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“ในประเทศไทยกระทงิแดงขายราคาขวดละ 12 บาท แตที่เยอรมนีขวดละ 5 มารค (1 
มารคประมาณ 22 บาท) คุณคิดวาตนทนุในการผลิตจะตางกันขนาดนั้นหรือเปลา คงไม นี่แสดง
ใหเหน็วาถาเราสามารถสรางแบรนดใหกลายเปนแบรนดระดับโลกได บริษัทจะไดผลกําไรมหาศาล
ทีเดียว” วิโรจน ภูตระกูล กลาวถึงสิง่ทีจ่ะเกิดขึ้น หากมีการสรางตราสินคาไทยกนัอยางจริงจงัจน
เปนทีย่อมรับในระดับโลก เพราะถาเทียบผลประโยชนที่ไดรับจากการรับจางผลติสินคาใหคนอื่น 
กับการเปนเจาของแบรนดเองแลว จะพบวาการเปนเจาของแบรนดไดรับผลประโยชนตอบแทนสูง
กวามาก โดยสวนตางที่เกิดขึ้นนี้มาจาก Brand นั่นเอง 
 
                วโิรจนไดแจกแจงประโยชนของการสรางมูลคาตราสินคาไวดังนี ้
 

-          ทําใหเกิดความจงรักภักดีตอตราสินคา นั่นคือทําใหเกิดการจดจํา ซื้อซ้ํา บอกตอ 
รวมทัง้ซื้อสินคาประเภทอื่นของตราเดิม 

-          เปนภมูิคุมกันตอกลยุทธการตลาดของคูแขงขัน  
-      เปนภูมคิุมกันในสภาวะวกิฤติเศรษฐกิจ ซึง่ผูบริโภคจะเลือกซื้อสินคาที่มีแบรนดแข็ง

ที่สุด 
-        ใหผลตอบแทนที่สูงกวา   
-      ผูบริโภคมีการสนองตอบตอสินคาทีม่รีาคาต่ําตอหนวย ซึง่สินคาที่มีแบรนดแขง็แกรง

เทานัน้ที่จะสามารถขายไดมาก อันสงผลใหเกิดตนทนุการผลิตตอหนวยต่ํา เพราะผลิตในปริมาณ
มาก 

-          ไดรับความรวมมอืจากคูคาสงู เพราะสนิคาทีม่ีแบรนดแข็งแกรงจะทาํใหมีอํานาจ
ตอรองดี  

-          มีประสิทธิภาพในการทําการสือ่สารทางการตลาดสูง เพราะถาสินคาสามารถ
วางขายไดทัว่ประเทศ ตนทนุเฉลี่ยในการโฆษณาขายสนิคาก็จะถูกลง  

-          มีโอกาสในการขายสิทธิ (Licensing)  
-          มีโอกาสในการขยายสายผลิตภัณฑใหกบัตราสินคา (Brand Extension) 

อยางเชนจอกกี้ที่เพิ่งออกชุดชั้นในสาํหรับผูหญิงออกมา หลงัจากประสบความสาํเร็จในการตลาด
ชุดชั้นในชาย 
 



แตกอนที่จะเรียนรูเกีย่วกบัแบรนดข้ันตอไป ตองมีความเขาใจทีถู่กตองเกี่ยวกับ แบรนด 
หรือ ตราสินคา เสียกอน วิโรจนกลาววา แบรนด ไมไดหมายถงึ ชื่อ ยี่หอ หรือ โลโก เทานัน้ แต แบ
รนด คือ ความรูสึกโดยรวมที่ผูใชมีตอสินคา อยางเชนถาพูดถงึ เมอรเซเดส-เบนซ หรือ โรเลก็ซ 
ผูบริโภคคงไมคิดถึงแควารถ หรือนาฬกิา แตจะนึกถึงคุณภาพ ความหรหูรา และฐานะของผูใช
สินคาดวย 
 

เพราะฉะนัน้ความสาํคัญของแบรนดจึงประกอบไปดวย 
 

-          Identity – ใหเอกลัษณเฉพาะตวั ดวย ชื่อ ยีห่อ และรูปแบบ 
-          Summary -  คือแบรนดนั้นจะตองเปนจุดรวมความรูสึก และขอมูลของสนิคา 
-          Security – เปนหลกัประกันของสนิคา ไมวาจะซื้อสินคาไปใชวันไหน คุณภาพกจ็ะ

คงเหมือนเดิม 
-          Added Value – เปนคุณคาใหสินคา  
-          Emotional Attachment – ใหผูบริโภคเกิดความรูสึกผูกพนักบัสินคา   
-          Imagination – ตอบสนองความฝน และปณิธานของผูบริโภค 
-          Self Commitment – ใหความพึงพอใจและสอดคลองกับความตองการ  
-          Social Status – ใหภาพพจนของผูใช  
-          Business Efficiency – เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ อยางเชน น้ําสงิห ถาไมมีแบ

รนดก็คงไมมทีางขายไดถึงปละ 150 ลานขวด 
-          Most Tax Efficiency to Accumulate Asset – เปนการสรางทรัพยสินที่ประหยัด

ภาษีที่สุด เพราะเจาของกิจการสามารถเอาคาใชจายทางการตลาดในการสรางแบรนด มาหกัจาก
รายได แลวเงนิที่เหลือจงึไปเสียภาษี ขณะที่กูดวิลลที่เกดิขึ้นเปนของเจาของแบรนด  
 

แลวทําไมตองสราง”แบรนด” วิโรจนใหคําตอบวา เพราะแบรนด ชวยเพิ่มคุณคา (Value 
Added) ใหสินคา และแบรนดชวยสรางความไดเปรียบในการแขงขันที่ยัง่ยนื (Sustainable 
Competitive Advantage) นั่นเอง  
 

สําหรับปจจัยสําคัญในการสราง “แบรนด” นัน้ประกอบไปดวย 
 
 
 



-          คุณภาพ (Quality) – การรักษาคุณภาพเปนหวัใจสําคัญของแบรนด ซึง่คําวา
คุณภาพไมไดหมายถงึวา วนันี้คุณภาพระดับ A พรุงนี ้ A - วันมะรืน A+ แตหมายถึงคุณภาพที่
สม่ําเสมอ 

-          ความแตกตาง (Differentiation) – ความแตกตางเพิ่มคุณคาใหสินคา เพราะ
ผูบริโภคจะเลือกซื้อสินคาที่เขาไมเคยใชมากอน เพราะสินคานั้นมีความแตกตางจากสิ่งที่เคยใชอยู
เดิม เพราะฉะนัน้เวลาที่จะออกสินคาใหมตองถามตัวเองวา แตกตางจากสินคาอืน่ตรงไหน และ
ความแตกตางนั้นมากพอทีจ่ะจูงใจใหคนสวิทชหรือไม 

-          ความตอเนื่องสม่าํเสมอ (Consistency) – เพราะถาแบรนดไหนมีการเปลี่ยนแปลง
บอย ๆ ไมมีความตอเนื่อง จะสรางความสับสนใหผูใชได วโิรจนยกตัวอยางการทําตลาด
ผงซักฟอกบรสีวา บรีสใชวา”กลิ่นสะอาด” ในการทาํตลาดมาตั้งแตเร่ิมตนเมื่อป 2506 ไมเคย
เปลี่ยน จนกระทั่งปจจุบัน ”มีคนถามผมวาไมเบื่อบางหรือ ผมเอาแบงค 500 มาปกหนึ่ง นับไป
เร่ือยๆใหเขาด ูแลวถามเขาวา คุณคิดวาผมเบื่อหรือเปลา” 

-          วิวฒันาการ (Evolution) – วิวฒันาการของแบรนดตองสอดคลองกับตลาดและ
ความตองการของผูบริโภค โดยจะตองมีการศึกษาความรูสึกโดยรวมของผูใช ผูบริโภค ไมใช
เปลี่ยนตามความรูสึกของเถาแก 

-          ส่ิงสนับสนุน (Support) – จะตองมีการโฆษณาที่ตอเนื่อง มีการพฒันาสนิคา
ตลอดเวลา รวมทัง้มกีารฝกอบรมพนกังานใหเสริมสรางภาพพจน และจินตภาพใหกับสินคาอยาง
ตอเนื่อง  
 

“สรุปการสรางแบรนดคือการสรางความรูสึกโดยรวมของผูบริโภคที่มีตอสินคา ไมวาคุณ
จะทาํธุรกิจอะไรก็ตาม ทําธนาคาร หรือทาํโรงกลงึเหล็ก ถาหากวาคณุตองการสรางใหผูบริโภคเกิด
ความรูสึกอยางใดอยางหนึ่งตอสินคาหรือบริการของคุณ นัน่แสดงวาคุณจําเปนตองสรางแบรนด 
โดยใชปจจัยตาง ๆ ที่ผมบอกไปแลว” วิโรจนสรุปทิง้ทาย 
 

………………………….. 
 

จากการบรรยายในหัวขอ Brand Power : พลังของตรายี่หอ-มูลคาเพิ่มและการเติบโตที่
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