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Book Review: Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die

ในปจจุบันนี้ การทําการตลาดในลักษณะดั้งเดิมอาจจะกลายเปนสิ่งที่ลาสมัยไปแลว เนื่องจาก

การเกิดข้ึนของ Social Media ตาง ๆ  เชน Facebook Twitter Line ทําใหเหมือนกับเรามีสื่อ

อยูในมือของตัวเอง โดยไมตองพึ่งสื่อหลักในอดีต เชน ทีวี วิทยุ หรือหนังสือพิมพ มากเทาแตกอน

อีกตอไป

อยางไรก็ตาม จากการท่ีทุกคนสามารถเขาถึงสื่อของตัวเองนี่แหละที่ทําใหตอนนี้มีขอความ

จํานวนมาก ที่ลองลอยอยูใน Social Media และทําใหขอความท่ีเราตองการสื่อเขาถึงกลุมเปาหมาย

หลักเปนไปไดยาก เพราะแคขอความท่ีปรากฏข้ึนจากกลุมเครือขายของเราก็มีมากเสียจนไมสามารถ

อานไดอยางครบถวนแลว
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ดังนั้นประเด็นสําคัญที่นักการตลาดหรือผูบริหารจะตองทําความเขาใจคือ จะทําอยางไรที่จะทําให Idea หรือขอความ

ที่เรากําลังจะสื่อไปถึงกลุมเปาหมายน้ัน ไดรับความสนใจ และมากกวานั้น จะทําอยางไรใหเกิดการสงตอขอความเหลานั้น

ในวงกวาง และอยูในใจของกลุมเปาหมายไดในระยะเวลาอันยาวนาน

ในหนังสือที่เปน Best Seller เลมหน่ึงที่ชื่อวา Tipping Point ที่เขียนโดย Malcolm Gladwell ไดกลาวถึง

ปจจัยตาง ๆ  ที่ทําใหเร่ืองราวบางเร่ืองไดรับการบอกตอและแพรกระจายกันในวงกวาง ปจจัยสําคัญอันหน่ึงไดแกสิ่งท่ี Gladwell 

เรียกวา “Stickiness” หรือ “การเกาะติด” ซึ่งเปนเทคนิคที่ทําใหคนสามารถจดจําสิ่งตาง ๆ  เหลานี้ไวไดยาวนาน

อยางไรก็ตามหนังสือของ Gladwell นั้นก็ไมไดมีรายละเอียดในเร่ืองนี้มากนัก วาจะทําอยางไรใหขอความ “เกาะติด” 

จิตใจของเราไดในระยะยาว หนังสือเรื่อง Made to Stick จึงเขามาเติมเต็มในชองวางนี้ โดยหนังสือเลมนี้เขียนขึ้นโดยพ่ีนอง

สองคนคือ Chip และ Dan Heath โดย Chip Health เปนอาจารยทางดานพฤติกรรมองคการจากมหาวิทยาลัย Stanford 

และ Dan Health เปนอาจารยจากมหาวิทยาลัย Duke

หนังสือเลมนี้มีความหนาท้ังส้ิน 291 หนา โดยแบงเปน 6 บทหลัก ๆ  โดยแตละบทจะกลาวถึงแนวทางท่ีจะทําให

เรื่องราวท่ีเราตองการส่ือสารออกไปสามารถเขาไป “ติด” อยูในใจของกลุมเปาหมาย โดยมีคํายอของแนวทางที่เรียกวา 

“SUCCES” (มี S เพียงตัวเดียว) โดยเปนตัวยอจากตัวอักษรตัวแรกของ Simple Unexpected Concrete Credible 

Emotional และ Stories โดยแตละบทมีเนื้อหาดังตอไปนี้

บทแรก Simple คือแนวคิดที่วาการท่ีจะทําให Idea เปนที่จดจําไดงาย Idea เหลานั้นจะตอง “งาย” ในการทํา

ความเขาใจ คนเรามักจะไมสามารถจดจําอะไรท่ีมันมีความซับซอน ตัวอยางเชน การที่ Southwest Airline ประกาศวาจะ

เปน “The low-fare airline” ขอความสั้น ๆ  เพียงเทานั้น ก็ทําใหพนักงานทุกคนเขาใจ และสามารถนําไปเปนหลักในการ

ตัดสินใจหลาย ๆ  อยางในองคกรไดวา การทําเชนนั้น ชวยในการทําใหสายการบินเปน Low-fare airline หรือไม



83คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ป�ที่ 38 ฉบับที่ 145 มกราคม - มีนาคม 2558

บทตอมาคือ Unexpected คือแนวคิด

ที่วาคนสวนใหญชอบอะไรที่คาดไมถึง เชน การที่

พนักงานของหาง Nordstrom ชวยรีดเสื้อใหกับ

ลูกคาที่ซื้อเสื้อเพราะเขาตองรีบใชในวันนั้น สิ่งนี้

เปนสิ่งท่ีลูกคาคาดไมถึงและกลายเปนเร่ืองราวที่ 

“ติด” อยูในใจของลูกคา รวมถึงไดรับการเผย

แพรออกไปในวงกวาง เปนตน

บทที่ 3 ในหนังสือเลมนี้เปนเรื่องราวเกี่ยวกับ Concrete ซึ่งกลาววา สิ่งที่จะทําใหคนเราจําได เราตองทําให

มันจับตองไดงาย เห็นภาพ เชน คํากลาวของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา John F. Kennedy ที่บอกวาจะ “นําคนไปสู

ดวงจันทร” ใหได (Landing a man on the moon) คํากลาวนี้เห็นภาพไดชัดเจน และเปนที่จดจําไดงาย

บทถัดมาเปนแนวคิดที่เรียกวา Credible หรือความนาเช่ือถือ ซึ่งเปนแนวคิดที่วา การที่คนเราจะจดจําเร่ืองราว

ใด ๆ  นั้น เขาจะตอง “เชื่อ” ในแหลงที่มาของขอมูลนั้นกอน เชน เทคนิคการใหลูกคาได “ลอง” สินคากอนที่จะตัดสินใจซื้อ 

ก็เพราะการ “ลอง” นั้น ทําใหเขา “เชื่อ” วาสินคานั้นดีอยางไร จึงทําใหคนตัดสินใจ และอะไรก็ตามที่เขาเช่ือ เขายอมที่จะ

เลือกที่จะจดจําไวในใจเขา

บทท่ี 5 ของหนังสือเลมนี้ จะกลาวถึงเรื่องราวเก่ียวกับ Emotional โดยไดกลาววา คนเราสนใจคนเราดวยกันเอง 

ไมไดสนใจตัวเลขมากนัก ดังนั้นขอความใด ๆ  ที่ทําใหเกิดอารมณ ความรูสึก ขอความนั้นจะไดรับการจดจําและบอกตอไดงาย 

เชน ขอความที่วา “Don’t mess with Texas” หรือ “อยามายุงกับเท็กซัส” เปนขอความที่กระตุนอารมณและเปนที่จดจํา

บทสุดทายของหนังสือเลมนี้ คือแนวคิดอันสุดทายไดแก Stories คนทั่วไปใหความสนใจในเรื่องราว ดังน้ันการ

เลาเรื่องราวจึงเปนวิธีหนึ่งที่จะทําใหขอความเหลานั้นไดรับการจดจําและบอกตอไดงายขึ้น

หนังสือเลมนี้ ถึงจะเปนหนังสือที่มีเนื้อหาความเปนวิชาการอยูคอนขางมาพอสมควร เนื่องจากผูเขียนทั้งสองทาน

เปนอาจารยมหาวิทยาลัย แตเปนหนังสือที่อานแลวทําความเขาใจไดงายมาก และนาสนใจเปนอยางย่ิง ผูเขียนใชภาษาท่ี

คอนขางงายและแทบไมมีศัพททางวิชาการเขามาแทรกเลย

จุดเดนอยางหน่ึงของหนังสือเลมนี้อยูตรงที่ตัวอยางที่ผูเขียนนํามาใชประกอบคําอธิบาย ซึ่งทําใหเห็นภาพและเขาใจ

แนวคิดตาง ๆ  ไดอยางชัดเจน และการสรางคําที่ทําใหคนจดจําไดงาย เชน SUCCES ทําใหแนวคิดนี้เปนที่แพรหลาย และ

อาจจะเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหหนังสือเลมนี้เปน Best Seller อีกเลมหนึ่ง หนังสือเลมนี้จึงเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูที่ทํางาน

ที่เกี่ยวของกับการตลาด การสื่อสาร การประชาสัมพันธตาง ๆ  รวมถึงเจาของกิจการที่ตองการใหผลิตภัณฑของเรา “ติด”

อยูในความทรงจําของผูบริโภคและไดรับการบอกตอออกไปในวงกวาง

เอกสารอ�างอิง
Health, C. and Heath, D. (2007). Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die. New York: 

Random House.

โดย.. ดร.นภดล ร�มโพธ์ิ
รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

จุดเด�นอย�างหนึ่งของหนังสือเล�มนี้อยู�ตรงท่ีตัวอย�างท่ีผู�เขียน

นํามาใช�ประกอบคําอธิบาย ซ่ึงทําให�เห็นภาพและเข�าใจแนวคิด

ต�าง ๆ  ได�อย�างชัดเจน และการสร�างคําท่ีทําให�คนจดจําได�ง�าย 

เช�น SUCCES ทําให�แนวคิดนี้เป�นที่แพร�หลาย และอาจจะเป�น

เหตุผลหนึ่งท่ีทําให�หนังสือเล�มนี้เป�น Best Seller อีกเล�มหนึ่ง


