
Case4 หางสรรพสนิคาเซน Brand Personality Approach 
 

เราจะเปรียบเทียบ Brand กับคนเสมอ มีอะไรหลายอยางที่คลายกับรางกายของคน 
เปรียบเหมือนสินคาที่วิง่ไดเร็ว ชา ทาํอะไรใหเราได  

หางสรรพสินคาเซนไดสรางความตางและความใหมข้ึนมาในวงการหางสรรพสินคา โดย
สราง Brand ของตนใหเปนหางสําหรับคนรุนใหม  
  

 
 

คุณตอ สันติสิริ ประธาน บริษัท TBWA \ NEXT \ TRIPLET จํากัด ซึ่งรับผิดชอบในการ
สราง Brand เซนมาเปนเวลายาวนานไดกลาวถงึกระบวนการและหลกัการในการสราง Brand วา 
เราจะเปรียบเทียบ Brand กับคนเสมอ มีอะไรหลายอยางที่คลายกบัรางกายของคน รียบเหมือน
สินคาที่วิง่ไดเร็ว ชา ทาํอะไรใหเราได นี่คือ Physical ของสินคา รางกายของคนเราประกอบขึ้นเปน
บุคลิกเชนเดียวกับ Packaging ของสินคา สินคาตองมี Brand Personality เหมือนกับคนทีม่ี
อุปนิสัยตางๆกัน นิสัยเจาชูนาเชื่อถือ คนนี้แก คนนี้เด็ก แตจะดีที่สุด คนตองมีจุดประสงคในชวีติ 
สินคาหลายชนิดก็ไมมี แตบางสนิคาม ี หมายความวา นอกจากสนิคาจะทําประโยชนใหกับคน
โดยตรงแลว เชน เบยีรสิงหนอกจากใหคนดื่มเพื่อความเพลิดเพลนิ ยงัชวยสังคมไทย ชวยให
วัฒนธรรมไทยมีคาที่สุด นัน่เปนเหมือนอดุมการณที่ Brand ทําใหกบัสังคม ขอแตกตางระหวาง 
Brand กับคน คือ คนเราจะหนีสองสามสิ่งนี้ไมได คือ คนเรา มีเกิด แก เจ็บ แลวก็ตองตาย แต 
Brand ไมจําเปนตองตาย ยกตัวอยาง Brand ที่อยูมายาวนาน อยางมารลโบโรที่เปนคาวบอย เขา
อยูมานานก็ยงัหนุมแนนอยู ยังเปน MAN รถโฟลคสวาเกน อยูมานาน คนยังภูมิใจใน Brand ยังดู
เท  
 

คนไมไดภูมิใจแคผลิตภัณฑ ยังนาํเอาโลโกมาทําเปนเสือ้ยืด ในเมืองไทยก็จะมีลักส ที่เรา
รูจักตอเนื่องมานาน คุนเคยกันมาก รูจักวาลักส คือ ใคร คือ Brand ที่ดาราใช อีกอยางหนึ่งที่ 
Brand ทําได แตคนทําไมได คือ แกแลวมาเด็กใหมได พอนดส เปนผลิตภัณฑที่มมีานานตัง้แตรุน
คุณแม แตปจจุบันกลายเปนของทนัสมยัมาก สําหรับหางสรรพสนิคาเซน Mission ของเรา คือ การ
ทําใหเซนเปน Forever Young เกิดมากเ็ปนสาวเลย และตองครองความเปนสาวไปใหนานเทาที่



จะนานได Brand ที่อยูมานาน มีกี่ยีห่อที่เรานึกได ที่สรางความผูกพนักับเราอยางตอเนื่อง และเรา
รูสึกดีกับ Brand นัน้ หลายสิบปที่ผานมา สินคามีเปนพนัพนั ทําไมเราจําไดไมกี ่ Brand ทั้งที ่
Brand เหลานั้นยังใชเงินอยู วงคาราบาว อยูมา 15 ปแลว แตก็ยงัอยูคงทน ขณะที่ระยะ 15 ปที่
ผานมา วงดนตรีที่เกิดมา ดังแคอัลบ้ัมสองอัลบ้ัมแลวหายไปมีมาก ส่ิงที่แอด คาราบาว ทาํคือ 
ความสม่าํเสมอ เราเจอแอดจะเหน็เขาแตงตัวสม่ําเสมอ แตงอยางไรอยางนัน้ ส่ิงที่ผูบริโภคตองการ
จาก Brand เหมือนตองการเพื่อนซักคนที่สม่ําเสมอ ไมใชเหน็หนาแตละครั้งก็เปลีย่นไป วนัหนึ่ง
เปนผูหญงิ วนัหนึ่งเปนคนแก วนัหนึง่เปนคนขี้เกยีจ วนัหนึ่งเปนคนขยัน เราคงเลกิคบกับคนนั้นไป
เลย ไมรูคนนีจ้ะมาไมไหนกบัเรา ไวใจไดไหม ผูบริโภคตองการความสม่ําเสมอ แตทาํไมทาํยากนกั 
ศัตรูของ Brand คือ อะไร Brand เหมือนกับเดก็ทีอ่อนแอมาก สามารถโดนทาํลายไดอยาง
งายดาย “เรามาดูเด็กชายเซนวา เสนทางที่เขาผานมานัน้ เขาตองผานศึกอะไรบาง เรามีกลยทุธใน
การสราง Brand เซน ใหแขง็แรงอยางไร”  
 

ถาสินคา Brand ใดไดโจทยที่ดี ก็เหมือนกับคนที่เร่ิมตนที่ดี ไดอยูโรงเรียนดีๆ ครอบครัว
อบอุน โอกาสที่เขาจะเติบโตเจริญวัยอยางมีรากฐานที่ดี ถา Brief ผิดพลาดมาตั้งแตแรก โอกาสที่
จะสื่อขอมูลถงึผูบริโภคเปาหมายจะเบลอ ไมชัดเจน กจ็ะมีมาก และเกิดปญหาได คุณโยธิน ธรรม
จํารัส ผูจัดการแผนก สงเสริมการขายโฆษณา และประชาสัมพนัธ ไดเสริมในส่ิงที่คุณตอกลาวถงึ  
  

 
 

ป 1990 เซ็นทรัลไดทําเลใหมทีเ่วิลดเทรด เซ็นเตอร ถาตอนนัน้ผูบริหารเซน็ทรัลใหทาํเซน็
ทรัลสาขา เวิลดเทรด เซ็นเตอร วันนี้คงไมมีความชัดเจน และเซ็นทรัล เวิลดเทรด เซน็เตอร คงไปไม
รอด ตอนนัน้คณะผูบริหารเซน็ทรัลคิดวา พืน้ที่ตรงนัน้เปนจดุศูนยกลางกจ็ริง แตกม็ี
หางสรรพสินคาอยูมาก ประกอบกับเซน็ทรลัชิดลม ที่อยูบนถนนเพลนิจิตก็ใกลกัน ถาเปดเซ็นทรัล 
เวิลดเทรด เซน็เตอร จะทาํใหเสียเปรียบ ผูบริหารก็คิดวาจะตองทาํใหเปนคาปลีกรูปแบบใหม มี
ความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว เราจงึเริม่ไดภาพที่ชัดเจน เราคิดถึงสินคาที่จะวางจําหนายก็ตอง
เลือกใหแตกตาง ไมใชวางทกุหมวดหมู สินคาของเราจะเนนแฟชัน่ทีดู่ทันสมยั กลุมเปาหมายของ
เราก็จะเนนกลุมยัปป ซึง่เปน กลุมเปาหมายที่นาสนใจ ในขณะนัน้ เราจงึไดมุงตอบสนอง
กลุมเปาหมายดังกลาวเปนหลัก เราเหน็วาไลฟสไตลของกลุมลูกคาของเราสําคัญมากกวาอาย ุ เรา



เปนหางสรรพสินคาที่ไมไดครบวงจร หรือเปนครอบครัว กลุมเปาหมายของเราเปนกลุมคนรุนใหม 
ชายและหญิง เปนกลุมทีม่ีไลฟสไตล ความเปน Brand ของเราจึงมีความทันสมัย มีความเปรี้ยว 
กลาคิด กลาทาํ ไมอยูในกรอบ นี่คือโจทยแรกที่เราใหกับเอเยนซ ี 
 

เราพยายามใหภาพคราวๆ วา ลูกคาของเรามีบุคลิกลักษณะอยางไร เราทาํงานภายใต
งบประมาณการตลาดที่จาํกดั เราถือวาหางสรรพสนิคาในยานนั้นเปน คูแขงขันของเราทัง้ทางตรง
และทางออม ซึ่งตอนนั้นเรามีทัง้โรบนิสัน เดอะมอลล และเซ็นทรัล ชิดลม คุณตอไดพูดขั้นตอน
ตอไปหลังจากไดโจทยที่ด ีเราตองมาวางแผนวา อนาคตของเซน ที่สุดคืออะไร ควรจะเริ่มตนทีก่าว
ไหน ข้ันตอนตอไป คือการสราง Brand Personality ใหผูบริโภคเห็นภาพพจนอยางชัดเจน เปน 
Active Woman เปน Self Confidence เพื่อใหคนที่มาเดินซื้อของที่เซน ทีท่ี่กลุมเปาหมายมี
ความรูสึกที่มคีวามสุขจากการสัมผัสทีน่ี่ เรา Approach ดวย Brand Personality เพราะเหมาะกบั
ตัวผลิตภัณฑ ที่ใชความรูสึกเปนหลกั เพราะในแงขอเทจ็จริงแลว สินคาในเซนจะซือ้ที่ไหนก็ได แต
ความรูสึกเมื่อเดินอยูในเซน จะไมเหมือนกนั ยิ่งเปนแฟชัน่ยิง่จําเปนตองใช การทําแคมเปญจะไมมี
กฎขอบังคับวา ฟอรแมทคืออะไร เฮดไลนตองใหญแคไหน โลโกวางตรงไหน ทุกครัง้ที่เซนสัมผัสกบั
ลูกคา คือ การสราง Brand ในทุกจดุเลย ไมใชเฉพาะโฆษณาอยางเดยีว Experience ทกุ 
Experience เปนสิ่งที่คอนซเูมอรมีกับ Brand”  

 
การทาํงานรวมกับเอเยนซี เรานึก เสมอวางบโฆษณาในกระเปาเรานอย เราเคยลองทาํทวีี 

ไมคอยไดผล ไมมีใครพูดถึง เราจงึเปลี่ยนแนวมาทาํโฆษณาในสิง่พมิพ เปน Magazine Ad แม
งบประมาณเรานอย หรือมีแค Clip Ad อยางเดียว เราก็สามารถจะสรางความชัดเจนกับ
กลุมเปาหมายได โฆษณาของเราที่ลงไปตองมีความตอเนื่องกับส่ิงที่เกิดขึ้นในหาง เชน เราลง
หนงัสือพมิพวนันี้ขนาดเต็มหนา และภาพที่ปรากฏในโฆษณาหนังสือพิมพชิน้นั้น ตองเปนภาพ
เดียวกนักับที่เกิดขึ้นในหาง ไมวาจะเปนเรือ่งของการตกแตงราน ปายโมบายแขวน แบนเนอร หนา
อาคาร หรือรายการสงเสรมิการขายที่จัดอยู ตัวอักษรที่โฆษณาในรายการสงเสรมิการขายจะตอง
เปนตัวหนงัสือที่มี Font ที่มีเสรีเฉกเชนเดียวกับที่เราลงตีพิมพในโฆษณา รวมถึงเรื่องของการ
ตกแตงทุกอยาง ถุงชอปปงจะตองเขาไปอยูใน theme เดียวกนัหมด” คุณโยธนิ กลาวเสริม  
 

คุณตอ ไดกลาวถงึการวางจุดยืนของหางสรรพสินคาเซนวา การมจีุดยืนแนน มีความ
สม่ําเสมอที่อยูในใจคนไดนาน เปนสิง่ทีท่าทาย ผมคิดวา ถาเรามีจุดยืนที่มั่นคงแลว เราตองยึดให
แนน ส่ิงทีท่ําใหเราเปลีย่นจดุยืนไมสม่ําเสมอ มีอะไรบาง เร่ืองแรก กค็ือ ลูกคาเปลีย่นทีมใหมเขา
มา ตางคนตางอยากแสดงผลงาน โละผลงานคนเกาทิ้ง เร่ิมกันใหม เอเยนซีใหมก็ไมเอาไอเดียเอ



เยนซีเกา ไอเดียในการทําโฆษณาก็เปลีย่นไป จุดยนืของสินคาก็เปลีย่นไป อยางไรก็ตาม จุดยนืที่
มั่นคงนั้น ก็ตองมีความยืดหยุนในตัวเอง เพราะจุดยืนที่แนนเกนิไป โดยไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง เรา
ก็ตายเหมือนกัน ตองมีความ Flexible เราตองปรับเปลีย่นบาง เพราะลูกคาของเราเปลี่ยน เด็กอายุ 
18 ขวบวนันี ้ กับเด็กอาย ุ 18 ขวบเมือ่สิบปที่แลวไมเหมือนกนั ปอปปูลามากกวา ภาษาทีใ่ชก็
ตางกนั ผลิตภณัฑที่ใชก็ไมเหมือนกัน  
 

โดยสรุป สิ่งที่ทําให Brand หักเห คือ  
1 Brief ถาดี กเ็หมือนกับการมีพอแมเลี้ยงดเูราดีมาตั้งแตเด็ก  
2 Approach ถา Approach ผิดตั้งแตตนก็จะตอไมออก เมื่อตอไมออก ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยน

มา ผูบริโภคกจ็ะจํา Brand ไมได  
3 Media ทุกชิ้นตองสะทอนถงึภาพพจนของ Brand ไมวาจะเปนถวยกาแฟในราน หรือ

โชวรูม  
4 ความสม่าํเสมอ ผูบริโภคตองการเพื่อนที่เหมือนเดิม เพื่อใหเกิดความไวใจ ขณะเดียวกนั

ก็ตอง Flexible เพื่อใหเขากับสังคม เขากับ Trend เพื่อใหเขากับวิถีชวีิตของผูบริโภค ถา
กลุมเปาหมายของเซนเดินไปที่เซนแลวรูสึกภูมิใจ รูสึกวาที่นี่เปนที่ของฉัน และมีความผกูพนัมา
ตั้งแตแรก นี่คอืความสําเร็จ  
 

คุณโยธินกลาวถึงความสาํเร็จจากการทาํแคมเปญต่ําในชวงที่ผานมาจากอดีตถงึปจจุบัน 
วา “เรายึดมัน่ในความเปนสาวเสมอตามที่ไดวาง Brand Personality ไว และทุกครั้งที่เราทาํ
แคมเปญ เราประสบความสําเร็จทางดานยอดขายทุกครั้ง” 


