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บทคัดยอ
  งานวิจยัเร่ือง กระบวนการสรางแบรนดของบรษิทั ชยัพัฒนาขนสงเชยีงใหม จาํกัด หรอื กรนีบสั  มวัีตถุประสงค
เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการเดินทางของลูกคารถโดยสารกรีนบสัและลูกคาของรถโดยสารบริษทัอืน่  กระบวนการสรางแบรนด
กรีนบสัและปญหาในการสรางแบรนด โดยเก็บขอมลูจากแบบสอบถาม การสนทนากลุมและการสัมภาษณเจาะลึก       
ผลการวิจัยพบวา ลูกคากรีนบัสและลูกคาของรถโดยสารบริษัทอื่น  สวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 21- 60 ป 
เปนนักศึกษาและผูประกอบธุรกิจสวนตัว  มภูีมลิาํเนาอยูใน จ.เชยีงใหม มกัเดินทางในพ้ืนท่ีเขตจังหวัดภาคเหนือและ
กรุงเทพฯ  สวนกระบวนการสรางแบรนดกรีนบสั พบวา สรางแบรนดดวยกิจกรรมตางๆ ดงัข้ันตอนตอไปนี ้ 1) การวาง
ตําแหนงตราสินคา  2) การกําหนดเอกลักษณ 3) การสรางการรับรูแบรนด 4) การสรางความชอบ และ 5)                                 
การสรางความภักดีตอตราสินคา สวนปญหาของการสรางแบรนดกรีนบสั คอื  การเปนธุรกิจทีอ่ยูภายใตการควบคุมของ
กรมการขนสงทางบก ทําใหการส่ือสารการตลาดน้ันทําไดอยางมีขอจํากัด 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.
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  Brand building, Green Bus , Transportation

บทนํา
          ในปจจุบัน ไมวาองคกรภาครัฐหรือเอกชน ตางต่ืนตัวและใหความสําคัญกับการเปดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปลายป พ.ศ. 2558  ทั้งน้ียังเปนความหวังใหมของผูประกอบการไทยท้ังรายเล็กและรายใหญที่จะ
เขาไปบุกตลาดขายสินคาใหกับคน 10 ชาติสมาชิกอาเซียนท่ีมีประชากรรวมกันมากกวา 600 ลานคน แตสิ่งสําคัญ  
ที่ผูประกอบการไทยไมควรมองขาม คือ ความพรอมของสินคาและบริการท่ีจะตองแขงกับคูแขงในสนามอาเซียน         
ที่ไมใชแคภายในประเทศอีกตอไป  ดังน้ัน ถาผูประกอบการรายใดท่ีมีแบรนดที่แข็งแกรงและม่ันคงก็ถือวามีความได
เปรียบ เพราะการมีแบรนดนั้นเสมือนมีการสรางภูมิคุนกันใหกับสินคาและบริการของตนเอง เมื่อยามที่ตองออกไป
เผชิญโลกกวาง (จิรพรรณ อัญญะโพธ์ิ วุฒิกร สินธุวาทิน นาราตา ปญญาวงศ พยุงศักด์ิ วิริยะบัณฑิตกุล และ        
ขนิษฐา อดิศรมงคล, 2556, 40)
  เชนเดียวกับธรุกจิภาคการขนสงดวยรถโดยสารสาธารณะ ซึง่แมวาจะเปนธุรกจิทีไ่ดรบัการสมัปทานเสนทาง 
แตตองมีความจําเปนในการสรางแบรนดเพ่ือสรางความม่ันใจในบริการสาธารณะใหกับผูโดยสาร ทั้งน้ีบริษัท               
ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด ผูใหบริการรถโดยสารประจําทางเพียงรายเดียวท่ีให บริการในเสนทาง 8 จังหวัด    
ภาคเหนือมายาวนานกวา 50 ป ที่คนเดินทางรูจักวา “รถเมลเขียว” ซึ่งเดิมทีเคยใหบริการแบบงายๆไรมาตรฐาน และ 
ดวยความต้ังใจของผูบริหารรุนท่ี 2 ที่อยากจะเปล่ียนขาวราดแกงขางถนน เปนอาหารในหางชื่อดัง จึงเรงปรับปรุง
บริการและเปล่ียนช่ือแบรนดจาก “เมลเขียว” เปน “กรีนบัส” เพ่ือสรางจุดยืนและเอกลักษณในงานบริการรถโดยสาร
ประจําทาง  และยกระดับคุณภาพงานบริการเพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูโดยสาร 
  ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษากระบวนการสรางแบรนด  “กรีนบัส”  ของบริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด 
รวมทั้งปญหาดานการสรางแบรนด  เพ่ือขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอผูประกอบการรถโดยสารราย
อื่น ทั้งน้ีเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับธุรกิจภาคการขนสงตอไป

วัตถุประสงค
  การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ลกัษณะท่ัวไป พฤติกรรมการเดินทางของลูกคากรีนบัสและลูกคาของ
รถโดยสารบริษัทอื่น  2) กระบวนการสรางแบรนด “กรีนบัส”  3) ปญหาของการสราง แบรนด “กรีนบัส”
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วิธีการวิจัย   
  งานวิจยัเร่ือง กระบวนการสรางแบรนดของ บรษิทั ชยัพัฒนาขนสงเชียงใหม จาํกัด เปนงานวิจยัเชิงปรมิาณ
และเชิงคุณภาพ โดยในเชิงปรมิาณใชเคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมขอมลู คอื แบบสอบถาม เพ่ือใหทราบลักษณะทาง
ประชากรศาสตร พฤติกรรมการเดินทางใชรถโดยสารประจําทางของลูกคาท่ีเปนสมาชิกกรีนบัสและลูกคาของรถ
โดยสารบริษทัอืน่ท่ีใหบรกิารอยูในสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม  ทัง้น้ีไดขอมลูมาจากจํานวนสมาชิก (Green 
Bus Member) ของรถโดยสารกรีนบสั ณ วันท่ี 15 สงิหาคม พ.ศ. 2555 มจีาํนวนประชากรในการศึกษาท้ังส้ิน 177,907 
คน  ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการเทียบตารางขนาดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อ
มั่น 95 ความคลาดเคล่ือนไมเกินรอยละ 10  ไดกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน และเพ่ือใหสัดสวนของกลุมตัวอยางมี
ความใกลเคียงกัน ผูวิจัยจึงเพ่ิมจํานวนกลุมตัวอยางเปน 128 คน โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ                  
กลุมลูกคาสมาชิกกรีนบัส จํานวน 64 คนและกลุมลูกคาของรถโดยสารบริษัทอื่น เชน ลูกคาของรถโดยสารบริษัท   
นครชัยแอร และบริษัทสมบัติทัวร จํานวน 64 คน  
  สวนการวิจยัเชงิคณุภาพใชการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ลกูคารถโดยสารกรีนบัสและลกูคา
ของรถโดยสารบริษัทอื่น จํานวน 12 คน เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีใชในการเลือกซื้อ การรับรูแบรนด  ความคาดหวังท่ีมี         
ตอรถโดยสารและการประเมินแนวคิดแบรนด (Brand Concept) และการสัมภาษณเชิงลึก (In - Depth Interview) 
ผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของกับการสรางแบรนดของบริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด  จํานวน 6 คนไดแก        
ผูบริหาร ผูจัดการนโยบายและกลยุทธ ผูจัดการ   ฝายการตลาด ผูจัดการสวนงานทรัพยากรมนุษย และนักออกแบบ

ผลการวิจัย
  จากการศึกษาลักษณะท่ัวไป รวมถึงพฤติกรรมการเดินทางของลูกคารถโดยสารกรีนบัสและลูกคาของ          
รถโดยสารบริษัทอื่น จํานวน 128 คนโดยใชแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 21- 60 ป     
เปนนักศึกษาและผูประกอบธุรกิจสวนตัว  มภูีมลิาํเนาอยูในจงัหวัดเชียงใหม มกัเดินทางในพ้ืนท่ีเขตจังหวัดภาคเหนือ
และกรุงเทพฯ แตละคร้ังหางกันเกิน 3 เดือน 
  จากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ผูวิจยัไดกําหนดคุณสมบตัขิองผูรวมสนทนา จาํนวน 12 คน  
ประกอบดวยลูกคากรีนบสั จาํนวน 6 คน และลูกคาของรถโดยสารบริษทัอืน่ เชน บริษทันครชัยแอร บริษทั สมบตัทิวัร 
จาํนวน 6 คน ซึง่ผลการศึกษาพบวา กลุมผูรวมสนทนาสวนใหญมกัเดินทางในพ้ืนท่ีจงัหวัดภาคเหนือและกรุงเทพดวย
รถโดยสารประจาํทาง มกัซือ้บตัรโดยสารทีจ่ดุจาํหนายบัตรโดยสารทีส่ถานีขนสงผูโดยสารจงัหวัดเชยีงใหม และตดัสนิ
ใจใชบริการรถโดยสารเน่ืองจากมีความสะดวกสบายไมตองขับรถเอง และจากการสัมภาษณเชิงลึก (In - Depth    
Interview) ผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของกับการสรางแบรนดของบริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด  จํานวน 6 
คน พบวา กรีนบัสมีกระบวนการสรางแบรนด  5 ขั้นตอน คือ 1) การวางตําแหนงตราสินคา (Brand Positioning) 2) 
การกําหนดบุคลิกภาพตราสินคา (Brand Personality)  3)  การสรางการรับรูตราสินคา (Brand Awareness) 4)      
การสรางความชอบท่ีมากกวาแบรนดอื่น (Brand Preference)  และ 5) การสรางความจงรักภักดี (Brand Loyalty) 
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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  1. การวางตําแหนงตราสินคา (Brand Positioning) บริษัทฯ  วางตําแหนงตราสินคาไดสอดคลองกับ         
วิสัยทัศนองคกร คือ “การมุงเปนองคกรแหงความเปนเลิศดานการขนสงทางถนนท่ีครบวงจร สะทอนความเปนผูให
บริการรถโดยสารประจําทางท่ีใหบริการครอบคลุมทั้งในและตางประเทศ” ทั้งน้ีไดกําหนดเปนแนวความคิด (Brand 
Concept) ที่มีองคประกอบของการวางตําแหนงตราสินคาท่ีประกอบดวยการระบุกลุมเปาหมาย กรอบอางอิง             
จุดสรางความแตกตางและเหตุผลที่ทําใหเชื่อ ดังขอความตอไปนี้
   กลุมเปาหมาย: สาํหรับนกัเรียน นกัศึกษา คนทํางาน ทีก่ารเดินทาง คอื สวนหน่ึงในการแสวงหาความสําเร็จ
ในชีวิต และชื่นชอบการขนสงสาธารณะ กรอบอางอิง: กรีนบัสเปนผูใหบริการรถโดยสารประจําทางสาธารณะ            
ทางถนน จุดสรางความแตกตาง: บริการขนสงผูโดยสารจากสถานีตนทาง ไปสูสถานีปลายทางดวยมาตรฐาน                
ที่รับประกันความสะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา  เหตุผลที่ทําใหเชื่อ: ระบบเทคโนโลยีการขนสงที่มีประสิทธิภาพ              
การบริการท่ีไดมาตรฐานเพ่ือชวยใหการดําเนินธุรกิจจากการขนสงเปนเร่ืองงาย และปลอดภัย
   กลุมลกูคากรีนบสั มองวา กรีนบสัยังไมสามารถใหบรกิารไดขอความดังกลาว ทัง้น้ีหากกรีนบัสเรงปรบัปรงุ 
พัฒนางานบริการใหมีมาตรฐานเดียวกัน แนวความคิดดังกลาวก็สามารถเปนไปไดในอนาคตอันใกล  ในขณะท่ีกลุม
ลกูคาของรถโดยสารบรษิทัอ่ืนมองวาแนวคิดดงักลาวมคีวามใกลเคียงกับบรกิารของรถโดยสารของบรษิทันครชยัแอร
และบริษัทสมบัติทัวร เน่ืองจากปจจุบันท้ัง 2 บริษัทน้ีสามารถใหบริการไดอยางมีมาตรฐานในระดับดีเย่ียม
  2.  การกําหนดบคุลิกภาพตราสนิคา (Brand Personality) บรษิทัฯ กําหนดบุคลิกภาพตราสินคา “กรีนบสั” 
ใหเปนธุรกิจทีม่คีวามนาเช่ือถือ แสวงหาความสําเร็จ มคีวามเปนมติร และเอาใจใสผูอืน่  ซึง่สอดคลองกับมมุมองของ
ผูรวมกลุมสนทนาท่ีมองวารถโดยสารกรีนบัสนั้นเปรียบเสมือนบุคคลท่ีมีบุคลิกท่ีเรียบงาย สบายๆ รักอิสระ และ        
เปนกันเอง  ทั้งน้ีกรีนบัสยังไดกําหนดเอกลักษณดานภาพ ดานเสียง และดานคานิยมองคกร ซึ่งประกอบดวย 1)       
การสรางเอกลักษณดานภาพ  กรีนบัสไดจัดทําคูมือระบบอัตลักษณองคกร (Green Bus Corporate Identity)            
เพ่ือเปนคูมือมาตรฐานดานการส่ือสารใหไปในทิศทางเดียวกันซึ่งประกอบดวย   ชื่อ กรีนบัสมาจากชื่อรถเมลเขียว    
ทีเ่รียกตามสีของตวัรถโดยสารในสมัยกอน  ตราสญัลักษณ เปนอกัษรประดษิฐ คาํวา Green Bus  สโลแกนคือ   กรีนบสั 
ใสใจทกุการเดินทาง  การใชส ีเนนสเีขียว รอยละ 70 และสีเทา รอยละ 30 รปูแบบตวัอกัษรใช  Font PSLxKittithada       
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ภาพกราฟฟก เปนภาพสีเขียวแกไลเฉดไปยังสีเขียวออน และสีขาวซ่ึงไดนําไปใชกับ
การออกแบบชิน้งานตางๆเชน ภาพพ้ืนหลงั Powerpoint  เอกสารสํานักงาน รถตู  รถโดยสาร  จดุจาํหนายบัตรโดยสาร 
และและยูนิฟอรมพนักงาน 2) การสรางเอกลักษณดานเสียง (Voice) กําหนดใหอารมณและโทนเสียงเปนเสียง             
ที่ชัดเจน นาฟง  นาเช่ือถืออบอุน และการสรางเอกลักษณดานคานิยมองคกร (Core Value) 
  3. การสรางการรับรูแบรนด (Brand Awareness) กรีนบัสเนนสรางการรับรูแบรนดในข้ันตอนการสราง
การจดจําตราสินคา (Recognition) ผานการส่ือสารภายในองคกรและการส่ือสารภายนอกองคกรในลักษณะ               
การประชาสัมพนัธและการสงเสริมการขาย ตวัอยางเชน การจัดแถลงขาวเปดเสนทางใหมรอบสือ่มวลชน (Press Tour) 
การสงขาวสารประชาสมัพนัธ การใหเยีย่มชมสถานประกอบการ รวมถงึการสรางเอกลกัษณของจดุขายบตัรโดยสาร 
ยูนิฟอรมพนักงาน รถโดยสาร เว็บไซตองคกร และส่ือประชาสัมพันธอื่นๆ ณ จุดขาย  ซึ่งกลุมลูกคากรีนบัสและลูกคา
ของรถโดยสารบริษัทอ่ืนรับรูตราสัญลักษณของกรีนบัสและรับทราบขาวสารท่ีเก่ียวกับตารางเวลาเท่ียวรถจาก              
สื่อประชาสัมพันธ ณ จุดขายมากท่ีสุด
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  4. การสรางความชอบที่มากกวา (Brand Preference) บริษัทฯ สรางความชอบในตราสินคา “กรีนบัส” 
ดวยการสรางความสะดวกสบายเพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมนักศึกษาและคนทํางาน เชน การติดตั้ง             
จอโทรทัศน (TV on Demand) สําหรับดูหนัง ฟงเพลง เลมเกมสไดตลอดการเดินทาง ซึ่งผูโดยสารมีความเห็นวานอก
จากความตองการบริการพ้ืนฐานแลวยังตองการใหพัฒนาบริการท่ีตอบสนองความตองการของลูกคารายบุคคล 
  5. การสรางความจงรักภักดี (Brand Loyalty) บริษัทฯ สรางความจงรักภักดีโดยการรักษาฐานลูกคาท่ี
เดินทางเปนประจําดวยการใชหลักการการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) ขณะท่ีกลุมตัวอยางมีความเห็นวาสาเหตุที่
ทําใหกลับมาใชบริการกรีนบัสซํ้าอีกน้ัน เน่ืองจากกรีนบัสมีเสนทางตรงกับความตองการของกลุมตัวอยางมากท่ีสุด
เทาน้ัน  
  สวนปญหาของการสรางแบรนดกรีนบสั  คอื องคกรอยูในระหวางการปรับเปล่ียนโครงสรางการบริหารจัดการ
จึงสงผลตอทิศทางการสรางแบรนดลาชากวากําหนด  การเปนธุรกิจที่อยูภายใตการควบคุมของกรมการขนสงทาง
บก ทําใหการสื่อสารการตลาดนั้นทําไดอยางมีขอจํากัด และในมุมมองกลุมตัวอยางมองวากรีนบัสควรเรงปรับปรุง
ดานการบริการใหมีมาตรฐานเดียวกัน อีกท้ังขอเสนอแนะของการสรางแบรนด คือ การส่ือสารแบรนดนั้นควรมีการ
ตดิตามผลการรบัรูของผูบรโิภคอยางตอเน่ือง สมํา่เสมอ  อกีท้ังการสรางแบรนดยังเปนเร่ืองใหมสาํหรับผูประกอบการ
ดานการขนสง ดังนั้นหนวยงานภาครัฐควรใหการสนับสนุนดานงบประมาณการฝกอบรมเกี่ยวกับการสรางแบรนด 
เพ่ือสรางความไดเปรียบอยางย่ังยืนใหกับผูประกอบการภาคขนสงตอไป

อภิปรายผล 
  การสรางแบรนด “กรีนบัส” ของบริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด กิจกรรมที่เก่ียวของกับข้ันตอนตางๆ
ในกระบวนการสรางแบรนดทั้ง 5 ขั้นตอนของ วิทยา ดํารงเกียรติศักด์ิ (2552) ที่กลาวถึงข้ันตอนของการสรางแบรนด
วาควรเร่ิมจากการวางตําแหนงตราสนิคา (Brand Positioning) การกําหนดบุคลิกภาพตราสินคา (Brand Personality) 
การสรางการรับรูตราสินคา (Brand Awareness) การสรางความชอบที่มากกวา (Brand pPreference) การสราง
ความจงรักภักดี (Brand Loyalty) ในขณะท่ีวิทวัส ชัยปาณี แหงบริษัท Creative Juice G1 จํากัด ที่ไดนําเสนอ
กระบวนการสรางแบรนดในธุรกิจ  SME  แบบ 4 มิติ (4 D - Branding Process) ไดแก  1) มิติดานตลาด ดานลูกคา 
ดานองคกรและดานตราสินคาท้ังของตนเองและของคูแขง 2) Disruption คือ การคนหา Brand Idea ที่โดดเดน         
ไมอยูในกฎเกณฑเดิมๆ 3) Disparity คอื การกระจายขาวสารของ Brand ไปสูผูบรโิภค และ 4) Determine การวัดผล
การรับรู (Awareness) (วิทวัส ชัยปาณี, 2544, 46) และการศึกษาเร่ืองการสรางแบรนดในธุรกิจประเภทบริการ
โทรคมนาคมของคงขวัญ แกวศรี (2554, 1) ที่ศึกษาเก่ียวกับการสรางแบรนด CAT CDMA ของบริษัท กสท. 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ที่มีกระบวนการอยู 3 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะหสถานการณทั่วไปของแบรนด 2) 
สรางแบรนด และ 3) การออกแบบแบรนด 
  ทั้งน้ีในขั้นตอนการวางตําแหนงตราสินคาของกรีนบัส (Brand Positioning) ของกรีนบัส นั้นมีการกําหนด
สวนประกอบของการวางตําแหนงตราสินคาท่ีสอดคลองกับ Kotler (2000, 278 อางถึงใน จิระเสกข ตรีเมธสุนทร, 
2549) กลาวคือ มีการระบุถึงผูบริโภคเปาหมาย  การระบุกรอบอางอิง การระบุจุดท่ีสรางความแตกตางและ                      
มีการระบุเหตุผลที่ทําใหเชื่อ ยกตัวอยางเชน กลุมเปาหมาย:  สําหรับนักเรียน นักศึกษา คนทํางาน ที่การเดินทางคือ
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สวนหน่ึงในการแสวงหาความสําเร็จในชวิีต และช่ืนชอบการขนสงสาธารณะ กรอบอางอิง: กรีนบสัเปนผูใหบรกิารรถ
โดยสารประจําทางสาธารณะทางถนน จุดสรางความแตกตาง: ที่ใหบริการขนสงผูโดยสารจากสถานีตนทาง                    
ไปสูสถานีปลายทางดวยมาตรฐานท่ีรบัประกันความสะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา เหตุผลทีท่าํใหเชือ่: ระบบเทคโนโลยี
การขนสงที่มีประสิทธิภาพ การบริการท่ีไดมาตรฐานเพ่ือชวยใหการดําเนินธุรกิจจากการขนสงเปนเร่ืองงาย และ
ปลอดภัย กําหนดบุคลิกภาพตราสินคา (Brand Personality) โดยไดกําหนดบุคลิกภาพตราสินคาจากมิติทางดาน
บคุลกิของแบรนด (Dimention of Brand Personality) ของ Aaker (1996, 68 อางถึงใน ศรีกัญญา  มงคลศริ,ิ 2547, 92)  
ไดแก  การเปนธุรกิจทีม่คีวามนาเช่ือถือ แสวงหาความสําเร็จ มคีวามเปนมิตร และเอาใสใจผูอืน่ ซึง่ยังรวมถึงการสราง
เอกลักษณดานภาพ เชน ชื่อ มีการเปล่ียนจากเมลเขียวเปน กรีนบัส สอดคลองกับศรีกัญญา มงคลศิริ (2547, 110) 
ที่กลาววา วิธีการต้ังชื่อของกรีนบัส เปนการต้ังเพ่ืออธิบายลักษณะของสินคา (Generic or Descriptive Name)        
เปนชือ่ทีต่ัง้ชือ่สนิคาตามลกัษณะของการใหบรกิารแมวาจะมีการเปล่ียนชือ่ใหดทูนัสมยัข้ึนแลวยังคงสะทอนถึงธุรกจิ
หลักท่ีเก่ียวเน่ืองกับรถโดยสาร  อีกท้ังยังเนนการใชสีเขียว เพ่ือสรางการรับรูและจดจําแบรนดผานชุดยูนิฟอรม             
จุดขายบัตรโดยสาร และรถโดยสาร เชนเดียวกับงานวิจัยของปรารถนา  ภารัตนวงศ (2548, 72) ที่ศึกษาเร่ืองกลยุทธ
การส่ือสารตราสินคาของบริษัท ทรู คอรปเอรเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีการใชสีแดงเปนสีหลัก เพ่ือใชสื่อสารดานการ
ตลาดไปยังกลุมลุกคาเปาหมาย
   การสรางการรับรูตราสนิคา (Brand Awareness) กรีนบสัเนนการสรางการรับรูตราสนิคาผานการทําโปรโมชัน่ 
กระตุนการขาย  และการประชาสัมพันธ โดยใชสื่อที่มีอยูในองคกรหรือสื่อที่สัมผัสกับลูกคา (Contact Point)  เชน   
สื่อบุคคล เชน พนักงานขาย พนักงานขับรถ พนักงานตอนรับบนรถโดยสาร รวมถึงการออกแบบจุดจําหนายบัตร
โดยสารใหมควบคูกับการทํากิจกรรมตางๆ เชนเดียวกับการสรางการรับรูของแบรนดไปรษณียไทยของสุวิมล              
สุทธิพงศ (2549, 29 ) ที่ใชสื่อบุคคลที่เปนบุรุษไปรษณีย และพนักงานหนาเคานเตอร ผสมผสานกับการส่ือสารผาน
สื่อมวลชนเพ่ือสรางการรับรู จดจํา และรักษาไวซึ่งความจงรักภักดีในแบรนดไปรษณียไทย 
  การสรางความชอบท่ีมากกวา (Brand Preference) เนนการสรางความสะดวกสบายเพ่ือตอบสนองกลุม
เปาหมายท่ีสวนใหญเปนนักศึกษา  การสรางมาตรฐานดานงานบริการและความปลอดภัย  การรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐเพื่อเปนตนแบบดานการเปนผูใหบริการดานการขนสงสาธารณะท่ีเปนท่ียอมรับอยางแพรหลาย อีกท้ังยังมี
แผนโครงการเพ่ือสรางความชอบท่ีมากกวาอยางเต็มรูปแบบในป พ.ศ. 2556 โดยเนนประเด็นเพ่ือตอกย้ําตามการ
วางตําแหนงตราสินคาเร่ืองการบริการรถโดยสารท่ีไดมาตรฐานท่ีครอบคลุมและครบวงจรสอดคลองกับวิทยา           
ดาํรงเกียรติศกัด์ิ (2552) ทีก่ลาววา การเกิดความชอบมากกวาจากการใชสนิคาและบริการน้ันสามารถทําไดโดยการ
สรางสีสันใหม รสชาติใหม การทําโปรโมชั่น  การคนหานวัตกรรมใหมๆ ใหลูกคาต่ืนเตนและติดตามอยูเสมอ 
  การสรางความจงรักภักดี (Brand Loyalty) เนนวิธีการสรางความจงรักภักดีดวยการปฏิบัติตอลูกคาอยาง
ถูกตอง  การใกลชิดลูกคาและการตรวจสอบระดับความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งสอดคลองกับกิตติ  สิริพัลลพ (2542, 
33) ทีก่ลาววา ลกูคาจะภักดีตอสนิคาก็ตอเมือ่สนิคาย่ีหอน้ันภักดีกับลูกคาดวย ดงัน้ัน ผูขายตองผลิตสินคาท่ีมคีณุภาพ 
ไมหลอกลวงผูบริโภค สินคาหรือบริการทุกประเภทท่ีผูขายเสนอขายตอตลาดตองมีคุณภาพอยางนอยอยูในระดับ 
“มาตรฐาน” ซึ่งเปนเหตุผลใหลูกคาไมเปล่ียนใจไปใชสินคาหรือบริการของคูแขงขัน แตถาลูกคามีประสบการณ             
ที่ไมดีตอสินคาหรือบริการ ควรใชการใกลชิดกับลูกคาใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได
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สรุป
  การสรางแบรนด “กรีนบัส” ของบริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด ไดดําเนินกระบวนการสรางแบรนด
อยางครบถวนใน 5 ขั้นตอน ทั้งน้ีการสรางแบรนด “กรีนบัส” ยังคงมีปญหาดานทิศทางการเปล่ียนแปลงขององคกร  
ทีม่ผีลตอภาพรวมของแบรนด  รวมถงึการเปนธุรกจิทีอ่ยูภายใตการควบคมุของกรมการขนสงทางบก ทาํใหการส่ือสาร
การตลาดมีขอจํากัด และขาดการสนับสนุนดานงบประมาณการฝกอบรมจากหนวยงานภาครัฐ  
  อยางไรก็ตาม การเร่ิมตนสรางแบรนดถือไดวาเปนความมุงมั่นตั้งใจที่ดีของผูประกอบการ ทั้งนี้ การสราง
แบรนดไมใชเร่ืองทีท่าํแลวเสร็จ หากแตเปนเร่ืองทีต่องทําอยางตอเน่ือง ใชเวลา ตองตดิตามประเมนิผลจากลกูคาและ
ผูรับบริการอยางตอเน่ือง สิ่งสําคัญมากท่ีสุด พนักงานทุกระดับ คือ ทูตท่ีสําคัญย่ิงขององคกรตองมีการฝกอบรมให
เขาใจ เร่ืองแบรนดอยางดีและถองแท และตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายท้ังผูบริหาร นักการตลาด ผูประกอบ
การดานการขนสง กรมการขนสงทางบก เพ่ือผลักดันใหเกิดความเขมแข็งใหกับธุรกิจภาคการขนสงใหแขงขันในเวที
อาเซียนไดอยางย่ังยืนตอไป
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