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ศึกตลาดรถประทุอีกระลอก...เมื่อรถเกือบทุกคาย ไมวาจะเปนโตโยตา อีซูซ ุ ยามาฮา 
ใชธีมโฆษณาเดียวกนัผาน "ไอดอล" ที่สรางขึน้มาจากคนดงัที่มเีอกลักษณเฉพาะตัว สะทอน
ภาพลักษณโดดเดนของรถไดเปนอยางด ี  และดูเหมือนวาจะสรางกระแสสูกลุมเปาหมายไดไม
นอยเลยทีเดียว...!!  
  

เปนธรรมเนียมไปแลวสําหรบัรถรุนใหมๆ ที่ออกตวัตองใชพรีเซ็นเตอรสรางกระแสความ
นาสนใจ โดยเฉพาะอยางยิง่การสรางสรรคงานผานโฆษณาที่จะใชตัวแทนที่คัดเลือกแลววา
เหมาะสมกับเอกลักษณเฉพาะที่สอดคลองไปกับสมรรถนะของรถ ดีไซน และเทคโนโลยีรวมถงึไลฟ
สไตลของตัวแทนก็มีผลตอการสรางกระแสความนิยม และยิง่ผูใชจริงมาเปนตัวแทนกย็ิ่งสามารถ
สรางความนาเชื่อถือไดยิ่งขึน้ 
 ปญญา-มยุรา จุดประกาย"ไอดอล"  
  

ประวัติศาสตรของการใชไอดอลของวงการรถยนตมีมานานแลว แตเนนไปยงัคนดงัทีก่ําลงั
เปนกระแส  มีเอกลักษณเฉพาะตวัสามารถสะทอนภาพลักษณของรถแตละรุนไดเปนอยางดี  ซึง่ที่
ผานมาก็ดูไมหวือหวาอะไร เพราะผลที่ไดไมคุมคา... 
   

อยางคายรถเกงอยางฮอนดาเอาดาราไทย (วิลล่ี-หมิว) มาเปนพรีเซน็เตอร  อีซูซเุอาสุด
หลอ ริชารด เกียร มาชวยโฆษณาฮอนดาซีวิค  และมติซูบิชิเอานกัรอง บอน โจวี่ มาโฆษณาแลน
เซอรรุนหนึ่ง กไ็มมีใครคิดจะจายเงินจางพรีเซ็นเตอรแพงๆ มาโฆษณารถยนตกันอีก   
  

กระทัง่เมื่อป 2548 โตโยตา ดึงพิธีกรคูขวญั ปญญา-มยุรา มาเปนพรีเซ็นเตอร ดวยเหตุผล
เพียงจะเบยีดแชมปอยางอซีูซุ ดีแม็คที่ไมไดใชพรีเซ็นเตอร แตชูจุดขายเรื่องการประหยัดน้าํมนัและ
สมรรถนะที่เกาะติดถนนดีเยีย่ม  ทําใหชวงเวลานั้นโตโยตา เร่ิมมยีอดขายเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 
และตลอด 3 ป โตโยตาก็สามารถแซงอีซซูุข้ึนครองแชมป 
  



จากการสรางสรรคงานโฆษณา ทีง่ัดประโยคเด็ด เร่ืองการประหยัดน้าํมัน ที่ส่ือสารจาก 
ปญญา-มยุรา ทําใหเกิดความนาเชื่อถือ และกลายเปนไอดอลกับกลุมลูกคาแมส ซึ่งกลายเปน
ปรากฏการณของวงการรถยนตทีเ่ปนกระแสใหคายอื่นเดินตาม   
  

ไมเวนแมแตตลาดรถจักรยานยนตที่เลือกใช "ไอดอล มารเก็ตติ้ง" เหมือนกับคายรถยนต
เชนกนั อยางฮอนดา กบัยามาฮา ที่เปนคูกัดกันมาตลอด ซึ่งที่ผานมาความตอเนือ่งในการใชพรี
เซ็นเตอรของยามาฮาจะมีมากกวาเมื่อเทียบกับฮอนดา โดยยามาฮา ถือเปนผูนําเทรนดของ
จักรยานยนตนับต้ังแตได เปดตัว "นูโว"  จักรยานยนตเกียรอัตโนมัติคันแรกในตลาดบานเรา 
   

สรางความฮือฮาดวยการดึงนักเตะชื่อดัง "ไมเคิล โอเวน" มาเปนพรีเซ็นเตอรในป 2545 
ตอมาป 2546 เปดตัวเกียรอัตโนมัติรุนเลก็มาเสริมตลาด ทําใหสวนแบงตลาดที่เคยตกเปนรองซูซูกิ
พุงพรวดมาครองสวนแบงตลาดที่ 23% เติบโต 42% ในปจจุบัน 
  

ขณะทางฟากฮอนดา ยงัเดนิเครื่องรุกตลาดจักรยานยนต เกียรอัตโนมัติรุน "คลกิ"  ผาน
กิจกรรมตางๆ ผานแบรนดแอมบาสซาเดอรดาราวัยรุนทั้ง6คน คือ บอย, วาน, โจ, ออฟ, เปร้ียว 
และกุกไก ทาง ฮอนดา วีไอพี คลบั แบรนดแอมบาสซาเดอร ดังกลาวรวมงานมาตั้งแตเปดตัวมา
จนถงึปจจุบัน สามารถดงึความสนใจของกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี   
  

แตหมากเกมนี้ชี้ใหเหน็วา ยามาฮา ถือไพเหนือกวาทุกคาย ทัง้ขอมูลวิจัยและพัฒนา 
(R&D) ถือเปนอาวุธสําคัญใหยามาฮาออกผลิตภัณฑมาไดโดนใจลูกคา เชนเดยีวกบั การออกฟโน
ที่เนนการดีไซนสไตลแฟชั่นยอนยุค (Retro) เพื่อตอบโจทยกลุมเปาหมายที่ตองการ จักรยานยนตที่
ไมเหมือนใคร มองดูคลาสสกิ  ดวยการทุมทุนจาง กอลฟ-ไมค นักรองขวัญใจวัยรุนชื่อดังจากคาย
แกรมมี่ใหมาเปนพรีเซน็เตอร 

 

 
 



 
 ปแหง Idol Marketing  
  

 นับแตนัน้มาดูเหมือน ดูเหมือนกระแส Idol Marketing  จะรอนแรงยิ่งขึ้นในป 51 เมื่ออีซูซุ
สรางปรากฎการณคร้ังแรกของเมืองไทยควา 4 ศิลปนชือ่ดัง "กอท - โดม - ปเตอร - มอส"  เปนพรี
เซ็นเตอรรถ "อีซูซุดีแมคซ โกลดซีร่ีส ใหม!" โดย 4 ซูเปอรสตารจะเปนไอดอลของรถแตละรุน นัน่คือ 
กอต - จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ -- พรีเซน็เตอรรถอีซูซุดีแมคซ สเปซแค็บ  
  

โดม - ปกรณ ลัม พรีเซน็เตอรรถอีซูซุดีแมคซ โรดีโอ โฟรวีลไดรฟ โกลดซีร่ีส ที่สะทอน
แนวคิด "ชวีิต คือ การผจญภัย"  สวนปเตอร คอรป ไดเรนดัล พรีเซน็เตอรรถอีซูซุดีแมคซ แค็บโฟร 
โกลดซีร่ีส นาํเสนอสมรรถนะ ตลอดจนฟงกชัน่การใชงานที่โดดเดน สําหรับมอส - ปฏิภาณ ปฐวี
กานต พรีเซ็นเตอรรถอีซูซุดีแมคซ ไฮแลนเดอร โกลดซีร่ีส ถายทอดไลฟสไตลทามกลางแสงสีใน
เมือง 
         

ฟากของโตโยตา ไฮลักซ วโีก 4x4 ออฟโรด Hilux Vigo Double Cab 4x4 car ที่ใชชื่อ
ภาพยนตรโฆษณาชุด "ที1่ในใจ แอด คาราบาว"ที่ม ีแอด คาราบาว - ยืนยง โอภากลุ ทําหนาทีเ่ปน
ตัวแทนของคนตางจังหวัดระดับแมส สะทอนภาพลักษณของคนใชชวีิตไดเปนอยางดี เปนลักษณะ
การ reference ที่นาเชื่อถือออกแนวลูกทุง โดยถายทอดผานเนื้อหาโฆษณาวา แอด -คาราบาวกใ็ช
รถไฮลักซ วโีก ไปทัวรคอนเสริต ข้ึนเหนือลองใต ก็ใชวโีก รวมถึงรองเพลงเพื่อชวีิตเขากับเอกลกัษณ
ของตัวเอง  
  

 
 



สวนรุน โคโรลลา อัลติส ที่ดงึซุปเปอรสตารฮอลลีวูด  "ออรัลโด บลูม" มาเปนพรีเซน็เตอร 
สะทอนภาพลกัษณอันโดดเดน เปยมรสนิยม ของกลุมลูกคาเปาหมายที่สามารถถายทอด
เอกลักษณเฉพาะตวัดวยรสนิยมที่มหีรูหรา ลํ้าสมยั คุณภาพสูง เปยมสมรรถนะ ที่พรีเซน็เตอร
ออรัลโด บลูมจะสามารถสะทอนเอกลักษณเฉพาะสอดคลองไปกับโคโรลลา อัลติส ใหม เปนรถซี
ดานที่เหนือระดับ  
  

เชนเดียวกับคายยามาฮา ฟโน หลงัประสบความสาํเร็จกับ กอลฟ-ไมค ดังนั้นในปนีไ้ดเพิ่ม
พรีเซ็นเตอรใหมอีก 3 คน คือ ชนิ พัน้ช   เตย เพื่อนําเสนอ ยามาฮา นิวฟโน 5  สี 5 สไตล ในโอกาส
ครบรอบ 1 ป อันประกอบไปดวย Fino Retro สไตลกอลฟ, Fino Light Crazy สไตลไมค, Fino 
Sporty สไตลชิน, Fino Touring สไตลพั้นช และ Fino Cute สไตลเตย  
ไขความสําเร็จพรีเซ็นเตอร 
  

นายปารเมศร รัชไชบุญ ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาธุรกจิแหงประเทศไทย ให
ทรรศนะวา  การที่บริษทัรถยนตหลายแบรนดใชพรีเซ็นเตอรโฆษณา มองเปนกระแสมากกวา 
เพราะทุกคายใชเหมือนกนัหมด  
  

หากแนวทางการนําเสนอเนือ้หาโฆษณากไ็มไดแตกตางกันเทาไร ดูจะคลายกนัไปหมด 
คือ การเลือกดารา นักรอง เปนพรีเซน็เตอร ทําการสื่อสารสินคาใหม และตอกย้ําแบรนดไปพรอม
กัน ทวาสิง่สําคัญ จะตองเลอืกดาราหรือนกัรองใหสอดคลองไปกับภาพลักษณสินคาใหม และตอง
เขาถึงกลุมเปาหมายดวย  
  

พรีเซ็นเตอรทีเ่ปนดารา นักแสดงที่ใชเปนผูใชรถยี่หอ หรือรุนที่โฆษณาอยูจริง กจ็ะสราง
ความนาเชื่อถอืไดมากกวา พรีเซน็เตอรปกติทั่วไปที่ไมไดใชรถยี่หอหรือรุนที่โฆษณา กรณีอยาง
ปญญา นิรันดรกุล ที่เปนผูใชจริง ก็สะทอนความนาเชื่อถือออกมากไดมาก ทําใหความนาสนใจ
ของโฆษณาจงึมีมากไปดวย เพราะผูบริโภคเห็นโฆษณา จึงตอบรับสารเมื่อรับรูเนื้อหาโฆษณา   
  

นายปารเมศร วิเคราะหอีกวา พรีเซ็นเตอรตองดูที่ความนยิมและการยอมรับของ
สาธารณะชน รวมถึงความนาเชื่อถือสามารถสะทอนบุคลิกแบรนดได (Brand Personality) เพราะ
รถตองใชเร่ืองของเทคโนโลยี ฟงกชัน่การทํางาน และดีไซนที่ตองถายทอดออกมาใหเชื่อถือได  
เพื่อใหคนตัดสินใจซื้อ อยาลืมวาลําพงัพรีเซน็เตอรเพียงอยางเดียวคงไมไดเปนตัวหลกัในการ
ตัดสินใจซื้อสินคาประเภทรถได  



  
ยกตัวอยางตลาดรถปกอัพ ขับเคี่ยวกนัมากระหวาง โตโยตา ไฮลักซ วีโก ที่เลือกใช แอด 

คาราบาวเปนพรีเซ็นเตอร ในขณะฟากของอีซูซุ เลือกใชพรีเซ็นเตอร 4 คนรวดเดียวโฟกัสเซก็เมนต
ชัดเจน มองวาอีซูซุพยายามตีตื้นทวงแชมปกลับมาใหได เพราะ 4 คน 4 บุคลิกก็สะทอนรถแตละ
รุนแตกตางกนั  สวนแอด คาราบาวกส็ะทอนความเปนแมส ไดลูกคาระดับแมสไดครอบคลุม
ทั้งหมด 


