
บทความพิเศษ 
“ผูบริหารแบรนดดังแหงยุครวมแสดงวิสัยทัศนแนวคิดกลยุทธ CEO Branding” 

 
เรียบเรียงจากงานอบรมสมัมนาหลักสตูร CEO Branding  

จัดโดยศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา มหาวทิยาหอการคาไทย ณ โรงแรมเซ็นจูรี ่
โดย ณฐัพล  จิตประไพ 

 
 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  ไดจัดอบรมหลักสูตร “CEO Branding” 

จากภายใตคําถามที่วา “How does CEO become a strong brand?”   

 ในการจัดงานคร้ังนี้ศูนยฯ ไดรับเกียรติจาก คุณโชค บูลกุล CEO แบรนด ฟารมโชคชัย และ คุณพาที 

สารสิน CEO แบรนดสายการบินนกแอร มารวมแสดงวิสัยทัศนเก่ียวกับการสรางแบรนดผานการเปนแมทัพของ

องคกร 

  จากฝงของ คุณโชค บูลกุล เจาของธุรกิจฟารมโชคชัย จากพื้นฐานธุรกิจนมโคและสเต็กโชคชัยกาวสู

การเปน Holistic แคมปปง ดวยการผสมผสานระหวางธรรมชาติกับนวัตกรรมใหมไดอยางลงตัวสําหรับผูที่

ตองการความสงบ หลีกหนีจากความวุนวานในสังคมเมือง   อีกฝงหนึ่ง คุณพาที สารสินประธานบริหารของ

ธุรกิจสายการบินตนทุนตํ่า “นกแอร” สายการบินแหงความสนุกสนาน 

 
 จุดเริ่มตน ก็คือ ความตองการประหยัดงบประมาณในการโฆษณาและการส่ือกสารการตลาด 

 

  สําหรับ คุณโชค นั้น คนรุนใหมอาจจะไมเคยรูมากอนวาเขาเปนบุคคลที่รูจักของส่ือมวลชนมาตั้งแต

ประมาณ 10 ปที่แลว เม่ือยังเปนศิลปนนักรอง ดวยความมุงม่ันและความพยายามในการนําเสนอความเปน

ตัวตนของตนเองผานส่ือมวลชน และแฟนเพลง ภายหลังที่สําเร็จการศึกษาทางดานบริหารธุรกิจ ผนวกกับการ

ดําเนินธุรกิจของครอบครัว ทําใหคุณโชคหันเหตนเองกาวสูความเปนนักธุรกิจ และใชความเปนศิลปนผสมผสาน

กับความเปนนักครีเอทีฟ มาใชเปนกลยุทธในการบริหารธุรกิจและสรางแบรนดใหกับองคกรและตัวเองไดอยาง

นาชื่นชม 

 

  ส่ิงหน่ึงที่คุณโชคไดใหความสําคัญเสมอเ ม่ือจะส่ือความออกไป คือ “ชื่อบริษัท” แมหลายคนอาจมอง

วาไมสําคัญ แตชื่อบริษัทที่ส่ือแตละเลมลงตางกัน เปนโชคชัยฟารมบาง บริษัทโชคชัยบาง แปลวา “ถาคุณยังพูด
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  ในขณะท่ีคุณพาที  ไดเลาใหฟงวา นกแอร เปนสายการบินตนทุนตํ่า  ดังนั้น งบประมาณคาใชจายใน

การส่ือสารการตลาดดวยวิธีการโฆษณาจึงมีอยูอยางจํากัด  ทําใหตนเองตองออกมาโฆษณา  ซึ่งทําใหไมเสีย

คาใชจายในการจางพรีเซ็นเตอรในราคาแพงๆ  ขณะเดียวกันยังสามารถส่ือสารส่ิงที่ตองการออกไปไดอยางตรง

ตามเปาหมายเองดวย ซึ่งธุรกิจบริการ ส่ิงสําคัญ คือ Commitment และ Creditability ถาซีอีโอพูด เปนการ

สัญญากับลูกคาวาจะทําอะไร ยอมมีความนาเช่ือถือมากขึ้น   ถาเราพูดเองวาจะทําใหดีที่สุด ความเช่ือถือของ

แบรนดก็จะเกิดขึ้น ถาเสียก็เสียท่ีเรา ไดก็ไดที่เรา ยกตัวอยางเชน ในกรณีที่เคร่ืองบินดีเลย หรือการงดบริการการ

บินเนื่องจากเครื่องบินไมอยูในสภาพท่ีจะใหบริการการบินเพื่อความปลอดภัยของผูโดยสารมาเปนอันดับแรก 

การปรับเพิ่มคาโดยสารเคร่ืองบินตามสภาวะการณที่เปล่ียนไป เปนตน  “ผมก็กลาท่ีจะออกมาขอโทษทางวิทยุ 

ซึ่งการท่ีกลายืดอกยอมรับความผิดพลาดแลวแกไขสถานการณดวยขอเท็จจริงอยางมีเหตุผล ถึงแมวาจะเกิด

ความไมพอใจอยูบางแตเราก็ตองยอมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดตอชีวิตของลูกคาซ่ึงดีกวายอมปลอยใหเกิดผล

เสียหายโดยไมคุมคาแนนอนกับความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น”  ดังนั้น การสรางความนาเช่ือใหแกความเปนแมทัพ

ของแบรนดอยางหนึ่งก็คือ การสรางความนาเชื่อถือดวย คําพูด โดยเฉพาะคําพูดของคนในระดับผูนําองคการ  
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 การเปน CEO ตามฉบับ Value Creation 
 

  จากที่เกร่ินมาในตอนแรกแลวเก่ียวกับคุณสมบัติที่สําคัญของความเปนซีอีโอฉบับคุณโชค ก็คือ 

ความคิดสรางสรรค ซึ่งโชคเลาวาธุรกิจในวันนี้ของฟารมโชคชัย มาจาก Mission Impossible เพราะเม่ือตอนที่

เปนหนี้ 400 ลาน ตองขายธุรกิจบางสวนไปเพื่อชําระหน้ีเกือบหมด ปญหา คือ เหลือแตฟารม เปนธุรกิจเกษตร 

ไมมีกําไร เปนธุรกิจตนน้ํา ท่ีถูกมองวาไมนาจะเล้ียงตัวเองได ถามองแบบตรงๆ ก็ไมควรอยูตอ   แตตอนนั้น เขา

คิดกลับกันวา ภาพของพอที่เปนคาวบอยผสานกับภาพความใหญของฟารม นาจะทําอะไรไดบาง ผลิตภัณฑที่

แตกตางตัวแรก คือ วัวนมสายพันธุไทย ซึ่งคนสวนใหญมองวาแมพันธุตองมาจากตางประเทศ แตฟารมโชคชัย

เล้ียงวัวไดถึง 5,000 ตัว นาจะมีอะไรดีบาง ซึ่งการจะคิดแบบนี้ได ตองมีความคิดสรางสรรค เขายํ้าเสมอวา 

ตัวเองเปนคน "คิดแบบเด็ก ทําแบบผูใหญ"  

 

ในชวงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจน้ัน  ส่ิงแรกที่ทํา คือ การสวมบทซีอีโอ แทนแมซึ่งเปนนักบัญชี เขาเช่ือวา

นักบัญชีจะไมใชเงิน ขณะที่เขาเปนนักการตลาดมากกวา ยอมกลาลงทุนทําอะไรใหมๆ ดังนั้น จุดแรก คือ การ

สรางศรัทธาในตัวเองกอน สําหรับความเปนทายาทใชวาพนักงานตองใหความนับถือ ถายังไมพิสูจนวาสามารถ

จะพาเขาเดินไปขางหนาได เขาจึงตองทําใหคนเช่ือในตัวเขากอน  

 

  "มีวิกฤติ แตเราตองเดินตอใหได วันนี้เพ่ิงเปดตัวฟารมโชคชัยแคมป แตไดรับการเลือกใหลงในหนังสือ 

Unseen Paradise แลว มีการจองเขาพักเต็มจนถึงชวงเดือนกุมภาพันธปหนา" สวนใหญไอเดียของการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมๆ หรือการเปล่ียนแปลงองคกร มาจากโชค ซึ่งเขาบอกวา “มีความคิดสรางสรรคเฉยๆ เปนแค

ศิลปน แตจะเปนนักธุรกิจ ตองคิดสรางสรรคที่ทําไดในเชิงพาณิชยดวย จึงจะไดสินคาที่มีความเปนตัวตนของเรา

แฝงอยู ถาตัวตนซีอีโอไมมีความบา ไมมีจิตวิญญาณเดียวกับตัวสินคาที่คิดออกมา สินคานั้นก็ไมส่ือ”  

 

  การเร่ิมตนดวยความคิดสรางสรรค แตเพื่อใหคงอยูระยะยาว ส่ิงท่ีตามมา คือ การสรางระบบ สราง

ทีมงาน และรับคนใหมๆ เขามา เปนคนที่อยากทํางานกับฟารมโชคชัย และส่ิงที่ปลูกฝงในทีมงาน คือ ตอง

แขงขันกับตัวเองตลอดเวลา แมไมมีใครเปนคูแขง เพื่อสรางใหธุรกิจอยูไดในระยะยาว ซึ่งวันนี้โชคยอมรับวา 

ความเส่ียงของฟารมโชคชัยยังมีสูง เพราะทุกอยางเร่ิมจากเขา ถาเขาเปล่ียน แตพนักงานไมเปล่ียนดวย จะสราง

ธุรกิจใหคนรุนตอไปอยางไร ?  
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CEO through Brand Characteristic 
 

อีกรูปแบบหนึ่งของการสรางแบรนด CEO นั่นก็คือ บุคลิก ของผูนําที่มีความสอดคลองกับแบรนดของ

องคกรหรือสินคาที่ตนเองดูแลรับผิดชอบอยู ซึ่งในกรณีนี้ คุณโชคและคุณพาที ถือวาสอบผานไดอยางฉลุย 

 

  คุณพาที ไดบอกกับเราวา บุคลิกและตัวตนของเขาจริงๆ เปนคนไฮเปอร ไมอยูนิ่ง ชอบทําโนนคิดน่ี

ตลอดเวลา และเม่ือไดมาทํางาน  กลับพบวาพี่ๆ นองๆ ของนกแอรกระตือรือรนย่ิงกวาผมอีก   

  "เราสรางความรูสึกวา เราตองชนะตัวเอง เพราะกําลังแขงอยูกับบริษัทยักษใหญ ผมเปนคนมองโลกใน

แงดี เวลาท่ีผมแย ผมจะไมใหคนอื่นเห็น จนกวาพลังของผมจะกลับมา แลวคอยออกมาใหลูกนองเห็น การเปน

ผูนําองคกร การแสดงออกถึงความรูสึกของตนเองเปนเร่ืองสําคัญ เหนื่อยมากแคไหน ก็บนออกมาไมได"  

 

  คุณพาทีวางตําแหนงทางการตลาดของนกแอรใหเปน "Entertainment Airline" ความเปนผูนําของเขา 

จึงตองเปนผูสรางคุณคาทางความรูสึกที่นกแอรนําเสนอตอลูกคาดวย นําเสนอความสนุกสนาน เปนกันเอง ซึ่ง

จริงๆ แลวสวนตัวพาทีก็มีบุคลิกตรงกับบุคลิกของนกแอรนั่นเอง นั่นคือที่มาของภาพซีอีโอสวมชุดนกออกมาเตน

แร็พ  

 

  นอกจากส่ือใหลูกคาเห็นบุคลิกนกแอรชัดเจนแลว ยังไดใจคนรุนใหมที่ชอบความแตกตาง สนุกสนาน 

อยากรวมงานกับนกแอรดวย จึงมักจะไดพนักงานใหมที่เสนอตัวขอทํางาน ดวยคาตอบแทนไมสูงนัก เพียงเพ่ือ

ไดรวมงานกับนกแอรเทานั้น  

 

  อยางไรก็ดี คุณพาทีมองวาส่ิงที่เขาทําไมใชเพื่อ "CEO Branding" แตมาจาก "ความเปนผูนํา" มากกวา 

สไตลการบริหารงานของเขา ไมยึดตามสายบังคับบัญชา พนักงานทุกคนสามารถส่ือสารโดยตรงกับเขาไดหมด 

นอกจากนี้บรรยากาศการทํางาน ไมใชการส่ังงาน แตเปนการขอใหชวยมากกวา  

 

  "ถาคุณตองการสรางทีมเวิรค ตองทําใหเขารูสึกวาเขาอยากทําให องคกรแบบเกาๆ อาจกลัววาความ

ใกลชิด จะทําใหไมเคารพกัน แตผมวามันไมใช บางครั้งผมโผลไปขัดหองนํ้า ไปหาน้ําใหพนักงาน เพราะ

ธรรมชาติของเราเปนแบบนั้น เรารูวาเขาเหน่ือย เราก็ตองชวย"  

 

  ในการเปนตัวแทนของแบรนดนกแอร คุณพาทีไดวางสไตลการแตงตัวเพื่อนําเสนอความเปนนกแอรอยู

ตลอดเวลา ดวยการใสเส้ือยืดโปโลสีเหลือง มีโลโกรูปนกแอร เหมือนกับพนักงานคนอื่นๆ ของนกแอร ซึ่งเปนการ
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 มาถึงทางดานของคุณโชค ซีอีโอแบรนดโชคชัยฟารม ดวยบุคลิกลักษณะ ทาทาง นาตา รูปราง การ

แตงกายตางๆ ไดสะทอนถึงความเปนแบรนดโชคชัยฟารมออกมาไดอยางไมมีที่ติ เร่ิมจาก รูปลักษณะภายนอก

ที่มีรางกายกํายํา เสมือนคาวบอยหนุม นอกจากน้ี ดวยน้ําเสียง ลีลาการพูดยังสุขุมนุมลึกสมกับมาดชายชาตรี 

และการแตงตัวสไตลคาวบอย นุงกางเกงยีนส ใสเส้ือเชิ้ต ใสหมวกคาวบอย ซึ่ง ส่ิงตางๆ เหลานี้ ชวยสนับสนุนให

แบรนดองคกรและแบรดนสินคามีความเขมแข็งขึ้นมาไดเชนกัน  

   

เปนอยางไรกันบางครับสําหรับการสรางแบรนดจากตัวตนของ CEO คนเกงทั้ง 2 ทาน ซึ่งนับเปน

เกียรติอยางสูงของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา (ศูนยแบรนดฯ) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดรับความ

อนุเคราะหจากคุณโชค บูลกุลและคุณพาที สารสิน ที่ เสียสละเวลามาแบงปนความรู แงคิด มุมมอง 

ประสบการณตางๆ ทั้งในดานการดําเนินธุรกิจ การสรางแบรนด โดยเฉพาะการนําตนเองใหมีบุคลิกที่สอดคลอง

กับแบรนดของตนเอง เพื่อแสดงออกถึงแบรนดไดอยางชัดเจน สุดทายน้ี ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย ที่ใหเกียรติมาเปน

ประธานในพิธีเปดงาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณีย  ไทยรุงโรจน รักษาการผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ

บริการวิชาการและคณบดีคณะเศรษฐศาสตร     รองศาสตราจารย ดร.ดรุณี หิรัญรักษ คณบดีคณะนิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่ใหการสนับสนุนและผลักดันใหการจัดงานสําเร็จไดตามวัตถุประสงค ตลอดจน

คณาจารยเจาหนาท่ี นักศึกษา ที่ใหความชวยเหลือ เสียสละเวลามาชวยกันสรางสรรคกิจกรรมดีๆ อยางนี้เพื่อ

พัฒนานักธุรกิจไทยใหกาวไกลและเติบโตไดอยางแข็งแกรง แลวพบกันในโอกาสตอไปนะครับ สวัสดี 

 


