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การ

สร้าง Brand หรือ แบรนด์ มีความส�ำคัญอย่างมากต่อการ
ท�ำการตลาด การขาย การสร้างธุรกิจ เพราะ Brand จะ
ท�ำให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านธุรกิจในระยะยาว ไม่วา่
จะเป็นเรือ่ งของราคา เรือ่ งของคุณค่าทางด้านจิตใจ การเชือ่ ถือการไว้
วางใจ จนกระทั่งลูกค้าเกิดการซื้อซ�้ำและเกิดความศรัทธาใน Brand
ตรงกันข้าม ถ้าหากธุรกิจใดไม่สร้าง Brand ไม่ให้ความส�ำคัญ
เกี่ยวกับเรื่องของ Brand ธุรกิจนั้น องค์กรนั้นก็จะเสียเปรียบทางด้าน
การแข่งขันในระยะยาวได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก�ำหนดราคา
ลูกค้าไม่มีความเชื่อถือ ไม่ไว้วางใจ และสามารถเปลี่ยนใจไปบริโภค
อุปโภค หรือใช้บริการกับสินค้าบริษัทอื่นๆ ได้ทุกเวลา
ถ้าหากธุรกิจใด ต้องการผลก�ำไรอย่างยัง่ ยืน ธุรกิจนัน้ มีความ
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของ Brand เช่น เมื่อเรา
พูดถึงเครื่องดื่มประเภทน�้ำอัดลม พวกเรามักคิดถึง Brand ยี่ห้ออะไร
ถ้าให้ผมตอบ พวกเราก็คงตอบว่า โค้ก หรือเป็ปซี่ แต่ถา้ ไปถามคนทัว่
โลกว่า คิดถึงน�้ำอัดลมยี่ห้ออะไร คนส่วนใหญ่ทั่วโลกมักจะตอบว่า
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“โค้ก” เพราะผลจากการส�ำรวจมูลค่าของ Brand ของสินค้าและ
บริการต่างๆ ทั่วโลก ประจ�ำปี 2555 ของบริษัท Interbrand พบว่า
โค้ก หรือ Coca-Cola ยังเป็นแชมป์อันดับหนึ่งของโลกและพวกเรา
เชื่อไหมครับว่า ถ้าหากบริษัทโค้ก ขาย Brand อย่างเดียวโดยไม่รวม
ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โรงงาน, ขวดแก้ว, ที่ดินต่างๆ ฯลฯ บริษัทโค้ก จะ
ขาย Brand อย่างเดียวได้มลู ค่าถึง 71 พันล้านดอลาร์ (ถ้าอยากทราบ
ว่าเป็นเงินสกุลไทยก็ลองเอา 30 บาทไปคูณ 71 พันล้านดอลาร์ จะได้
มูลค่าถึง 2,130,000,000,000 บาท)
และถ้าพูดถึงรองเท้าเรามักจะคิดถึง Nike ร้านกาแฟเรามัก
คิดถึง Starbucks ร้านอาหารสมัยใหม่เรามักคิดถึง แมคโดนัลด์ อะไร
ทีท่ ำ� ให้เราคิดถึง Brand เหล่านีก้ อ่ น Brand อืน่ ๆ สิง่ ทีเ่ ป็นปัจจัยส�ำคัญ
ก็คือ บริษัทเหล่านี้ให้ความส�ำคัญต่อการสร้าง Brand เป็นอย่างมาก
นั้นเอง
Brand ก็เหมือนกับคน กล่าวคือ Brand มี
วงจรชีวิต มีปฏิสนธิ หรือการเริ่มวางแผน
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สร้าง Brand มีการเกิด หรือมี Brand ออกสู่ตลาด มีการเติบโต แข็งแรงตามวัยต่างๆ วัยเด็ก วัยรุน่ วัยท�ำงานและวัยชรา แล้วก็ตาย ฉะนัน้
หากต้องการให้ Brand แข็งแรง บริษัทต่างๆ จ�ำเป็นจะต้องเอาใจใส่
ดูแล ไม่ให้ Brand เกิดการเจ็บป่วยแล้วล้มตาย เพราะถ้าหากบ�ำรุง
ดูแลรักษาไม่ดี Brand ก็จะทรุดโทรมเร็ว
อีกทั้งควรค�ำนึงถึงการเพิ่มคุณค่าให้แก่ Brand ก็มีความ
ส�ำคัญไม่นอ้ ย เช่น การพัฒนาคุณภาพของสินค้า การเพิม่ ความหลากหลายในตัวของสินค้า บรรจุภัณฑ์ หีบห่อ รูปร่าง รูปทรงต่างๆ การ
บริการหลังการขาย การจัดส่งสินค้า หรือเพิม่ ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
การสร้างภาพลักษณ์ของ Brand ให้ปรากฏต่อสังคม เป็นต้น
คน คือ Brand Brand คือ คน การสร้าง Brand ไม่ใช่สร้างได้
เฉพาะตัวสินค้า หรือบริการเท่านั้น แต่คนเราก็ถือว่าเป็นสินค้าอย่าง
หนึ่ง เราก็สามารถสร้าง Brand เพื่อให้คนซื้อตัวเราเองได้ เช่นกัน
ดังจะสังเกตได้จาก ดารา นักร้อง นักแสดง คนเหล่านีก้ เ็ ปรียบดังสินค้า
แต่ละตัว เวลาเขาออกเทป ออกอัลบัม้ จะขายดี ไม่ดคี งขึน้ อยูก่ บั หลาย
ปัจจัย เช่น เนื้อร้องของเพลง สีสันรูปแบบปกอัลบั้ม ราคาที่จ�ำหน่าย
ฯลฯ แต่สงิ่ ทีม่ คี วามส�ำคัญก็คอื ลูกค้าส่วนใหญ่ทซี่ อื้ สินค้า มักชอบใน
ตัวของบุคคลคนนั้นด้วย เช่น ธงไชย แมคอินไตย์ ซุปเปอร์สตาร์ของ
เมืองไทย เมือ่ ออกอัลบัม้ เพลงมักจะมีแฟนคลับตามซือ้ ก็เนือ่ งมาจาก
ตัวของธงไชย แมคอินไตย์ ได้สร้าง Brand มาอย่างต่อเนือ่ งและอย่าง
ยาวนาน ซึ่งการสร้าง Brand คนนั้น นับว่ายากกว่าการสร้าง Brand
ในตัวของผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ ก็เนือ่ งจากสินค้าประเภทคน มีความไม่คงที่
ไม่นิ่ง เหมือนสิ่งของต่างๆ ซึ่งการจะสร้าง Brand คนให้ประสบความ
ส�ำเร็จจ�ำเป็นจะต้องค�ำนึงถึงบุคลิก นิสัยใจคอของคนด้วย อันได้แก่
การยิ้ม การวางท่าทาง การจับมือ การแต่งตัว การประสานสายตา
ฯลฯ ให้มคี วามสอดคล้องและสร้างเอกลักษณ์สว่ นบุคคลได้ ซึง่ สิง่ เหล่า
นี้จะต้องออกมาอย่างคงเส้นคงวาและสม�่ำเสมอ จึงจะสามารถสร้าง
Brand บุคคลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ส�ำหรับการสร้าง Brand ที่ดี เราไม่ควรลอกเลียนแบบ Brand
อื่นๆ หรือ ไม่วางต�ำแหน่งของ Brand เหมือน Brand อื่นๆ แต่จงสร้าง
ความแตกต่างในตัว Brand ของเรา หรือต้องยอมที่จะลงทุนพัฒนา
Brand อย่างต่อเนือ่ งให้มคี วามทันสมัยตลอดเวลา ไม่ให้เกิดความล้า
สมัย หรือตกยุค
ท�ำไมหลายบริษทั ถึงไม่ให้ความใส่ใจกับการสร้าง Brand หรือ
พัฒนา Brand ทั้งนี้อาจจะมาจากหลายสาเหตุ เช่น ผู้บริหารไม่ให้
ความส�ำคัญ ขาดความรูด้ า้ นการตลาดสมัยใหม่ ขาดบุคลากรด้านการ
ตลาดที่มีประสิทธิภาพและที่ส�ำคัญก็คือ ขาดงบประมาณในการใช้
จ่ายเพื่อลงทุนสิ่งเหล่านี้ เพราะการสร้าง Brand จ�ำเป็นต้องอาศัยงบ
ประมาณเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ หลายบริษัทจ�ำเป็น
จะต้องอัดฉีดงบประมาณเพือ่ ทีจ่ ะโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้
เป็นที่รู้จัก ซึ่งต้องอาศัยเงินในการซื้อสื่อต่างๆ อีกทั้งหลายๆ Brand
ต้องเสียเงินว่าจ้าง ดารา หรือดีเจ หรือผู้ที่มีชื่อเสียงต่างๆ มาแนะน�ำ
Brand ในราคาค่าตัวที่สูง
Brand กับผู้บริโภค การที่จะผูกใจผู้บริโภคมีความส�ำคัญเป็น
อย่างยิ่ง หลายบริษัทพยายามหาลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มเติม แต่ใน
ขณะเดียวกัน ลูกค้า หรือผู้บริโภครายเก่าๆ กลับหนีออกไปใช้บริการ
อืน่ ฉะนัน้ บริษทั ทีฉ่ ลาดมักทีจ่ ะให้ความส�ำคัญกับลูกค้า หรือผูบ้ ริโภค
รายเก่าก่อนลูกค้ารายใหม่ เพราะถ้าหากดูแลบริการหลังการขายให้
แก่ลูกค้ารายเก่าได้ดี ลูกค้ารายเก่ามักจะเกิดการซื้อซ�้ำ อีกทั้งบริษัท
สามารถประหยัดต้นทุนอื่นๆ ได้อีกมากมายกว่าการเน้นที่จะช่วงชิง
ลูกค้ารายใหม่
Brand กับการผันผวนทางเศรษฐกิจ จากสภาวะเศรษฐกิจโลก
หรือสภาวะเศรษฐกิจประเทศที่ตกต�่ำ มักจะท�ำให้หลายๆ Brand ต้อง
ล้มหายตายจากไป แต่หลายๆ Brand ก็สามารถยืนหยัดอยู่ได้ ท�ำไม
ถึงเป็นเช่นนั้น เนื่องจากโลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งการแข่งขัน ซึ่งต้อง
อาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยท�ำให้เกิดความรวดเร็วในเรื่องต่างๆ ดังนั้น
ถ้าหากผู้บริหารของบริษัทใด หรือผู้จัดการ Brand ใดไม่เก่งและไม่
ยอมปรับตัว Brand นั้นก็จะล้มหายตายจากไปในที่สุด
สรุป การสร้าง Brand และการพัฒนา Brand มีความส�ำคัญ
ก็จริงอยู่ แต่เราก็ควรให้ความส�ำคัญกับปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น การวิจัย
การตลาด ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสินค้า การตั้งราคาขาย ช่อง
ทางการจัดจ�ำหน่าย เทคโนโลยีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ฯลฯ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวสนับสนุน ตัวบั่นทอน การสร้าง Brand ไม่ทาง
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