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Charismatic Marketing : TZU CHI FOUNDATION CASE STUDY 

                                                                                                                                ดร.ดนัย  เทียนพุฒ 

                                                            นกัวชิาการผูทรงคุณวุฒิและท่ีปรึกษาธุรกิจอิสระ 
                                                                                           (ตีพิมพใน นสพ. inMarketing  ป 2552 )  
            
  โลกธุรกิจและการตลาดมีการพลิกโฉมและเปล่ียนแปลงสูงและรวดเร็วกวาแตกอน  

นับต้ังแตการเร่ิมเขาสูเวบ 2.0 ดวยโมเดลธรุกิจ (Business Model)  ซึง่แตกตางไปจากเวบ 1.0 

  ขณะที่นกักลยทุธธุรกิจและนกัการตลาดไดทันทิศทางมาใชวิธีการตลาดสมัยใหมผาน 

Hi5, My Space, Facebook, Flickr และ Twitter  รวมถึง Covergence Technology ใหมๆ ในอนาคต 

เชน Google Wave 

 

  ผูเขียนไดหยิบกรณีของมูลนธิิฉือจี้ (TSU CHI FOUNDATION) ในประเทศไตหวนัมาเปน

กรณีศึกษาทางการตลาดที่ผูเขียนเรียกวา “Charismatic Marketing” หรือ “การตลาดแผบารมี” มีที่มาจาก

หลายๆ ปจจัยดวยกันที่เปนพืน้ฐานหลักสําคัญของ Social Network-เครือขายทางสังคมที่กลายเปน

เคร่ืองมือทางการตลาดยอดนิยมในปจจบัุนกับการใชคุณลักษณะบารมี (Charisma) ของผูนาํมูลนิธิในการ

สรางองคกรเครือขายทางสังคมจนประสบความสําเร็จอยางไรขีดจํากดั 

  ทําใหผูเขียนสนใจที่จะสังเคราะหรูปแบบการตลาดแผบารมี (Charismatic Marketing) 

ข้ึนมา 

 จุดเริ่มตนของการศึกษาถึงมูลนธิิฉ้ือจี้ 

ประมาณราวๆ ปลายเดือนตุลาคม 2552 ผูเขียนไดมีโอกาสสนทนากบั อาจารยทานหนึ่งที่

สอนวิชาจิตวทิยาการเรียนรู ณ ศูนยการศึกษา อ.ปากชอง ของมหาวิทยาลัยเซนตจอหน  โดยไดแลกทัศนะ

การดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ  อาจารยทานนีไ้ดเลาเกี่ยวกับมูลนิธิฉ้ือจี้ในประเทศไทยทีไ่ปดูงาน 

และมีอยางหนึ่งที่นาสนใจคือ “การอาสาสมัครเพื่อสังคม (Social Volunteer)” สําหรับดานการศึกษาระบบ

การดูแลสุขภาพและกิจกรรมทางสังคมในการชวยเหลือเพื่อนมนุษย 

 

 

Social Network  vs Social Volunteer 
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ผูเขียนนกึถงึเร่ือง Social Network, CSR (Corporate Social Responsibility) และเวบ 

2.0 (Web 2.0) ประจวบกับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา ของมหาวิทยาลัย

เซนตจอหน กาํลังจะไปดูงานที่ประเทศไตหวนัพอดี  ผูเขียนดูตารางงานและสามารถจัดการไดจึงรวมกับ

คณะเดินทางไปดูงาน ณ ประเทศไตหวนัดวย 

(1) อะไรทําใหประเทศไตหวนัมีพัฒนาการทางอุตสาหกรรมไฮ-เทคที่สูงมากใน

โลกธุรกจิปจจุบัน 

ประเทศไตหวนัมีพืน้ที่ 34,207 ตารางกิโลเมตร แตไดชื่อวามีความเจริญในสินคาดาน

คอนซูเมอร อิเลคโทรนกิส ไมวาจะเปนเคร่ืองใชไฟฟา โทรทัศน  มอืถือ คอมพวิเตอร รวมถงึอุปกรณ

ประกอบตางๆ จํานวนมาก  และอีกอยางทีลํ้่าหนามากๆ คือ เคร่ืองจักรที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม ประเทศ

นี้มีขายไดในทกุราคาและทุกสภาพ 

ขณะที่ดานคาปลีกในไตหวนัมีการแขงขันรุนแรงสนามหนึ่งทีเดียว  เพราะเมื่อ 2-3 ป

กอน Tesco ไมประสบความสําเร็จในการเจาะตลาดคาปลีกที่ไตหวัน  ขณะที่ 7-11 และ Family Mart มี

สาขาราวกับดอกเห็ดทัว่ทุกหนแหงหรือทกุตึกทกุอาคาร  ทุกมุมถนนเต็มไปทัง้เกาะไตหวนั Tesco จึงได

แลกสาขาในไตหวนักับ Carrefour ในพื้นที่ยุโรปตะวนัออก ผลปรากฏวา Carrefour ไดกาวข้ึนเปน 

Hypermarket ซึ่งประสบความสําเร็จมากในตลาดคาปลีกของไตหวนั 

ความจริงไตหวันไดรับการปลูกฝงและพัฒนาการศึกษาดานเทคโนโลยี วินยัและความ

เปนอยูเปนเวลาตลอด 50 ปภายใตการปกครองจากประเทศญ่ีปุน  นี่คือเบ้ืองลึกทีท่ําใหไตหวนัพฒันาสูง

มากในดานอุตสาหกรรมไฮเทค 

(2) อาสาสมัครทางสังคม (Social Volunteer) กับธุรกิจโรงงานแยกขยะ (Recycle 

Business) 

ทันทีที่ลอเคร่ืองบิน TG 634 แตะสนามบินเถาหยวนเวลาประมาณ 11.50 น.(เร็วกวา

เมืองไทย 1 ชัว่โมง) รถบัสปรับอากาศมารับมุงตรงไปยงั “สถานีรีไซเคิลของมูลนิธิฉือจี้” ซึ่งเปนสถานท่ีแหง

แรกที่ผูเขียนไดดูงาน 

ลักษณะของอาสาสมัครทางสังคม (อสม.) หรือ Social Volunteer นี้มีลกัษณะ

พิเศษเฉพาะของไตหวนั 
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 มีคนสูงอายทุัง้หญิง-ชาย มารวมแรงรวมใจกันตามความสนใจหรือความถนัด มา

ชวยกนัคัดแยกขยะ 

 การทาํงานจะไมกําหนดตายตัวข้ึนอยูกับเวลาวางหรือทาํกิจกรรมประจําวนัหรือ

ทํางานเสร็จแลว จงึมาชวยที่สถานีแยกขยะ 

 ขณะเดียวกนัคนหนุม-สาวหรือทุกคนที่ประสงคจะเขาเปนสมาชิกมูลนิธิฉือจี้ ตองเขา

มาทาํงานเพื่อสังคมในจุดเร่ิมแรกคือ สถานีแยกขยะ เปนเวลา 2 ป โดยทุกเดือนอาจไปเยี่ยมคนจน คนปวย 

และเก็บเงนิบริจาคจากสมาชิก 

 การทาํงานทั้งหมด ณ สถานแียกขยะเปนอาสาสมัครชวยฟรี ไมมีคาตอบแทนหรือ

รายได  แตจะมีอาสาสมัครบางสวนนําอาหาร-น้ําด่ืมมาบริการใหกับอาสาสมัครทีม่าชวยงาน 

ความสาํเร็จของสถานีแยกขยะ มีดังนี ้

1) จะมีสถานีแยกขยะทัง้เกาะไตหวัน จํานวน 5,000 แหง 

2) จํานวนอาสาสมัคร จะมทีั้งหมดวันละ 60,000 คน มาทาํงานแยกขยะโดยเปนแรงงาน 

ฟรีตอสถานีอยางนอย 30-50 คน หมนุเวยีนเขามา  ซึ่งทกุคนมาจากครอบครัวที่แตกตางกนั 

3) ระยะเวลาทาํงานจะเร่ิมต้ังแต 06.30-17.00 น. โดยเฉล่ียอาสาสมัครทาํงานกนัคนละ 3 

วันตอสัปดาห 

4) รายไดจากการแยกขยะสถานีละ 5-700,000 ดอลลารไตหวนั (1 ดอลลารเทากับ 1.20 

บาท) ตอเดือน  และคาใชจายตอเดือนของสถานีแยกขยะจะอยูที่ประมาณเดือนละ 2-30,000 ดอลลาร

ไตหวัน 

5) ขยะทีน่ํามารีไซเคิลเปนส่ิงทีไ่มมีคา ไมมีใครแยง แตมูลนิธิฉือจี้มองวาส่ิงของรีไซเคิลได

แสดงวา ส่ิงนัน้ยงัมีคุณคาอยู 
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 การวิเคราะหเชิงการตลาด 

ธุรกิจอาจจะไดยินความสําเร็จของเครือขายทางสังคม (Social Network) ในโลกเวบ 2.0  

แตในไตหวันเปน “Physical Network of Society” หรือลักษณะ “สังคมแหงจิตอาสาสมัคร” ทีเ่ปน 

“ตนแบบแหงความสําเร็จ”  ซึ่งหายากมากในโลกหรือในประเทศไทย 

 

ทานธรรมาจารยหรือภิกษุณีเจิ้งเหยียน (Master Cheng Yien) ไดนําหลักธรรมของ

พระพทุธเจาในเร่ืองพรหมวหิาร 4 (The Four Divine Abodes: Brahmavihara) ซึ่งประกอบดวย 1) เมตตา 

(Loving-Kindness: Metta)  2) กรุณา (Compassion: Karuna)  3) มุทิตา (Sympathetic joy: Mtudita)  

และ 4) อุเบกขา (Equanimity: Upekha) มาแปลเปนภารกิจ 4 ของมูลนิธิฉือจี้ภายใตหลักปฏิบัติของพุทธ

ศาสนาแบบมหายาน 

ถาจะสังเคราะหใหเห็นถึงลักษณะ “การตลาดแผบารมี (Charismatic Marketing)”

ดําเนนิการภายใตกลยุทธ “Social Volunteer Networks: SVN” จะเปนดังรูปที ่1 

Charismatic Marketing : TZU CHI FOUNDATION 
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รูปที่ 1  :  3D Crystal Ball: Global SVN

 

(1) ลักษณะบารมทีี่ TZU CHI ไดมาจากบารมีของทานธรรมาจารยเจิ้งเหยียน ใชพรหม

วิหาร 4 ในการทําใหโลกใบนี้สูการเปนสังคมแบบยูโทเปย (Utopia)  มนุษยมีความใจดี สังคมดี ชวยเหลือ

เพื่อนมนุษย 

(2) กลไกสําคัญในการขับเคลื่อน “การตลาดแผบารมี” อยูภายใตส่ิงตอไปนี ้

 เปาหมาย (Goal) ตองการชวยโลกและมนษุยชาติโดยการ 1) ลดภัยพิบัติในโลกนี ้ 

2) ทําใหสังคมสงบรมเยน็ และ 3) ขอใหทกุคนมีจิตบริสุทธิ ์

 คุณคาหลัก (Core Values) มีคุณคาวา “ใตฟาดินนี้ม ี3 ไม คือ 

 ทั่วฟาดินนี้ไมมีใครที่ฉันไมรัก 

 ทั่วฟาดินนี้ไมมีใครที่ฉันไมเช่ือใจ 

 ทั่วทั่วฟาดินนีไ้มมีใครที่ฉันไมใหอภัย 

 



6 
 

วิชา ภาวะผูนําสําหรับผูบริหารระดับสูง                                                   ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2559 
 

 กลยุทธสูการปฏิบัติ (Strategies in Action)                                                             

TZU CHI ดําเนินการคลายกับกลยทุธการตลาดแผบารมีโดย 

 ทศวรรษแรก เปนเร่ืองการกศุล (Charity) คือ การชวยเหลือคนจน คนเจ็บปวย 

ไปดูแลถึงครอบครัวเปนระยะเวลา 3 ป   

 ทศวรรษที่สอง  เปนเร่ืองการรักษาพยาบาล (Medical Care) เนื่องจากพบวา 

การชวยเหลือคนยากจน คนเจ็บปวย ติดปญญาเร่ืองการไปรักษาที่โรงพยาบาล ๆ ตองการเรียกเก็บเงิน

ผูปวยหรือถามผูปวยวามเีงนิไหมจึงจะใหการรักษา  TZU CHI จึงปรับกลยุทธไปสูการแกปญหาดวยการ

สรางโรงพยาบาลของ TZU CHI ข้ึนมาเอง  

 ทศวรรษที่สาม  เปนเร่ืองของการศึกษา (Education) พบวาทั้งเร่ืองการกุศล 

เร่ืองการรักษาพยาบาล มีปญหาที่บุคลากรทางการแพทยไมเพียงพอ และจะสรางสังคมอันดีงามตองเร่ิม

ต้ังแตเด็ก  จงึทําทั้งโรงเรียนประถม มธัยมและเทคนิคดานพยาบาลและมหาวิทยาลัยดานการแพทย 

 ทศวรรษที่ส่ี  สรางวฒันธรรมอันดีงาม (Humanity Philosophy) จัดต้ัง

สถานโีทรทัศน DA AI (ตาอาย) เผยแพรดานจริยศาสตร 

สรุปแลว TZU CHI ประสบความสําเร็จโดยไมมีเชื่อชาติขวางกัน้  ไมมีแบงแยกสังคมนิยม

หรือประชาธิปไตย  ไมมีศาสนาเปนพรมแดนทางความคิด  เพราะ TZU CHI ไปไดทกุทีทุ่กแหงในโลกนี้ดวย

ความรักตามหลักพรหมวิหาร 4  ซึง่เปนเพียงแค 1 ใน 84,000 หลักธรรมขององคพระสัมมาสัมพทุธเจา

ศาสดาของพระพุทธศาสนาเทานั้น  นี่คือตัวอยางของ Charismatic Marketing ซึ่งนาสนใจเปนอยางมาก 

---------------------------------------------------------- 


