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ใน Brand Japan ทั่�งหลายท่่�ม่ช่ิ�อเส่ยงแต่่เก่าก่อน ปั็จจุบัน

ได�รับความเช่ิ�อมั�นอย่างไรหร่อได�รับความช่ิ�นชิอบอย่างไร 

ลองมาป็ระเมินด�วยปั็จจัย 4 อย่างด�วยกัน ได�แก่ “Friendly” 

“Convenient” “Outstanding” “Innovative” แล�วนำาเอาคะแนน

มารวมกันป็ระเมิน

 Sony ได�รับการป็ระเมนิในปี็ใกล�น่� อย่้ในอนัดับท่่� 34 ขึ�นมา

จากอันดับท่่� 58 Sony เป็็นแบรนด์เก่าแก่ท่่�อาจจะเร่ยกว่า Brand 

Japan ท่่�เป็็นตั่วแท่นของป็ระเท่ศญ่�ปุ่็นท่่�ม่ช่ิ�อเส่ยงไป็ทั่�วโลก ใน

ระยะหลังน่� ต่กลงไป็พอสมควร แต่่ก็ยังไม่ล่มจิต่วิญญาณของ 

Innovation ท่่�นำาพาให�กลับมาอ่กครั�งหนึ�ง ในหลายป็ีท่่�ผู่้านมา 

บริษัท่ป็ระสบกับการขาดทุ่นส้งสุดในป็ระวัติ่ศาสต่ร์ถึึง 4.56 แสน

ล�านเยน ต่�องม่การลดจำานวนพนักงานลงป็ระมาณ 1 หม่�นคน 

การพัฒนาสินค�าท่่�เป็็นเชิิง Innovation ยังไม่กลับมาอย่างแท่�จริง 

การอยากเข�าท่ำางานของนักศึกษาจบใหม่ ลดต่ำ�าลงอย่างไม่น่าเช่ิ�อ

 แต่่เม่�อ 2-3 ปี็ท่่�ผู่้านมา ก็เริ�มป็ระสบกับความสำาเร็จในการ

ป็ฏิิร้ป็การบริหาร ธุุรกิจอิเล็กท่รอนิกส์ กลับมาท่ำากำาไรได� และยัง

ท่ำาให�ธุุรกิจท่่ว่ กลับมาม่กำาไรในรอบ 11 ปี็ Sony brand กลับมา 

ฟืิ�นตั่วครั�งหนึ�ง สิ�งท่่� Sony ท่ำาอ่กครั�ง ค่อ การฟืิ�นความร้�สึก และ

ความท่รงจำาเก่าๆ นั�นค่อ การนำาเอาวทิ่ยุท่รานซึ่สิเต่อรรุ่์นแรก ท่่�วาง

จำาหนา่ยในป็ ี1955 “TR-55” รวมทั่�ง “Walkman รุ่นแรก” รวมทั่�งนำาเอา 

เท่คโนโลย่รุ่นใหม่ ค่อ Entertainment robot หร่อ “AIBO” รวม

ป็ระมาณ 730 ชิิ�น มาแสดงท่่�อาคาร Sony Building ม่ผู้้�เข�าชิมเก่อบ 

1 ล�านคน การนำา Sony Brand ใหม่ๆ  มานำาเสนอท่ำาให� คนรุ่นอาวโุส 

รำาลึกถึึงวันเก่าๆ ในขณะท่่�คนรุ่นใหมก็่เห็นด�วยว่า ด่ไซึ่น์ในสมัยนั�น 
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เท่่มากๆ นำาเสนอต่่อคนทุ่กรุ่น เพ่�อให�เกิดความชิ่�นชิอบใน Sony 

Brand 

       Zojirushi เป็็นอ่กแบรนด์หนึ�งท่่�เป็็นท่่�ร้�จักกันอย่างด่ ในนาม

ของสินค�ากระติ่กนำ�าร�อนต่ราชิ�างของญ่�ปุ่็น ซึึ่�งเป็็นแบรนด์ท่่�เก่าแก่ 

ขยับขึ�นจากอันดับ 201 มาเป็็นอันดับท่่� 78 ต่ามการจัดอันดับ 

ส่วนใหญ่ให�ความเห็นว่า สินค�าม่คุณภาพท่่�เป็็นเลิศ หร่อส่วนใหญ่ใชิ�อย่้ 

แล�ว หร่อม่ป็ระโยชิน์มาก และสะดวก ต่ราชิ�างน่� เป็็นสินค�าท่่�ร้�จักกัน

เพราะม่ร้ป็ชิ�างเป็็นโลโก� มาตั่�งแต่่ก่อนสงครามโลกครั�งท่่� 2 นอกจาก

กระติ่กนำ�าร�อนแล�ว หม�อหุงข�าวก็เป็็นท่่�ร้�จักกันด่ การท่่�ขยับอันดับได�

ส้งขนาดน่�เป็็นท่่�ป็ระหลาดใจอยา่งมาก แต่่บรษัิท่ก็ยังมุ่งหวงัว่าเม่�อ

บริษัท่ม่อายุครบร�อยปี็ในเร็วๆ น่� จะขยับอันดับให�ส้งขึ�นอ่ก การท่่� 

ได�รับการยอมรบัว่า “คุณภาพเป็็นเลศิ” นั�น ตั่วอย่างเช่ิน ในป็ ี2016 

ได�เปิ็ดร�านอาหารช่ิ�อ Zojirushi ได�ม่การนำาเอาหม�อหุงข�าวรุ่นด่ท่่�สดุ

มาหุงข�าว แล�วขายพร�อมกับกับข�าว 3 อย่าง ในราคา 1,000 เยน 

หนึ�งวันม่จำากัด เพ่ยง 100 ชุิด ขายหมดไม่เหล่อ  ล้กค�าได�ท่ดลอง

ท่านข�าวท่่�หุงด�วยหม�อหุงข�าวระดับส้งท่่�สุด พร�อมกับบรรยากาศท่่�

สงบเง่ยบ ต่กแต่่งด�วยไม�เป็็นหลกั ท่ำาให�ผู้้�ท่่�ผู่้านไป็มา ม่ความร้�สึกว่า 

ม่คุณภาพท่่�ด่ จากนั�นบริษัท่ได�เต่ร่ยมแผู้นขยายร�านออกเพิ�มขึ�น

ในพ่�นท่่�ต่่างๆ จากความม่เสน่ห์ของข�าวท่่�หุงจากหม�อหุงข�าวท่่�ม่

ระดับส้งสุด ท่ำาให�คนเริ�มหันกลับมากินข�าวแท่นขนมป็ัง เพราะ

นอกจากนำาเสนอความอร่อยแล�ว ยังนำาเสนอวิธุ่การล�างข�าว และ

หุงข�าวให�อร่อย 

 การค�นพบโอกาสน่� มาจากการท่่�ว่าตั่�งเป็้าหมายท่่�เด็กเล็ก 

ให�ช่ิ�นชิอบในการกินข�าว และได�สร�างความคิดท่่�ว่า หากไม่
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เร่ยนก่ต่าร์ เม่�อได�เล่นดนต่ร่แล�ว ความเหน่�อยล�าจากการท่ำางาน

ก็จะหายไป็ได� ทั่�งน่�เพ่�อต่�องการส่�อให�เห็นว่า คนท่่�ม่งานมากก็ยัง

สามารถึหาเวลาไป็เร่ยนดนต่ร่ได� อ่กปั็จจัยหนึ�งก็ค่อ Innovative 

ค่อการวางจำาหน่าย Acoustic guitar รุ่นใหม่ล่าสุด “LL-TAVT” 

ท่ำาให�ในช่ิวงแรกๆ ผู้ลิต่ไม่ทั่น เป็็นสินค�าท่่�ฮิึต่มาก บริษัท่ได�ตั่�งช่ิ�อ

ว่า TranAcoustic ไม่ต่�องใชิ�แอมป์็หร่อเอฟิเฟิคก็สามารถึม่เส่ยง 

ท่่�ด่ต่ามธุรรมชิาติ่ได� นั�นเป็็นการป็ฏิิร้ป็เท่คโนโลย่ใหม่ๆ ของก่ต่าร์

ท่่�ไม่เคยเป็ล่�ยนแป็ลงเป็็นร�อยปี็ 

 ฮอนด้า ขึ�นมาเป็็นอันดับสองในต่ลาดบิสซิึ่เนส (B-to-B) 

ซึึ่�งป็ระเมนิโดยใชิ� 5 หัวข�อ ได�แก่ การมองการณไ์กล ความสามารถึ

ของบุคคล ความเช่ิ�อมั�น ความใกล�ชิิด ความมุ่งมั�น ซึึ่�งอันดับหนึ�ง

ค่อโต่โยต่�ามาต่ลอด ฮึอนด�าขึ�นมาจากอันดับ 7 มาเป็็นอันดับ 

2 (ในขณะเด่ยวกัน Amazon และเบ่ยร์ Sapporo ก็น่าสนใจ

มาก ก็ขึ�นมาจากอันดับ 37 มาเป็็นอันดับ 4 Sapporo ขยับจาก

อันดับ 80 เป็็นอันดับ 7) ฮึอนด�า ได�รับการป็ระเมินอย่างมากว่า 

ม่ Challenge spirit

 ฮึอนด�าม่ปั็ญหาเร่�อง Electronic control มาเป็็นเวลานาน 

ท่ำาให�ม่ Recall อย่้บ่อยๆ จากปั็ญหาคุณภาพ ท่ำาให�ช่ิวงหนึ�ง Brand 

power ต่กลงอย่างมาก แต่่ในช่ิวงน่� ได�วางจำาหน่าย FCV (รถึยนต์่

เซึ่ลล์เช่ิ�อเพลิง : Fuel Cell) ซึึ่�งวางต่ลาดชิ�ากว่าโต่โยต่�าป็ระมาณ 1 ปี็ 

แต่่สามารถึท่ำาในขนาดท่่�เล็กกว่า ซึึ่�งเป็็นรายแรกในโลก แสดง 

ให�เห็นความพยายามอย่างจริงจังของบริษัท่

 Yahoo ม่การป็ฏิิร้ป็ ได�รับการป็ระเมินอย่างมากในด�าน 

Innovative เล่�อนขึ�นจากอันดับท่่� 52 มาเป็็นอันดับ 16  ในปี็ 2016 

ครบรอบ 20 ปี็นำาเสนอการบริการ Search ป็รัชิญาของบริษัท่ค่อ 

การท่�าท่ายส่้จินต่นาการ ท่ำาให�โลกต่กต่ลึง หร่อการสร�างบริษัท่ท่่�

ท่ำาให�คนท่่�ท่ำางานม่การเติ่บโต่ และม่ช่ิวิต่ช่ิวา โดยได�นำาเอาระบบ

พักสัป็ดาห์ละ 3 วัน หร่อการม่สถึานท่่�รับเล่�ยงเด็ก หร่อระบบบริบาล

ภายในบริษัท่ นั�นค่อการเป็ล่�ยนแป็ลงวิธุ่การท่ำางาน นอกจากน่� 

ยังได�จัดให�ม่สถึานท่่�สำาหรับพนักงานได�มาพบกัน ป็รึกษาหาร่อกัน 

ในใจกลางเม่อง ท่ำาให�ลดเวลาการเดินท่าง และท่ำาให�การส่�อสาร

ม่ความรวดเร็วยิ�งขึ�น หร่อเร่ยกว่า Innovation ในกระบวนการ

ส่�อสารนั�นเอง 

       การร่�อฟืิ�นภาพลักษณ์ของ Brand เก่า โดยการสร�าง 

Outstanding และ Innovation เป็็นสิ�งท่่�สำาคัญท่่�จะสร�างความ

เช่ิ�อมั�น และความชิ่�นชิม Brand Japan จึงยังอย่้คงกระพัน

จนถึึงปั็จจุบัน

สามารถึนำาเสนอความม่เสน่ห์ของข�าวแล�ว ก็คงขายหม�อหุงข�าว

ไม่ได�” นอกจากหม�อหุงข�าวแล�ว สินค�าหลักกระต่ิกนำ�าร�อนก็เริ�ม 

ท่ำา My Bottle Campaign การลองให�ด่�มชิาท่่�อร่อย เพ่�อให�เกิด

ความช่ิ�นชิอบกับกระติ่กนำ�าร�อน Zojirushi จากการรณรงค์ท่ำาให�

บริษทั่สามารถึขายกระติ่กนำ�าร�อนสแต่นเลสในป็ระเท่ศถึึง 5.2 ล�าน

ใบในปี็ 2016 นั�นเป็็นการแสดงว่า Brand Image ได�ซึึ่มเข�าส่้จิต่ใจ

ของผู้้�บริโภคอย่างแท่�จริง

 Kagome ได�รับความช่ิ�นชิอบในด�าน Outstanding อยา่งมาก 

นั�นค่อ ม่เสน่ห์ท่่�ๆ อ่�นไม่ม่ อันดับรวมนั�น ท่ะยานจากอันดับ 111 

มาเป็็นอันดับ 28 นั�นเพราะว่าม่สินค�าท่่�ฮิึต่ออกมาจำานวนมาก ในปี็ 

2016 ได�รับความชิ่�นชิอบในฐานะอาหารท่่�ฟัิงก์ชัิ�นส้ง นั�นค่อการวาง

จำาหน่าย Kagome Tomato Juice (นำ�ามะเข่อเท่ศ) ออกมา 4 ชินิด

ท่ำาให�ยอดขายเพิ�มขึ�นถึึง 1.7 เท่่า เม่�อเท่่ยบกับปี็ก่อนท่่�ไม่ได�นำา

เสนอลกัษณะฟัิงก์ชัิ�นท่่�ส้ง ซึึ่�งลักษณะฟัิงก์ชัิ�นท่่�ส้ง สามารถึพส้ิจน์ได� 

ท่างวิท่ยาศาสต่ร์ด�วย ซึึ่�งทั่�งสองด�านค่อลักษณะท่างฟัิงก์ชัิ�นกับ

ลักษณะท่างความป็ลอดภัยต่่อผู้้�บริโภค

 ในกรณ่ของ Kagome Tomato Juice น่� ม่ลักษณะพิเศษ

ท่่�ว่าในไลโคปี็น ท่่�ช่ิวยเพิ�มคอเลสเต่อรอลท่่�ด่ในเล่อดให�เพิ�มขึ�น ซึึ่�ง

ม่ผู้ลช่ิวยกำาจัดคอเลสเต่อรอล ท่่�เกาะอย่้ในผู้นังหลอดเล่อดออกได�

นั�นเอง ในการโฆษณาสินค�านั�น Kagome ก็ส่งสารว่าเป็็นป็ระโยชิน์

สำาหรับผู้้�ท่่�กังวลเร่�องคอเลสเต่อรอลในหลอดเล่อด ให�ผู้้�บริโภคได�

เข�าใจโดยงา่ยได� ท่ำาให� Brand Image ส้งขึ�นอย่างรวดเรว็ จากยอด

ขายท่่�ส้งขึ�น ส่งผู้ลให�การป็ระเมินต่่อแบรนด์โดยรวมส้งขึ�นด�วย 

      Yamaha เข�าส่้ปี็ท่่� 130 ในป็ระวัติ่ศาสต่ร์ ขึ�นจากอันดับท่่� 

177 เป็็น 92 โดยเฉพาะอย่างยิ�งด�าน Outstanding และ Innovative 

ได�รับการป็ระเมินส้ง ด�าน Outstanding นั�นก็ค่อ Stylish และเท่่ 

Yamaha ได�นำาเสนอภาพลักษณ์โดยม่ผู้้�หญิงวัย 30 กำาลังเล่นเคร่�อง

ดนต่ร่อย่้ เพราะว่าคนวัยน่�ในสมัยเด็ก ไป็เร่ยนดนต่ร่ในโรงเร่ยน

ดนต่ร่ของ Yamaha มาก่อน และถึ�าม่โอกาสก็อยากจะเล่นดนต่ร่

อ่กสักครั�งหนึ�ง ดังนั�น จึงม่ Campaign โรงเร่ยนดนต่ร่สำาหรบัผู้้�ใหญ่ 

โดยม่คลิป็ลงย้ท้่ป็ให�เห็นคนท่่�ท่ำางานแล�ว หลังจากเลิกงานแล�วก็ไป็




