»‚·Õè 7 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

กระบวนการสรางแบรนด “กรีนบัส” ของบริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด
Chaipattana Transportation Co., Ltd.’s Process of Green Bus Brand Building
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บทคัดยอ
งานวิจยั เรือ่ ง กระบวนการสรางแบรนดของบริษทั ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด หรือ กรีนบัส มีวตั ถุประสงค
เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของลูกคารถโดยสารกรีนบัสและลูกคาของรถโดยสารบริษทั อืน่ กระบวนการสรางแบรนด
กรีนบัสและปญหาในการสรางแบรนด โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม การสนทนากลุม และการสัมภาษณเจาะลึก
ผลการวิจัยพบวา ลูกคากรีนบัสและลูกคาของรถโดยสารบริษัทอื่น สวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 21- 60 ป
เปนนักศึกษาและผูป ระกอบธุรกิจสวนตัว มีภมู ลิ าํ เนาอยูใ น จ.เชียงใหม มักเดินทางในพืน้ ทีเ่ ขตจังหวัดภาคเหนือและ
กรุงเทพฯ สวนกระบวนการสรางแบรนดกรีนบัส พบวา สรางแบรนดดว ยกิจกรรมตางๆ ดังขัน้ ตอนตอไปนี้ 1) การวาง
ตําแหนงตราสินคา 2) การกําหนดเอกลักษณ 3) การสรางการรับรูแบรนด 4) การสรางความชอบ และ 5)
การสรางความภักดีตอ ตราสินคา สวนปญหาของการสรางแบรนดกรีนบัส คือ การเปนธุรกิจทีอ่ ยูภ ายใตการควบคุมของ
กรมการขนสงทางบก ทําใหการสื่อสารการตลาดนั้นทําไดอยางมีขอจํากัด และขาดงบประมาณการฝกอบรมดาน
การสรางแบรนดจากหนวยงานภาครัฐ
คําสําคัญ
กระบวนการสรางแบรนด กรีนบัส ขนสงเชียงใหม
Abstract
The research of Brand Building Process of Chaipattana Transportation Co., Ltd. The research
objectives were to explore: 1) demographic characteristics and travelling behavior of service and
non-service users. 2) Branding Building Process and 3) problems encountered in brand building of the
company. The following were data collection methods: 1) questionnaires 2) focus group discussion and
3) in-depth interview. Results of the study revealed that most of the informants who used the service were
female, 21-60 years old, students and business owners. Their monthly income was 5,001-15,000 baht.
The process of brand building consisted of 5 step: 1) brand positioning 2) brand personality 3) brand
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awareness 4) brand preference and 5) brand loyalty. For problems encountered in brand building, the
following were found; limited market communication since this business was under the supervision of the
Department of Land Transport; and lack of the training on brand building.
Keyword
Brand building, Green Bus , Transportation
บทนํา
ในปจจุบัน ไมวาองคกรภาครัฐหรือเอกชน ตางตื่นตัวและใหความสําคัญกับการเปดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปลายป พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ยังเปนความหวังใหมของผูประกอบการไทยทั้งรายเล็กและรายใหญที่จะ
เขาไปบุกตลาดขายสินคาใหกับคน 10 ชาติสมาชิกอาเซียนที่มีประชากรรวมกันมากกวา 600 ลานคน แตสิ่งสําคัญ
ที่ผูประกอบการไทยไมควรมองขาม คือ ความพรอมของสินคาและบริการที่จะตองแขงกับคูแขงในสนามอาเซียน
ที่ไมใชแคภายในประเทศอีกตอไป ดังนั้น ถาผูประกอบการรายใดที่มีแบรนดที่แข็งแกรงและมั่นคงก็ถือวามีความได
เปรียบ เพราะการมีแบรนดนั้นเสมือนมีการสรางภูมิคุนกันใหกับสินคาและบริการของตนเอง เมื่อยามที่ตองออกไป
เผชิญโลกกวาง (จิรพรรณ อัญญะโพธิ์ วุฒิกร สินธุวาทิน นาราตา ปญญาวงศ พยุงศักดิ์ วิริยะบัณฑิตกุล และ
ขนิษฐา อดิศรมงคล, 2556, 40)
เชนเดียวกับธุรกิจภาคการขนสงดวยรถโดยสารสาธารณะ ซึง่ แมวา จะเปนธุรกิจทีไ่ ดรบั การสัมปทานเสนทาง
แตตองมีความจําเปนในการสรางแบรนดเพื่อสรางความมั่นใจในบริการสาธารณะใหกับผูโดยสาร ทั้งนี้บริษัท
ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด ผูใหบริการรถโดยสารประจําทางเพียงรายเดียวที่ให บริการในเสนทาง 8 จังหวัด
ภาคเหนือมายาวนานกวา 50 ป ที่คนเดินทางรูจักวา “รถเมลเขียว” ซึ่งเดิมทีเคยใหบริการแบบงายๆไรมาตรฐาน และ
ดวยความตั้งใจของผูบริหารรุนที่ 2 ที่อยากจะเปลี่ยนขาวราดแกงขางถนน เปนอาหารในหางชื่อดัง จึงเรงปรับปรุง
บริการและเปลี่ยนชื่อแบรนดจาก “เมลเขียว” เปน “กรีนบัส” เพื่อสรางจุดยืนและเอกลักษณในงานบริการรถโดยสาร
ประจําทาง และยกระดับคุณภาพงานบริการเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูโดยสาร
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษากระบวนการสรางแบรนด “กรีนบัส” ของบริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด
รวมทั้งปญหาดานการสรางแบรนด เพื่อขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอผูประกอบการรถโดยสารราย
อื่น ทั้งนี้เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับธุรกิจภาคการขนสงตอไป
วัตถุประสงค
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ลักษณะทั่วไป พฤติกรรมการเดินทางของลูกคากรีนบัสและลูกคาของ
รถโดยสารบริษัทอื่น 2) กระบวนการสรางแบรนด “กรีนบัส” 3) ปญหาของการสราง แบรนด “กรีนบัส”
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วิธีการวิจัย
งานวิจยั เรือ่ ง กระบวนการสรางแบรนดของ บริษทั ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด เปนงานวิจยั เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ โดยในเชิงปริมาณใชเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม เพือ่ ใหทราบลักษณะทาง
ประชากรศาสตร พฤติกรรมการเดินทางใชรถโดยสารประจําทางของลูกคาที่เปนสมาชิกกรีนบัสและลูกคาของรถ
โดยสารบริษทั อืน่ ทีใ่ หบริการอยูใ นสถานีขนสงผูโ ดยสารจังหวัดเชียงใหม ทัง้ นีไ้ ดขอ มูลมาจากจํานวนสมาชิก (Green
Bus Member) ของรถโดยสารกรีนบัส ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 มีจาํ นวนประชากรในการศึกษาทัง้ สิน้ 177,907
คน ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการเทียบตารางขนาดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อ
มั่น 95 ความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 10 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน และเพื่อใหสัดสวนของกลุมตัวอยางมี
ความใกลเคียงกัน ผูวิจัยจึงเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางเปน 128 คน โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ
กลุมลูกคาสมาชิกกรีนบัส จํานวน 64 คนและกลุมลูกคาของรถโดยสารบริษัทอื่น เชน ลูกคาของรถโดยสารบริษัท
นครชัยแอร และบริษัทสมบัติทัวร จํานวน 64 คน
สวนการวิจยั เชิงคุณภาพใชการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ลูกคารถโดยสารกรีนบัสและลูกคา
ของรถโดยสารบริษัทอื่น จํานวน 12 คน เพื่อศึกษาปจจัยที่ใชในการเลือกซื้อ การรับรูแบรนด ความคาดหวังที่มี
ตอรถโดยสารและการประเมินแนวคิดแบรนด (Brand Concept) และการสัมภาษณเชิงลึก (In - Depth Interview)
ผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของกับการสรางแบรนดของบริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด จํานวน 6 คนไดแก
ผูบริหาร ผูจัดการนโยบายและกลยุทธ ผูจัดการ ฝายการตลาด ผูจัดการสวนงานทรัพยากรมนุษย และนักออกแบบ
ผลการวิจัย
จากการศึกษาลักษณะทั่วไป รวมถึงพฤติกรรมการเดินทางของลูกคารถโดยสารกรีนบัสและลูกคาของ
รถโดยสารบริษัทอื่น จํานวน 128 คนโดยใชแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 21- 60 ป
เปนนักศึกษาและผูป ระกอบธุรกิจสวนตัว มีภมู ลิ าํ เนาอยูใ นจังหวัดเชียงใหม มักเดินทางในพืน้ ทีเ่ ขตจังหวัดภาคเหนือ
และกรุงเทพฯ แตละครั้งหางกันเกิน 3 เดือน
จากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ผูว จิ ยั ไดกาํ หนดคุณสมบัตขิ องผูร ว มสนทนา จํานวน 12 คน
ประกอบดวยลูกคากรีนบัส จํานวน 6 คน และลูกคาของรถโดยสารบริษทั อืน่ เชน บริษทั นครชัยแอร บริษทั สมบัตทิ วั ร
จํานวน 6 คน ซึง่ ผลการศึกษาพบวา กลุม ผูร ว มสนทนาสวนใหญมกั เดินทางในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภาคเหนือและกรุงเทพดวย
รถโดยสารประจําทาง มักซือ้ บัตรโดยสารทีจ่ ดุ จําหนายบัตรโดยสารทีส่ ถานีขนสงผูโ ดยสารจังหวัดเชียงใหม และตัดสิน
ใจใชบริการรถโดยสารเนื่องจากมีความสะดวกสบายไมตองขับรถเอง และจากการสัมภาษณเชิงลึก (In - Depth
Interview) ผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของกับการสรางแบรนดของบริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด จํานวน 6
คน พบวา กรีนบัสมีกระบวนการสรางแบรนด 5 ขั้นตอน คือ 1) การวางตําแหนงตราสินคา (Brand Positioning) 2)
การกําหนดบุคลิกภาพตราสินคา (Brand Personality) 3) การสรางการรับรูตราสินคา (Brand Awareness) 4)
การสรางความชอบที่มากกวาแบรนดอื่น (Brand Preference) และ 5) การสรางความจงรักภักดี (Brand Loyalty)
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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1. การวางตําแหนงตราสินคา (Brand Positioning) บริษัทฯ วางตําแหนงตราสินคาไดสอดคลองกับ
วิสัยทัศนองคกร คือ “การมุงเปนองคกรแหงความเปนเลิศดานการขนสงทางถนนที่ครบวงจร สะทอนความเปนผูให
บริการรถโดยสารประจําทางที่ใหบริการครอบคลุมทั้งในและตางประเทศ” ทั้งนี้ไดกําหนดเปนแนวความคิด (Brand
Concept) ที่มีองคประกอบของการวางตําแหนงตราสินคาที่ประกอบดวยการระบุกลุมเปาหมาย กรอบอางอิง
จุดสรางความแตกตางและเหตุผลที่ทําใหเชื่อ ดังขอความตอไปนี้
กลุม เปาหมาย: สําหรับนักเรียน นักศึกษา คนทํางาน ทีก่ ารเดินทาง คือ สวนหนึง่ ในการแสวงหาความสําเร็จ
ในชีวิต และชื่นชอบการขนสงสาธารณะ กรอบอางอิง: กรีนบัสเปนผูใหบริการรถโดยสารประจําทางสาธารณะ
ทางถนน จุดสรางความแตกตาง: บริการขนสงผูโดยสารจากสถานีตนทาง ไปสูสถานีปลายทางดวยมาตรฐาน
ที่รับประกันความสะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา เหตุผลที่ทําใหเชื่อ: ระบบเทคโนโลยีการขนสงที่มีประสิทธิภาพ
การบริการที่ไดมาตรฐานเพื่อชวยใหการดําเนินธุรกิจจากการขนสงเปนเรื่องงาย และปลอดภัย
กลุม ลูกคากรีนบัส มองวา กรีนบัสยังไมสามารถใหบริการไดขอ ความดังกลาว ทัง้ นีห้ ากกรีนบัสเรงปรับปรุง
พัฒนางานบริการใหมีมาตรฐานเดียวกัน แนวความคิดดังกลาวก็สามารถเปนไปไดในอนาคตอันใกล ในขณะที่กลุม
ลูกคาของรถโดยสารบริษทั อืน่ มองวาแนวคิดดังกลาวมีความใกลเคียงกับบริการของรถโดยสารของบริษทั นครชัยแอร
และบริษัทสมบัติทัวร เนื่องจากปจจุบันทั้ง 2 บริษัทนี้สามารถใหบริการไดอยางมีมาตรฐานในระดับดีเยี่ยม
2. การกําหนดบุคลิกภาพตราสินคา (Brand Personality) บริษทั ฯ กําหนดบุคลิกภาพตราสินคา “กรีนบัส”
ใหเปนธุรกิจทีม่ คี วามนาเชือ่ ถือ แสวงหาความสําเร็จ มีความเปนมิตร และเอาใจใสผอู นื่ ซึง่ สอดคลองกับมุมมองของ
ผูรวมกลุมสนทนาที่มองวารถโดยสารกรีนบัสนั้นเปรียบเสมือนบุคคลที่มีบุคลิกที่เรียบงาย สบายๆ รักอิสระ และ
เปนกันเอง ทั้งนี้กรีนบัสยังไดกําหนดเอกลักษณดานภาพ ดานเสียง และดานคานิยมองคกร ซึ่งประกอบดวย 1)
การสรางเอกลักษณดานภาพ กรีนบัสไดจัดทําคูมือระบบอัตลักษณองคกร (Green Bus Corporate Identity)
เพื่อเปนคูมือมาตรฐานดานการสื่อสารใหไปในทิศทางเดียวกันซึ่งประกอบดวย ชื่อ กรีนบัสมาจากชื่อรถเมลเขียว
ทีเ่ รียกตามสีของตัวรถโดยสารในสมัยกอน ตราสัญลักษณ เปนอักษรประดิษฐ คําวา Green Bus สโลแกนคือ กรีนบัส
ใสใจทุกการเดินทาง การใชสี เนนสีเขียว รอยละ 70 และสีเทา รอยละ 30 รูปแบบตัวอักษรใช Font PSLxKittithada
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาพกราฟฟก เปนภาพสีเขียวแกไลเฉดไปยังสีเขียวออน และสีขาวซึ่งไดนําไปใชกับ
การออกแบบชิน้ งานตางๆเชน ภาพพืน้ หลัง Powerpoint เอกสารสํานักงาน รถตู รถโดยสาร จุดจําหนายบัตรโดยสาร
และและยูนิฟอรมพนักงาน 2) การสรางเอกลักษณดานเสียง (Voice) กําหนดใหอารมณและโทนเสียงเปนเสียง
ที่ชัดเจน นาฟง นาเชื่อถืออบอุน และการสรางเอกลักษณดานคานิยมองคกร (Core Value)
3. การสรางการรับรูแบรนด (Brand Awareness) กรีนบัสเนนสรางการรับรูแบรนดในขั้นตอนการสราง
การจดจําตราสินคา (Recognition) ผานการสื่อสารภายในองคกรและการสื่อสารภายนอกองคกรในลักษณะ
การประชาสัมพันธและการสงเสริมการขาย ตัวอยางเชน การจัดแถลงขาวเปดเสนทางใหมรอบสือ่ มวลชน (Press Tour)
การสงขาวสารประชาสัมพันธ การใหเยีย่ มชมสถานประกอบการ รวมถึงการสรางเอกลักษณของจุดขายบัตรโดยสาร
ยูนิฟอรมพนักงาน รถโดยสาร เว็บไซตองคกร และสื่อประชาสัมพันธอื่นๆ ณ จุดขาย ซึ่งกลุมลูกคากรีนบัสและลูกคา
ของรถโดยสารบริษัทอื่นรับรูตราสัญลักษณของกรีนบัสและรับทราบขาวสารที่เกี่ยวกับตารางเวลาเที่ยวรถจาก
สื่อประชาสัมพันธ ณ จุดขายมากที่สุด
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4. การสรางความชอบที่มากกวา (Brand Preference) บริษัทฯ สรางความชอบในตราสินคา “กรีนบัส”
ดวยการสรางความสะดวกสบายเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมนักศึกษาและคนทํางาน เชน การติดตั้ง
จอโทรทัศน (TV on Demand) สําหรับดูหนัง ฟงเพลง เลมเกมสไดตลอดการเดินทาง ซึ่งผูโดยสารมีความเห็นวานอก
จากความตองการบริการพื้นฐานแลวยังตองการใหพัฒนาบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคารายบุคคล
5. การสรางความจงรักภักดี (Brand Loyalty) บริษัทฯ สรางความจงรักภักดีโดยการรักษาฐานลูกคาที่
เดินทางเปนประจําดวยการใชหลักการการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) ขณะที่กลุมตัวอยางมีความเห็นวาสาเหตุที่
ทําใหกลับมาใชบริการกรีนบัสซํ้าอีกนั้น เนื่องจากกรีนบัสมีเสนทางตรงกับความตองการของกลุมตัวอยางมากที่สุด
เทานั้น
สวนปญหาของการสรางแบรนดกรีนบัส คือ องคกรอยูใ นระหวางการปรับเปลีย่ นโครงสรางการบริหารจัดการ
จึงสงผลตอทิศทางการสรางแบรนดลาชากวากําหนด การเปนธุรกิจที่อยูภายใตการควบคุมของกรมการขนสงทาง
บก ทําใหการสื่อสารการตลาดนั้นทําไดอยางมีขอจํากัด และในมุมมองกลุมตัวอยางมองวากรีนบัสควรเรงปรับปรุง
ดานการบริการใหมีมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งขอเสนอแนะของการสรางแบรนด คือ การสื่อสารแบรนดนั้นควรมีการ
ติดตามผลการรับรูข องผูบ ริโภคอยางตอเนือ่ ง สมํา่ เสมอ อีกทัง้ การสรางแบรนดยงั เปนเรือ่ งใหมสาํ หรับผูป ระกอบการ
ดานการขนสง ดังนั้นหนวยงานภาครัฐควรใหการสนับสนุนดานงบประมาณการฝกอบรมเกี่ยวกับการสรางแบรนด
เพื่อสรางความไดเปรียบอยางยั่งยืนใหกับผูประกอบการภาคขนสงตอไป
อภิปรายผล
การสรางแบรนด “กรีนบัส” ของบริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด กิจกรรมที่เกี่ยวของกับขั้นตอนตางๆ
ในกระบวนการสรางแบรนดทั้ง 5 ขั้นตอนของ วิทยา ดํารงเกียรติศักดิ์ (2552) ที่กลาวถึงขั้นตอนของการสรางแบรนด
วาควรเริม่ จากการวางตําแหนงตราสินคา (Brand Positioning) การกําหนดบุคลิกภาพตราสินคา (Brand Personality)
การสรางการรับรูตราสินคา (Brand Awareness) การสรางความชอบที่มากกวา (Brand pPreference) การสราง
ความจงรักภักดี (Brand Loyalty) ในขณะที่วิทวัส ชัยปาณี แหงบริษัท Creative Juice G1 จํากัด ที่ไดนําเสนอ
กระบวนการสรางแบรนดในธุรกิจ SME แบบ 4 มิติ (4 D - Branding Process) ไดแก 1) มิติดานตลาด ดานลูกคา
ดานองคกรและดานตราสินคาทั้งของตนเองและของคูแขง 2) Disruption คือ การคนหา Brand Idea ที่โดดเดน
ไมอยูใ นกฎเกณฑเดิมๆ 3) Disparity คือ การกระจายขาวสารของ Brand ไปสูผ บู ริโภค และ 4) Determine การวัดผล
การรับรู (Awareness) (วิทวัส ชัยปาณี, 2544, 46) และการศึกษาเรื่องการสรางแบรนดในธุรกิจประเภทบริการ
โทรคมนาคมของคงขวัญ แกวศรี (2554, 1) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการสรางแบรนด CAT CDMA ของบริษัท กสท.
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ที่มีกระบวนการอยู 3 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะหสถานการณทั่วไปของแบรนด 2)
สรางแบรนด และ 3) การออกแบบแบรนด
ทั้งนี้ในขั้นตอนการวางตําแหนงตราสินคาของกรีนบัส (Brand Positioning) ของกรีนบัส นั้นมีการกําหนด
สวนประกอบของการวางตําแหนงตราสินคาที่สอดคลองกับ Kotler (2000, 278 อางถึงใน จิระเสกข ตรีเมธสุนทร,
2549) กลาวคือ มีการระบุถึงผูบริโภคเปาหมาย การระบุกรอบอางอิง การระบุจุดที่สรางความแตกตางและ
มีการระบุเหตุผลที่ทําใหเชื่อ ยกตัวอยางเชน กลุมเปาหมาย: สําหรับนักเรียน นักศึกษา คนทํางาน ที่การเดินทางคือ
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สวนหนึง่ ในการแสวงหาความสําเร็จในชีวติ และชืน่ ชอบการขนสงสาธารณะ กรอบอางอิง: กรีนบัสเปนผูใ หบริการรถ
โดยสารประจําทางสาธารณะทางถนน จุดสรางความแตกตาง: ที่ใหบริการขนสงผูโดยสารจากสถานีตนทาง
ไปสูส ถานีปลายทางดวยมาตรฐานทีร่ บั ประกันความสะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา เหตุผลทีท่ าํ ใหเชือ่ : ระบบเทคโนโลยี
การขนสงที่มีประสิทธิภาพ การบริการที่ไดมาตรฐานเพื่อชวยใหการดําเนินธุรกิจจากการขนสงเปนเรื่องงาย และ
ปลอดภัย กําหนดบุคลิกภาพตราสินคา (Brand Personality) โดยไดกําหนดบุคลิกภาพตราสินคาจากมิติทางดาน
บุคลิกของแบรนด (Dimention of Brand Personality) ของ Aaker (1996, 68 อางถึงใน ศรีกญ
ั ญา มงคลศิร,ิ 2547, 92)
ไดแก การเปนธุรกิจทีม่ คี วามนาเชือ่ ถือ แสวงหาความสําเร็จ มีความเปนมิตร และเอาใสใจผูอ นื่ ซึง่ ยังรวมถึงการสราง
เอกลักษณดานภาพ เชน ชื่อ มีการเปลี่ยนจากเมลเขียวเปน กรีนบัส สอดคลองกับศรีกัญญา มงคลศิริ (2547, 110)
ที่กลาววา วิธีการตั้งชื่อของกรีนบัส เปนการตั้งเพื่ออธิบายลักษณะของสินคา (Generic or Descriptive Name)
เปนชือ่ ทีต่ งั้ ชือ่ สินคาตามลักษณะของการใหบริการแมวา จะมีการเปลีย่ นชือ่ ใหดทู นั สมัยขึน้ แลวยังคงสะทอนถึงธุรกิจ
หลักที่เกี่ยวเนื่องกับรถโดยสาร อีกทั้งยังเนนการใชสีเขียว เพื่อสรางการรับรูและจดจําแบรนดผานชุดยูนิฟอรม
จุดขายบัตรโดยสาร และรถโดยสาร เชนเดียวกับงานวิจัยของปรารถนา ภารัตนวงศ (2548, 72) ที่ศึกษาเรื่องกลยุทธ
การสื่อสารตราสินคาของบริษัท ทรู คอรปเอรเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีการใชสีแดงเปนสีหลัก เพื่อใชสื่อสารดานการ
ตลาดไปยังกลุมลุกคาเปาหมาย
การสรางการรับรูต ราสินคา (Brand Awareness) กรีนบัสเนนการสรางการรับรูต ราสินคาผานการทําโปรโมชัน่
กระตุนการขาย และการประชาสัมพันธ โดยใชสื่อที่มีอยูในองคกรหรือสื่อที่สัมผัสกับลูกคา (Contact Point) เชน
สื่อบุคคล เชน พนักงานขาย พนักงานขับรถ พนักงานตอนรับบนรถโดยสาร รวมถึงการออกแบบจุดจําหนายบัตร
โดยสารใหมควบคูกับการทํากิจกรรมตางๆ เชนเดียวกับการสรางการรับรูของแบรนดไปรษณียไทยของสุวิมล
สุทธิพงศ (2549, 29 ) ที่ใชสื่อบุคคลที่เปนบุรุษไปรษณีย และพนักงานหนาเคานเตอร ผสมผสานกับการสื่อสารผาน
สื่อมวลชนเพื่อสรางการรับรู จดจํา และรักษาไวซึ่งความจงรักภักดีในแบรนดไปรษณียไทย
การสรางความชอบที่มากกวา (Brand Preference) เนนการสรางความสะดวกสบายเพื่อตอบสนองกลุม
เปาหมายที่สวนใหญเปนนักศึกษา การสรางมาตรฐานดานงานบริการและความปลอดภัย การรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐเพื่อเปนตนแบบดานการเปนผูใหบริการดานการขนสงสาธารณะที่เปนที่ยอมรับอยางแพรหลาย อีกทั้งยังมี
แผนโครงการเพื่อสรางความชอบที่มากกวาอยางเต็มรูปแบบในป พ.ศ. 2556 โดยเนนประเด็นเพื่อตอกยํ้าตามการ
วางตําแหนงตราสินคาเรื่องการบริการรถโดยสารที่ไดมาตรฐานที่ครอบคลุมและครบวงจรสอดคลองกับวิทยา
ดํารงเกียรติศกั ดิ์ (2552) ทีก่ ลาววา การเกิดความชอบมากกวาจากการใชสนิ คาและบริการนัน้ สามารถทําไดโดยการ
สรางสีสันใหม รสชาติใหม การทําโปรโมชั่น การคนหานวัตกรรมใหมๆ ใหลูกคาตื่นเตนและติดตามอยูเสมอ
การสรางความจงรักภักดี (Brand Loyalty) เนนวิธีการสรางความจงรักภักดีดวยการปฏิบัติตอลูกคาอยาง
ถูกตอง การใกลชิดลูกคาและการตรวจสอบระดับความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งสอดคลองกับกิตติ สิริพัลลพ (2542,
33) ทีก่ ลาววา ลูกคาจะภักดีตอ สินคาก็ตอ เมือ่ สินคายีห่ อ นัน้ ภักดีกบั ลูกคาดวย ดังนัน้ ผูข ายตองผลิตสินคาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ไมหลอกลวงผูบริโภค สินคาหรือบริการทุกประเภทที่ผูขายเสนอขายตอตลาดตองมีคุณภาพอยางนอยอยูในระดับ
“มาตรฐาน” ซึ่งเปนเหตุผลใหลูกคาไมเปลี่ยนใจไปใชสินคาหรือบริการของคูแขงขัน แตถาลูกคามีประสบการณ
ที่ไมดีตอสินคาหรือบริการ ควรใชการใกลชิดกับลูกคาใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได
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สรุป
การสรางแบรนด “กรีนบัส” ของบริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด ไดดําเนินกระบวนการสรางแบรนด
อยางครบถวนใน 5 ขั้นตอน ทั้งนี้การสรางแบรนด “กรีนบัส” ยังคงมีปญหาดานทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององคกร
ทีม่ ผี ลตอภาพรวมของแบรนด รวมถึงการเปนธุรกิจทีอ่ ยูภ ายใตการควบคุมของกรมการขนสงทางบก ทําใหการสือ่ สาร
การตลาดมีขอจํากัด และขาดการสนับสนุนดานงบประมาณการฝกอบรมจากหนวยงานภาครัฐ
อยางไรก็ตาม การเริ่มตนสรางแบรนดถือไดวาเปนความมุงมั่นตั้งใจที่ดีของผูประกอบการ ทั้งนี้ การสราง
แบรนดไมใชเรือ่ งทีท่ าํ แลวเสร็จ หากแตเปนเรือ่ งทีต่ อ งทําอยางตอเนือ่ ง ใชเวลา ตองติดตามประเมินผลจากลูกคาและ
ผูรับบริการอยางตอเนื่อง สิ่งสําคัญมากที่สุด พนักงานทุกระดับ คือ ทูตที่สําคัญยิ่งขององคกรตองมีการฝกอบรมให
เขาใจ เรื่องแบรนดอยางดีและถองแท และตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายทั้งผูบริหาร นักการตลาด ผูประกอบ
การดานการขนสง กรมการขนสงทางบก เพื่อผลักดันใหเกิดความเขมแข็งใหกับธุรกิจภาคการขนสงใหแขงขันในเวที
อาเซียนไดอยางยั่งยืนตอไป
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