอกสารหรือติดตอบริษัทไดสะดวกขึ้น"  

อรอุมาเลาวา ประเด็นของการสรางแบรนดคือ ทกุๆ ส่ิงที่บริษทัทาํตองบอกความเปนองคกร
ไดหมด แมแตรูปแบบสํานักงานก็ตองหางาย มทีีน่ั่งรับรอง สะดวกสบาย สามารถสอบถามขอมูลผาน
อินเตอรเน็ตและไดรับการตอบรับทันทีไมใชทิ้งไว 2 อาทิตยแลวคอยตอบ "ทุก touch point ทีลู่กคา
สัมผัสกับองคกรเราไดตองมีแผนวาจะทาํอยางไร? ลูกคาถึงจะมีประสบการณที่ด ี จงึตองทาํ internal 
train branding และถึงขั้นตองใหรางวัลจูงใจ เพราะไมงั้นพนักงานก็ไมรูวาทําไปทําไม ทาํแลววัดผล
ไมได ทําแลวจะไดอะไร? แงพนักงานจะไมไดรับผลเหมอืนผูบริโภค กไ็มรูจะทําๆ ไม ทาํแลวเงนิเดือน
ไดเทาเดิม จงึตองเอาแนวคดิเหลานี้ไปผูกกับเครื่องมือการจัดการอยาง BSC : Balanced Scorecard 
หรือ PM : Performance Management เอาไปวัดผลปฏิบัติงานปลายป ทําใหการบริหารแบรนดเปน
รูปธรรมมากขึน้"  
 
Brand communications strategy กลยทุธการสื่อสารแบรนด  

หลังจากคนในองคกรเขาใจแลว ข้ันตอนที่ 2 ของการแปลงกลยทุธไปสูการปฏิบัติคือการ
ส่ือสารไปภายนอกหรือexternal communication เรียกวา การทํากลยุทธการสื่อสาร ถือเปนงานที่
ใกลเคียงกบัการโฆษณาประชาสัมพันธ แตแนวคิดหลกัคือ จะสื่อความเปนแบรนดใหทุกคนภายนอก
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รับรูไดอยางไร? โดยใชกลยทุธส่ือถงึแตละกลุมเปาหมายที่แตกตางกนั ขอความที่จะสื่อจึงไมเหมอืนกนั 
ตองตีออกมาเปนโจทยวาผูถอืหุนคิดอยางไร? ผูเกี่ยวของคิดอยางไร?  

ตัวอยางของการทําแบบทดสอบ เพื่อใหรับรูวาแตละกลุมเปาหมายมภีาพลักษณอยางไร? กับ
แบรนด กับกลุมเปาหมายบางกลุมตองแกภาพลักษณ เพราะที่ผานมาแบรนดอาจจะดูติดลบ โดยใช
รูปแบบการสื่อสารเฉพาะกลุม ไมจําเปนตองสงผานทาง mass media เสมอไป แตใหใช key 
message สงไปใหถงึกลุมเปาหมายแตละกลุมเหลานัน้ใหได "communications strategy เปนการ
เจาะเฉพาะกลุม ทุกคนที่มสีวนไดสวนเสยี ทกุคนที่สามารถมีประสบการณสัมผัสกับแบรนดนัน้ได ตอง
วางแผนใหชัดวาเราจะพูดกบัเขาวาอยางไร? ไมใชแคกลุมใหญซึ่งเปนผูบริโภค แตเปนการมองทกุกลุม
ที่สัมผัสกับแบรนดได"  
 
brand management การบริหารจัดการแบรนด  

ประเด็นของการบริหารจัดการแบรนด จากประสบการณในงานที่ปรึกษา อรอุมาเปดใจวา ฟง
ดูเหมือนผูบริหารหลายคนเขาใจแบรนด แตหลายคนก็ยงัไมเขาใจวาทุกเรื่องที่ผูบริโภคสัมผัสได
จําเปนตองบริหารจัดการทั้งหมด เชน ลูกคาตั้งคําถามผานทางอนิเตอรเน็ต บริษัทตองตอบไดทันที 
บรรจุภัณฑใชงานงายพรอมเปดแคไหน? หนาทีท่ี่ปรึกษาตองชวยชี้แนะวามีเร่ืองอะไรบาง? ที่ตอง
กํากับดูแลใหไปทิศทางเดียวกัน ไมใชแคงานโฆษณาสื่อสารออกไปอยางเดียว แตเปนการมองวาควร
จะพิจารณาอะไรบาง? และดําเนนิการในขั้นตอนอยางไร? ถึงจะทาํใหกลยทุธแบรนดเปนรูปธรรมมาก
ข้ึน  

ตัวอยางของการบริหารแบรนดที่ประสบความสาํเร็จคือ สิงเทลของสิงคโปร ซึ่งสามารถเปลี่ยน
แนวคิดจากราชการมาเปนเอกชน เร่ิมใสใจลูกคามากขึ้นไมใชระบบผกูขาดอีกตอไป ทุกวันนี้สิงเทลก
ลายเปนบริษทัยักษใหญ 1 ใน 5 ของสิงคโปร บริษัทผานกระบวนการวิเคราะหวามีจุดดจีุดแข็ง
อยางไร? ผูบริโภคคิดกับสิงเทลอยางไร? มีภาพลักษณจดุไหนที่ควรเปลี่ยนเพราะดูตดิลบ อันไหนทีค่วร
สรางใหชัดขึน้ไปอีก และคนในองคกรจะตองปรับตัวตามอยางไร?  

เมื่อหนักลับมามองเมืองไทย ในแงการพัฒนาคุณภาพสินคาเราไมเปนรองใคร ระบบ
โครงสรางพื้นฐานไทยเราดอียูแลว เพยีงแตวาระบบการสรางแบรนดยังไมเปนที่รูจกั เมืองไทยถอืวามี
โอกาสดี เพราะมีสินคาคุณภาพระดับโลก เพยีงแตผูผลิตตองทําใจใหไดกอนวาจะสรางแบรนดแลว
จําเปนตองควกัเงนิในกระเปาลงทุน "บางคนชอบรับจางผลิตดีกวา ทําไมผูประกอบการหลายรายคิด
แบบนั้น เพราะสรางแบรนดกวาจะคิดชื่อทําโฆษณาไมเหน็คุมเลย ตองเปลี่ยนแนวคิดวามาสรางแบ
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รนดกันเถอะ เพราะวันหนึ่งพอเขตการคาเสรีเบงบาน เจาของแบรนดดังมีสิทธิ์จะเลอืกใครผลิตใหก็ได
ทั้งจนี อินเดียซึ่งมีคาแรงถูกกวาไทย"  

คําถามท็อปฮติของคนคิดสรางแบรนด ทาํแลวไดอะไร? เธอบอกวา บานเราพอพูดถึงมูลคา
จากสนิทรัพย มักจะเปนที่ดนิ เปนโรงงานซึ่งจับตองได พอพูดถงึแบรนดยังจบัตองไมได แตทุกวันนี้แบ
รนดวัดเปนตวัเงินไดแลว เพียงแตยงัไมไดรับการยอมรับเวลาเอาไปกูแบงก แบรนดถือเปนการเพิ่ม
มูลคาใหกับสินคาและบริการ ตัวอยางนี้เห็นไดชัดเจนจากความยิง่ใหญของไนกี้ ซึง่มีมูลคาสนิทรัพย
นอยมาก แตแบรนดไนกี้กลบัมีมูลคามโหฬารมากกวามลูคาของสํานักงานใหญ  

"เราตองเริ่มสรางแบรนดจากการสรางความสัมพนัธระหวางแบรนดกับลูกคา ที่สุดแลวจะเพิ่ม
มูลคาใหกับองคกร เมืองนอกมีบริษัทที่ประเมินคาของแบรนดเปนตัวเงินได มีประโยชนอยางไร? มี
ประโยชนมากเวลาจะควบรวมซื้อกิจการ จะรูวาบริษทัมีมูลคาเทาไหร? เวลาเรียกเก็บแฟรนไชสก็รูวา
จะเรียกเก็บคาแฟรนไชสฟเทาไหร? เพราะรูวามูลคาของแบรนดมีเทาไหร? หรืออยางบริษทัเชลลที่
อังกฤษรูวาจะเอาเงนิไปลงทนุในแบรนดไหนทัว่โลก จากการวัดมูลคาของแบรนดทัว่โลกวาแบรนดไหน
ที่ไหนมีศักยภาพดีกวากัน ยุคนี้เราสามารถวัดมูลคาของแบรนดเปนตวัเงนิได ซึ่งไมเกี่ยวของกับมลูคา
สินทรพัยของบริษัท  

การวัดบางสวนดูจากงบดุลการเงนิ บางสวนดูจากผลการวิจัยของผูบริโภควาแบรนดเขาไปอยู
ในใจผูบริโภคมากนอยแคไหน? ไมใชแค brand awareness แตเปน brand loyalty วาผูคนรับรูและมี
ประสบการณที่ดีอยางไร? และรูสึกภักดีกับแบรนดมากนอยแคไหน? เปนขัน้ตอนเอาการตลาดกับ
การเงนิมาประกอบกนั"  
 
โฆษณายังเปนเรื่องใหญ มากกวาลงมอืสรางแบรนด  
 

หลายกรณีศึกษาของการสรางแบรนดเมืองไทย อรอุมาวเิคราะหวา บางแบรนดเนนการทุมเงิน
ผานทางโฆษณามากๆ ซึง่ในความเปนจริงการโฆษณาแลวทําใหคนรูสึกดีกับแบรนด เปนเพียงเปลี่ยน
การรับรู แตไมไดเปลี่ยนทศันคติ ซึ่งตองมาจากการมีประสบการณกบัแบรนดวา หลังจากรูจักแลว ไป
สัมผัสแลว ไปบริโภคแลว ผูบริโภครูสึกดี แตหลายแบรนดกย็ังยินดีทีจ่ะใชเงนิใหหมดไปกบัการ
โฆษณา หวังจะเปลี่ยนจากการรับรูในตัวสินคา มาเปนการเสริมสรางทศันคติที่ดีเกี่ยวกับสินคา  

"ความสาํเร็จของการสรางแบรนด มาจากการเสมอตนเสมอปลายในการบริหารจัดการ แบ
รนดก็เหมือนคน มบีุคลิกแบบไหน? มีความเชื่อมั่น ความไวใจ ความเขาถงึ หลายกรณีพอเปลี่ยน
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ผูบริหาร ก็ตองมาเริ่มตนใหมหมด หลายคนสรางแบรนดทําใหรูจกั เปนเพื่อนกนั แตไปไมถึงการสราง
ความภักดีและผูกพนั แลวกว็นกลบัมาสรางแบรนดใหรูจัก และเริ่มเปนเพื่อนกนัใหมอีก"  

ฉะนัน้สรางแบรนดใหรูจัก เร่ิมเปนเพื่อน แตไมเคยผกูพนั ก็เปรียบเหมือนคนชอบมีกิ๊ก ใช
ลูกเลนกุกกิก๊ไปเรื่อย ไมเคยพันผกู engagement กวาจะไดตกรองปลองชิ้นเปนเรือ่งเปนราว กท็ําเอา
แบรนดหืดขึ้นคอ หรือไมก็กลายเปนแบรนดเหนยีงยานไปซะฉิบ ...     
 
 


