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ปจจุบันศักยภาพในการแขงขันทางการคาระหวางประเทศมีการเปลี่ยนแปลงมาก นกัลงทนุ 
มีการขยายการลงทุนไปจนี เวียดนามคอนขางมาก ดังนัน้ธุรกิจทีต่องการอยูรอดจะตองเพิ่มมลูคา 
ใหกับสินคาของตนเองใหมากขึ้น 
 

 หากพจิารณาจากเศรษฐกจิไทยมียอดการสงออกถงึ  5 ลาน ลาน บาท  เราสงออกไดมาก  
และหากดูตัวเลขการสงออกจะเหน็วา  2 ปที่ผานมา เราไดเผชิญวกิฤตตางๆ คอนขางมาก คาเงิน
บาทที่ผันผวน สถานการณทางการเมือง ทําใหมูลคาการสงออกลดลง ดังนั้นเราจะทาํอยางไรที่จะ
เปลี่ยนจาก OEM เปน OBM ซึ่งเราตองเอาปจจัยตางๆ ซึ่งประกอบดวย  

 
1.  การผลิต ประเทศไทยคอนขางพรอมทางดานเทคโนโลยีคุณภาพของแรงงาน ฯลฯ 
2.  การทาํตลาดและการสรางแบรนด เราตองตั้งมั่นและทุมเท  
3.  วิสัยทัศนทีเ่รามอง เชนถายอดขายตก เราจะทาํอยางไร  
   
สถานการณแบบนี้ไมใชประเทศไทยประเทศเดียวที่มีปญหา ไตหวันและเกาหลเีองก็เคย

ประสบมาแลว แตปจจุบันเขาพัฒนาและทําสาํเร็จ  ไตหวนัประสบปญหาแตเขาแข็งแรงเรื่องแบรนด  
IT หลายทานคงรูจัก ACER หรือ ASUS  เมื่อ 4-5  ปที่แลวเคายงัทาํ  OEM  ไมคอยสนใจ OBM ตอง
หวนกับมาคิดวาแลวเรา   จะทําอยางไร ? 

 
ในแงของการผลิตเราคอนขางพรอม เมือ่กอนบริษทัสหพัฒนพิบูลย ก็ผลิตแบบ OEM  

ตอนนี้ปรับเปลี่ยนเปนสราง  brand  ของตัวเองคือ  BSC  หลังจากไดรับความรูและเทคโนโลยจีาก
การทาํ  OEM และเราจะทํา  แบรนดอยางไร ควรตระหนักหรือไม อยากใหคนไทยไดเห็นมมุมอง 
branding practice ของ global brand  วาเขาทําอยางไร และมาพิจารณาดูวาเราอยูตรงไหน  
    



คําวา  branding practice เรียกอีกอยางวาBrand Alchemy คือทําอยางไรใหเหล็กที่มี
มูลคานอยเปลี่ยนเปนทอง ซึ่งจะเปนกระบวนการทาํใหแบรนดแข็งแกรง ทาํใหเราขายไดมากๆ  ขาย
ไดระยะยาวๆ เมื่อสรางแบรนดแลวสามารถขายไดมากจริงหรือเปลา  David Aaker ซึ่งเปน Guru 
เร่ืองแบรนดและเปนที่ปรึกษาของ Dentsu  กลาววา 70  % ของลูกคาเคาดูแบรนดกอน 72 % บอก
วาเขายอมจายเพิ่มอีก  20 %  สําหรับแบรนดที่เขาเลอืก และ 25 % บอกวา ราคาไมไดเปนปญหา
ใหญถาเคาชอบ  
 

  การที่เราจะเอาโลโกมาแปะ ทาํไมยาก แตทําอยางไรใหมันแขง็แรง จากการวิจยัพบวาเมื่อ 
แบรนดแข็งแรงขึ้น การรับรูการสัมผัสก็จะมากขึ้น และยอดขายก็จะมากขึ้น หากแบรนดแข็งแรงใน
ใจ ถาเราไมไดเปนผูนาํทางการตลาด เราอาจจะแพแตไมนาน ในระยะยาว เรานาจะมีโอกาสที่ด ี 
ฉะนัน้เราตองสราง     แบรนดของเราใหแขง็แรง  
          

สินคาสรางไดในโรงงาน แตแบรนดตองสรางในใจผูบริโภค เปนคํามัน่สัญญา ที่เอาไปวางไว
ในใจของผูบริโภค อยางไร ขอยกตัวอยาง Lexus ซึ่งเปนรถใหมระดับหรูหรา คูแขงคือ Benze หรือ  
BMW เร่ือง ระบบของเครื่องยนตไมนาจะแตกตาง  Lexus มีคํามัน่กบัผูบริโภคอยางไร สําหรับเร่ือง
ระบบของเครื่องยนต  ไมไดแตกตางจากคนอื่น  Lexus สรางคํามัน่ใหม คือใหบริการแบบเฉพาะ
สมาชิก โดยใหความสนใจ  person to person เชนจดักิจกรรมใหผูใชรถแขงกอลฟ แลวเอาผูชนะ
ประเทศละ 3-4  คนไปออกรอบกับโปรกอลฟระดับโลก โดยที่คุณคือคนพิเศษตัง้แตลงเครื่องบินเลย 
ทุกอยางทําโดยเฉพาะเจาะจงสําหรับคุณ   

 
แบรนด  ประกอบดวย 3 องคประกอบ  

1) เรารูวาเราเปนใคร เรามี identity  อยางไร  
2) เรารูวาเราทาํธรุกิจ อยางไร  
3) และเขาจะพูดถึงแบรนดเราอยางไร  

     
ขบวนการตรงนี้เปนการที่เราใสการรับรูและการสัมผัสออกไปใหกับลูกคา ส่ิงที่เราไดกลับมา

คือ ความสัมพันธ  ฉะนัน้ ตรงนี้มีกลยุทธ ที่เกีย่วเนื่องกนัอยู คือ  
- How you say?  เราพูดวาเราเปนใคร นี่คอืกลยุทธการสื่อสาร 
- What you do? เปน business level  
- Who you are ?  เปน brand identity  

 



อันนี้เปน 3  สวนที่เราจะเอามาผสานกนัเปน  brand แบรนดหนึง่ แตละสวนที่เราจะบอกวา  
Who you are? What you do ?  และ How you say?  ทั้ง 3 สวนนี้มีองคประกอบไมวาจะเปน
โฆษณา word of mouth , การประชาสมัพันธและการสงเสริมการขายดาน who you are ?  อยู
สวนบนของประมิด วา DNA เปนอยางไร  Value หรือ Philosophy ขององคการเปนอยางไร  ทุก ๆ 
สวนมีผลตอการสรางแบรนด มีคนสงสยัวา การสราง  แบรนดตองทาํการโฆษณาอยางเดยีวหรือ ซึ่ง
จริง ๆ ไมใช เราตองสรางจาก identity   

         
Brand DNA เปน  Genetic Code  ซึ่งเราตอง กะเทาะ ออกมาใหได วาตวันี้เปน  

substance  เปน essence  ของเรา ก็เหมอืนคนหนึง่คน มีทัง้ดานดี ดานไมดี ขอดีของคนคนนี้จะทํา
ใหเขาประสบความสาํเร็จได เพราะฉะนัน้ตองหาตัว  substance ตัวนี้ใหได  
           

Samsung :  คุณคิดอยางไร ? หลัก ๆ คือ value for money คุมคากับเงินที่จายไป ราคา
พอควรเหมาะกับคุณภาพ 
  Canon : เปน cutting edge  ตรงที่คนมองวาคุณภาพดี แตเหมาะกับ professional  เปน 
image ที่ติดมาต้ังแตกลองถายรูปอะนาล็อก perception  นัน้ฝงหวัผูบริโภค  
  Sony : เมื่อพดูถึง Sony  จะนึกถึง sophisticate ทั้งจิตใจและเทคโนโลยี มทีั้ง emotional 
sophisticate และ  technology sophisticate   
    

ยกตัวอยาง Brand DNA ของ ททท.  เมื่อพูดถึงเมืองไทย คนตางชาตนิกึถงึอะไร เมือ่ทําวิจัย 
ก็พบวา คนตางชาติเคามองถึง  การทองเทีย่ว และความมนี้าํใจ หรือ  hospitality  ของคนไทย 
ดังนัน้  brand DNA ของไทยจะออกมาแนวนี ้ความเปนไทยจะฉายแววบออกมาแนวนี้ ซึ่งเปนจุดที่
เราแข็งแรง และจะพาเราไปสูอนาคต แตเราตองสรางสะพานมาเชื่อมกับ  DNA  เดิมที่เรามอียู 
สะพานจะเชื่อมอดีตกับอนาคตเขาดวยกนั  

      
 การบินไทยอันที่จริงตองยอมรับวาแบรนดนี้แข็งแรง คนมีความรูสึกวาโดยสาร      การบิน
ไทยแลวจะไดสัมผัสกับความเปนไทย ทีน่ีจ้ะทาํอยางไรใหแบรนดที่แขง็แรงอยูแลวแข็งแรงขึ้นอีก คือ
การที่จะ  reinforce ตัว brand DNA   

 
จุดสําคัญคือเราตองดึงเอา essence  ออกมาใหได แลวพาแบรนดไปสูอนาคต ตรงนี้จะทํา

ควบคูไปกับ  brand   vision creation  ซึ่งประกอบดวย  4 สวน คือ 



1. Brand Goal  :  เปาหมายแบรนดของเราเปนอยางไร อีก 3 ป 5 ป เปาหมายจะ
เปนอยางไร 

2. Target Market  :  จะตั้งเปาที่ตลาดไหน 
3. Differentiation  : เราจะตางจากคนอืน่อยางไร  
4. Financial Goal : เรามีแผนทํารายไดอยางไรกับแบรนดตัวนี้  

     
ตอนนีพ้อได  brand DNA แลว ได  brand vision  แลว 2 ตัวนี้จะเปนตัวกําหนดทางเดิน  

การวางแผนวาจะไปในแนวไหน  เมื่อ 2 ตัวนี้ประกอบกันเราจะได  Brand Mantra , Brand Idea  
และ  สามารถตัดสินตัว Brand Identity ได     ซึ่งแบรนด Mantra จะเปนสวนที่เราดึงออกจาก  
brand DNA  เปาหมายของ  brand Mantra คือพนกังานบริษัท เนื่องจากเราขายของ ดงันัน้คนทีจ่ะ
สงสินคาของเราก็ตองตระหนักจุดนี้ดวย ตัว brand  Mantra  คือมนตรา คาถา ที่ตองทองไวเลย  
   

Starbuck เคาใหพนักงานทองไวเลยวา Rewarding every moment  พอลูกคามาสั่งกาแฟ
พนกังานก็จะถามลูกคาวาใสโนนไหม ใสนี่ไหม ทัง้นีก้็เพื่อให  reward แกเราที่เปนลูกคาเต็มที ่อยาง
นิตยสารในรานก็จะใหม ทนัสมัยและตรงกบัที่ลูกคาชอบอาน เคารูวาลกูคาชอบแนวไหน บรรยากาศ
ตองไมมืดไมสวางเกนิไป  

 
 แมคโดนัลด คือ favorite  place and way to eat  
 
 Sony  ทํา business card  โดยใส Mantra  ไวดวย เปนสิ่งที่พนักงานตองปฎิบัติ เปนจุดที่
ตองการใหพนกังานตระหนักอยูตลอดเวลา Mantra  เปนสิ่งที่เราตองสงใหพนกังานของเรา เพื่อเขา
จะไดสง Value  เขาไปในตัวแบรนด ของเราได มันจะเปนตัวที่ปรับพฤติกรรม ใหสอดคลองกับตัว
ผลประโยชน (benefits)  หรือตัว  perception ใหกับลูกคา   ถามวา ตัว brand mantra  หา
อยางไร ?  
 

ใหหา  3 คํางาย ๆ ที่จะยนยอใจความสาํคัญของ brand DNA  เอาไว  แลวถามวา Brand 
Mantra  ของ  Dentsu  คืออะไร ?  

 
 นั่นคือ Yes, I can ซึง่พนักงานทุกคนตองตระหนัก  ลูกคาขออะไร ตอง  Yes I can  เราเชื่อ
วาถาเราทําใหลูกคาพงึพอใจเราก็จะรักษาความเปนผูนาํไปได 
  



   Brand Idea  บางคนเรียก Brand Position  เปนผลประโยชน ที่ตองการใหลูกคาซาบซึ้งถึง
ตัวประโยชน  
      

มีกรณีหนึง่ของ  Sony Play Station ตอนนัน้เขาตองการบุกตลาดเกมสแตตลาดคอนขาง
เต็ม เนื่องจากคนที่เลนเกมสคือ ประถม มธัยมตน ถงึปลาย คืออายุต่าํกวา 18  ซึ่งมีสองแบรนดทํา
อยูแลวคือ Sega  และ Nintendo  
     

หากถามวาแลว  Play Station  จะโดดไปตลาดนี้ไดไหม ?     คําตอบคือ กระโดดเขา
ไปไดแตโอกาสที่จะแขง็แรง มียอดขายสงู ยากมากเพราะ 2 แบรนดที่มีอยูก็แข็งแรงอยูแลว ฉะนัน้ 
Sony Play Station เลยตั้งเปาไปที่ กลุมมหาวิทยาลัย คือ อายุ 18 ข้ึนไป ถึง 30 ป ซึ่งจริง ๆ กลุมนีก้็
ไมเลนเกมส  ทาง Sony Play Station  กลับมองวานี่คอื โอกาส เขาเลยศึกษาวากลุมนี้ม ี  passion  
อยางไร พบอยู       ขอหนึง่คือ คนวัยนี้ชอบเสี่ยง  แตชวีิตจริง ๆ เสี่ยงไมไดเพราะมชีีวิตเดียว เคาจึง
ออกความคิดมาเปน double life  ชีวิตเรามีไดหลายชวีิต เกิดไดใหมหลายครั้ง  
     

อีกตัวอยาง คือ Absolute  Vodka  คือเร่ืองเครื่องดื่มทีม่ีแอลกอฮอล นั้นตวัแหลงกาํเนิดหรือ  
origin เปนจุดสําคัญ ถาพูดถึง  whisky  ก็ตอง Scott  ถาหากเปน  Wine ก็ตองฝรั่งเศสหรือโลกใหม
อยางชิลี ที่นี้ตวั Absolute Vodka  เปนของ Sweden แตแหลงกาํเนิดของ Vodka คือ  Russia เคา
เลยคิดวาถาจะสูเร่ืองแหลงกําเนิดก็สูไมได เลยสราง  perception  ใหม ข้ึนมา ม ี  brand idea  วา 
“Anywhere ” 
 

คือ ไมวาจะดื่มที่ไหน ก็สามารถสนกุกับ รสชาติของ Vodka  ได คือพยายามใหผูบริโภคลืม  
perception  หรือที่มี strong association  อยู  ที่ติด ระหวางสนิคาที่เปน Vodka  กับ Country of 
Origin  ที่เปนรัสเซีย เคาทําใหลืมไดโดยปรับขวดที่เปน icon ที่ดูแลวทนัสมัยดูจากโฆษณาจะเหน็วา
เอา  Vodka  นี้ไปสอดแทรกในแตละวฒันธรรม แทรกเอา landmark  ของประเทศที่ Absolute 
Vodka  ไปขาย เชน หอไอเฟล บอกกลาย ๆ วานี่คือสินคาของคุณเอง คือพยายามlocalize  ลงมา
ทําใหไมตองคดิวา  Vodka ตองเปนรัสเซยี  

  
ความคิดสรางสรรค  brand idea  ของ ททท.  “Amazing Thailand”  ทาง ททท.            ก็

พยายาม  โดยคิดวาจะทําอยางไรใหคนผูกพนัมากขึ้น  ก็ออกโฆษณาชุดหนึ่งโดยจางตางชาตทิําซึง่
เคาก็พยายามเปรียบวา ไทยคือ  Paradise on Earth  

      



มีความเหน็จากหลายสื่อวาไทยเปน paradise on earth ไดหรือ brand idea อยางนีถู้กแลว
หรือ ถากลับไปดูวา ไทยแลนดขายความเปน Thai-ness  ขายในความมนี้ําใจของคนไทย แตนีม่ัน
สอดคลองกันขนาดไหน มนัเปนจุดขายไดไหม  

    
ฝร่ังเคยบอกวา landmark ตาง ๆ เชน ซดินีย ม ีOpera House  เขมรมี ปราสาท    นครวัด 

ปาริสมีหอไอเฟล จีนมกีําแพงเมืองจนี แตละที่คือทึง่แตเมื่อมาเมืองไทยเคาไมรูวามันคือ  paradise 
หรือเปลา บางครั้ง คิด  brand identity  เฉย ๆ อาจใชหรือไมใชก็ได บางทีเราทํางานกับลูกคา   
เรียกวา  Brand Disruption  ทาํอยางไรใหหลุดจากความเปนธรรมดา    
  

ผลลาสุดถามเรื่องงานแสดงสินคาวางานอะไรที่คนจําได คนจะตอบชือ่งานทีก่รมฯ  จัด ถา
ถามวาใครจัด พบวาคนจําไมได  เราพบวาเวลาคนดู  Billboard จะดูวางานอลังการแคไหน จดัที่
ไหน เมื่อไร อยางไร คนมีวัฒนธรรมการจับขอมลูแคนี้ เพราะฉะนัน้เราตองเปลี่ยนวัฒนธรรม 
ตัวอยางเชนเอาโฆษณาไปติดที่ตัวตึกเลย คนก็จะยอยขอมูลเยอะขึ้น 
        

ทายสุดอยากใหมาใหความสําคัญกับการทําแบรนด  ซึง่ไมไดเกิดไดในระยะเวลาสัน้ ๆ บาง
ทานเชื่อวาคือการใชเงนิไปกบัการโฆษณา แตจริง ๆ มันเกี่ยวกันไปหมด ไมใชแคโลโก ไมใช แค  
การโฆษณา จากการสัมมนา เราไดรู Concept Brand Idea , Brand Vision, Brand DNA, Brand 
Mantra สําหรบัพนกังาน Brand Idea สําหรับ consumer แลวจะรูวา identity  ของเราคืออะไร ได 
touch point  การระวงัเรื่อง  power วาตอง up  ไม down , differentiation , การให  energy  กบั  
brand   

 
Dentsu เอง กต็องสรางแบรนดของตัวเองเหมือนกัน วธิีการในวงการกค็ือการไดรางวัล  

ซึ่งหาก Creative  ของบริษัทไดรางวัลกท็ําให  brand  เราแข็งแรงขึ้น 
 


