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สภาพ

แวดล้อมในการแข่งขันในยุคปัจจุบนั ท�ำให้ธรุ กิจทุก
ประเภท ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการแข่งขัน ซึง่
รวมไปถึงหน่วยงานในองค์กรราชการด้วย ก็มีความจ�ำเป็นที่จะต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคปัจจุบัน
เมือ่ องค์กรจ�ำเป็นจะต้องมีการปรับตัว ฉะนัน้ หน่วยงานต่างๆ
ที่ท�ำงานอยู่ภายในองค์กรเองก็มีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัว
ไม่ว่าฝ่ายบุคคล ฝ่ายการเงิน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด
ส�ำหรับบทความทีท่ า่ นก�ำลังอ่านอยูน่ ี้ กระผมขอพูดถึงเฉพาะ
เรื่องของการตลาด และขอเขียนถึงเฉพาะเรื่องของการสร้างแบรนด์
ซึง่ การสร้างแบรนด์มคี วามส�ำคัญมากในการท�ำการตลาดขององค์กร
ของบุคคล ของสินค้า ของบริการ ประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับการสร้าง
แบรนด์มีดังนี้

เมื่อกล่าวถึง Marlboro ท่านคิดถึงอะไร หลายคนบอกว่า
คิดถึง บุหรี่ คิดถึงคาวบอย และคิดถึงสีแดง
เมื่อกล่าวถึง Benz ท่านคิดถึงอะไร หลายคนบอกว่า คิดถึง
รถที่มีราคาแพง รถที่มีความหรูหรา สมฐานะ มีระดับ
ฉะนั้น ท่านต้องการให้ลูกค้าจดจ�ำสินค้า บริการ องค์กร ของ
ท่านในแง่มุมใด จงเขียนมันออกมา จงท�ำการบ้านก่อนที่จะเริ่ม
โฆษณา เริ่มประชาสัมพันธ์ เพราะเมื่อท่านยังหาค�ำตอบไม่ได้ว่าจะ
ให้ลูกค้าจดจ�ำท่านในแง่มุมใด ท่านก็จะเสียเวลา เสียเงินทองในการ
โฆษณา ในการประชาสัมพันธ์ สินค้า บริการ องค์กร โดยเปล่า
ประโยชน์

1. จงสร้างการจดจำ�ในแบรนด์ ให้กับลูกค้า เช่น

Logo Design เป็นสัญลักษณ์หนึง่ ทีแ่ ทนตัวของสินค้า บริการ
องค์กร การออกแบบโลโก้ จึงมีความละเอียดอ่อน ควรต้องค�ำนึงถึง
เรือ่ งของสี เรือ่ งของตัวอักษร เรือ่ งของขนาดตัวอักษร เรือ่ งของอารมณ์
ความรู้สึก ที่สามารถสื่อสารผ่านโลโก้
การสร้างสโลแกน ก็เช่นกัน ควรใช้คำ� พูด ถ้อยค�ำ ความหมาย
ทีส่ ามารถท�ำให้ลกู ค้าจดจ�ำหรือสามารถท�ำให้ลกู ค้าพูดได้จนติดปาก
ได้ยิ่งดี ส่วนใหญ่ สโลแกนมันจะเป็นค�ำสั้นๆ มีความคล้องจองกัน

เมื่อกล่าวถึง KFC ท่านคิดถึงอะไร หลายคนบอกว่า คิดถึง
ผู้พัน KFC คิดถึงไก่ทอด
เมื่อกล่าวถึง Nike ท่านคิดถึงอะไร หลายคนบอกว่า คิดถึง
รองเท้า คิดถึงค�ำว่า Just do it และคิดถึงเครื่องหมายถูก
เมื่อกล่าวถึง Volvo ท่านคิดถึงอะไร หลายคนบอกว่า คิดถึง
รถที่มีความปลอดภัยสูง

2. จงสร้างโลโก้ (Logo Design) พร้อมทั้ง
สโลแกน ขึ้นมา
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3. จงสร้างความแตกต่างของสินค้า บริการ
องค์กร เพื่อนำ�ไปสู่การสร้างแบรนด์ที่มีความ
แตกต่าง

เมือ่ สินค้า บริการ องค์กร มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันหรือเหมือน
กันกับคูแ่ ข่ง การสร้างแบรนด์ทแี่ ตกต่างกันกับคูแ่ ข่งขัน ก็จะเป็นเรือ่ ง
ยาก แต่ถา้ ตัวสินค้า บริการ องค์กร มีความแตกต่างกันกับคูแ่ ข่ง การ
สร้างแบรนด์ให้มีความแตกต่างกับคู่แข่งขันจะท�ำได้ง่ายกว่า

4. จงสร้างเนือ้ หาในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์
ให้ โดนใจเพื่อให้แบรนด์เป็นที่จดจำ�

หลายคนท�ำธุรกิจประเภท SME หรือธุรกิจขนาดกลาง ขนาด
เล็ก มักบ่นว่า ไม่มงี บประมาณในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เหมือน
ธุรกิจขนาดใหญ่ แต่จริงๆ แล้ว ในยุคปัจจุบัน ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็กสามารถท�ำการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ในราคาที่ถูก
และแบบไม่เสียค่าใช้จา่ ยได้ เช่น น�ำโฆษณา และประชาสัมพันธ์ไป
ลงในอินเทอร์เน็ต (Youtube, Blog, Facebook, เว็ปไซต์ ฯลฯ) แต่
ทัง้ นี้ ท่านจะต้องท�ำเนือ้ หาของเรือ่ งทีจ่ ะโฆษณาให้โดนใจ จึงจะสร้าง
การจดจ�ำให้แก่ผู้ดูได้
ฉะนั้น บริษัทใหญ่มีงบประมาณจ�ำนวนมาก ท�ำโฆษณาใน
โทรทัศน์คนดู 1 ล้านคน เสียเงินเป็นจ�ำนวน 10 ล้านบาท ตรงกันข้าม
หากท่านเป็นบริษทั ขนาดกลางขนาดเล็ก ท่านใช้เงินแค่ 1 หมืน่ บาท
หรือไม่กี่พันบาท แล้วน�ำไปลงใน Youtube มีคนดูถึง 3 ล้านคน นั้น
แสดงว่า ท่านสามารถใช้งบประมาณจ�ำนวนน้อย แต่สามารถ
เอาชนะบริษัทใหญ่ที่ใช้งบประมาณมาก

5. จงสร้างแบรนด์ ให้มีความเชื่อมโยงกัน

ความจริงเราสามารถแบ่งการสร้างแบรนด์ได้หลายประเภท
เช่น 1. แบรนด์บริการ 2. แบรนด์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ 3. แบรนด์
องค์กร 4. แบรนด์บคุ คล 5. แบรนด์สถานทีห่ รือเมือง (ตัวอย่างสถาน
ที่ท่องเที่ยวต่างๆ)
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ฉะนั้น การสร้างแบรนด์ เราควรค�ำนึงถึงการเชื่อมโยงกันหรือ
การสร้างแบรนด์ไปพร้อมๆ กัน ก็จะเกิดผลกระทบหรือเกิดความสนใจ
มากกว่าการสร้างแบรนด์แค่ประเภทเดียว เช่น ปัจจุบันเราจะเห็นได้
ว่า เจ้าของบริษัท มักจะใช้ตนเองในการน�ำเสนอสินค้าโดยการลง
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ดังตัวอย่าง ตัน ภาสกรนที ใช้ตนเองในการ
น�ำเสนอสินค้า (ชาเขียว) โดยผ่านสื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์

6. จงให้ความสำ�คัญกับปัจจัยอื่นๆ ด้วย

ในการสร้างแบรนด์ เช่น ผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการต้องมีคุณ
ภาพจริงๆ ต้องมีการน�ำเสนอสินค้าอย่างต่อเนือ่ ง สม�ำ่ เสมอ ไม่หยุด วิธี
การสือ่ สารต้องเหมาะสมมีความสัมพันธ์กบั ตัวของสินค้า รวมไปถึงการ
ออกแบบเว็ปไซต์ ต้องมีการวางแผนที่ดี ภาพลักษณ์ของแบรนด์ต้อง
ไม่ขัดแย้งกันเอง
จากปัจจัยข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า การสร้างแบรนด์มีความ
ส�ำคัญมากในการท�ำการตลาดขององค์กร การสร้างแบรนด์ ก่อให้เกิด
ก�ำไร การสร้างแบรนด์ท�ำให้เกิดผลดีในระยะยาว ฉะนั้น นักการตลาด
ทีเ่ ก่งหรือนักการตลาดมืออาชีพ จึงต้องค�ำนึงเรือ่ งของการสร้างแบรนด์
มาเป็นอันดับต้นๆ TPA
news

