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อยากดัง ต้อง

ใน
โลกยุคปัจจุบันและโลกยุคอนาคต เป็นยุคท่ีมีการแข่งขัน

รุนแรง สินค้าหลายแบรนด์ทยอยออกมาสู่ตลาด ในทางกลับ

กัน ก็มีสินค้าหลายแบรนด์ที่ทยอยออกนอกตลาด หรือบางแบรนด์ก็

สูญเสียความเป็นที่หนึ่งของตลาด

ท�าไมถงึเป็นเช่นนัน้ ก็เพราะโลกยุคปัจจบุนั เป็นโลกแห่งการ

เปลี่ยนแปลง เป็นโลกยุคแห่งการส่ือสาร เป็นโลกยุคเทคโนโลยี จึง

ท�าให้โลกมีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น ฉะนั้น แบรนด์ที่จะได้รับ

ความนิยมอย่างยาวนาน จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนา

ตลอดเวลาเพื่อให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

แบรนด์ คือ ค�าตอบ เมื่อกล่าวถึง Chevrolet (เชฟโรเลต)  

มีน้อยคนนักที่จะไม่ทราบว่าคือรถยนต์ เมื่อกล่าวถึง STARBUCKS 

(สตาร์บัคส์) มีน้อยคนที่จะไม่รู ้จักว่าคือร้านกาแฟที่ทันสมัย เมื่อ 

กล่าวถึง GOODYEAR (กู้ดเยียร์) มีน้อยคนนักที่ไม่รู้จักว่าเป็นยาง

รถยนต์อันดับ 1 เมื่อกล่าวถึง ROLEX (โรเล็กซ์) มีน้อยคนนักที่จะไม่รู้

จักว่าคือนาฬิการาคาแพง เมื่อกล่าวถึง XEROX (ซีร็อกซ์) มีน้อยคน

นักที่จะไม่รู้จักว่าคือเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

สนิค้าทีก่ล่าวถงึข้างต้น ล้วนแล้วแต่ผ่านขัน้ตอนของการสร้าง 

แบรนด์ มาด้วยกันทัง้สิน้ หากว่าคุณเป็นคนหนึง่ทีต้่องการออกแบรนด์

ใหม่ คุณควรมองหาวิธีที่จะท�าให้สินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ ของคุณ 

แตกต่างจากของเดิม กล่าวคือ ไม่ควรเดินตามเจ้าของตลาดที่มีอยู่

เดิมแล้ว แต่คุณควรท�าให้เกิดความแตกต่าง หรือเป็นผู้น�าตลาดแล้ว 

คุณจะประสบความส�าเร็จ

ย่ิงหากว่าคุณต้องการเป็นแบรนด์อันดับต้นๆ ของโลก คุณ 

ก็ย่ิงจะต้องใช้งบประมาณในการสร้างแบรนด์ Coca-Cola แบรนด์

อันดับ 1 ของโลก เป็นที่ 1 ในตลาดน�้าอัดลม ในแต่ละปีบริษัทจะจัด

ท�างบประมาณในการสร้างแบรนด์อย่างมากมายมหาศาล จนในทีส่ดุ 

แบรนด์ Coca-Cola มีมูลค่าถึง 7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงมูลค่า

ของแบรนด์สูงกว่ามูลค่าของสินทรัพย์ที่สามารถจับต้องได้เสียอีก 

กล่าวคือสูงกว่า 3 เท่า (มูลค่าทรัพย์สินที่จับต้องได้มีมูลค่าเพียง 2.5 

หมืน่ล้านเหรยีญ) แต่ทัง้นี ้Coca-Cola ต้องใช้เวลาในการสร้างถงึ 125 

ปี เลยทีเดียว ซึ่งตรงข้ามกับแบรนด์สมัยนี้ใช้เวลาสร้างเพียง 36 ปี ก็

มีมูลค่าแบรนด์สูงใกล้เคียงกัน Coca-Cola นั่นก็คือ Microsoft 

สร้างแบรนด์
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(แบรนด์มีมูลค่าถึง 6.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ) ดังนั้น ท่านสามารถ

สร้างแบรนด์ได้ง่ายกว่าในอดีตอย่างแน่นอน ซึ่งคงต้องอาศัย เวลา 

กับ ความอดทน จึงจะประสบความส�าเร็จในการสร้างแบรนด์   

อยากร�่ารวย ต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ หากเราลองสังเกตดูจะพบ

ได้ว่า ผูน้�าในตลาดน�า้อดัลม ย่อมสร้างความร�า่รวยได้เหนอืกว่าคู่แข่ง 

หรือผู ้น�าในตลาดคอมพิวเตอร์ ย่อมสร้าง ความร�่ารวยได้อย่าง

มากมายมหาศาล จงเป็นที่หนึ่งแล้วบริษัทของท่านและตัวท่านจะ 

พบกับความร�่ารวยมหาศาล

เวลาเปลี่ยน ผู้น�าตลาดเปล่ียน Kodak ในอดีตเคยโด่งดัง 

โดดเด่น มาก เคยเป็นผู้น�าในตลาดฟิล์มถ่ายภาพ เมื่อเทคโนโลยี

เปลีย่นไป ตลาดฟิล์มไม่เป็นทีน่ยิม บวกกบัระบบดจิติอลเข้ามาแทนที่ 

Kodak จึงสูญเสียความเป็นผู้น�า ตรงข้ามกับ Sony ซึ่งมีภาพลักษณ์

ในเร่ืองของ “อิเลก็ทรอนกิส์” กลบัเป็นผูน้�าตลาดและได้แย่งฐานลกูค้า

ของ Kodak ไปอย่างง่ายดาย ผู้น�าตลาดจึงต้องมีการพัฒนา ปรับตัว 

ต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงจะสามารถเป็นผู้น�าได้อย่าง

ยืนยาว

อยากขายของในราคาแพง ต้องสร้างภาพลักษณ์ให้เป็น

แบรนด์แก่ชนชัน้สงู หรอืคนมรีายได้มาก Starbucks มมีลูค่าแบรนด์

นบัพนัล้านเหรยีญสหรฐั เน่ืองจากสินค้าได้เสนอขายแก่ชนชัน้สงู หรอื

คนมีรายได้มาก Rolex มีมูลค่าแบรนด์นับพันล้านเหรียญสหรัฐ ก็

เนื่องมาจากการขายนาฬิการาคาแพงให้แก่คนที่ร�่ารวย

แบรนด์ที่น่าสนใจต้องมีเร่ืองราว เราคงเคยได้ยินได้ฟัง 

เรื่องราวของประวัติศาสตร์ในการสร้างแบรนด์ เช่น แอมเวย์ ซอส-

มะเขือเทศ Heinz ,Coca-Cola กว่าจะเป็นองค์กร หรือบริษัทมาได้ 

ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายคนร่วมก่อตั้งที่บ้าน แล้วจึงค่อยๆ 

เติบโตจนเป็นบริษัทระดับโลก เป็นต้น 
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แบรนด์กับการกระจายสินค้า หลายบริษัทเน้นการสร้าง

แบรนด์ ในการน�าสินค้าออกสู่ตลาดใหม่ๆ แต่ละเลยการกระจาย

สินค้าท�าให้พลาดโอกาสในการท�าก�าไรไปอย่างง่ายดาย ตัวอย่าง 

สมมติ เราเดินทางไปจงัหวัดหนึง่ ในหมูบ้่านหนึง่ เราอยากดืม่  Coca-

Cola ในหมู่บ้านนั้น แต่ร้านขายของช�าบอกว่าไม่มีขาย ต้องไปซื้อใน

ตัวอ�าเภอเมือง ซึ่งต้องเดินทางไปหลายกิโลเมตร แล้วถามว่าเราจะ

อยากไปไหม แต่ตรงกันข้าม Coca-Cola มกีารกระจายสินค้าทีด่มีาก 

Coca-Cola มีขายทุกแห่ง เกือบทุกพื้นที่ในประเทศไทย จึงท�าให้ 

Coca-Cola มยีอดขายทีม่ากมายมหาศาล ถงึแม้ว่าหลายแห่งจะขาย

ราคาไม่เท่ากนั แต่ลกูค้าจะเป็นคนตดัสนิใจว่าจะซือ้จากสถานทีไ่หน 

ราคาเท่าไร เมื่อไร 

การใช้สี สร้างแบรนด์ หากว่าเราไปใช้บริการธนาคารและ

เราเห็น สีเหลือง เราคงคิดถึงธนาคารกรุงศรีอยุธยา หากว่าเราเห็น

สีชมพู เราคิดถึงธนาคารออมสิน หากว่าเราเห็นสีเขียว เราคิดถึง

ธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น สีสามารถใช้สร้างแบรนด์ได้ เพราะสที�าให้

เกิดอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ เช่น สีขาว ชวนให้นึกถึงความบริสุทธ์ิ  

สีเขียว ชวนให้นึกถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อม สีแดงท�าให้รู้สึกถึงความ

ร้อนแรง ฯลฯ

ดังนัน้ หากท่านต้องการชือ่เสยีง อยากดัง ท่านมคีวามจ�าเป็น

อย่างยิง่ทีจ่ะต้องสร้างแบรนด์ และทุม่งบประมาณในการสร้างแบรนด์ 

เพราะการสร้างแบรนด์จะก่อให้เกดิประโยชน์ต่างๆ ตามมา เช่น หาก

ท่านขายสนิค้า ยอดขายของท่านกจ็ะเพิม่ขึน้ หากท่านเป็นนกัการเมอืง 

คะแนนเสยีงของท่านจะเพิม่ขึน้เหนอืกว่าคูแ่ข่งขนั หากท่านเป็นดารา 

ท่านจะมแีฟนคลบัและได้รบัความนยิมจากประชาชนเพิม่ยิง่ขึน้ ฉะนัน้ 

ท่านมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องมคีวามจรงิจงัทีจ่ะเริม่ต้นสร้างแบรนด์ของ

บรษิทัท่าน สนิค้าของท่านและตัวของท่านเองแต่วันนี้




