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วิเคราะหกลยทุธระดับประธานเจาหนาที่ฝายการตลาด (CMO) ของแบรนดดัง ที่สราง
ความสาํเร็จใหกับผลิตภัณฑดวยการบรหิารแบรนดและออกแบบแบรนด ควบคูกันไปตั้งแตเร่ิม
กระบวนการดานการตลาด ใชประสบการณแบรนดเชื่อมโยง ดานอารมณกับผูบริโภคใหแนบแนน 
โดยผานกระบวนการออกแบบแบรนด 4 ข้ัน Imagination, Innovation, Operationalization และ 
Renovation  
 

เร่ืองราวของการตลาดไดเปลี่ยนแปลงไปอยางถาวรตั้งแตวันที ่ 13 พฤษภาคม 1931 ที่
นายเนล แมคเอลรอย เขียนบันทกึเรื่องการรเิร่ิมกฎการบริหารแบรนด ทีพ่รอคเตอรแอนด แกมเบลิ 
(พีแอนดจี) ดวยการบริหารแบรนด จุดเดนและ คุณสมบัติของแบรนดจะโดดเดนออกมาจากแบ
รนดอ่ืนๆ จนถึงวนันี้เราไดตระหนักวา แบรนดเปนมากกวาจุดเดนและคุณสมบัติ การใชงาน เรา
อาศัยอยูในสิง่ที่เรียกวา “เศรษฐกิจแบบประสบการณ” เมื่อมี คนถามผมวา แบรนดคืออะไร ผม
ตอบวา แบรนดคือคําสัญญาเรื่องประสบการณ ที่แตกตางและเกีย่วของกับลูกคา 
 

เนื่องจากแบรนดคือคําสัญญาแหงประสบการณ จึงมีการเปลี่ยนแปลง ระหวางกฎที่
เกี่ยวของกับส่ิงที่สัมผัสไดอยางที่เคยเปนมา การบริหารจัดการ แบรนดนําไปสูทิศทางแหงคอน
เซ็ปตใหมซึง่กค็ือการออกแบบแบรนด ไอเดีย ของการบริหารจัดการแบรนดเกิดใหมและการบริหาร
การออกแบบหรือดีไซน ไดรับการพัฒนาในทศวรรษที่ผานมา อยางไรก็ดี คนดานการตลาดหลาย
คนยังใชการออกแบบเพื่อการอธิบาย สวนประกอบที่จบัตองไดของแบรนด เชน การออกแบบโลโก 
หรือภาพกราฟก ของแบรนด เชน แพก็เกจ การออกแบบแบรนดไมเหมือนการออกแบบสไตล การ
ออกแบบสไตลคือการกําหนดสไตลเฉพาะหรือการกําหนดแนวทางหรือ โทนแตกระนั้น การระบุวา
ส่ิงใดที่ถกู 100 เปอรเซ็นต ก็ไมไดทําใหส่ิงนัน้เปนไปตาม นัน้ การออกแบบสไตลของแบรนดสงผล 
ในรูปของการพัฒนาแบรนดรถยนตที่ไมได มีความแตกตาง เชน ฟอรด ทอรัส หรือ เมอรคูร่ี เซเบิล 
 

สําหรับกรณีดงักลาว การออกแบบ สไตลแบรนดคือ การใสสไตลอยางไมม ี ระเบียบ 
กลาวคือการออกแบบรถยนตเบสิก แบบเดิมโดยใสสไตลใหมเล็กนอยเพิ่มเติม นี่ไมใชการสราง
ความแตกตางใหแบรนด แตคือการตกแตงสินคาซึง่นําไปสูการกลืน เปนเนื้อเดียวกันของแบรนด 



การออกแบบแบรนดแทจริงแลวมี ความหมายมากกวาแคตัดสินวาใสสไตล ใดใหสินคา การ
ออกแบบแบรนดหมายถึง การออกแบบประสบการณแบรนดใน สินคาหรือบริการ ไมใชการใส
สไตลเขาไป ในสินคาหรือบริการ นักออกแบบจะพูด เร่ืองพลังของการออกแบบที่ชวยสรางการ 
เชื่อมตอกับผูบริโภค แตการบริหารแบรนด และจุดมุงหมายจะตองรวมเขาดวยกันใน กระบวนการ
ออกแบบ 
 

การออกแบบแบรนดคือ เร่ืองของ แนวทางนวัตกรรมในการออกแบบสราง- สรรคเพื่อสราง
ความแตกตางใหประสบ การณของแบรนด การออกแบบแบรนด เปนการใสความคิดสรางสรรค
เขาไปใน ความรูเชิงลกึทีม่อียู และจนิตนาการ เพื่อ สรางการออกแบบนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับ 
ประสบการณแบรนดที่แตกตาง การบรหิารจัดการแบรนดและการ บริหารการออกแบบจําเปนตอง
รวมเปน คอนเซ็ปตเดียวกนั ตัวอยางเชน American Girl เปนตัวอยางของประสบการณเรียนรู การ
ออกแบบแบรนดที่ดี ไอเดียของแบรนด คือครอบครัว มิตรภาพและความรูสึก มีความสาํคัญใน
ปจจุบันเหมือนในอดีต ดีไซนผาน 6 สัมผัส ถึงแมเราจะเดินตามขั้นตอนการออกแบบ 4 ข้ันตอน 
คือ จินตนาการ นวัตกรรม การนาํไปปฏิบัติ และการปรับปรุง แตนัน่ เปนการแนะแนวทางเริ่มตน
สําหรับบริษทั ของคุณ อยางไรก็ดีคุณตองดําเนนิการ ข้ันตอไป 
 

นายมารติน ลินดสตรอม ผูเชี่ยวชาญ ดานการแบรนดิง้ชาวเดนมารกอธิบายไววา ลูกคา
จะไดประสบการณแบรนดผาน ประสาทสมัผัสทั้ง 5 การดึงดูดประสาท สัมผัสหนึ่งหรือมากกวานัน้ 
แบรนดจะตอง มีการเชื่อมตอดานอารมณที่แข็งแกรงและ เปนความสัมพันธระยะยาว โรงแรม 
Starwood Hotels กํา ลัง ออกแบบประสบการณแบรนดที่สัมผัสได ดวยประสาทสัมผัสหลายอยาง
เพื่อชวย สรางความแตกตางระหวางแบรนดในเครือ (ไดแก Sheraton, Four Points by Sheraton, 
St. Regis, W, Westin, Le Meridian) ความจรงิแลว Westin มีกลิน่ของตัวเอง อยูแลว นั่นคือกลิน่
ชาขาวเพื่อบงบอกประสบ การณแบรนดสงบเงยีบ 
 

สายการบินสงิคโปรแอรไลนก็ใชกลิ่น นํา้หอมพิเศษที่เรียกวา Singapore Girls หรือเมอร
เซเดส-เบนซทีม่ีหางเฉพาะเพื่อ ทาํงานดานเครื่องเสยีงติดประตูรถยนต เพื่อเพิม่การรับรูดาน
คุณภาพสูง ในการคิดเรื่องการออกแบบทั่วไป การใช ประสาทสัมผัสมากกวา 1 อยาง หมายถึง 
การออกแบบใหดึงดูดประสาทสัมผัสทัง้ 5 ไดแก รูป รส กลิน่ เสยีง สัมผัส แต วฒันธรรมจนีรูวา
คนเรามีประสาทสัมผัส 6 อยาง ไดแก รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และจิตใจ 
 



บริษัทรีสอรตจากเอเชยีอยาง Six Senses Spas มีภารกิจในการสงมอบประสบการณ 
แตกตางและนาจดจาํที่ดงึดูดประสาทสมัผัส ทั้ง 6 อยาง เหมือนอยางทีพ่วกเขากลาววา “ความ
แตกตางของเราคือการสรรหาความ สมดุลของประสาทสัมผัสทัง้หมด” ความแตกตางของแบรนด
ถูกกาํหนด โดยความเกี่ยวของระหวางกนัของประสาท 
 

สัมผัสทั้ง 6 แนวทาง ประสาทสัมผัสทัง้ 6 กําหนดความเปนจริงของการออกแบบ แบรนด 
ประสาทสัมผัสทางกายทัง้ 5 อยาง คือ แนวทางทีเ่ราออกแบบประสบการณแบรนด ทางกายภาพ 
สวนประสาทสัมผัสที่ 6 หรือ จิตใจนั้นคอืที่ที่อยูของแบรนด ประสาทสัมผัสที่ 6 จึงหมายถึงการ 
รับรูขอมูลที่คัดเลือกแลวผานประสาท สัมผัสทั้ง 5 ประสาทสมัผัส ของจิตใจคือ ประสาทสัมผัสที่
ทําหนาที่รวมทุกประสาท สัมผัสอ่ืนไวดวยกัน 
 

จิตใจคือที่ที่ความทรงจาํถูกเก็บไว การออกแบบแบรนดคือของการออกแบบประสบการณ
ประสาทสัมผัสทางกายภาพ ทั้ง 5 ของลูกคาโดยมีคาํสัญญาของแบรนด ประสาทสัมผัสที ่ 6 ทํา
หนาทีเ่ปนแกนกลางประสาน การออกแบบแบรนดจําเปนตองรวม เขาในการศึกษาดานการตลาด 
โปรแกรม MBA ตองใสการศึกษาเรื่องการออกแบบ เขาไปดวย โรงเรยีนสอนออกแบบเองก็ตอง ใส
เร่ืองการศึกษาการบริหารจดัการแบรนด ดวยเชนกนั ในเดือนมิถนุายน 2005 การ ประชุม 
International Brand Design Conference คร้ังที่ 17 ถูกจัดขึ้นในซนิซิน- เนต ิ (บริษัทพีแอนดจี มี
สํานักงานใหญ ที่ซนิซินเนติ) ซึ่งเปนจุดกาํเนิดของการ บริหารจัดการแบรนด 
 

สาระของการประชุมเนนวา โลกของ การออกแบบแบรนดใหมจาํเปนตองอาศยั ความ
รวมมือในวงกวางและเชิงลกึระหวาง ฝายการตลาด ออกแบบและพัฒนาสนิคา เราตองละทิ้ง
บทบาทเกาของการบรหิาร แบรนดที่พฒันากลยทุธของแบรนดและ จึงใสกลยุทธในการบริหารการ
ออกแบบและ การพฒันาสินคา  

 
การออกแบบแบรนดจําเปนตองมีการ ใสความคิดสรางสรรคของนกัออกแบบ และ

นักพัฒนาสนิคาตั้งแตจุดเริ่มตนของ กระบวนการกลยุทธ การออกแบบแบรนดหมายความวา 
หนาทีเ่หลานี้จะตองใสเปนกระบวนการ หนึง่ เพื่อใหไดเปาหมายของการออกแบบ แนวทาง
นวัตกรรมเพื่อประสบการณแบรนด ที่แตกตาง ซัมซุงเคยเปนที่รูจักในฐานะ ผูผลิตอุปกรณ
อิเล็กทรอนกิสราคาถูก ตอนนี้ แบรนดกลายเปนแบรนดดังระดับโลกไป แลว 
 



นายคนุ ฮี ลี ประธานของซมัซุงคิดวา ในโลกที่สินคาทกุอยางกลายเปนสินคา คอมโมดิตี้ 
ซัมซุง จะไมยอมเติบโตดวย ยอดขายและการตั้งราคาตํา่อยางเดียว แบรนดจะตองสรางสินคาทีม่ี
สไตลดิจิตอล พรีเมยีมที่จะกระตุนอารมณของลูกคาดวย การออกแบบที่หรูหราเนนคนเปน
ศูนยกลาง นายลีทาํนายอนาคตไววา ซมัซุงจะใชการ ออกแบบเปนอาวุธทางการแขงขัน และใช
เพื่อ เปลีย่นตวัเองจากผูผลิตรายหนึ่งเปนผูผลิต นวัตกรรมระดับโลก 
 

พรอคเตอรแอนดแกมเบิลคิดคนการ บริหารจัดการแบรนดข้ึนมา และตอนนี ้ บริษัทฯ 
กําลังคิดคนขึน้ใหม นายเอ จี แลฟลยี ประธานของพแีอนดจี ตระหนกัวาประสบ การณของการ
ออกแบบแบรนดไมไดมีความ สําคัญแคตัวสินคาความงามเทานั้น แตยัง รวมถงึสินคาเครื่องใชใน
บานและสนิคาสําหรับ ผูบริโภคที่ปกติขาดการพถิีพถิันดานการออกแบบ เขากลาวไววา “ผม
ตองการใหพีแอนดจี เปนบริษัทออกแบบสาํหรับผูบริโภคอันดับ 1 เพื่อที่เราจะสามารถทําใหสวนนี้
เปนสวนหนึง่ ของกลยทุธของเรา เราตองทาํใหเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการนวัตกรรม ในโลก
ปจจุบันที่แบรนดเปนคาํสัญญา ของประสบการณหลายมิติ การออกแบบ แบรนดจะเปนตัวสราง
ความแตกตางที่ดี กระบวนการบริหารการออกแบบแบรนด ทาํใหแนใจวาดวยประสบการณของแต
ละ แบรนดที่มจีะตอกยํ้าคาํสัญญาของแบรนด เสริมความภักดีในแบรนดและยกระดับ คุณคาของ
แบรนด 


