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ฉบุับุนี้
นำากรณ์ศีก้ษา ในการเป้น็ทีิ�ป้รก้ษาการต่ลิาด มาเลิา่

ส่่กันฟััง เร่�องนี�ไม่ใชี่เกิดบ้นโป้รเจค หร่อสต่าร์ทิอัพ 

แต่เ่ป้น็การป้รก้ษาใหกั้บ้คนร่จ้กักนัเป้น็ป้กต่ริายัหน้�ง ทิวิา่นี�เป้น็กรณ์ี

ทิี�เกิดบ้่อยัๆ ในการทิำาธิุรกิจทิั�วิไป้ค่อ “ก�รติั�งช่�อส่ินคำ้� ห้ร่อแบรนด้์

(Brand) ว่�อะไรด้่?”

มีหลิายัๆ คน ทิี�กำาลิังทิำาธิุรกิจ หร่อจะเป้ิดร้าน เริ�มต่้นอะไรๆ

บ้างอยั่าง สิ�งแรกทิี�มักจะไม่ลิงต่ัวิค่อ “การต่ั�งชี่�อ” นี�แหลิะ เพราะ

มีป้ัจจัยัหลิายัๆ อย่ัางในการคิด โดยัมากแล้ิวิก็จะเข้ึ้าใจกันอย่่ับ้้าง

วิ่าควิรจะต้่อง “โดน” “จำาง่ายั” “เข้ึ้าใจได้” หร่อ “ส่�อสารได้” บ้างก็  

“ต่อ้งเท่ิห”์ “ต่อ้งโดน” อะไรทิำานองนี� กรณี์วินันี�ก็เชีน่กัน ผ่ป้้รก้ษาก็ทิำา 

การบ้้านมาป้ระมาณ์หน้�งในแบ้บ้ทิี�อาจเรียักวิ่า “คิดหวิ่าน” ค่อต่ั�งชี่�อ

มา 4-5 ชี่�อ แต่่ลิะชี่�อก็ด่มีควิามหมายั ทิี�มาทิี�ไป้ ต่่างกันไป้ แลิะให้ผม

เลิ่อก เม่�อผมได้ด่จะเห็นวิ่า แต่่ลิะชี่�อ ยั่อมมีขึ้้อบ้กพร่อง แลิะควิาม

ต่้องการแต่กต่่างกันเหลิ่อเกิน ด่ต่ัวิอยั่างกันเลิยัดีกวิ่า

1. seed scrub (ซีี�ด สครับ้)

2. nein scrub (เนียัน สครับ้)

3. กาแฟั scrub

4. Scrub Si (สครับ้ สิ)

5. Sai Scrub (ใส สครับ้)

จากต่ัวิอยั่างจะเห็นวิ่าผ่้ป้ร้กษาใชี้คำาว่ิา Scrub หร่อ สครับ้ 

มาเป้น็ชี่�อรว่ิมทิกุชี่�อ ซี้�งขึ้อ้ดทีิี�เหน็ไดช้ีดัคอ่ ทิกุคนรวิมทิั�งผมร่ท้ินัทิวีิา่ 

สินค้าค่ออะไร หร่อเกี�ยัวิกับ้อะไร ทิวิ่าแต่่ลิะชี่�อก็มีขึ้้อเสียั อยั่่เชี่นกัน

 seed scrub (ซีี�ด สครับ้): แม้คำาวิ่า Seed ภาษาอังกฤษ

จะไม่ได้มีควิามหมายัไม่ดีอะไร โดยัอยั่่บ้นนัยัทีิ�ว่ิา เมลิ็ดพันธ์ุิ หร่อ

การเริ�มต้่นก็ได้ทิำานองนี� แต่่พอเม่�ออ่านเป้็นไทิยั ควิามหมายัอาจด่

หวิ่อหวิา แลิะหวิาดเสียัวิไป้สักหน่อยั

 nein scrub (เนียัน สครับ้): เป้็นชี่�อทิี�พอเขึ้้าเจต่นา แต่่

ทิวิ่า มันออกจะด่จงใจ ไม่พ้องกับ้คำาหลิัง จนออกขึ้ำาๆ กับ้ชี่�อนี�

 กาแฟั scrub: นี�ก็ใชี้คำาเฉพาะมากเกินไป้ ต่รงเกินไป้จน

กลิายัเป้็นไม่ร่้วิ่าชี่�อแบ้รนด์นะครับ้

 Scrub Si (สครับ้ สิ): ชี่�อนี�ก็ด่ข้ึ้อเสียัน้อยั ออกอารมณ์์

เชีิญชีวิน เก๋ไก๋ดี แต่่ทิี�ยัังไม่แน่ใจเพราะอะไรไวิ้อ่านกันต่่อไป้

ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

www.sirichaiwatt.com

ตั�งช่ืีอสินค้า ห้รือแบรนด์ั (Brand) ว่าอะไรดีั?กรณีีศึึกษา :
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3.2 คำาผวิน

3.3 คำาพ้องเสียัง ควิามหมายัอ่�น กรณ์ีศ้กษา Seed ซีี�ด

3.4 คำาเฉพาะ ดังเชี่น สครับ้ กาแฟั เป้็นชี่�อเรียัก ไม่ควิรนำามา

เป้น็ชี่�อแบ้รนด์ เพราะคนจะสับ้สนว่ิา เป็้นคำาเรียักสินคา้หรอ่ช่ี�อสนิคา้

กันแน่

3.5 ควิามหมายั หมิ�นเหม่ สอดเสียัด ต่ีควิามได้เป้็นอยั่างอ่�น 

(แต่่บ้างทิีก็เป้็นจุดขึ้ายัได้) โดยัทิั�งหมดนั�นเป้็นขึ้้อควิรระวิังกวิ้างๆ ซี้�ง

ทินีี�หลิงัจากให้ควิามเห็นถ้งควิามไม่เหมาะสมแกผ่ม้าป้รก้ษาไป้แล้ิวิ 

ยั่อมเกิดคำาถามกลิับ้มาวิ่าแลิ้วิจะชี่�ออะไรดี?

จากป้ระสบ้การณ์์ การเป้็นทิี�ป้ร้กษานั�น ทิำาให้เห็นวิ่า หลิายั

ครั�ง หลิายักรณ์ี ทิี�ป้ร้กษาไม่ควิรคิดแทิน คำิด้ให้้ก็ไม่ถ่กใจแม้จะถ่ก

ติ้องห้ร่อไม่ก็ติ�ม (ทิั�งทิี�ทีิ�ป้ร้กษามีหน้าทิี�มาคิดแทินหร่อช่ีวิยัคิด) 

ด้วิยับ้างสิ�ง มีควิามร่้ส้ก อารมณ์์ แลิะควิามชีอบ้ส่วินต่ัวิขึ้องเจ้าขึ้อง

ธิรุกิจ หรอ่เจ้าขึ้องสินค้า แบ้รนด์ อย่่ั ดงันั�น คำาต่อบ้จง้เป็้นในแนวิทิาง 

กรอบ้ควิามคิดกันก่อนแทิน

ทิั�งนี�สำาหรับ้ทิ่านทิี�กำาลิังต่ั�งชี่�อสินค้า ผลิิต่ภัณ์ฑ์์ หร่อแบ้รนด์

นั�น ต่้องต่ระหนักวิ่า ในชี่วิงเวิลิาแบ้บ้นี�ถ่อวิ่าเป้็นชี่วิงเวิลิาแห่งการ

ต่ัดสินใจ ดังนั�น วิธ่ห้น่�งในก�รตัิด้สิ่นใจทุ่�ด้่คำ่อ ม่กรอบก�รตัิด้สิ่น

ใจ มิเชี่นนั�น โน่นก็อยัากได้ นี�ก็จะเอา นั�นก็ต่ิดต่รงนั�น นี�ก็ต่ิดต่รงนี� 

ต่ัดสินใจไม่ได้เสียัทิี หร่อแม้แต่่การฟัังเสียังรอบ้ขึ้้าง ก็รังแต่่จะสร้าง

ป้ัญหาเพราะแต่่ลิะควิามเห็น ยั่อมออกมาจากเหตุ่ผลิต่่างๆ กัน 

เชี่นนี�แลิ้วิ ควิรกรอบ้โจทิยั์การต่ั�งชี่�อนี�ให้แคบ้ลิง ดังนี�

กลยทุธก์ารตลาด แนวคดิ การต้ังชอ่สนิคา้ หรอื

แบรนด์ (Brand) ตราสินค้า

การกรอบ้แนวิคดินั�นควิรเลิอ่ก 1 ขึ้อ้เป้น็แกนนำาไป้เลิยัวิา่ เรา

ต่้องการต่ั�งจากสิ�งใดดังนี�

1. อ�รมณี ์ห้รอ่ เห้ตุิผล: ไมไ่ด้หมายัควิามว่ิาใชีอ้ารมณ์์ต่ั�ง

 หร่อใชี้เหตุ่ผลิต่ั�งชี่�อ แต่่ต่ั�งไป้แลิ้วิ ส่�อสารทิางอารมณ์์หร่อเหตุ่ผลิต่่อ

ลิ่กค้าเป้็นสำาคัญ โดยั กรณ์ียัังไม่ได้แยักป้ระเภทิสินค้า อาจเป้็นแนวิ

คิดกวิ้างๆ ในลิักษณ์ะทิี�วิ่า หากเป้็นการติั�งแบบอ�รมณี์ ก็เชี่น ต่ั�งให้

 Sai Scrub (สครับ้): ใส สครับ้ ชี่�อนี� คงคิดไป้เร่�อยั จาก 

เนียัน ใส อยัากจะส่�อสรรพคุณ์ ทิวิ่าก็ไม่ต่่างกันต่รงทิี� มันห้วินๆ แลิะ

แป้ลิกๆ ออกเป้็นชี่�อทิี�ขึ้ำาๆ เสียัมากกวิ่า

หมายเหตุ ในบทความนี�เขัียนบนรูปแบบอธิิบายความ

 ประสบการณ์์ แนะนำาในเบ่�องต้้น จัะไม่ใช่้หลื่ักการ ทฤษัฏีี ต้ำารา ให้

เขั้าใจัยากเกินไป จัึงไม่แนะนำาให้เอาไปอ้างอิงประกอบวิช่าการใด 

เว้นแต้่นำาไปใช่้ในช่ีวิต้จัริงเท่านั�น

ข้อควรระวังในการต้ังช่อสินค้า หรือแบรนด์

(Bra nd)

ทีิ�นี�ลิองมาดกั่นกอ่นดกีวิา่ วิา่ อะไรควิรระวิงัเพราะอะไร แลิะ

ทิำาไม อน้�ง อาจมีขึ้้อยักเวิ้น หร่อรายัลิะเอียัดแยักอีกทิี กรณี์เป้็นช่ี�อ

แบ้รนด์ ยัี�ห้อ หร่อแค่ชี่�อผลิิต่ภัณ์ฑ์์ (รุ่นเดียัวิ, ป้ระเภทิเดียัวิ) โดยัไม่

นับ้รวิมถ้งการต่ั�งชี่�อธุิรกิจ ชี่�อบ้ริษัทิ โดยัรวิมถ่อวิ่าเป้็นขึ้้อควิรระวิัง

แบ้บ้หลิักกวิ้างๆ ให้ไวิ้กันก่อน

1. คำว�มย้�ว: ชี่�อทิี�ยัาวิเกินไป้ ไม่เพียังจดจำาได้ยัาก แต่่ยััง

ส่งผลิเป้็นอุป้สรรคในการต่่อยัอดหลิายัๆ ป้ระการไม่วิ่าจะเป้็นการ

ทิำาส่�อหร่อการโฆษณ์าป้ระชีาสัมพันธิ์ โดยัส่วินใหญ่ไม่ควิรมากกวิ่า 

2 คำา หร่อ 4 พยัางค์ หมายัควิามวิ่า ถ้าเป้็นคำาเดียัวิต่่อกันก็ไม่ควิร

เกิน 4 พยัางค์จะจำายัากเกินไป้ เหม่อน ฮีอนด้า ยัามาฮี่า มิต่ซี่บ้ิชีิ

เหลิ่านี� จะไม่เกิน 4 พยัางค์ แต่่หากเป้็น 2 คำาขึ้้�นมา ก็จะยักเวิ้นได้

บ้้าง เชี่น วิิคต่อเรียั ซีีเคร็ทิ Victoria’s Secret, โอเรียันทิอลิ พริ�นเซีส 

Oriental princess, ทิี�จะเห็นวิ่า เป็นคำำ�ทุ่�ม่คำว�มห้ม�ย้ในแติ่ละคำำ�

เม่�อรวมแล้ว คำนจด้จำ�เข้้�ใจ เก่�ย้วข้้องกับผลิติภูัณีฑ์์โด้ย้ติรง ซี้�ง

ต่้องใชี้อยั่างระมัดระวิังอยั่่ดี

ดังอีกกรณี์ Oil Of Ulan ออยั ออฟั อ่ลิาน ทิี�เราจะเห็นว่ิา 

แม้จะ 4 พยัางค์ แต่่เป้็นคำาแยัก 3 คำา จนต่้องมีแผนการป้รับ้มาเป้็น  

Oil Of Olay แลิะเหล่ิอเพียัง Olay ให้ได้ในทีิ�สุด นี�เรียักว่ิาเป้็นการ

ค่อยัๆ ป้รับ้เป้ลิี�ยันอยั่างมีแบ้บ้มีแผน ไม่เชี่นนั�นอาจจะเสียัภาพพจน์ 

แลิะลิก่คา้เดมิๆ ได้ แต่โ่ดยัรวิมแล้ิวิเราจะเห็นวิา่ ไม่ควิรเกิน 4 พยัางค์

นั�นเอง

2. ซึ่ำ�� ห้ร่อส่ั�น: นอกจากยัาวิแล้ิวิ สั�นเกินไป้ก็ห้วินจนไม่

น่าจำาหร่อจำายัาก ด้วิยัเพราะควิามสับ้สนซี้�งสั�นเกินไป้นี� จากขึ้้อแรก 

อาจสรุป้ได้เลิยัวิ่าไม่คำวรใช้ช่�อพย้�งคำ์เด้่ย้วเพราะบ้างทิีมันจะไป้ซีำ�า

กับ้แบ้รนด์อ่�น สินค้าอ่�นได้ง่ายัๆ อีกด้วิยั นอกจากนี�แม้จะไม่ได้สั�น 

แต่่ซีำ�าจนไม่มีเอกลัิกษณ์์ก็ไม่ดีเชี่นกัน เวิ้นเสียัแต่่วิ่า คุณ์จงใจเลิียัน

แบ้บ้แบ้รนด์ใหญ่ หร่อสินค้าอ่�น อันนั�นก็วิ่ากันไป้ เชี่น “ครัวิกันเอง” 

ทิี�มีทิุกจังหวิัด จริงๆ

3. คำำ�และคำว�มห้ม�ย้: ขึ้้อนี�ค่อนขึ้้างกวิ้าง อาจมีขึ้้อควิร

ระวิังเร่�องคำา แลิะควิามหมายั ดังนี�

3.1 คำาอ่านยัาก ออกเสียังยัาก
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ด่ ขึ้ำา ด่สนุก จงใจ ป้ระชีด เชี่น กลิ้วิยัลิ่มผัวิ มัน(ทิอด)มีกิ�ก ทิำานองนี�

ซี้�งลิ่กค้าหร่อผ่้พบ้เห็น จะร่้ส้กมีอารมณ์์ร่วิมจนจดจำา ไม่เวิ้นแต่่การ 

ต่ั�งชี่�อให้ด่หร่หรา หร่อมีคุณ์ค่า เชี่น ครีมหิมะพันป้ี ทิำานองนี�เป้็นต่้น

ข้้อเส่่ย้ อาจไม่เหมาะกับ้สินค้าทีิ�เป้็นทิางการ เพราะช่ี�อทิี�ด่ลิ้อเลิ่น

หร่อไม่จริงจังนั�นเอง

แต่่หากเลิ่อกไป้ในเชีิงเห้ติุผลนั�น โดยัหลิักอาจจะเน้นแบ้บ้

ทิางการ น่าเชี่�อ ซี้�งบ้างทิีก็เป้็นชี่�อทิี�ไม่มีควิามหมายั หร่อมีแต่่ลิ่กค้า

ไมร่บั้ร่ ้เชีน่ ใชีช้ี่�อต่ระกล่ิ ภาษาต่า่งป้ระเทิศ ทิี�มคีวิามหมายัแอบ้ซีอ่น 

หร่อม่ลิเหตุ่จากป้ระวิัต่ิศาสต่ร์ขึ้องสินค้า ซี้�งก็ต่้องระวิังเร่�องขึ้องการ

ต่ีควิามหมายัไป้ทิางอ่�นด้วิยั แลิะโดยัมากหากเลิ่อกต่ั�งชี่�อบ้นเหตุ่ผลิ

ทิำานองนี� นา่จะถ่อว่ิาเป็้นการต่ั�งช่ี�อบ้นเหตุ่ผลิส่วินต่วัิ กไ็ม่จำาเป้น็ต้่อง

มองป้จัจยััอ่�น นั�นเพราะ ข้อ้เส่ย่้ค่ำอ ยัอ่มขึ้ดัแยัง้กบั้ขึ้อ้อ่�นๆ มากมายั

เชี่น ไม่ส่�อสาร ไม่สะท้ิอนสินค้า อาจจำายัาก แต่่ไม่ผิด เพราะช่ี�อ

แบ้รนดห์รอ่ชี่�อสนิคา้ไมไ่ด้ชีี�วิดัทุิกอยัา่งขึ้องธิรุกิจ แลิะมวิีิธิอี่�นทิางการ

ต่ลิาดทิำาให้โดดเด่นได้ไม่ยัาก

2. ติวัส่นิคำ�้เอง: การขึ้ยัายัควิาม หรอ่บ้ง่บ้อกสรรพคณุ์จาก

ต่ัวิสินค้าเอง ก็เป็้นไอเดียัทีิ�ดีในการตั่�งช่ี�อสินค้า เพียังแต่่ต้่องเล่ิอก 

จดุแขึ้ง็ หรอ่คณุ์สมบ้ตั่เิดน่ หรอ่ควิามแต่กต่า่งนำามาใชีเ้ป้น็ชี่�อ ซี้�งจาก

กรณ์ศีก้ษา กม็กีารใชีวิ้ิธินีี�มาเป้น็ต่วัิเล่ิอก เชีน่ เนยีันสครบั้ เพยีังแต่ไ่ม่

ได้วิิเคราะห์ขึ้้อควิรระวิัง หร่อรอบ้คอบ้ แต่่หากเลิ่อกโจทิยั์ต่ั�งชี่�อต่าม

จดุแขึ้ง็ขึ้องสนิคา้แลิว้ิ กจ็ะพบ้วิา่มขีึ้อ้ดมีากมายั ทิั�งส่�อสารงา่ยัเขึ้า้ใจ

ไดท้ินัทีิ แต่ก็่มวิิายัมี ข้อ้เส่ย่้ อย่่ักต็่รงทีิ�ไมส่ามารถแต่กไลิน์สนิคา้ออก

เป็้นอยั่างอ่�นได้ หร่อทิำาได้ยัาก ชี่�ออาจผ่กมัดเกินไป้จนอาจเป้็นการ

ยั้อนมาทิำาลิายัสินค้าเม่�อมีสินค้าอ่�นทิำาจุดแขึ้็งนั�นได้ดีกวิ่า แต่่หาก

ต่ั�งใจเป้็นเพียังชี่�อ 1 ผลิิต่ภัณ์ฑ์์ ก็เป้็นอันวิ่าจบ้ไป้

3. กลุ่มล่กคำ้�: ขึ้้อนี�ก็มีควิามสำาคัญ อาจต่้องด่ป้ระกอบ้กับ้

ขึ้้อ 1-2 ด้วิยั โดยัต่้องด่ให้ชีัดเจนวิ่า กลิุ่มลิ่กค้าขึ้องสินค้าทิี�จะต่ั�งชี่�อ

นั�น อยั่่ในระดับ้ใด บ้น กลิาง ลิ่าง คร่าวิๆ เพราะหากลิ่กค้าระดับ้บ้น

ก็อาจต่ั�งชี่�อเป้็นภาษาอังกฤษ ให้ด่ยักระดับ้ (อาจไม่เสมอไป้ แต่่โดยั

ส่วินใหญ่) ไม่ใชี้ควิามหมายัต่รงๆ ซี้�งทิำาให้ด่ว่ิาไม่ต่้องคิดมาก แง่ 

เชีิงล้ิก ค่อสะทิ้อนวิ่า กลิัวิล่ิกค้าจะโง่ ดังนั�นล่ิกค้าจะแอบ้แยั้งโดยั 

ไม่ร่้ต่ัวิวิ่า ฉันไม่โง่ ไม่ใชี้แบ้รนด์นี�

หรอ่แม้แต่ก่ลิุม่ลิก่ค้าทิี�แยักอายุั เพศ เหล่ิานี�กมี็ควิามชีอบ้ช่ี�อ

ในแนวิทิางต่่างกัน เชี่น การต่ั�งชี่�อภาษาญี�ปุ้่น เกาหลิี อาจเจาะกลิุ่ม

 อายัุ แลิะเพศได้ เป้็นต่้น

ข้้อเส่่ย้ ก็มีเชี่นกัน แต่่เป้็นขึ้้อเสียัทีิ�ต้่องยัอมรับ้ แลิะเขึ้้าใจ

ให้ชีัดเจนวิ่าลิ่กค้ากลิุ่มอ่�นอาจไม่สนใจสินค้าเรา แต่่ในกลิยัุทิธิ์ธิุรกิจ

จริงๆ แลิ้วิหากเป้็นผ่้เชีี�ยัวิชีาญ การเลิ่อกกลิุ่มลิ่กค้า แลิะเสียัอีกกลิุ่ม

ไม่ถ่อวิ่าเป้็นขึ้้อเสียั ถ่อวิ่าเป้็นกลิยัุทิธิ์ทิี�เลิ่อกแลิ้วิมากกวิ่า

4. ผ้่เช่�ย้วช�ญ: ดังทิี�บ้อกไป้แลิ้วิว่ิา ป้ระการหน้�ง เจ้าขึ้อง

ธิุรกิจหร่อเจ้าขึ้องแบ้รนด์ อาจอยัากมีส่วินร่วิม แลิะต่้องการให้สิ�ง

เหลิ่านี�เป้็นขึ้องเขึ้าหมด ในควิามเป้็นเจ้าขึ้องนี�จ้งอยัากต่ั�งชี่�อเอง แต่่

สิ�งหน้�งหากมองแบ้บ้มุ่งควิามสำาเร็จ ก็อาจจะตั่ดควิามร่้ส้กทิี� (จริงๆ 

ไม่ได้สำาคัญ) เป้็นต่ัวิเองออกไป้ แลิะให้คนทิี�ไว้ิใจหร่อผ่้เชีี�ยัวิชีาญ 

ตั่�งให้เลิยัย่ัอมได้ ซี้�งอาจจะช่ีวิยัได้ดีกวิ่า ทิั�งแง่ การต่ลิาด อนาคต่

เหตุ่ผลิต่่างๆ แลิะขึ้้อทิ้ายันี� ไม่เว้ินกระทิั�ง หากมีควิามเช่ี�อด้านอ่�นๆ

ให้หมอด่ พระ ซีินแส ทิี�จริงใชี่วิ่าจะแนะนำา แต่่หากต่ิดอยั่่เพียังแค่

“ชี่�อ” ต่รงนี�รับ้รองวิ่าธิุรกิจคุณ์ไม่มีวิันไป้ไหน เอาทิี�สบ้ายัใจไป้เลิยั

ทิ้ายันี�หวิังวิ่า บ้ทิควิามการต่ลิาด กรณ์ีศ้กษาเร่�อง การต่ั�งชี่�อ

สินค้า หร่อแบ้รนด์นี�จะมีป้ระโยัชีน์บ้้างไม่มากก็น้อยั สำาหรับ้กรณ์ี

ศ้กษา ผ้่ทีิ�มาป้รก้ษาเขึ้าก็ได้ชี่�อดี ถ่กใจโดยัทิี�เขึ้าคดิออกมาได้เอง จาก

กรอบ้ แลิะแนวิทิางทิี�วิางให้ไป้ ซี้�งเป็้นชี่�อทิี�ผมเองก็มองว่ิาใช้ีไดท้ิเีดยีัวิ 

แต่่ต้่องไม่ลิม่ว่ิา แม้ชี่�อดีจะทิำาใหเ้ริ�มต้่นได้สวิยังาม แต่ค่วิามพยัายัาม

กับ้ควิามใส่ใจเร่�องอ่�นๆ ต่้องไม่แพ้กัน นั�นจ้งจะป้ระสบ้ควิามสำาเร็จ 
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