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Charismatic Marketing (2) 

                                                                                                 ดร.ดนัย  เทยีนพุฒ 

                                                            นกัวชิาการผูทรงคุณวุฒิและท่ีปรึกษาธุรกิจอิสระ 
                                                                                (ตีพิมพคร้ังแรกใน นสพ. inMarketing  ป 2553) 

  ธุรกิจไดปรับกลยุทธมาใหความสําคัญกับเครือขายทางสังคม (Social Network) ในโลก

ออนไลนหรือ เวบ 2.0 ขณะที่บานเราดูจะเกาะกระแสในเร่ืองนี้พอสมควรแตก็ยังไมมีลักษณะที่ใหผลทาง

การตลาดที่สูงมากๆ เหมือนในตางประเทศ 

ขณะเดียวกนักระแสของ “ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (Corporate Social 

Responsibility)” มกีารต่ืนตัวและพูดกนัมาก 3-4 ปในเมืองไทย ซึ่งเรารับรูกันวา 

 ธุรกิจตองมีความรับผิดชอบตอสังคมในการดูแลหรือสรางสังคมใหนาอยู  หรือดํารง

ตนเปนคนดีในชุมชน 

 การชวยเหลือดูแลสังคม อาทิ การปลูกปา-อนุรักษส่ิงแวดลอม การมอบทุนการศึกษา 

การชวยเด็กยากจน  รวมถงึการบริจาคเพือ่ชวยในยามวกิฤตและมีอุทกภัย 

 การเขารวมกิจกรรมอาสาสมคัรในวันหยุดสุดสัปดาหไปทํางานเสียสละ  สรางชุมชน

การเรียนรู ดูแลคนเจ็บปวยหรือผูสูงอาย ุ

พอกระแสโลกรอนเขามาจึงถูกผนวกรวมเขาเปนเร่ือง CSR ไปดวยในตัว  ซึ่งนัน่คือ

ตัวอยางทางการตลาดดานการรับผิดชอบตอสังคมซ่ึงเกดิข้ึนในเมืองไทย 

 

ในทัศนะผูเขียนส่ิงที่เปนปรากฏการณทางการตลาดตามที่กลาวมาขางตนของประเทศ

ไทย  ยังไดมีความพยายามจุดกระแสของ “การตลาดสขีาว (White Marketing)” เปนการนําธรรมะมาใชใน

การดําเนินธุรกิจและการตลาด แตยังไมเปนรูปธรรม 

 

 

แนวโนมการตลาดป 2010และปตอ ๆ ไป :  Charismatic Marketing 
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ผูเขียนยงัมองวา ยังไงก็อยูภายใตแนวคิดของ Kotler (2005,2008) ในเรื่อง CSR  ผูเขียน

ใชคําใหมวา “การตลาดความเปนพลเมืองดี (Good Citizenship Marketing)” ประกอบดวย 

1)  การสงเสริมการกุศล (Cause Promotions)  ธุรกิจสามารถทําความดีในอยางแรกได

คือ  การมอบทุนหรือแสดงออกถึงความเปนคนใจดี  เพือ่ใหเกิดการตระหนกัและหวงใยเกีย่วกบัการเอาใจ

ใสสังคมหรือการสนับสนุนทนุ  การมีสวนรวมหรืออาสาตนเขาชวยการกุศล   ต.ย. บริษัท Body Shop 

ประกาศวาไมมีการใชสัตวเพื่อทดลองเคร่ืองสําอาง 

2) การตลาดเชิงเอาใจใสสังคม/การกุศล (Cause-Related Marketing)  ธุรกิจมุงมั่นเพือ่

สรางสรรคหรือบริจาคเงินรายไดเปนจํานวนเปอรเซน็ตเพื่อการกุศลที่เกี่ยวโดยตรงกบัผลิตภัณฑทีข่ายอยู  

ซึ่งการทําการตลาดแนวนี้ตองมีชวงระยะเวลาโดยเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ  และสําหรับโครงการกุศล

โดยเฉพาะ  สวนใหญแลวธรุกิจมักมพีันธมิตรกับองคกรซึ่งไมแสวงกําไรในการสรางสรรคความสัมพันธอัน

เปนประโยชนรวมกัน  ซึง่จะนําไปสูการเพิม่ยอดขายและสรางใหเกิดกิจกรรมสนับสนุนรายไดใหกับองคกร

การกุศล ต.ย. โครงการชมรมบัตรเครดิตของธุรกิจธนาคารพาณิชย  เมื่อผูใชบัตรซื้อสินคาจนกระทั่ง

สามารถสะสมแตมได 2,000 แตมจะเปลี่ยนเปนเงนิ 200 บาทมอบใหมลูนิธิชัยพัฒนา 

3) การตลาดเพื่อสังคมของธุรกจิ (Corporate Social Marketing) เปนลักษณะของธุรกจิ

สนับสนนุการพัฒนาหรือนําสูแคมเปญการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อพัฒนาดานสาธารณสุข ความ

ปลอดภัย  ส่ิงแวดลอมหรือทําใหชุมชนมีความเปนอยูที่ดีข้ึน 

หัวใจสําคัญของ การตลาดเพื่อสังคมของธุรกิจ  มุงเนนการเปล่ียนพฤติกรรมแตจะไม

เหมือนการสงเสริมการกุศลตรงสนับสนนุใหตระหนัก  การมอบทนุเพือ่สงเสริมการกุศล  ต.ย. ธุรกิจดาน

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลรวมรณรงคพรอมจายภาษีสนับสนุน (Sin Tax)  โครงการเมาไมขับ หรือโรงงานสีขาว

ของหลายๆ บริษัทอันหมายความวาเปนโรงงานซ่ึงปราศจากยาเสพติด 

4) องคกรที่รักเพือ่นมนษุย หรือมูลนิธ(ิCorporate Philanthropy) หมายถึง การที่องคกร

สนับสนนุโดยตรงกับองคกรกุศลหรือโครงการทางสังคม  โดยมอบเงนิชวยเหลือแบบใหเปลา  การบริจาค

หรือบริการเพือ่สังคม  ซึ่งหลายๆ ธุรกจิหรือบริษัทไดดําเนินการลักษณะนี้อยูอยางสม่ําเสมอ เชน ในกรณี

เกิดภัยพิบัติไดรวมบริจาคแบบใหเปลาในทันที่  มีธุรกิจทํามากกวานี้โดย จัดต้ังมูลนธิิของตนข้ึนมาแลว

บริจาคเงนิตัวเองหรือบริษัทเขามูลนิธ ิ ซึง่อาจไมชัดเจนนกัเพราะการทาํดังกลาวไดผลทางภาษีแกธุรกิจ

ของตนเองและตัวผูบริหารธรุกิจ 
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5) อาสาสมัครเพือ่ชุมชน (Community Volunteering)  ธุรกจิสนับสนนุพนกังานหรือ

พันธมิตรทางธุรกิจ  สมาชกิองคกร เพื่อทาํกิจกรรมอาสาสมัครทั้งเวลาและสนับสนนุส่ิงตางๆ เพือ่องคกร

ดานชุมชนหรือองคกรการกศุลในพื้นที ่ ต.ย. โครงการคายอนุรักษรุนเยาวของ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี                           

ไดคัดเลือกเยาวชนจากโรงเรียนตางๆ ใน อ.บางสะพาน มารวมเรียนรูและทํากิจกรรมเกี่ยวกับการรักษา

ส่ิงแวดลอมตางๆ ทั้งเร่ืองปาไม ปาชายเลน ทรัพยากรชายฝงทะเล 

6) การปฏิบัติดานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ (Social Responsibility Business 

Practices)  ธรุกิจสามารถปรับและจัดทําการปฏิบัติที่พงึพอใจตอธุรกจิและการลงทนุสนับสนนุกิจกรรม

ทางสังคมเพื่อใหสังคมหรือชุมชนมีความเปนอยูที่ดีข้ึนและปกปองส่ิงแวดลอม  ต.ย. Starbucks                                          

ทํางานรวมกับคอนเซอรเวช่ันอินเตอรเนช่ันแนล  เพื่อสนับสนนุชาวนาใหไดรับผลกระทบนอยที่สุดจาก

สภาพแวดลอมในทองถิน่ 

จากการศึกษาและวิเคราะหของผูเขียน  แนวโนมหนึง่ซึง่นาสนใจของการตลาดตนป 2010

คือ  “การตลาดแผบารมี (Charismatic Marketing)”  สามารถสรุปใหเห็นไดดังในรูปที่ 1  ทิศทางการตลาด

ความเปนพลเมืองดีของประเทศไทยสําหรับขับเคลื่อนธุรกิจไปสูป 2010 และปตอ ๆ ไป 
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รูปที่ 1  การตลาดความเปนพลเมืองดีขับเคล่ือนสู Charismatic Marketing 

 

    ผูเขียนไดเลาเร่ืองราวของมลูนิธิฉือจี้ (TZU CHI Foundation) ในคราวที่แลว (ฉบับ 16 

ธ.ค.52) ที่ใชการตลาดแผบารมีโดยมีกลไกขับเคลื่อนสําคัญคือ อาสาสมัครเพื่อสังคม (Social Volunteer) 

ที่เปนรูปธรรมมากๆ 

  ความสําเร็จของมูลนธิิฉือจี้ ภายใตการแผบารมี (Charismatic Marketing) ของทาน    

ธรรมาจารยเจิง้เหยียน ผูไดวเิคราะหเปนรูปแบบของการตลาดแหงบารมีไวในขณะทีไ่ดเยี่ยมชมดูงาน

กิจกรรมของมูลนิธิฉือจี้ ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2  Charismatic Marketing : TZU CHI Foundation Case Study 

 

 

  คงตองทาํความเขาใจรูปแบบที่ผูเขียนวิเคราะหถึงมูลนิธฉืิอจี้โดยเฉพาะในแนวทางของ 

Charismatic Marketing 

  ประการแรก  การใชกลยุทธการตลาดแผบารมีนัน้เปนส่ิงที่เกิดมาจาก ตัวผูนําองคกร  ใน

ที่นี้จะเหน็ถงึ “บารมีของทานธรรมาจารยเจิง้เหยียน ซึง่เปนผูปกครองสงูสุดของสมณารามจ้ิงซื่อและมูลนิธิ

ฉือจี้ 

(1) ตองเขาใจกอนวา  ผูเขียนไมไดโตแยงหรือไมเห็นดวยกบัแนวคิดของมูลนิธิฉือจี ้ แต

เราตองเขาใจส่ิงที่ไตหวันเปนไปเปนมา 

พระพทุธศาสนาในไตหวนั เร่ิมแรกเขาสูเกาะไตหวนัในปลายสมัยราชวงศหมงิและตน

ราชวงศชงิ  และมาพรอมกบัชาวจีนอพยพ ซึง่สรางวัดแหงแรกในไตหวนัคือ วัดมทีอซื่อ (อมิตาภาราม) และ

ขอวิเคราะหเกี่ยวกับกรณกีารตลาดแผบารมีของมูลนิธิฉือจี้ 
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เจริญรุงเรืองเมื่อสมณะเซิ้งจือ นิกายเซน นําศิษยมาต้ังสํานักสอนวปิสสนาในไตหวนั (สุชาติ หงษา; 

ประวัติ-ศาสตรพระพทุธศาสนา, 2550 หนา 367-269) 

พอญ่ีปุนปกครองไตหวันในป 1895 เปนเวลา 50 ป พุทธศาสนาก็เปนตามแบบชินโตของ

ญ่ีปุน  พอถงึระยะหนึง่ไตหวนัเองพุทธศาสนาเกือบลมสลาย จงึมกีารฟนฟูข้ึนใหมโดยในปจจุบันมีกลุม

หลักๆ ประมาณ 5 กลุมซึง่มลูนิธิฉือจี้ก็เปน 1 ในนัน้ 

(2) ดวยความที่ไตหวนัเปนประเทศเกาะและมีภัยธรรมชาติทีรุ่นแรงมากเกดิข้ึนทุกๆ 

ป ทาํใหคนไตหวนัมีลักษณะของความรวมแรงใจ อาท ิ

- มีความรวมมอืรวมแรงใจในประเทศสูงกวาชาติอ่ืนๆ (เพราะอพยพมาจากจีนและ      

ตอสูกับจีนมาตลอดในเร่ืองประเทศ) 

- การอาสาสมัครทางสังคม (Social Volunteer) ทีเ่ปนแบบจิตอาสาสูงกวาประเทศ

อ่ืนๆ ในโลกเพราะเปนแบบฟรีและจายเองทุกอยาง 

- มีความมุงมัน่จะเอาชนะชาติที่ปกครองและประเทศที่ตนเองตองอพยพออกมา 

ประกอบกับภัยธรรมชาติรุนแรงทําใหคนไตหวนัมีจิตใจเอ้ือเฟอสูง (ชวยเหลือและรักเพื่อนมนุษย) 

ประการที่สอง  กลไกของอาสาสมัครทางสังคม (อสม.) เปนหวัใจสําคัญของความสําเร็จ

ภายใตหลักธรรมในเร่ืองพรหมวหิาร 4 โดยซ่ึง อสม. กําหนดไวเปนรูปแบบ “4 in 1” หมายถงึมีการรวมกลุม

ในระดับแรกเรียกวา กลุมรวมพลัง สมาชิกอาสาสมัครประมาณ 20 คนทุกคนมีเปาหมายในการหาสมาชิก  

ในปแรก 25 ครอบครัว  ปทีส่อง 40 ครอบครัว (เพื่อการบริจาค) พรอมการไปเยี่ยมคนปวย ชวยเหลือสังคม  

ระดับที่สูงข้ึน คือกลุมสมานฉันท  ระดับที่ 3 เปนกลุมปรองดอง  และเขาสูระดับ 4 คือ กลุมรวมใจ (เปน

กลุมกอต้ังหรือรวมงานกับทานธรรมาจารยมาต้ังแตตน) และทั้ง 4 กลุมนี้ตองทาํงานแบบ 4 in 1 

ประการที่สาม  ตองเขาใจหัวใจของพรหมวิหาร 4 ในเร่ืองเมตตา กรุณา มทุิตา อุเบกขา 

ซึ่งถือเปน 4 ภารกิจและมูลนธิิฉือจี้ใชบารมขีองทานธรรมาจารยขับเคลือ่นพรหมวหิาร 4 ไปสูกลยุทธในทาง

ปฏิบัติไดดวยการกุศล โรงพยาบาล การศึกษาและจริยศาสตร (สถานีโทรทัศนตาอาย ทําหนาที่นี)้ 

ประการที่สุดทาย  ตองเขาใจความจริงดังตอไปนี ้

1. พระพทุธศาสนามหายาน หรือเถรวาท มวีธิีปฏิบัติที่แตกตางกนั  แตมุงหลักพระพทุธ-

ศาสนาเหมือนกันคือ ใหคนทาํความดี ละเวนความช่ัวและทําจิตใจใหผองแผว 
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2. จะเหน็ถงึพลานุภาพของหลักธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเขาวาเพียงหนึง่ 

หลักธรรมของพรหมวิหาร 4 ยังมีอานุภาพแผไพศาลไปยังมนษุยชาติ  ถาหากเราสามารถหยิบมาใชไดมาก

ข้ึนโลกนี้คงสงบรมเย็น  

แตตองพวกเราชาวพุทธตองไมลืมวา หวัใจสําคัญของพระพุทธศาสนาคือ อริยสัจส่ี (ทุกข 

สมุทัย นโิรธ มรรค) และปรมัตถธรรมจริง ๆ คือ ไตรลักษณ (อนิจจัง ทกุขัง อนัตตา) 

3. ชีวิตจริงของคนฉือจี้นัน้พยายามจะทาํความดีชวยสังคม  เมื่อใดที่แตงยูนฟิอรมจะ

พยายามปฏิบัติ  แตหากบางคนยงัทาํไมไดก็ยังใชชวีิตเหมือนเราๆทานๆ (อยาตีคาและราคาสูงเกินไป

เพราะส่ิงทีเ่ขาบอกไมไดบอกทัง้หมด) 

  ผูเขียนเห็นวา นักกลยุทธธุรกิจและนกัการตลาดนาจะศึกษาถึง “การตลาดแบบ 

Charisma” (การตลาดแผบารมี นาจะใชคํานี้ได) เพราะวานาสนใจและนํามาปรับใชไดจะมีคุณคาจาก

ความดีงามของมนษุยและเปล่ียนแปลงโลกนี้ใหดีงามไดและโลกสวยจริง ๆ  

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

 


