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การประชุม 9th HA National Forum “องคกรที่มีชีวติ” 
ศูนยการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี หอง Meeting Room 3 

12 มีนาคม 2551 เวลา 10.30-12.00 น. (A23) 
 

สราง Brands ใหอยูในใจผูบริโภค 
(Building Effective Brands) 

เภสัชกรหญิงศิริลักษณ  สุธีกุล (บริษัทโนวาตสิ ประเทศไทย จํากัด) 

 
 หัวขอเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ถือวาเปนเรื่องนอกกรอบที่ไมเคยคยุกันในเวทีของ HA 

Forum มากอน  ถือวาเปนการชิมลางวาการคุยกันนอกกรอบนี้จะเปนการสรางทัศนะวิสัยใหมใน

การบริหารของเรา  หองนี้เปนหองที่นาสนใจมากตั้งแตการเริ่มในวันน้ีคือเรื่องของ branding วา

องคกรจะมี branding ตองใชอะไรบาง ตองทําอยางไร  ถาเราคิดวาจะมี branding เราควรจะ

เริ่มตนคิดอะไร ก็คงมีกรอบใหในวันน้ี  และถดัจากวันน้ีไปยังมีเรื่องที่นาสนใจอีกมากไมวาจะ
เปนเรื่องของ leadership และเรื่องของการบริหารบุคคล ซ่ึงก็เกี่ยวของกันทั้งหมด  วันน้ีถือวา

เปนโอกาสดีที่เราจะมาคุยกัน ขอบคุณทาง พรพ.ที่ใหโอกาสมาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกัน อยา
เรียกวามาบรรยายเลย เรานาจะมาคุยกัน และขอใหผูรวมสนทนามกีารตอบคําถามกันนิดหนอย 
มีการแลกเปลีย่นความคิดเห็น  

เนื้อหาที่จะนําเสนอ 
 

 
 

วันน้ีเราจะมาทําความเขาใจรวมกันวาอะไรเรียกวา brand  และ brand ที่ดีเปนอยางไร  

สวนหนึ่งที่เรานาจะรูก็คือเรารูระบบของเรา เราเปนมนุษย การตลาดเกี่ยวของกับเราทุกวัน  เรา
เดินออกจากบานไปจะชอบใคร จะรักใคร จะควักเงินออกจากกระเปาเรา หรือใครจะหลอกเราให
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เอาเงินออกจากกระเปาไดเร็วหรือชา ขึ้นอยูกับวา brand มัน work อยางไรกับเรา  บางทีเราไม

ทันไดตัดสินใจเพราะวา brand มันเขาไปในยีนสของเราแลววา อันน้ีเราเห็นปุบเราตองจายเงิน

ทันที น่ีก็เปนเรื่องที่การตลาดนํามาใช 

 โรงพยาบาล ณ วันนี้มีอะไรเกี่ยวของกันบาง ทําไมเราจึงคิดวา brand นาจะเปนสวน

หน่ึงที่เปนแนวทางใหกับองคกรในระยะยาว  เราจะมาดูกันวา brand ณ วันนี้ที่เราเคยเห็นใน

ตลาดทัว่ๆ ไปมีอายุยาวนานที่สุดสักกี่ป  เปนไปไดไหมที่โรงพยาบาลของเราที่ทกุคนดูแลอยูน้ัน 
อีก 10 ป อีก 100 ป คนจะรูจักโรงพยาบาลเราแบบที่เราอยากจะใหมันเปนหรือเปลา น้ันคือการ

สราง brand ที่จะเร่ิมในวันน้ี  แนนอนเราทําการตลาด เราเปนนักบริหาร เราคงจะตองดูวาเรา

บริการใคร  ระบบของโรงพยาบาลเมื่อเชานี้ดู VDO บอกวาชวงกอนเปนองคกรจักรกล ฟง

แลวช็อคเหมือนกัน แตพอมาคิดอีกทีหน่ึงก็นาใช  การที่เราจะเปลี่ยนจากองคกรจักรกลมาเปน
องคกรที่มีชีวติก็คงอยูที่วาเราเขาใจผูบริโภคของเรามากแคไหน ผูบริโภคตองการอะไร เขามี
ความซับซอนมากขึ้นแคไหน และเขามีตวัเลือกมากขึ้นแลว ณ วันนี้ เราเองตางหากที่ตองคน
ตองเดินตามผูบริโภค   

 ในชวงสุดทายก็คงให idea วาถาเราอยากจะสราง brand จริงๆ มันมี process ที่ชัดเจน 

จะตองทําอะไรบาง  น่ีคือ topic ที่วันน้ีเราจะคุยกันสักชั่วโมงครึ่ง   
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ตัวอยางของ Brand 
 

 
 

 เริ่มกันเลยดีกวา อยากถามวาถาใหชื่อประเทศพวกนี้มา ทานนึกถึงสินคาอะไรใน
ประเทศเหลานี้   
 ฝร่ังเศส  “นํ้าหอม กระเปา”  เห็นดวย ไมมีใครพูดถึงไวน ฝรั่งเศสเลย ตอนนี้ไวน

ฝรั่งเศสเริ่มถอยมีไวนโลกใหมเขามาบาง   
 ญี่ปุน “อาหาร เครื่องใชไฟฟา”  ที่เตรียมมาคือกลอง การตูนญี่ปุน 

 จีน  “ชาจีน TCM”  Traditional Medicine ที่เมืองจีนขายแพงกวายานอกมาก ประมาณ 

20 เทา ไมมีอะไรเลยในนั้น แตเอาโฆษณามาขาย และมีหยก   

 สวิสเซอรแลนด “นาฬิกา  ช็อคโกแลต”   

 เกาหลี  กิมจิ ทีวีซีร่ี 
 ประเทศไทย  “อาหาร”  เปนอันที่สืบทราบมาแลววา สปา ฟูด สไมล เปนสิ่งที่เขานึก
ถึงเวลาพูดถึงเมืองไทย 
 อันน่ีเปนตัวอยางของ brands งายๆ  ทุกๆ อยางมี brand ติดตัวอยูแลว พอพูดปุบเรา

นึกถึงอะไร น่ีคือตัวอยางของคําวา brand  
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 แลวสินคาที่เราพูดถึงเม่ือกี้ คิดวาคุณสมบตัิเปนอยางไร   

 ฝร่ังเศส  นํ้าหอม กระเปา คุณภาพเปนอยางไร “เลิศ หรูหรา นําแฟชั่น”   

 ญี่ปุน “เทคโนโลยีกาวล้ํานาํหนา ทันสมัย” ในปจจุบัน ถาเม่ือกอนก็ copy ดีที่สุด 30 ป  

50 ป ผานไป เด๋ียวนี้ brand ของญี่ปุนเปลีย่นแลว เม่ือกอน Made in Japan เปน brand ที่ไม

นิยมมาก เด๋ียวนี้เราตองถามวากลอง Made in Japan หรือเปลา เพราะเทคโนโลยีเขาดีกวา   

 จีน copy อยางเดียว brand จริงๆ ของเขาคือ “เรียบงาย ธรรมชาติ อยูทนอยูนาน” ถา

เปน brand จีนจริงๆ ไมใช brand copy  

 สวิสเซอรแลนด เราเชื่อวาเขา “ไมมีที่ต”ิ หลายคนบอกวาชอบใชของสวิสเซอรแลนด

เพราะใชไดนาน  

 เกาหลี  ดิฉันคิดเอาเองวา “นาราาก” แลวก็ “เสพติด” เชน ซีร่ีเกาหลี คุณสมบัตขิอง

เขาคือใชแลวเสพติดได  

 สําหรับของไทย คือ “สบายๆ”  

 อันน้ีคือคุณลักษณะที่เราโปรยหัวให น่ีคอืการรูจัก brand วาการอธิบาย การเขาใจ หรือ

การเขาถึง brand ทุกคนรูไดทันทีวาอันน้ีมี brand   ถาไมมี brand ก็คิดอยูน่ันแหละ   ถาพูด

ถึงศิริลักษณกถ็ามวาใครหรอื  ศิริลักษณไหนหรือ  ศิริลักษณ สุธีกุล ก็ยังไมรูจักอีก ก็แปลวา
ดิฉันไมมี brand ถูกไหมคะ 
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What is a Brand ?... 

Brand is a…?

Product?

Logo

Tag Line

TrademarkTrademark

Packaging

Advertising

 
 จริงๆ แลว brand คืออะไร แลวอะไรทีไ่มใช brand   

 ถาใครบอกวาออ brand หรือ ก็สินคาม้ัง ใชไหม หรือวา logo หรือเปลา หรือ tag line 

(เสียงโทรศัพท) เสียงโทรศพัทน่ีก็เปน brand นะคะ ถาไดยินเสียงโทรศัพทคุณรูไหมวาเปนของ

ยี่หออะไร แสดงวาคือ brand  เปนสวนหนึ่งของ brand  ทุกสิ่งทกุอยางที่เราแปะอยูในหนาจอ

เปนสวนหนึ่งของ brand 

 brand ไมใชอยางใดอยางหนึ่ง  

 brand ไมใช trademark   

 brand ไมใช การโฆษณา  

 brand ไมใช packaging    

 brand ไมใช ยูนิฟอรม   

 brand ไมใช logo   

 brand ไมใช ผูบริหาร   

 brand ไมใช สินคา  

 แต brand เปนทุกสิ่งทกุอยางที่พูดมาทั้งหมดประกอบกัน นั่นคือ brand  
ทุกอยางใช แตตองประกอบกันดวยความพอดีที่เราอยากใหมันเปนดวย 
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 เม่ือกี้เราแยกกันวา brand กับ product  (ผลิตภัณฑ)  brand ยังไมมีชื่อภาษาไทย เรา

ก็เลยตองใชคาํวา brand  

 brand มันมากกวา product เพราะ product คืออะไรที่เราจับตองได  brand ของเนสเล 

คือ “ด่ืมแลวสดชื่น วัยรุน ซูซา” ไมเห็นมีความซาเลย แตด่ืมแลวทันสมัยขึ้นมานิดหนึ่ง ดีกวาดื่ม

นํ้าสิงห คนรูสึกอยางนี้เพราะโฆษณาทําใหเรารูสึกอยางนั้น  

 brand เปนความผูกพัน เปนความสัมพันธอันตอเน่ือง  การที่เราจะมีเพ่ือนคนหนึ่งก็

ตองคบกันนานๆ รูจักกันนานๆ จึงจะมีความสัมพันธกนั จึงจะมี relationship จึงจะมี bond  

จากเพื่อนเปนแฟน จากแฟนเปนคู จากคูเปนเหม็นขี้ปากกัน แลวก็เลิกคบกันไป  ทุกสิ่งทุก
อยางคือการพัฒนาของความสัมพันธระหวางผูใช brand กับตวั brand   น่ันก็คือ brand    

 product หมดยุคก็หายไป แตถาหากเปน brand มันจะอยูไดตลอดเวลา อยางเชน 
เราบอกวายอมผมสีอะไรจึงจะเดน  พอดีเห็นผูแนะนําทําผมสีสวยมาก ยังไมไดทักกันก็เลยนึก
ถึงตัวอยางนีว้าถาเราทําโกรกผม เปลี่ยนไปเร่ือยๆ มันก็เปน product  แตวา brand ที่เขา

โฆษณายังอยูติดใจเราตลอดเวลา อยางเชน บีเง็นที่รูสกึวามันเชยเชย แตก็ยังมีคนใชอยู เพราะ
บีเง็นคือดําสนิทที่สุด เดาวาอยางนี้ แตจริงๆ แลวไมรูดําสนิทหรือเปลาไมทราบ  ถาบีเง็นทําสนํ้ีา
เงินหรือสีบรอนดขึ้นมาคงขายไมไดเพราะบีเง็นคือสีดํา อยางนี้เปนตน  
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 ทดสอบคนในหองอีกทีวาทําไม brand จึงอยูทน ทําไม brand จึงอยูนาน แยกกันได

ไหม  เราเลือก product ที่เปนเบอร 1 ณ ป 1925 แลวก็อีก 60 ปผานไปเขาก็ยังเปน leader  

คุณรูไหมวาสนิคานั้นคืออะไร 

เอาตัวไหนกอน camera กอนก็ได “Cannon, Kodak”   biscuit ของอเมริกา slender 

กันมาก ไมคอยสนใจ  razor blades  “Gillette”   soft drink “Coke”  

 
(เฉลย) หองนี้จริงๆ แลวไมตองเรียน แบตเตอรี่เราไมคอยชินกันเทาไหร  Nabisco 

ตอนนี้ยังเปนเบอร 1และคิดวายังเปนเบอร 1 ตลอดไป  Kelloggs ทุกคนรูจัก  

Kodak ป 1985 เขายังเปนเบอร 1 ตอนนี้เขาไปอยูไหน หายไปไหนแลว  brand เริ่มไม

รูจักแลว เปลีย่นพฤติกรรม มีการสับสนในตนเอง  case ของโกดักเปน case ที่นาสนใจ ถาทุก

คนสนใจลองไปเช็คดใูน web site วามีอยูชวงหนึ่งโกดักเริ่มงงไมรูตัวเอง อยากจะเปนอะไรเมื่อ 

digital มา  เปนเวททีี่ Kodak อยูไมรอดเพราะ digital camera น่ันเอง   

Wrigley ยังอยูได  Gillette ยังเปนคนที่ครองตลาดตลอด  Ivory คงไมคอยเขากับบาน

เรา  Coca Cola น่ีในอเมริกา แตวาบานเราไมแนใจ ไมทราบวา Pepsi หรือ Coke 
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ถาถามคํานิยามก็อาจจะไมถูกสักเทาไหร  จริงๆ brand มีวิวฒันาการ และ
วิวัฒนาการแปรเปลีย่นไปในแตละยคุ แตละสมัย แตละอุตสาหกรรม 

ยุคแรกเขาบอกวา brand เอาไวสําหรับแสดงความเปนเจาของ คือ hot stamp ใน

สมัยอียิปต เอาไวแสดงวาววัตวัน้ันของฉนั วัวตัวน้ีของฉัน  น่ันเปน brand ยุคแรกคือการแสดง

ความเปนเจาของ  

พอไปชวงหนึง่ เอ ทําไมมัน stamp กันเรื่อยๆ  มันก็ตองสรางความแตกตางวาหนาตา

แบบน้ีของฉัน ก็เปน specific ขึ้นมาวา hot stamp แบบน้ีของฉัน  ทําไปทํามาเราอยากจะมี

ไอเดียใหมๆ มันก็มีการพัฒนาขึ้นมา เปนเรื่องของ trademark   

แตยุคนั้นนานมากแลว ยุคตอมาเปนยุคทีว่าเราเอา brand บอกตองมีการรับรอง  

อยางตอนนี้พูดถึงอะไรคะ พูดถึง JCI  พูดถึง พรพ.  น่ีเรายังอยูในชวงสามกันอยู ตอนนี้

อุตสาหกรรมโรงพยาบาล การบริการยังอยูในยุคสามของการตลาด    

แตถาเราพูดถงึโทรศัพทมือ โอมือถือเขาไปนานแลว ไมตองมีใครมารับรองคุณภาพ ไม
ตองบอก produce by Nokia, Sony, Ericsson ไมตองแลว  แตวาในชวงนั้นก็จะมีวาถาทําแบบ

น้ี อยางเชนขนมก็ตองบอกวาผานขั้นตอนนั้นขั้นตอนนี้มา สะอาดถูกหลักอนามัยมี อย. รับรอง
อะไรตางๆ  

ในชวงหลังมันจะเกดิอะไรขึ้น ถาธุรกิจโรงพยาบาล ณ วันน้ียังไมมีการแขงขันกันมาก 
เราก็คงจะอยูรอดดวยการควบคุมคุณภาพ เราบอกวาเราดี คนก็ตองมาหาสิ่งที่ดีถูกตองไหมคะ 
ผูบริโภคก็ตองมาหาในสิ่งที่เขาอยากได เขารูวาเขาอยากไดอะไรก็เดินไปหา  แต ณ วันนี้ เรา
เชื่อวาผูบริโภคกําลังอยากไดอะไรที่ไมเหมือนเดิม ไมไดอยากไดเฉพาะคุณภาพแลว 
อยากไดอะไรอยางอ่ืน ที่มันเปนแบบที่ฉันอยากได ไปแลวก็อยากจะใหครบถวน  คุณแม
ไปตรวจทอง คุณพอก็อยากใหไปดวย ลกูคนแรกก็ตองไปดวยแตกต็องมีอะไรทํา อะไรตางๆ 
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ตองครบสตูร  เอาวางายๆ วาผูบริโภคเรือ่งมากขึ้น ไมยอมพอใจในสิ่งที่เรามีให เพราะฉะนั้น 
marketing หรือ เร่ืองของ branding ก็ตองขยับมาวา คุณมีจุดยืนอะไร  

ถาเรายกตวัอยางในโรงพยาบาลก็ชวงที่โรงพยาบาลเอกชนเริ่ม boom กอน crisis  เริ่ม

บอกวาฉันเกงเรื่องนี้ มีศูนยหัวใจที่แรก ศนูยสมอง ศูนยมะเร็ง เด็ดๆ ทั้งน้ัน เพ่ือที่จะบอก
ผูบริโภควาฉนัมีสิ่งที่ดีกวา ฉันจะเปนคนเกงในเรื่องนั้นๆ  น่ันก็จะทําใหผูบริโภคเริม่แยกแยะได
วาถาเขาอยากไดอะไรเขาจะควรจะไปทีไ่หน มีความแตกตางกัน  การที่เราบอกผูบริโภคที่เขา
มีความซับซอนในเร่ืองของความตองการทางอารมณมากขึ้น เราก็จะตองมองวาเรามี
จุดยืนหรือเปลา  

โรงพยาบาลมีหนาที่เหมือนกัน ฟงกชั่นเหมือนกัน แตเราจะใหบริการที่แตกตางกันไหม 
หรือวาเราจะมีอะไรที่มันเปนจุดยืนของเราแนๆ วาเร็วที่สุด ยิ้มหวานที่สุด อะไรที่เปนจุดยืนของ
เรา  น่ันคือสิ่งที่ทุกทานหรือผูบริหารจะตองเปนคนตั้งกรอบนี้ขึ้นมา   

 
ถาเรามองไปอีกชวงหนึ่ง ในสินคาที่เขามีการแขงขันกันสูงมากๆ  ณ วันนี้เขาผานชวงสี่

ไปแลว  สินคาที่มีการพัฒนามากที่สุด คําวา branding กลายเปน reputation (ชื่อเสียง)  
อยางที่เราเริ่ม exercise แรกวาประเทศนัน้ๆ เขามีชื่อเสียงเดน หรือวาชัดเจนในเรือ่งใดเรื่อง

หน่ึง ก็ทําใหเรายอมรับวากระเปาเขาดี กระเปาเขาสวย ใชแลวทน ซ้ือเปนหม่ืนมันคุม มันหา
เหตุผลมาอธบิายคุณสามีทีบ่านไดอยางยืดยาวสามวันสามคืนยังไมจบ สามีก็ตอง “ครับ ครับ 

ยอมรับครับ” เพราะวาเขามีชื่อเสียงดานนั้นจริงๆ  เร่ืองของ brand วนัน้ีเปนการสราง

ชื่อเสียงที่ไมใชครั้งเดยีว เปนสิ่งทีแ่ตละ brand เขาบอกวาเขาใหอยางน้ีได แลวเขาใหได
จริงๆ  เปน kept promise เขาเคยบอกเรา ไมใชสิ่งที่ผูบริโภคคิดเอง เขาเคยบอกเราโดยตรง

หรือโดยออมวาถาคุณซื้อสนิคาหรือบริการของเราไปนี่คุณจะได 1, 2, 3, 4 ดังน้ี แลวมันไดอยาง

น้ันจริงๆ  

ยกตัวอยางใหเห็นชัดๆ   Disneyland  ใครเคยไปบาง ใครเคยไปแลวยิ้มไมออกบางมี

ไหมคะ  คนไป Disneyland น่ีจะมีอาการกลับมาวามันจะยิ้มอะไรกันมากมายขนาดนี้  เขา
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จะตองพยายามยัดความสุขใสใหเรา เพราะนั่นคือ promise  ของเขาวาคุณมาแลวคุณตองสุขลน 

เราใชภาษาเราวาสุขลน กลบับานตองสุขลน  ชวงนี้คณุถูกมนตขลงัอะไรก็แลวแต คุณจะตองสุข
ลน น่ันคือ  promise ของเขา  คุณไปที่ไหนก็ตองเหมือนกัน ประเทศไหนก็ตองเหมือนกัน  น่ัน

คือ brand ของเขาที่ชัดเจนมากๆ น่ันคือ promise สุดทายของเขาวาจะดวยอะไรกแ็ลวแต จะคิว

ยาวอยางไรก็แลวแต  ระหวางรอคิวคุณ happyไหมคะ happy  เขาพยายามทําใหคุณ happy 

จนได  น่ันคือ promise ถาไปที่ไหนแลวคุณไม happy จะตองถูกปรบัปรุงทันที   

Disneyland มีระบบการ train พนักงาน เริ่มจากยิ้ม เริ่มจากการศึกษาวา scene ไหน 

วรรคไหนทีท่าํแลวทําใหมี respond  เขาจับทุกชวงแลวมาประเมินวาควรจะทําอยางนี้  ครั้ง

สุดทาย เม่ือสองสามปที่แลวไป Disneyland ที่ญ่ีปุน เห็นนองคนหน่ึง ประทับใจมาก เรายืนรอ

คิวอยู ยืนดูเขาคนเดียวเขาทําทาอยางนี้คะ “เชิญคะ เชิญคะ เชิญคะ” (ทําทาประกอบ) อยางนี้

ตลอด ไมรูวาจะคึกอะไรทั้งวัน ไมไดกินยาอะไร ยิ้มไดตลอด เรายืนดูเขาอยูตรงนัน้ 45 นาที ก็

เพลินเหมือนกัน เปนโชวอีกแบบหนึ่ง  น่ันคือสิ่งที่เปนชื่อเสียง  เรากลับมานี่ยังจําไดเลย แกแลว
ยังจําได และคิดวาแกกวานี้ก็ยังจําได  มันเกิด repetitively เขาไปใน sub-conscious และ
กระดูกสันหลังของเรา  ไมตองทําอะไรเลยมัน ก็จะมี memory น้ีออกมาวา ถาพูดถึง 
brand ตางๆ  มันเปนอยางน้ันจริงๆ  

 
สุดทายมันคืออยางนี้ ตรงนี้  gut feeling ของเรา “เฮยแกวาคนนั้นเปนไง” เดินผานมา

ปุบ ยังไมไดคุยกัน ไมเคยคยุกัน คุณเคยมีอารมณน้ันไหม  มีคนเดินผานมานี่ “เฮย หนาไมถูก

ชะตาเลยวะ” ไมรูมาจากไหน แตทุกคนม ีgut feeling น้ีถูกไหม  หรือวาไมชอบโฆษณานั้นเลย 

เถื่อน  โฆษณานี้ซ้ึงมากๆ โหยจับมือกัน  โฆษณาไทยประกนัจึงออกมาในแนวซึ้งในชวงนี้  เปน  
gut feeling ทั้งหมดวาสินคาพอคุณใชไปแลวคนก็รูสึกอยางหนึ่ง  

วันกอนดิฉันเปนหวัด เปนหวัดธรรมดา ไมใชไขหวัดใหญ  ไปที่โรงพยาบาลแลวบอกวา 
“น่ีเธอรูไหม ถาเกิดวาดิฉันตองจายคาบิลน่ี ฉันคงลมละลายภายใน 2 เดือนแน”  อันน้ีก็เปน
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ความรูสึกแลววา เอะตอนกอนนี้ไมมีประสบการณคิดอยางหนึ่ง พอมีประสบการณ gut feeling 

เปลี่ยนไปแลว gut เบี้ยวแลว เพราะวาชีวติทุกคนเปลี่ยนไปเร่ือยๆ  ตัวน้ีเปนตวัทีย่ากสําหรับคน

ที่ทําการตลาดทั้งหลายวา gut ของแตละคนนั้นมันคนละ gut คนละ feel  แตทําอยางไรเราจึงจะ

เปน brand ที่ถูกใจผูบริโภค ก็คือเอาสวนใหญเขาวา ทําใหมันเขาไปในเสนเลือด  เพลงที่เขา

ปลอยโฆษณามายิง ยิง ยิง ใหเราฟงน้ันนะ เรื่องเดียวกัน ทําใหเรางง เราถูกหลอกตลอดเวลา น่ี
คือสิ่งที่เขากําลังจะหลอกเรา  
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How Brand Works 

เด๋ียวจะถอดรหัสลับ (decode) วาแลวเขาหลอกเราไดอยางไร  จะทําใหคนใชสินคาได

อยางไร  เม่ือกี้บอกแลววาจะตองมี bond จะตอง connect หรือวาเราอยากเปนอยางนั้น  ทําไม

เขาเอานองชื่ออะไรนะคะทีโ่ฆษณาเยอะมากๆ เลย ผูหญิงใครคะ โอ Paula ตกยคุแลวคะ  

Pancake โอเค Pancake ได  ตอนนี้ Paula มันใชมากเกินไป   ในทางการตลาดบอกวาคนจํา 

Paula ไดอยางเดียว จําสินคาของเราไมไดเลย  

แลวผูชายละคะ ผูชายถาเราจะเลือก celebrity สักคนเราจะเลือกใคร หรือที่เห็นบอยๆ 

ตอนชวงนี้ เคน ธีรเดช มาแรงใชไหมคะ เกือบจะหมดแลวนะคะ  ตอนที่เขาดังทุกคนก็พุงไปหา
เคน  แตวาพอบอกวาจะเอาเคนกับหนอยรวมกัน ตวัเลขมากกวา 1+1 เปน 2 อีก ก็เลยตอง

เปลี่ยนแนว พวกเราเองกต็ังคหมดเหมือนกัน  ทําไมจึงตองเลือกคนพวกนี้ เพราะวาอันน้ีคือ
การสื่อสารของ brand วาเขาเขามาในจิตวญิญาณของเราไดอยางไร  

 
อันแรกคือ visual เราเห็นปุบเรารูเลย  อีกอันหนึ่งเปน expressive ก็คือมีการแสดงออก

วาเอะจะใชสนิคานี้หรือวาติดตอกับ brand ตัวน้ี (เชน ติดตอกับโนวาติสก็ได ติดตอกับโนวาตสิ

เครียดตลอด สั่งอะไรไมยอมมา อันนี้พูดเลนนะคะ ไมใชของจริง)  expressive  ออกมาใน

ลักษณะแบบนี้  verbal ละพูดปุบแลวรูปบไหม  เม่ือกี้น้ีบอก Connecting People ทุกคนรูเลยวา

เปน Nokia แบบน้ีเปนตน 
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Quiz อีกแลว เห็นแคน้ี visual สิบหกอยางนี่ ใครรูจักมากกวา 10 คะ ใครรูจักทั้งหมด 

ครรูจักอยางนอยหนึ่ง  อันไหนยากที่สุดคะ อันน้ีอะไรคะ Mc Donald   Mc Donald ก็คือ Happy 

Family ใชไหมคะ  น่ีคือกรณีเม่ือกี้ Kodak  อันน้ีละคะ นึกถึงอะไรคะถาพูดถึง Toyota ถนนสี

ขาว เปนแบบคนดี๊ดี  อันนี้อะไรเอย Calven klein  หรือคะ อันน้ี Calven klein ใชไหมคะ  อันน้ี

ละคะ อันนี้ Volkswagen  อันน้ีคะ โอโหกลุมน้ีเกงมาก ไมใช Sony ธรรมดานะ แตเปน Sony 

Ericsson อันน้ีละคะ Nissan โอโห ตองปรบมือใหทุกคน  

แสดงวาคุณถกูหลอกทุกวัน ใชไหมคะ อันน้ีเปน brand ที่เปน brand ดังๆ ของ luxury 

car international banking อะไรตางๆ ทีเ่ราตองใชทุกวัน แปลวาเขาตองถึงคุณใหได แลวเปน

การ confirm วาเขาสําเร็จเพราะวาเขาถงึคุณ คุณรูจัก brand เขา  อันนี้แค visual เห็นไหม เห็น

แคเสี้ยวเดียวคุณก็บอกได  Google สระอูยังมองไมชัดเลย สะกดไมถูกเลย แตทาํไมรูวาแบบนี้

แลวเราจะไปดูวาทําไมเรื่องของ identity ชวงหลังน้ึจึงมีความสําคัญ เพราะวาเราอยากใหคุณ

รูสึกอยางนี้ เห็นปุบเห็นแคมุม คุณไปออกรายการแฟนพันธุแทไดทกุรายการ  
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กลับกันบาง เร่ืองของ expression  ขอเลอืกน้ําหอมดีกวา ทําไมน้ําหอมจึงตองมี
หลากหลาย มีเคานเตอรใหญยักษ ทั่วโลกนี่ถารวมกนัทุกสนามบินไมทราบวามีกี่กลิ่นนะ ทําไม
ตองมีมากขนาดนั้น... ตามรสนิยม เพราะวาคนคิดวาอันน้ีไมเหมาะกับฉัน ดมแลว ไมชอบ คือ
ไมชอบน่ีไมชอบใหคนดมเราหรือวาไมชอบเวลาเราดมตัวเอง ก็ไมแน  เวลาเขาทาํ research 

ของน้ําหอม เขาจะเรียงคนเลย วาคนแบบนี้ คนที่อยูในโซนของ elegant ดมแลวรูสึกโอโฮะ อัน

น้ีไปงานกลางคืน อันนี้ sport  ที่บานจะตองมี 20 ขวด  อันน้ีเราก็เปนเหยื่อของการตลาด

เหมือนกัน เหยื่อของ branding วาเอะ ทาํไมเราตองมีแยกแยะ น่ีคือสุดทายที่เราบอกวาชื่อเสียง

มันเปนแบบน้ี จริงๆ แลวกค็ือนํ้าผสมหัวเชื้อ แลวก ็packaging ที่สวยเลิศหรขูองน้ําหอมนั่นเอง

ที่เราใชเงินซือ้มา  packaging มีราคาอยางต่ํา 40% ของ total cost คุณตอง feel ได จับขวด

แลวรูสึก โอโฮ อยางนี้ elegant, classic   

อันน้ีก็เปนอีกตัวอยางหนึ่งนะคะวา expression ของอันนี้ไมตองบอก brand อันนี้ De 

peir หรือเปลาไมทราบ แตวาเราใหบอกวาเห็นอยางนี้แลวรูสึกอยางไร รูสึกอบอุน หวานซึ้ง 

อยากแตงงานอะไรอยางนี้ เวลาเราเห็นอยางนี้  

น่ีก็คือ 7-Eleven Expression ของ 7- Eleven  ก็คือความสะดวก เห็นปุบรูเลยได

แนนอน เขาไปตองหาอะไรเจอสักอยางหน่ึง  

อันนี้ก็คือ DHL สีเหลืองก็คือ DHL สงถึงที่ ถูกคน ตรงเวลา น่ันคือ expression ของเขา   

น่ีคือ Johnny Walker แนๆ  คิดวา expression  ของ Johnny Walker คืออะไรเอย  

Keep Walking น่ันแหละ  Keep Walking มันเปน Slogan  แตวา expression ของเขา ทําไม

คนจึงเลือก Black Label  แลวก็ไมเลือกแมวดํา ไมเลือกแสงโสม ไมเลือกแมโขง เขาคิดวากําลัง

ด่ืมอะไรอยูคะ  คนที่เลือก brand  รสชาตอิาจจะตางกันเยอะ เอาอยางนี้เปลี่ยนเปน Black กับ 

Swing ก็ไดที่มันใกลเคียงกนัหนอย ทําไมเราจึงเลือก brand ที่แตกตางกันใน range เดียวกัน 

เราก็รูสึกวา brand น้ีมันไดอารมณดีนุมดี  

อันน้ีคือ National Geographics ใชไหมคะ adventurous ผมมาถึงกอนตลอด ใครยังไม

รูจัก ไมรู ผมรูทุกสิ่งทุกอยาง  

น่ันคือ expression   

brand ที่เขาหลอกเรา หลอกเราแบบนีว้าเราเปนคนอยางไร น่ีคือสิ่งที่เราอยากจะแสดง

ตัวเอง แลว brand น้ันก็แสดงออกในสิ่งที่เปนตวัเรา  น่ีคือจุด connection ของการตลาดวาคน

ในสังคมมีความตองการไมเหมือนกัน  เราอยากเปนคนนุม ลึก บางคนชอบ draft คือชอบงาน

โหดก็อาจจะตองไปเลือก Marboro  Marboro ไมใชบุหร่ีนะคะ แตวาเขามี range ของ life style 



 15 

มีเสื้อผามีอะไรที่แพง แพง แตมีคนอยากจะซื้อ จะไปเดินปาตอง Marboro ไรสาระ แพง แพง 

สําหรับเราที่เราไมชอบ แตหลายคนเขาชอบ เม่ือกี้เราพูดถึงไปบางแลว  

 
อีกอันหนึ่งเรื่องของ Verbal คําวา “We try harder” ทุกคนรูไหมคะวา “We try harder” 

คือ Elvis  Elvis ก็คือเบอร 2 บอกขอเปนแคเบอร 2 ตลอดกาล ก็ “We try harder”  

“คูรัก คูรส” แลวกัน Coffee mate น่ีของเรารู   

“Let your fingers do the walking”  ใชน้ิวทําอยางนี้ Yellow Pages 

“Just do it” น่ีไมตองถามใชไหมคะ  

เด๋ียวนี้ทุกคนไมพูดวา Nike นะคะ ทุกคนพูดวา Tiger Wood  ไปอีกขั้นหนึ่งเปน Tiger 

Wood  ไปอีกนะคะ อันนี้มีความซับซอนมากขึ้นจริงๆ วา Tiger Wood  เปน ambassador ของ 

Nike จริงๆ แลวมีนักกีฬาหลายๆ ทานที่ Nike เลือกมา  แตวา common personality ของเขา

คือใคร เราตองรู อันนี้เปนเรื่องของ brand เหมือนกันวาเอะพอใครติดยี่หอ Nike แลวเขาเปน

อยางไร  อยาง Andy Roddick ทําไม NiKe จึงไมเลือก ในกีฬาทุกประเภทเขาจะเลือกแคคน

เดียว  ดังน้ันจะไมมีการตบกันหลัง locker ไมมีแนๆ เพราะเลือกคนเดียวแนนอน เอาคนที่เขา

คิดวา character ใกลเคียงกบักลุมหรือคนที่ consumer หรือลูกคาของเขาจะเปน น่ันคือคนที่

เขาเลือก  

นาฬิกา Omega ตองลองไปดูวาคุณผูหญิงที่ซ้ือนาฬิกา Omega เพราะวา Cindy ใช

หรือเปลา Cindy Crawford นะคะ celebrity  แบบน้ีคือเราอยากเปนเขานะ จริงๆ แลวถาโพสด 

นึกถึงหนาตวัเองไปแปะเลยนะคะ  

อันน้ี consumer มีอารมณน้ีคะ sub-consciously เราไมทราบ แตเราคิดวาอยางนั้น พอ

เห็นปุบแลวนึกถึงหนาเราไปอยูใน ad โฆษณานั้นเลย  อยางตอนนี้ Smooth E ออกมาใหม อันที่ 
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ฮัดเชย ฮัดเชย ฮัดเชย เพ่ิงจะดูเม่ือ 2 วันกอน ที่วาหนาขาวปงนะคะ ดูกันหรือยังคะ ยังไมไดดู
หรือคะ เขาก็โฆษณาตลกดนีะคะ  

โฆษณามีผลกับเราเพราะวาหลายอยาง สรุปใน 3 ทาง เรามองปุบเราตองรู เราไดยิน
ปุบหรือวาเราไดยินคนพูดถึงปุปเรารูเลยวาคือ brand อะไร หรือวาถามีพฤติกรรมอยางนี้ปุบ “น่ี

เธอ เธออยามา Black เลย เธอนะแสงโสมชัดๆ” อะไรอยางนี้ ทําไมเราแยกคนได 
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Value of Effective Brand  

 
เรามาดูคุณคาของ brand ทุกคนที่กวาจะสรางมาเปน  brand น่ีใชเงินเทาไหรเรียกวา

มหาศาล แลวมันมีคาพอไหมที่เราจะสราง  โรงพยาบาลตองคิดดีๆ เหมือนกัน เราตองมีพลัง
ขับเคลื่อนเยอะ ตองลงทุน ลงทุนทั้งสมอง ทั้งจิตวิญญาณ อะไรทุกสิ่งทุกอยาง ถาเราอยากจะ
เปนใครคนใดคนหนึ่ง  สมมุติวาเราจะในอีก 20 ปขางหนานี้คุณจะ retire แลว ใหเขาเขียนภาพ

ไวในใจวาอยากใหเขาพูดถงึโรงพยาบาลหรือองคกรของคุณอยางไร  ถาทุกคนยังมีเวลา คิดวา
อีก 20 ปเราเกษียณไปแลว แลวเราบอกวาถาเราอยูในองคกรของเรา ณ วันน้ี มีคนพูดถึง
องคกรของเราหลังจากที่เราเกษียณไปแลวอยางไร ที่เราอยากจะใหมันเปน  เรื่องของ branding 

มันจะมีผลในสวนนี้วา ผูบรหิารทุกคนคิดวามันมีคา แลวมันสามารถที่จะรักษาได แตคารักษาก็
แพง ทําไมเขาจึงรักษากัน  

 
ทุกคนรูวา company value คิดงายๆ ก็คอื stock price  คูณกับจํานวนแชร ที่มีอยูมันก็

จะเปน  at book value ของเรามีคาเทานี้  นอกจากนั้น ที่บริษทัเรามีใครบาง มีโตะ มีเกาอ้ีอะไร

น้ัน ก็เปนคุณคาอีกอันหนึ่ง แตพูดถึง brand เรากําลังพูดถึงเรื่องของ equity   

brand equity  เปนอะไรที่เรามองไมเห็น แตมีหลายคนที่ทําประกันความเสียหายของ 

brand  เรื่องของ patent ทําไมจึงปกปองกันนักหนา เพราะวามันเปน intangible asset มันเปน
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ทรัพยสินของเรา ของทุกคนที่มีความคิด และสรางมันมากับมือ  อยูดีๆ ใครจะฉวยเอาไป ถา
เกิดวาโรงพยาบาลนี้มีความเดนในเรื่องของหัวใจ แตวาอีกคนหนึ่งก็บอกวาฉันกหั็วใจเด็ด
เหมือนกัน  ถาเกิดวาเราสามารถที่จะสราง brand น้ีขึ้นมาไดแข็งแรง และเรารักษามันไดน่ี ไมมี

ใครมาแยงเราได มันก็จะอยูกับเราไปตลอดเวลา  สามารถที่จะแปลงเปนเงินได   

 
ในอเมริกาเขาทํา research เร่ืองพวกนี้ ดูวา brand value  อยางของโคคาโคลาที่เรา

คุยกันอยูในหลักเกือบหกหมื่นกวาลาน กค็ือหม่ืนกวาลานขึ้น  Kodak ในสมัยป 01 ก็เปนหลัก

หม่ืนลานขึ้นทัง้น้ัน  

 
ถาคิดวา company value น่ีเทาไหร  คา brand สูงกวา company value  หลายเทา 

เวลาเขาจะซือ้ company กันน่ี company asset  นะวันน้ีคิดคาทัง้หมดแลวเปนคาหนึ่ง ถา
เราจะซื้อทัง้หมดมันก็จะมีเงิน X คูณเขามานั่นคือคา brand  สวนใหญแลวประมาณ 5 
เทา 6 เทา แลวถาเอามาแลวเรา sustain ไมไดน่ียิ่งแยใหญเลย  

เวลาที่เราซื้อ brand มาตองดูเหมือนกันวาเราควรจะซือ้ brand ไหน เราจะไป partner 

กับใคร โรงพยาบาลนี้ใหประกันสังคมในเครือ เอาใกลๆ  บางทีใกลๆ  สะดวกก็ไมดีเหมือนกัน 
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เพราะเขามีบริการไมเหมือนกับเรา  มีจุดขายที่ตางกนั ทําใหคนทีม่าใชบริการกบัเรา แลวพอเรา
สงไปใหบริษทัในเครือเกิดความคาดหวงัที่เหมือนเดิม แตวาไมไดรับจากบริษทัในเครือ ทําให
เสียอารมณ และอาจจะเกิดเปนคดีได อยางที่เราไดยินอยู 2 -3 วันน้ี  

คุณคามีสูงมาก อันนี้ไมตอง convince ผูบริหารทุกทาน เราไมไดทําองคกรแบบทีเ่ปน

หม่ืนลานนะคะ อยางโนวาติสเมืองไทยนัน้มีแคสามพันลานเอง แตวาทั่วโลกมันกห็ลายพันลาน 
เพราะฉะนั้นเขาก็ตอง protect กันเยอะ  เราทําผิดไปนดิเดียว ถานามบัตรเบีย่งไปหนอยเดียว

โยนทิ้งเลย อันนี้เปนเรื่องแบบซีเรียสๆ แบบสีผิดไมได ถาสงไปเช็คนี่เดงทันที  เม่ือกอนน้ีเราก็
คิดวาอะไรจะซีเรียสขนาดนี้ แตพอเราเขาใจวามันทําใหความคุนเคยกับ brand มันจะสียไป เอะ

..ตกลงเปลี่ยนหรือเปลานี่คราวที่แลวหนาตาอยางนี้น่ี คราวนี้เปลีย่นเปนอยางนี้น่ี จะใหจําอัน
ไหน  Google ที่เราเห็นแค oo แคน้ีเรายังรูเลย แลวทําไม brand ที่เราจะตองรักษามันแลวมันมี

คาอยูแลวน่ีเราตองรักษาตอไป โคคาโคลาไมเคยเปลีย่นหนาตา เคยแตออก brand ลูกออกมา 

แต brand พ่ีใหญยังเหมือนเดิม เปปซ่ีออกมาหลายหนาตา แต DNA ของเปปซ่ีคอืเสนแบบน้ีกบั

สีเทานั้นเอง  โคลาตองมาดวยสี นํ้าดําก็คอืสี ขวด protect ใครหามดีไซนขวดแบบนี้เหมือนเขา 

ทุกอยางเปนสวนประกอบของ brand ของเขาแลวเขา protect ทั้งหมด  
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What Consumer Says 

 
อันน้ีเปนขอมูลที่ยืมเขามา  เราบอกวาวนัน้ีจะมาคุยกับเพ่ือนๆ ที่ทาํงานในโรงพยาบาล

ก็ขอขอมูลมานิดหนึ่ง  เราก็ไปสํารวจมาเฉพาะโรงพยาบาลเอกชน มีหลายโรงพยาบาลทีเ่ราได
ขอมูลมา เราถามสั้นๆ วามาใชบริการทีน่ี่รูสึกเปนอยางไร พอใจกับพนักงานไหม เขาทํางานดี
ไหม มีประสิทธิภาพดีหรือเปลา ถามจริงๆ เถอะคิดวาโรงพยาบาลนีมี้ชื่อเสียงเดนดานไหน แลว
เงินที่จายไปคณุคิดวาคุมหรือเปลาหรือคุมอยางไร น่ังๆ อยูที่น่ีลองมองรอบๆ ดูซิคะ คุณคิดวา
สถานที่เปนอยางไร เราถามคําถามงายๆ เทานี้  

(ผลการสํารวจซึ่งมิไดระบุชื่อโรงพยาบาล อาจจะไมเห็น brand แตเรียนรูวิธีการศกึษา) 

Hospital 1 
Service:  Good service but some service is not efficient (long queue) and pay better 

attention to foreign customers 
Staff :  Professional, effective doctors, too many young doctors with less experience, 

qualified staffs, Not all doctors is good, nurse not as soft and caring as other 
private hospitals. 

Prestige:  Famous for bypass surgery 
Cost:  Very expensive, too commercial 
Place:  Clean 
Atmosphere:  Luxurious, international, convenient, very comfortable 

Hospital 2 
Service:  Good 
Staff:  Good doctor, nice staff and well trained 
Prestige:  Good old hospital 
Cost:  Expensive but worth spending 
Place:  Old building but clean 
Atmosphere:  OK 

Hospital 3 
Service:  Good service 
Staff:  Not very good doctor (not meet expectation) 
Prestige:  Famous in baby and children area 
Cost:  Very expensive but worth spending 
Place:  Clean 
Atmosphere:  Cluttered, boutique, international 
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Hospital 4 
Service:  Good service 
Staff:  Good doctor  
Prestige:  Famous for heart expert and health check 
Cost:  Very expensive 
Place:  Old, clean (only new building) 
Atmosphere:  Friendly, international 

Hospital 5 
Service:  Good service 
Staff:  Medium to good doctor, good drug, nurse not efficient but caring. 
Cost:  Medium to expensive 
Place:  Old fashion, not very clean 

เราสรุปตรงนีว้าเราฟงผูบรโิภคพูด เราสัมภาษณเขา เขาพูดจากใจ จริงเท็จอยาไปวากัน 
อาจจะไมไชของจริง  ผูบริโภคพูดมาคือเสียงสวรรค ในทางการตลาดไมวาผูบริโภคพูด
อะไรเราตองฟง เวลาผิดแปลวาเขาเขาใจผิด อยาไปวาโหไมรูเรือ่งเลย ไมได  แปลวาคน
สวนใหญยงัเขาใจสินคาเราผิด แปลวาเราตองเปลีย่นวิธีสื่อสาร เราตองสื่อสารกับเขา
ใหม   

 
ผูบริโภคบอกวาที่จริงแตละโรงพยาบาลกเ็หมือนๆ กันนะ แปะเอ่ีย ไปที่ไหนก็

เหมือนกัน แตทําไมไปที่ไหนแลวไมเคยเปลี่ยน  คนที่ไปโรงพยาบาลบางแหง ไมเคยเปลี่ยน กี่ 
generation มาแลวก็ไมทราบก็ยังไปที่เดิมอยู  เคยเจอคุณตู นพพล โกมารชุน ตั้งแตผมยังไม

ขาวสักเสน ตอนน่ีผมขาวไปทั้งหัวแลว ก็ยังไปที่โรงพยาบาลเดิม  

อันนี้เปนตัวอยางวาพฤติกรรมผูบริโภคเปนแบบน้ี คือไมอยากจะเปลี่ยนมากและเปลี่ยน
ยากดวย  วันน้ันที่รัฐมนตรวีูบ หนังสือพิมพลงขาววา “ขอชวยสงผมไปโรงพยาบาลที่ผมมี

ประวตัิอยูกอนดีกวา ผมไมอยากไปโรงพยาบาล A”  น่ีคือขนาดทานวูบไป โดนโพเดียมทับไป

ทั้งตัวแลว ทานยังขอไปโรงพยาบาลที่ผมเคยอยู  แปลวายิ่งกวาฝงรากลึก เราตอง win the first 

time สําหรับโรงพยาบาลเราตอง win the first time  ถาเขามีประสบการณกับเราเขาจะอยูกับเรา 

พฤติกรรมผูบริโภคเปนอยางนี้ ถาลองแลวไมชอบก็จะเปดหูไวนิดหนึ่ง แตถาชอบแลวบอก
กระพือทุกคนที่อยูในสารระบบของฉันวาโรงพยาบาลนีดี้เลิศ หมอดีจริงๆ ฉันติดใจ ไมใชหมอ
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หลออยางเดียว  แตวาขอทีจ่ะหักลางกันก็คือ มีโรงพยาบาลที่เขาคิดวาดีในบาง area เชน รพ.

รัตนิน ก็เกงเรือ่งตา รพ. หูตาคอจมูก ก็เกงเฉพาะเรื่องนี้ ถาหากคุณเปนอะไรใตคอมาก็อยาไป
โรงพยาบาลนี ้แตที่จริงก็มีบริการนะคะ แตพอเห็นวาเอาเธอเปนอะไรนะ ทองเสีย ไป
โรงพยาบาลไหน หูตาคอจมูก มันก็ดูแปลกใชไหม จริงๆ แลวก็มีหมอ Med อยูดวยนะ แปลวา

มันคานกัน branding จะสับสน ไป รพ.ยันฮีตกลงเธอไปเสริมอะไร หรือเอาอะไรออก ดิฉันตอง

เสริมอยางเดียว หรือเอาออกก็เอาออกจากปากนี้แหละคะ  

word of mouth น่ีเด็ดมากๆ  เขาบอกวาโรงพยาบาลหาม under estimate ขาเมาท ใคร

พูดอะไร ถาเกิดจะทํา focus group ใหไปทํากับ consumer หลักๆ target group ของเราเลย 

เปนแมบาน เปนคุณแม เพราะวาผูชายไมมีการตัดสนิใจ ถูกไหม  การตัดสินใจใหญๆ ทุกอยาง
ในบานคุณผูหญิงตองเปนคนตัดสินใจถูกไหม อันนี้เราตองรู เอาคุณผูหญิงมานั่ง เปนคุณแมอายุ
ประมาณ 35 up มีการตัดสินใจเปนของตนเอง สัก 5 คน 6 คน แลวถามคําถามใหเขาตอบ  

marketing เราจะมีฉากขางหลังเหมือนกับ investigator ฟงพยาน มีหองอยางนี้

เหมือนกัน เวลาพวก marketing ทําคือฟงเขาเมากัน  เราจะไดขอมูลเบื้องลึกหลายๆ อยางซึ่ง

เปน scene ที่ดิฉันชอบมาก  ที่ทํา marketing มาชอบ scene น้ีที่สุด ก็คือฟงวา consumer พูด

อะไรเกี่ยวกบั product ของเรา  แลวเขาจะ convince กันเอง คนหนึ่งไมชอบ อีกสองคนชอบ 

คนหนึ่งอยูตรงกลาง  แลวเราดูวาเขามีการใหขอมูลมากนอยแคไหน  ถึงตรงนี้คิดวาทุกคนคง
อยากเริ่มสรางแลว ดวยอารมณ เออมันก็มีประโยชน แตมันยากหรือเปลาถาเราจะสราง brand 

สักตัวหน่ึง  
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Brand Building Process 

Brand Building Process

2 Parts - 10 Steps

• Brand Strategy

• Brand Cultivation

Brand 
Preference

Brand 
Vision

Brand 
Positioning

Brand 
Promise

Brand 
Awareness

Brand 
Attribute

Brand 
Maintenance

10

9

2
Business 

Description

1

3

5

Brand 
Culture

7

8 4

Brand 
Identity

6

 
ขอเสนอวงจรอุบาทว Brand Building Process 10 ขั้นตอนนี้เราแบงเปน 2 สวน สวน

แรกคือ strategy (กลยุทธ) อีกสวนหนึ่งคือ cultivation ชอบคํานี้ ก็คอื living the brand น่ันเอง 

ซ่ึงตรงกับ concept ของการประชุมปน้ี “Living Organization”   

brand ก็มีเหมือนกัน สราง brand สราง concept ขึ้นมาแลวคุณจะ promise ไดอยางที่

คุณพูดไวหรือเปลา มันก็จะมีการหมุนไป 1 2 3 4 5 น่ีคือครึ่งแรก และครึ่งหลังก็คือ 6 7 8 9 10  

 
ถามวาใครตองทํา ใครมีหนาที่ที่จะตองสราง brand คําตอบคือทุกมนุษยที่อยูในองคกร

มีสวนเกี่ยวของกับการสราง brand แบงเปน 2 สวน  สวนแรกขอยกใหเปนภารกจิของทาน

ผูบริหารทุกทานที่อยูในที่น้ี ทานรูวาพันธกิจของทานคืออะไร ดิฉันลองไป search ดูแลววา

โรงพยาบาลมีพันธกิจเหมือนกันหมดเลย ก็คือทําใหทกุคนพนจากโรคใชไหม เพราะเรายังเปน
เครื่องจักรกล ก็คือตอสูกับโรคอยู  แตถาเราจบจากการประชุมครั้งน้ีแลวเราจะเปน living 

organization  ก็คือเราจะตองปรับบทบาทจากองคกรที่ซอมสุขภาพเปนสรางสุขภาพ เราคิดวา 

vision ของเราจะเปนอยางไร อยากใหเขามองเราอยางไร แลวมันตองพอเพียงดวยนะ มี
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ทรัพยากรเทาไหร มีคนมากไหมที่จะมาทําเรื่องนี้ แนวทางจะเปนอยาไร แผน 5 ปเปนอยางไร 

10 ปเปนอยางไร  แลวคอยมาแตกยอยกันวาแตละป แตละปจะเปนอยางไร   

พอเราไดไอเดียแลว กลุมพวกบุนทั้งหลาย top management ไดแลว เราก็สงตอใหกับ

องคกร เราจะตองมี 2 ระบบ ภายในเราคุยกันเอง พนักงานเราเชื่อไหม หรือวากลุมของแพทย

เองคิดวาจะเปนอยางนี้ไดไหม กลุมของพยาบาล กลุมของบุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆ คิด
เหมือนกันแลวหรือยัง  ในฐานะที่ทํางานมาคิดวาขั้นตอนภายในตรงนี้ยากกวา external 

branding ซ่ึง external branding มีเงินเทาไหร ทําไดเทานั้น  เด๋ียวเราจะกลับมาดูกันวามันจะ 

back fire เราหรือเปลา ถาเราไมเตรียม internal branding ที่ดี   

 
อันน้ีคิดวาคงไมลงไปในรายละเอียด แตวาสั้นๆ ก็คือ ยอมรับหรือวารูจักเรา ผูบริหาร

ทั้งหลาย เรารูจักองคกรของเราแคไหน เรารูหรือเปลาวาวันนี้ จริงๆ แลวไมใช report ที่บอกเรา

มาวาแตละขัน้ แตละขั้น กรองความจริงลงไป เหลือความจริงสุดทายแคน้ีหรือเปลา ถาความจริง
ที่เรารูจักองคกรของเรามันเหลือสักเทาไหร เรารูหรือเปลาวาวันนี้ consumer หรือ customer 

เขามองเราอยางไร มารามาเปนแบบพารากอนในกลุมของโรงพยาบาลไหม ตองจายแพงอีกนิด
แตวาอยากจายเหมือนกัน เพราะวาอยูในกลุม Top 2  Top 3  

แลว market น้ีเราจะแขงกับใคร แขงกับโรงพยาบาลเอกชนไหม หรือวาเราจะแขงกันเอง

ในกลุมของโรงพยาบาลระดบักลางๆ ดูดวยวาเราจะแขงกับใคร  เอา funding ตรงไหนมา  จาก

วันนี้อีก 5 ป 10 ป เราอยากจะเปนอะไร องคกรนี้จะตองปรับเปลี่ยนอะไรบาง เรื่องของ value 

เรื่องของ corporate value ตองเกิดขึ้นมากอน  เม่ือกี้ที่เราบอกวาตรงนี้ที่เกิดขึ้นกอนแลวคอย

มาคิดวามันจะตองขามเขาลงเหวอะไรบาง แลวคอยไป address ตรงสวนของ barrier แลวก็ทาํ 

action ใหมันเหมาะสม น่ีคือบริบทของเขาเทานั้นเอง รายละเอียดตองดูแตละคน  
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การพัฒนา Brand Strategy มีขั้นตอนทีช่ัดเจน ตองเร่ิมจากเราเลือกคูแขงใหเหมาะสม

กอน เชน โรงพยาบาลทีเ่ราเลือกมาเม่ือกี้ก็ถือวาพอฟดพอเหวี่ยง ไมใชเอาโรงพยาบาลที่ 
consumer มองวาอยูคนละ segment มาเทียบกัน  แตถาเกิดเราบอกวาเราไมเอาเฉพาะรักษา

แลว เราจะขยายเปน health care ดวย กรอบของ market ก็จะเปลีย่นไป  โรงพยาบาลทีเ่นน

รักษาอยางเดียวมีแบบหนึ่ง โรงพยาบาลที่เนนในเรื่องของ wellness หรือ total wellness ก็เปน

แบบหนึ่ง  เราจะเอาคนไข inter หรือจะเอาแตคนไขภายใน  อันนี้อยูในกรอบของอันแรกวา

เลือกคูแขงใหเหมาะสมกอนวาโรงพยาบาลที่คุณจะเทียบเคียงดวยคือใคร อยาเทียบกบั
ทุกคน เพราะถาเราเทยีบกับทุกคนเรางง เอาวันน้ีเทียบใครที่อยูใกลที่สุดของเรา แลว
เรา stretch ตัวเองขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง  น่ีคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ถาเราบอกวาเราจะขึ้น

หิมาลัยใหไดภายใน 3 เดือน มันเปนไปไมได  แตถาเราบอกวาลองดอยสุเทพกอนซิ ลองอะไร

กอนซิ ก็จะไปไดเรื่อยๆ   

พอไดตรงนี้แลวเรากบ็อกวาถาเอาในกรอบนี้เรามี vision อะไร เราจะเดนในเรื่องไหนใน

กลุมน้ี  บอกวาจุดเดนของเรานั้นคืออะไร เอาที่ชัดๆ  unique ของเราก็คือพนักงานเด็กที่สุด 

พนักงานหรือหมอเกงที่สุดในดานใดดานหนึ่ง แลวคอยมาดูวาในเรื่องของ brand attribute  คือ

เราจะเอาอะไรไปนําเสนอ ไปเสนอแลวตองบอกวาผูรับบริการจะไดรับแนๆ  ก็คือ ความเร็ว 
ความสะดวก ความชื่นใจ หรือการหายจากโรค มีความสุขที่ครอบครวัไดกลับมารกักัน
เหมือนเดิม  ในที่สุดแลว brand promise คืออะไร  เม่ือกี้เราบอกของ Disneyland ก็คือ 

everybody happy  
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Brand Cultivation พอเราไดในสวนแรกแลวเราก็มาดวูาเรามี identity ไหม  แตงตัว

บอกแลววา ศริิลักษณ สุธีกลุ ไมมีใครรูจัก  แตถาเราบอกวาศิริลักษณ สุธีกุล จะตองแตงตัว
อยางนี้ตลอดเวลา ผมนี้ก็เปน brand ของดิฉันนะคะ ตั้งแตจบมายังไมเคยเปลี่ยนทรงผมเลย 

เพ่ือนที่อยูดวยกันที่มัธยมที่เคยรูจักกันยังจําได พยายามรักษาไว ถาไวผมยาวเพื่อนก็คงคิดวานี่
เปนฝาแฝด   

master design เม่ือกี้ที่บอกไปแลววาทําไมนามบัตรก็ยงัถูกฉีกทิ้ง  

Identity น่ีเขาเรียกวา brand bible ของแตละ brand วาทุกองคกรหรือทุกสินคาแตละ

ตัวตองบอกมาเลยวาจะตองเปนแบบน้ี จะตองมี 1 2 3 4 หามผิดแมแตจุดเดียว ไมอยางนั้นถือ

วาไมผาน quality control ของ brand   คุณทํา packaging จะเปลีย่นสีไปนิดหนึ่งไดไหม บอก

วาชวงนี้สีน้ีมาแรง ตอนนี้ earth tone ไมไหวแลว ตองสดใสหนอย  ฟรือวาจริงๆ แลวชวงนี้สี

ทึมๆ จะดีมาก ไปเปลี่ยน look เปลี่ยนไมได  จริงๆ แลวเราตองการอะไร เราตองการ 
consistency  อยางที่เมื่อก้ีบอกแลวเห็นมุมไหนก็แลวแตจะตองสื่อไปถึง brand น้ันใหได  
เพราะฉะนั้นตวัน้ีจะตองมีคน control อยาปลอยใหทุกคนในองคกรเราทําเหมือนวามีไอเดียก็ทํา

กันไป มันจะตองมีจุดศูนยรวมกันวา culture จะเปนอยางไร จะทําดวยใจ จะมีเมตตา หรือวา

อะไรที่เม่ือกี้ อ.จรัส พูดนะคะ ก็คือในเรือ่งของ culture วาเราจะเอาอะไรเปนตวันํา ถาเราจะเอา

มาปรับใชในโรงพยาบาลจะตองใชอะไรไปปรับ 
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Case Study 

จะใหดู case study  อันน้ีชอบมากเปนสินคาโปรดของดิฉัน   

  

ทุกคนรูจัก DTAC ใชไหม เขาบอกวา DTAC เกือบเจงเม่ือป 2003  DTAC สราง brand 

ใหมอยางไร  DTAC บอกวาชวงนั้นเขาไมรูเขาเปนเบอร 2  แตเขางงๆ ไมรูจะแขงกับใคร จะ

แขงกับเบอร 1 ก็หางไกลเหลือเกิน มีคูแขงใหมเขามาก็ไมรูจะทําตัวอยางไร   

  

DTAC ก็เลยพลิก directions เม่ือกี้ขอ 1 ก็คือ vision ของเขา เขาอยากเปน ไปสบืถาม

คุณ JFK วา vision มันเปนอยางไร  ก็คือคิดใหมันไกล วันที่คุณ JFK พูดวันน้ันคงไมไดคิดจริงๆ 

นะวาจะไปไดนะคะ แตวาวนัน้ีเราก็ fly to the moon กันมาแลว   

 

 DTAC อยากเปนคนดี  DTAC บอก

วาอยากเปนคนดี  
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แลวคนดีน้ีมันแสดงออกอยางไร 
expression ก็คือนารัก ใจดี มีตกใจบาง มี 

surprise คือมีอะไรดีๆ มาที่เราไมคาด เปน 

good surprise แลวกเ็อาใจผูบริโภค  น่ีคือ 

external branding ของเขา  

 

สุดทายเขาบอกวาถาจะทํานี ่เคย
เห็นภาพนี่ใชไหมวา CEO ของ DTAC 

ออกมาทําบาๆ บอๆ เพราะวาเขาจะตอง live 

the brand  น่ีเปนตวัอยางทีบ่อกวาถาเขา

พลิกจากเจง ณ วันน้ีทุกคนยังจํา DTAC ได

วา DTAC expression ของเขาเปนแบบนี้ แต

วายังไมถึง 100 %  เขาบอกวามีอะไรที่ตอง

ทําอีกเยอะ 
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การประยุกตใชกับโรงพยาบาล  

 

ในสวนของโรงพยาบาลที่จะแนะนําก็
คงบอกวาหาจุดตางใหได ที่ we love, we 

care ถักเปยใหคนไขขายไมไดหรอกนะ ขาย

ไมไดจริงๆ  ถักเปยไมชวยอะไรคนไข
เทาไหร  care มันรับไมได มันรูสึกไมได ตอง

ใหลึกกวานั้น  

 

 

ในเรื่องของ culture ก็ตองบอกวา ถา

เราบอกวาเราจะเปน inter จริงๆ  แลวเรา 

translate ออกมาใหทีมทุกคนเขาใจตรงกัน

ไหม ไมใชวาเดินมาถึงคนที่ parking พูด

ภาษาอังกฤษได เดินเขามาอีก เดินหลงทาง
มาเจอแมบาน เจอแมบานเช็ดพื้น แมบาน
แบะๆ อันน้ีอยามองขาม มันตองไปดวยกัน  

ทั้งหมด  We care more ก็ train แมบาน “This way”  อยางนี อีกสักนดิหนึ่งก็ได ไมรูก็ “Sorry 

don’t know”  อยางนี้ก็ได ถาเราจะเปน inter จริงๆ 

 

ถาเราทําไดแลวเรามีจุดตางแลว ก็
ตอนนี้โฆษณา  โฆษณานี้เราจะไมลงเยอะนะ
คะ เพราะวาเราคิดวายังไมถึงเวลาที่
โรงพยาบาลจะออกมาโฆษณากันตูมๆๆ นะ
คะ เพราะมันแพง แตทํา slide ไวใหเผื่อวา

คนที่อยากรูจะเอาไปใชได 
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ในเรื่องของ brand awareness คือ

เขารูจักเราหรอืยัง  เราจะทําให customer 

ชอบเรามากกวาคนอื่นอีกนิดหนึ่งจะทํา
อยางไร  ก็มีหลายสื่อที่เราจะเอามาใช  แตสิ่ง
ที่ตองคํานึงจุดหลักที่เราคดิมีเรื่องเดียวคือ 
เรามอง consumer เปนศูนยกลางแลวเราก็

เดาใหออกวาเขามีแหลงรับขอมูลดานใดบาง  

 

เรารูแลววา word of mouth ใน
วงการของเรามี power มาก มากกวา 
mass media ที่ billboard วางๆ ไวน่ีเปน 

awareness อยางเดียว ไมสามารถสราง 

brand preference ได  เขาไมสามารถชอบ

เราจาก “โอย billboard น่ียายที่ไปอยูตรงนี้ 

โอยชอบจังเลย” เปนไปไมได 

แตถาเกิดมีคนไปแลวบอกวาเขามีประสบการณตรง แลวเขาบอกวา โรงพยาบาลนี้เคยมี
อะไรดีๆ เขาไปแลวเขาไดอยางนั้นจริงๆ จึงจะบอกวาไดประสบการณตรง แลวมันจะอยูกับเขา  
อันนี้ไมไดแยกวาเปนโรงพยาบาลเอกชนหรือรัฐบาล พฤติกรรมเหมอืนกันหมด  โรงพยาบาล
รัฐบาลเวลาทีค่นไขยังกระโดดไปเรื่อยๆ ถึงแมวาจะมีประกันสุขภาพออกมา ก็ยังมีพฤติกรรม
เหมือนเดิม 

อันน้ีคือการรับขอมูลที่ใกลที่สุดของเขาวา word of mouth ของหมอ  ถาใครมีเพ่ือนเปน

หมอ การถามหมอนี่คะแนนอันดับหนึ่งเลย ถามหมอวา “หมอคะ คุณพอ diag เปนอยางนี้ไป

ปรึกษาหมออะไรดีคะ” เขากต็องหาขอมูลจากแหลงน้ีเปนแหลงแรก แลวเชื่อดวย  

word of mouth อันที่สองก็คือญาติๆ พ่ีนองเพ่ือนฝูง แลวคอยมาประสบการณของ

ตัวเองกับโรงพยาบาลวาเปนอยางไร เรื่องอ่ืนไมตองโฟกัสมาก  พวกเราในโรงพยาบาลทัว่ๆ ไป 
ก็คงตองมองวาอันน้ีคือจุดที่ตองคอยดูแล 

ที่น้ีจะไปเรว็ๆ อยางที่บอกวาเราไมไดเนนเรื่องนี้ ใหแครูวามันคืออะไร เม่ือไรจึงจะใช 
ถาใชจะใชอยางไร  
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เรื่องของ media แพงมากๆ ถาจะใช 

ถาไมมีเงินที่จะอยูนาน อยาลง media เพราะ

มันตองอยูตลอด  ถาใชแปบๆ หรือยิงไมพอ 
โยนเงินทิ้งแมนํ้าแนๆ  ถาเรามีเงินนอยไปซื้อ
เวลาถูกๆ ไมไดอะไรเลย เปนชวงเวลาทีไ่มดี 
จํานวน call ได  จํานวน coverage ได GRP 

ได หมายถึงจํานวนที่ hit ออกโฆษณาได แต

วาคนไมดู คนหนีหมด ก็จะไมไดอะไร 

 

เรื่องของขาวเราคงไมตอง manage 

ถาเราจะขายขาว  แตทีต่องระวังก็คือขาวที่
ออกมาไมดี เราตองบริหารขาว  

 

word of mouth เราใหแลววา super 

powerful เพราะวาคนเชื่อ “ฉันจะไปโกหกแก

ทําไม ฉันไมไดเปนเจาของโรงพยาบาลนัน้น่ี 
ฉันพูดตรงๆ” นาเชื่อไหม นาเชื่อ “ใครจะไป

โรงพยาบาลไหนโทรหาดิฉันเลยฉันจะ rank 

ใหเลย ถาไปอยางนี้ไปตรงนี”้ เขาก็เชื่อ  อยู
ที่วาเขาจะถามใคร เพราะฉะนั้นแกกอยูตรง 

ที่วาเราอยาโฟกัสที่คนไขอยางเดียว คนที่เดินเขามาในโรงพยาบาลมีตั้งเยอะแยะ แลวคนที่พูด
ไมใชคนนอน เปนคนที่เดินไปเดินมา หา 7-Eleven ไมเจอ มันอยูตรงไหนกันแน แคน้ีก็อารมณ

ไมดีแลว ผูบรโิภคเดี๋ยวนี้เปนแบบน้ี 

 

health care profession เม่ือกี้พูดไป

แลววาตองดูแล ถาโรงพยาบาลเอกชนจะ 
attract หมอ ตองทําสื่อ target ใหหมอไดเลย 

แลวออกสื่อมา ยิงสื่อแลวกบ็อกวา หมอครับ 
โรงพยาบาลผมตองการไดหมอที่เด็ดๆ หมอ
ก็บอกวา “โอโฮ เพราะวาคณุเห็นวาผมเด็ดใช

ไหมคุณจึงมาติดตอผม” ก็จะออกมาใน 
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รูปแบบน้ี น้ันก็คือเรื่องของ branding วาเราไมไดดูเรื่องของการบริการเปนหลัก แตวา quality 

ของหมอเปนอันดับหนึ่ง หมอที่มาอยูในโรงพยาบาลนีก้็จะเปนคนที่เราม่ันใจวารักษาดีแนๆ 

 

past experience เราก็ผานไป  
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กลับมาที่กรณีศึกษา 

 

 

 

ชวงนี้สวนที่เปน Execution DTAC 

ทําอะไร 

 

เม่ือกี้เราบอกวา DTAC เขาตองเปน

คนใจดี สนุกสนานตลอดเวลา เจอลูกคา
บอยๆ เขาก็มีซิมใจดี ใหยืม ไมมีตังคใหยืมก็
ไดแปลวา link กับ brand แปลวามี 

experience  promise วาจะใหก็ให คนกจํ็า

ไดวา DTAC นารัก  

 

 

ออกไปในตลาดเอง ตองมัน ใครเจอ 
DTAC ตองหัวเราะเฮฮา ตลอดเวลา  น่ีคอื 

DTAC  

 

 

 

อันน้ีมวนซื่น DTAC เขาออกมาเปน

พาเหรดเลยนะคะ ตรงไปตรงมา brand วา

อยางนี้ เขาทําไดอยางนั้นจริงๆ   
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โรงพยาบาลทาํอะไร ตองใหชัดเจน
วาคุณจะสงสญัญาณอะไร คุณจะมี massage 

อะไร  คิดสะระตะกอนคอยพูด  เพราะถาวัน
หน่ึงเราพูดอยาง พรุงน้ีพูดอีกอยาง อันนี้จะตี
กัน จะไมเปน brand เลย  หัวจะบวมทันที

ผูบริโภคสับสน ยังไมทันจําอันเดิมไดเลย
เปลี่ยนแลว  ผูบริโภคไมฉลาด คือสับสน แต
วาไมไดจําไดงาย เพราะวามีสื่ออ่ืนเขามามาก  

 

พอผูบริโภคจําไดแลวสุดทายเราตอง 
maintain อันนี้แลวแตสไตลใครสไตลมัน  จะ

ใหผูบริโภครักเรา มาครั้งแรกแลว ครั้งที่ 2 

ชวนญาติมา แลวชวนคนทกุคนที่ตวัเองรูจัก
มาหาโรงพยาบาลเราไดอยางไร อันนี้ตอง
แตกไปวาเราจะ target ใครกอน เอากลุมที่

รักเรามากๆ หรือวาเปนปาลอมเมือง  แตที่
สําคัญก็คือตองจริงใจ 

เม่ือเชาดู VDO ของโรงพยาบาลละงู นารักมากนะคะ อันน้ีตองบอกวามันเปน CSR ก็

คือดึงคนที่อยูรอบๆ โรงพยาบาลชวนเขาเขามามีสวนรวมทํางานดวยกัน แลวไดรับความรูสึก
เดียวกันกับผูประกอบโรคศลิปที่อยูในโรงพยาบาลวาเราไดสงผานความเมตตา เราไดสงความ
ปรารถนาดีใหกับคนที่เขาทกุขกวาเรา อันนั้นคือ CSR  Cooperate Social Responsibility  

กิจกรรมใดๆ ที่องคกรสรางขึ้นเพ่ือใหเปนผลตอบสนองตอสังคมที่ตวัเองอยูน้ันใหมันมี
มูลคาเพิ่มขึ้น แลวเขาจําไดวาเราอยากจะเปนสวนรวมในองคกรนี้มากขึ้น อันน้ันชัดเจนเลยวา 
เม่ือเชานั่งดูแลวขอชื่นชมจริงๆ 

 

คงจบตรงนี้ทีว่าวงจรอุบาศก 10 
ขั้นตอนมีใหเห็นแลว 
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Powerful Brands  

 

กลับไปที่วานีค่ือ brand ที่เดนดังทั่ว

โลก ที่เรารูจัก 

 

เขาดังเพราะวาเขา deliver 

promises  เขาสามารถที่จะทําใหคนสวน

ใหญพอใจในสิ่งที่เขาใหได  เขารูวาคุณคา
ของ consumer ของเขาอยูตรงไหน แลวเขา

มีตรงนั้น เปนสวนหนึ่งดวยกัน touch 

people’s heart เปนสวนที่ยาก เราสามารถ

สงตอความรูสกึกันได น่ันคือสิ่งที่ทําให 
brand ธรรมดาเปน big brand เปน great 

brand 
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สรุป 

 
reputation หรือวาชื่อเสียง ไมสามารถสรางภายในแคขามคืน  สิ่งที่เราตองจําอยู

ทุกวันกอนนอนวามันไมใชเร่ืองของเหตุผล มันเปนเรื่องของ perception ทั้งสิ้น การที่คนเราจะ

มีความรูสึกอะไรกับใครเปนเรื่องของ perceptions ซ่ึงเกิดมาจากประสบการณเดิม การเลี้ยงดู 

เกิดจากสิ่งที่ทุกคนมีไมเหมือนกัน  สิ่งที่เราทําไดก็คือมันเปนกระจกสะทอนวาเขารูจักเราในสิ่งที่
เราทํา ในสิ่งทีเ่ขาเคยสัมผัสกับเราเปนแบบน้ี  น่ีคือเรื่องของ reputations การที่เราจะ sustain  

brand ใหได คุณตองลดการทํา  ทําตอนแรกแตจะทําใหมันอยูตลอดนี่คุณตอง live the brand 

ใหได  คุณตองทําตัวใหเปนอยางที่ brand คุณเปน  ถาผูบริหารทุกทานตั้งคุณคาขององคกร

เอาไววา น่ีคือ corporate value แลวเราไมได lead by example  เราไมไดทําใหทุกคนเห็นวา

สิ่งที่เรากําลงันําเขาอยูมันจะนําไปสูความเจรญิขององคกร นําไปสูการพัฒนาใน
อุตสาหกรรมของเราหรือในโรงพยาบาลของเรา เราก็ไมสามารถที่สราง brand ของ
โรงพยาบาลได  ก็คงฝากไวตรงนี้ หวังวาคงจะมีประโยชนและสนกุสนานไปดวย  

ขอขอบคุณทาง พรพ. และขอบคุณผูฟงที่นารักมากๆ  

 

ณัฐณิชา แสงประทิน ถอดเทป 
อนุวัฒน ศุภชุติกุล ตรวจทาน 
 


