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สร้างชื่อ

สวัสดี
ท่านผู้อ่านทุกท่าน “Marketer คุณก็เป็นได้” เป็น
คอลัมน์ใหม่ในวารสาร TPA News ซึ่งผมจะใช้

พืน้ทีใ่นวารสารฉบบันี ้ในการถ่ายทอดองค์ความรูซ้ึง่เกีย่วข้องกับการ
ตลาด เพื่อประโยชน์แก่ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมหวังว่า ท่านจะได้รับ
ประโยชน์จากการติดตามอ่านบทความในคอลัมน์นี้

สร้างชื่อให้ตลาดยอมรับ

การสร้างชื่อให้ตลาดยอมรับ มีความส�าคัญมากต่อการขาย
สินค้า หรือบริการ สินค้าหรือบริการ ที่มีชื่อเสียงมักเป็นที่ยอมรับของ
ตลาด อีกท้ังมีการตั้งราคาที่แพงกว่าสินค้าที่ไม่เป็นที่ยอมรับของ
ตลาด มีวิทยากร 2 ท่าน วิทยากรท่านที่หนึ่งเป็นที่รู้จักของตลาดและ
วิทยากรท่านที่สอง ไม่เป็นที่รู้จักของตลาด ท่านคิดว่าผู้ฟังอยากฟัง
วิทยากรท่านไหน ผมเชื่อแน่ว่า หลายท่านส่วนใหญ่แล้วอยากฟัง
วิทยากรท่านแรกพูด เนื่องจากเป็นที่รู้จักของผู้คน ส�าหรับวิทยากร
ท่านทีส่องไม่เป็นทีรู่จ้กัของตลาด พวกเราคดิว่ามใีครอยากไปฟังไหม 
แต่ตรงกันข้าม หากวิทยากรผู้นั้นมีชื่อเสียงระดับประเทศ ผู้ฟังมักยิ่ง
อยากที่จะติดตามไปฟัง

ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

เมื่อเราทราบอย่างนี้แล้ว จึงไม่
ต้องแปลกใจที่พวกเรามักจะเห็น สินค้า 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จ�านวนมาก เมื่อเข้าสู่
ต ล า ด มั ก จ ะ ต ้ อ ง มี ก า ร โ ฆ ษ ณ า 
ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อต่างๆ เพื่อให้
เป็นที่รู้จักของลูกค้า หรือผู้บริโภค เช่น 
โฆษณาทางวิทยุ หนงัสอืพมิพ์ โทรทศัน์ 

อินเทอร์เน็ต ฯลฯ
ฉะนัน้การจดังบประมาณทางด้าน

โฆษณาและประชาสัมพันธ์ จึงเป็นสิ่งที่มี
ความจ�าเป็นจะต้องมี อีกทั้งการสร้างภาพพจน์

ขึ้นในใจผู้บริโภคเป็นส่ิงที่ต้องใช้เวลาในการสะสม
และต้องท�าอย่างต่อเนื่อง

เป๊ปซี่และโคคาโคลา เป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดี ในเรื่อง
ของการโฆษณา พวกเราต้องยอมรับว่า เป๊ปซี่และโคคาโคลา มี
ประโยชน์น้อยกว่าน�า้ส้มคัน้ แต่กด้็วยการโฆษณา จงึท�าให้ เป๊ปซีแ่ละ
โคคาโคลา เป็นทีย่อมรบัของตลาดและสามารถขายสนิค้าได้แพงกว่า
น�้าสั้นคั้นที่ไม่เป็นที่ยอมรับของตลาดเสียอีก

ROLEX หรือ โรเล็กซ์ กลายเป็นนาฬิการาคาแพงและขายดี
ที่สุด ปัจจัยที่ท�าให้มีราคาแพงและขายดีไม่ได้เกิดจากเรื่องของ
คุณภาพอย่างเดียว แต่หมายถึงการสร้างชื่อให้ตลาดยอมรับอีกด้วย

STARBUCKS COFFEE หรือ สตาร์บัคส์ เป็นร้านกาแฟที่มี
กาแฟรสชาติต่างกันถึง 40 ชนิดและสามารถขายได้ในราคาสูงเม่ือ
เปรียบเทียบกับกาแฟโดยทั่วไป ก็เพราะว่าสตาร์บัคส์ สามารถสร้าง
ชื่อให้ตลาดยอมรับได้นั้นเอง

ส�าหรับการสร้างชื่อให้ตลาดยอมรับในยุคปัจจุบันจึงมักน�า
เอาการตลาดเข้ามาใช้ในทุกๆ วงการ ไม่ว่าจะเป็น วงการค้าขาย 
วงการศาสนา วงการเมือง วงการการศึกษา ฯลฯ 

การสื่อสารทางการตลาด หรือ Integrated Markering Co-
munication (IMC) จึงเป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในยุคปัจจุบัน 
ซึง่ IMC จะเป็นกระบวนการในการสือ่สารไปยงักลุม่เป้าหมายโดยใช้
เครื่องมือการตลาดหลายๆ อย่างผสมกัน เช่น การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงานขาย การ

ให้ตลาดยอมรับ
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จัดแสดงสินค้า การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิคส์ การสัมมนา ฯลฯ 
ไม่ว่าคุณจะขายอะไร ไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไร คุณมี

ความจ�าเป็นจะต้องสร้างชื่อให้ตลาดยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง 
ชือ่เสยีงให้เป็นทีย่อมรบัในด้านของตวับคุคล ของบริษัท ของหน่วยงาน 
ขององค์กร หากคุณสามารถสร้างขึ้นมาได้คุณก็จะได้รับประโยชน์
อย่างมากมายมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือ ความ
ศรัทธา รายได้เงินทอง โอกาส 

ดงัตวัอย่างเช่น หากท่านต้องการซือ้สนิค้าอปุโภค บรโิภค ท่าน
จะเข้าไปซื้อที่ร้าน 7-11 หรือ ร้านโชว์ห่วย ผมเชื่อแน่ว่าคนส่วนใหญ่
มักอยากจะซือ้ทีร้่าน 7-11 เพราะมชีือ่เสียงและเป็นท่ียอมรบัของตลาด
มากกว่า

หากว่าท่านต้องการมรีายได้มากขึน้ มีก�าไรมากขึน้ มียอดขาย
มากขึ้น มีลูกค้ารู้จักมากขึ้น ท่านจ�าเป็นจะต้องสร้างชื่อให้ตลาด
ยอมรับ 

ชื่อ สโลแกน มีความสำาคัญ

เมื่อพูดถึงชื่อสินค้ายี่ห้อหนึ่ง เช่นค�าว่า “โค้ก หรือ เป๊ปซี่” เรา
จะรูว่้าคอือะไร เมือ่พดูค�าว่า “โตโยต้า หรอื ฮอนด้า” เราจะรูว่้าคอือะไร 
เมื่อพูดค�าว่า “ไนกี้ หรือ อาดิดาส ” เราจะรู้ว่าคืออะไร เมื่อพูดค�าว่า 
“เชฟโรเลต หรือ วอลโว่” หรือ เมื่อเรียกชื่อบุคคลเราจะทราบทันทีว่า
เขาคือใคร เช่น ไทเกอร วูดส์ เดวิด เบ็คแฮม เฉินหลง ฯลฯ  

ชือ่ของสนิค้า หรอืชือ่ของบคุคล จงึมคีวามส�าคญัเป็นอนัมาก
ในการท�าการตลาด เพือ่ให้ผู้บรโิภคสามารถจดจ�าได้ ลักษณะของการ
ตั้งชื่อที่ดี มักสื่อความหมายให้เห็นถึงบุคลิกของตัวสินค้า จึงไม่เป็นที่
แปลกใจว่า สนิค้าหลายๆ ตวัรวมถงึบคุคลต่างๆ เมือ่เข้าสูว่งการต่างๆ 
เช่น วงการแสดง วงการกีฬา วงการบันเทิง ฯลฯ จึงมักมีการเปลี่ยน-
แปลงชื่อเพื่อท�าการตลาด เช่น เฉินหลง ชื่อจริง เฉิน ก่างเซิง แต่เมื่อ
เฉินหลง ท�าการตลาดการเป็นนักแสดงระดับโลกจึงเปลี่ยนแปลงชื่อ
เป็น แจ๊กกี้ ชาน หรือ ดาราไทย นักร้องไทย จาก พรภิรมย์ พินทะปะกัน 
เปลี่ยนเป็น ไมค์ ภิรมย์พร เป็นต้น

ยิง่ในยคุปัจจบุนั เป็นยคุโลกาววิฒัน์ คนทัว่โลกสามารถไปมา
หากันได้อย่างสะดวก เราจะเห็นชาวต่างประเทศมาประเทศไทยเป็น
จ�านวนมากในแต่ละปี ท�าให้การตั้งชื่อยิ่งมีความส�าคัญยิ่งขึ้น การตั้ง
ชื่อสินค้า การตั้งชื่อสถานที่ต่างๆ ปัจจุบันมักใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
มากกว่าการตั้งชื่อเป็นภาษาไทย เช่น BM PUB ท�าไมเราไม่ใช้ค�าว่า 
สมชาย ผับ หรือร้านขายกาแฟ Caffe Buddy (ภาษาไทยอ่าน
ว่า คาฟเฟ่ บัดด้ี) ท�าไมเราไม่ใช้ชื่อเป็นภาษาไทยว่า สมปอง กาแฟ 
เป็นต้น

 สโลแกน เช่น ค�าว่า “เพือ่นคูค่ดิ มติรคูบ้่าน” “บรกิารทกุระดบั
ประทับใจ” “ปึกแผ่นเป็นแก่นสาร บริการเป็นกันเอง” ฯลฯ สโลแกน 
เป็นข้อความทีใ่ช้ในการจงูใจให้คนมาใช้สนิค้า เป็นข้อความทีบ่่งบอก
ถงึจดุเด่นของสนิค้า ซึง่ลกัษณะของสโลแกนทีดี่ ควรสัน้กระชบั มคีวาม
คล้องจอง อีกทั้งมีการเว้นวรรค เว้นจังหวะในการอ่าน 

 หากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการท�าการตลาดสินค้าสักตัว 
หรือการท�าการตลาดตัวของท่านเอง ท่านควรค�านึงถึงชื่อสินค้าและ
สโลแกนที่ใช้ เพื่อประโยชน์ในการท�าการตลาดมากยิ่งขึ้น ผู้ที่รู้ความ
ลับนี้ หลายๆ ท่านมักใช้ท�าการตลาดตัวเองแล้วได้ผล เช่น “ข้าพเจ้า
ขอรับผิดชอบแต่ผู้เดียว (จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี
ของไทย)  หรือไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ที่ต�ารวจไทยท�าไม่ได้ 
(พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์)” สโลแกนเหล่านี้มักแสดงถึงตัวตนของท่าน
ได้อย่างแท้จริง

สโลแกนจึงมีความส�าคัญและสโลแกนที่ดียังสามารถช่วย
สร้างแบรนด์ให้เป็นทีรู่จ้กัได้อย่างรวดเรว็ย่ิงขึน้อกีด้วย หากเราสามารถ
คิดสโลแกนที่ถูกใจผู้คน ผู้คนก็จะฟังติดหู ดังเช่น รักคุณเท่าฟ้า ของ
การบินไทย  ละลายในปากไม่ละลายในมือ เอ็มแอนด์เอ็ม ลูกผู้ชาย
ตัวจริง กระทิงแดง ฯลฯ

 ดังนัน้จงึสรปุได้ว่า ชือ่และสโลแกน มคีวามส�าคัญเป็นอย่างยิง่
ในการท�าการตลาดในยุคปัจจุบันและหากต้องการให้ชื่อและสโลแกน 
เป็นที่จดจ�าได้เร็ว เราคงต้องศึกษาเรื่องของเครื่องมือช่วยตัวอื่นๆ เพื่อ
ใช้ในการท�าการตลาด เช่น โลโก้ การเลือกใช้สี เสียงเพลง การเลือก
รูปแบบตัวอักษรและภาพ ฯลฯ ซึ่งต้องน�าชื่อ สโลแกนและเครื่องมือ
ช่วยอืน่ๆ โดยการน�าเสนอผ่านสือ่ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิย ุหนังสอืพมิพ์ 
วารสาร นิตยสาร ฯลฯ ก็จะท�าให้สินค้าของท่านเป็นที่รู้จักได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น
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