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วิธีการเริ่มต้นสร้างแบ
รนด์
บทที่ 2

หลังจากท าความเข้าใจกับความส าคัญของแบรนด์ในการขายอีคอมเมิรซ์ข้ามพรมแดนแล้ว หากท่านตัดสินใจท่ีเริม่ต้นสร้างแบ
รนด์ ก็คงจะพบกับค าถามท่ีสงสัยหน่ึงข้อคือ การเริ่มต้นสร้างแบรนด์ควรท าอย่างไร? ในบทน้ี เราจะเริ่มต้นจากแนวคิดโดยรวม
ในการสร้างแบรนด์ ก าหนดจุดยืนของแบรนด์และระบบการมองแบรนด์ และการเตรียมตัวเบ้ืองต้นอ่ืนๆ
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หลังจากเข้าใจถึงความส าคัญของการสร้างแบรนด์ในอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนอย่างครบถ้วนแล้ว ผู้ขายจะต้องใช้ช่ือแบรนด์และ
ภาพลักษณ์ที่ดีเพ่ือเข้าถึงจุดจดจ าของผู้บรโิภคในต่างประเทศ ข้ันตอนท่ีส าคัญที่สุดคือการจดทะเบียนเครือ่งหมายการค้า ซ่ึงเรา
จะท าแนะน าอย่างละเอียดในเนือ้หาต่อไปนี้: แบรนด์ควรจะหาการวางต าแหนง่แบรนด์อย่างไร การสร้างภาพลักษณ์ และท าการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร ข้ันตอนและข้อควรระวังในการจดทะเบียนเครือ่งหมายการค้ามีอะไรบ้าง?

2.ขั้นตอนเบื้องต้นที่จ าเป็น
ส าหรับการสร้างแบรนด์
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2.1 การวางต าแหน่งแบรนด์และและผลิตภัณฑ์
2.2 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
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ผลิตภัณฑ์เป็นจุดส าคัญของแบรนด์การวางต าแหน่งของแบรนด์ก็ควรจะให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ท่ีขายด้วย
เน่ืองจากกลุ่มผู้บรโิภคท่ีมีเป้าหมายผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกันและไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น มีดโกนหนวดส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย 
รถยนต์ของเล่นส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก และเส้ือผ้าส าหรบันักธุรกิจส่วนใหญ่เป็นของผู้ใหญ่เป็นต้น เพราะฉะน้ันเม่ือคุณท าการวาง
ต าแหน่งแบรนด์และสินค้า ก่อนอ่ืนท่านจ าเป็นต้องยืนยันคุณสมบัติของหน้าท่ีของผลิตภัณฑ์ หลังจากน้ันใช้แบรนด์อ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่ใน
กลุ่มธุรกิจของผลิตภัณฑ์เป็นข้อมูลอ้างอิงเพ่ือก าหนดต าแหน่งของแบรนด์ของท่านในอุตสาหกรรม
ส่ิงน้ีสามารถช่วยให้เป้าหมายของท่านได้รับเกิดการยอมรบัต่อแบรนด์ได้รวดเร็วข้ึน ซึ่งจะค่อยๆปลูกฝังกลุ่มผู้บริโภคแบรนด์ท่ี
ซื่อสัตย์ให้กับท่าน

2.1 การวางต าแหนง่แบรนดแ์ละผลติภัณฑ์

ตัวอย่างเช่น
ตามการเปรียบเทียบสินค้าคู่แข่งอ่ืนกับของท่าน อันได้แก่คุณภาพดีกว่า 
คุณสมบัติดีกว่า ราคาดีกว่า ฉะน้ันการก าหนดต าแหน่งสินค้าของท่านอาจเป็น
รสนิยมท่ีค่อนข้างสูง เหมาะส าหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีมีระดับสูงข้ึนไป

• วิธีการก าหนดต าแหน่งแบรนด์ในขั้นตอนแรกท าอยา่งไร?
หากอยากท าก าหนดต าแหน่งแบรนด์ให้ดี ก่อนอ่ืนต้องท าการวิจัยทาง
การตลาดให้เพียงพอ
การวิจัยทางการตลาดประกอบด้วย การวิเคราะห์ในกลุ่มธุรกิจของ
ผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการขาย การวิเคราะห์การแข่งขันแบรนด์คู่ต่อสู้ การ
วิเคราะห์การก าหนดต าแหนง่กลุ่มลูกค้า การตรวจสอบและการปรบัค่านิยม
หลักของตนเอง และด้านอ่ืนๆอีกหลายด้าน หลังจากท าความเข้าใจ
เก่ียวกับสถานการณ์อุตสาหกรรมในปัจจุบัน สถานการณ์การแข่งขัน กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย และศักยภาพหลักของแบรนด์ตนเองอย่างเพียงพอแล้ว 
ท่านยังสามารถจัดระเบียบจากระบบของแบรนด์จากข้อมูลที่ตนเองมีได้อีก
ด้วย

ภายใต้สมมติฐานของการก าหนดต าแหนง่แบรนด์ที่ได้รบัการยืนยันแล้ว 
คุณสามารถก าหนดภาพลักษณท์ี่เหมาะสมกับแบรนด์ได้ตรงเป้าหมายมาก
ข้ึน

• การออกแบบภาพลักษณข์องแบรนด์คอือะไร? มีประโยชน์อะไร?
เวลาผู้บริโภคซ้ือสินค้า จะถูกดึงดูดจากภาพลักษณ์ที่นอกแบรนด์สินค้า 
เพราะฉะนั้น ผู้ขายต้องออกแบบภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ดี จะสามารถ
ดึงดูดผู้บรโิภคได้ และให้ค าแนะน าทางจิตวิทยาทีแ่ข็งแกรง่แก่พวกเขา จน
กลายเป็นความทรงจ าของแบรนด์ จุดส าคัญในการออกแบบภาพลักษณ์
ของแบรนด์ประกอบด้วยการออกแบบ ช่ือของแบรนด์ โลโก้ (logo) และ
ภาษาโลโก้ (สโลแกนของแบรนด์) ซ่ึงเป็นสัญลักษณส์ าคัญทีจ่ะท าให้แบรนด์
แตกต่างจากแบรนด์อ่ืนๆ
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วิสัยทัศน์ของแบรนด์จะต้องรวมถึงความต้องการทางจิตใจของผู้บรโิภค รักษา
เอกภาพและความม่ันคง ไม่ให้เกิดการเปล่ียนแปลง ส่ิงนี้เป็นหนึ่งในเง่ือนไขที่
ส าคัญท่ีแบรนด์จะดึงดูดผู้บริโภค
ส่ิงนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพของข้อความ กราฟิก และสี การผสมผสาน
ข้อความ กราฟิก และสีแบบออร์แกนิกสามารถน าเอฟเฟกต์ภาพสามมิติที่น่าต่ืนตา
มาสู่แบรนด์ได้มากข้ึน ในขณะเดียวกันลักษณะที่กระชับ,จ าง่ายและผลการเช่ือมโยง
ความรู้สึกที่พิเศษและดีก็เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของวิสัยทัศน์ของแบรนด์

← ช่ือแบรนด์
← สโลแกนแบรนด์

(ตัวอย่างโลโกก้ารเปิดร้าน Amazon ทั่วโลก)

ชื่อแบรนด์:โดยปกติจะประกอบด้วยตัวอักษร เครื่องหมาย รูปภาพหรือองค์ประกอบของปัจจัย 
3 ประการ การรวมกันของสามปัจจัย ครอบคลุมถึงคุณลักษณะทั้งหมดของแบรนด์โดยมี
บทบาทในการประชาสัมพันธ์ การส่ือสาร และการแลกเปล่ียนท่ีดี

1

โลโก้แบรนด์ (Logo):โดยปกติจะเป็นรูปภาพการออกแบบ เพ่ือช่วยให้ผู้คนจดจ าและเช่ือมโยง ท า
ให้ผู้บริโภคความรู้สึกในเชิงบวก รักและชอบ2

ภาษาโลโก้แบรนด์ (สโลแกนของแบรนด์): ในการออกแบบภาพลักษณ์แบรนด์ สโลแกนแบรนด์
ไม่ใช่ส่ิงที่จ าเป็น แต่การใช้ภาษาของโลโก้สามารถช่วยให้ท่าน 1. เช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์
2. พัฒนาช่ือและโลโก้

3
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หากไม่มีเครื่องหมายการค้าในประเทศที่ขายเช่น สหรัฐอเมริกา / ยุโรป 
และอ่ืนๆ แต่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศ เป็นไปได้ไหม
ที่ขายบน Amazon ก่อนและย่ืนขอเครื่องหมายการค้าในภายหลัง?

ด้วยเหตุผลน้ี ขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอเครื่องหมายการค้าในประเทศเป้าหมายที่จะ
ขายก่อน ถึงท าการโปรโมท เพ่ือให้ผู้อ่ืนไม่สามารถแย่งจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าของท่านได้ และสามารถท าการจดทะเบียนแบรนด์ Amazon ได้ในทันที 
และเลือกใช้เครื่องมืออ านวยความสะดวกมากมายของ Amazon ท่ีให้การ
ปกป้องแบรนด์ในทุกด้าน เพ่ิมและกระตุ้นยอดขาย 

หลังจากก าหนดต าแหน่งแบรนด์ สร้างระบบภาพลักษณ์พ้ืนฐานของแบรนด์แล้ว ผู้ขายจ าเป็นต้องเริ่มสรา้งบรรจุภัณฑ์แบรนด์ ซึ่ง
ข้ันตอนท่ีส าคัญท่ีสุดก็คือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เม่ือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผู้ขายต้องเตรียมช่ือแบรนด์ท่ีไม่ได้
รับการจดทะเบียนโดยผู้อ่ืน 

โดยท่ัวไปแล้ว ท่านสามารถขายได้ แต่อาจมีความเส่ียงหลัก 3 ประการ:
1) ในข้ันตอนการขายโดยท่ัวไปอาจจะถูกผู้อ่ืนแย่งจดทะเบียนเครื่องหมาย

การค้า ในทางกลับกันคุณถูกฟ้องในข้อหาละเมิด
2) เครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียนภายในประเทศไม่สามารถใช้ท าการจด

ทะเบียนแบรนด์ Amazon ได้ (เราจะแนะน ารายละเอียดความส าคัญของ
การจดทะเบียนแบรนด์ Amazon ในบทถัดไป)

3) เครื่องหมายการค้าช่ัวคราว (เครื่องหมายการค้า  TM ) ไม่สามารถท า
การจดทะเบียนแบรนด์ Amazon ได้(เฉพาะเครื่องหมายการค้าท่ีจด
ทะเบียนส าเร็จ คือ เครื่องหมาย R เท่าน้ัน ท่ีสามารถจดทะเบียนเป็นแบ
รนด์ Amazon ได้) นอกจากน้ียังไม่ได้รับข้อได้เปรียบของการจดทะเบียน
แบรนด์ Amazon

2.2 การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้

เม่ือท าการขายอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน ผู้ขายต้องท าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ในสถานที่ขายเป้าหมายก่อน

ตัวอย่างเช่น
ท่านก าลังขายของบนเว็บไซต์สหรัฐอเมริกาของ Amazon จึงต้องท าการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าในสหรฐัอเมริกา และต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าสหรฐัอเมริกา
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ระยะเวลาช่วงประกาศ มักจะมีความแตกต่างกันไปตามภูมิประเทศของการย่ืนขอ
เครื่องหมายการค้า โดยท่ัวไปจะใช้เวลา 4 ถึง 8 เดือน ท่านควรจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าเป็นอันดับแรก

โดยทั่วไปแล้ว การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอน

นอกจากนี้ ในปัจจุบันการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศยังสามารถ
จัดการได้อย่างสะดวกสบาย โดยผ่านผู้ให้บรกิารที่เก่ียวข้อง ผู้ขายสามารถไปที่เมนู 
“แอพลิเคช่ันและการบริการ” บนแพลตฟอร์มผู้ขาย > คลิก “ค้นหาการบริการ ” เพ่ือ
ค้นหาผู้ให้บริการจดทะเบียนเครือ่งหมายการค้าทีเ่ก่ียวข้อง

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าคืออะไร?

2 เตรียมเอกสารการย่่ืนขอเครื่องหมายการค้าที่จ าเป็นส าหรับประเทศ
เป้าหมาย

3
ย่ืนค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังส านักงานเครือ่งหมายการค้า
ตามข้อก าหนดของแต่ละประเทศเป้าหมาย จะได้รับหนังสือการยอมรับ ซ่ึง
เป็นเครื่องหมายการค้า TM

1
ค้นหาเครื่องหมายการค้า ตรวจสอบว่าเครื่องหมายการค้าที่คุณต้องการ
ย่ืนขอเคยถูกจดทะเบียนหรือไม่ และมีเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันหรือ
คล้ายกันหรือไม่

4 เข้าสู่ช่วงเวลาที่ประกาศ หลังจากนั้นจะได้รับเครื่องหมายการค้า R
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จากเน้ือหาข้างบน ถ้าท่านมีความเข้าใจเก่ียวกับการสรา้งแบรนด์กับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นอย่างดีแล้ว สามารถเข้า
สู่บทต่อไป เพ่ือท าความเข้าใจกับเอกสารต่างๆท่ีจะต้องเตรียมส าหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเข้าสู่ข้ันตอนการ
ด าเนินการจดทะเบียนแบรนด์ Amazon

TM แสดงถึงเครื่องหมายการค้าก าลังตรวจสอบท่ีส านักงานเครื่องหมายการค้า และ
ยังไม่ได้จดทะเบียนส าเร็จ
R แสดงถึงเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนส าเร็จเรียบร้อยแล้ว และมีสิทธ์ิแต่เพียงผู้
เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า
ความแตกต่างมีดังต่อไปนี:้

เครื่องหมายการค้า TM และเครื่องหมาย
การค้า R มีความแตกต่างกันอย่างไร?

หมายเหตุ

ในปัจจุบัน ก่อนท่ีจะจดทะเบียนแบรนด์ Amazon ท่านต้องมีเครื่องหมาย R

เครื่องหมายการค้า TM ไม่มีผลทางกฎหมาย แต่เป็นเพียงการแสดงถึง
เครื่องหมายการค้านี้ได้ส่งค าย่ืนขอจดทะเบียนแล้ว

เครื่องหมายการค้า R เป็นเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และ
ได้รับใบรับรองเครือ่งหมายการค้า และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
ของประเทศ

กระบวนการของทั้งสองแบบไม่เหมือนกัน โดยปกติแล้วกระบวนการ TM 

จะอยู่ก่อน R ผู้ขายจะต้องลงทะเบียนย่ืนขอก่อน รอให้ผลิตภัณฑ์ผ่าน
การอนุมัติจากฝ่ายจัดการเพ่ือรับใบรับรองเครื่องหมายการค้า ซ่ึง
หมายความว่า เครื่องหมายการค้าที่ผู้ขายย่ืนขอต้องผ่านสถานะ TM 

ก่อน หลังจากนั้นถึงสามารถรับเครื่องหมาย R ได้
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วิธีการเริ่มต้นสรา้งแบรนด์
• แนวคิดโดยรวมส าหรับการสร้างแบรนด์ในต่างประเทศ
• ข้ันตอนเบ้ืองต้นท่ีจ าเป็นส าหรับการสรา้งแบรนด์

เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง
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ท าความเข้าใจบทเรียนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง :
• ต้องการท าความเข้าใจว่าท าไมจะต้องลงทะเบียนแบรนด์ Amazon? ค้นหา “ ความรู้พ้ืนฐานของแบรนด์”
• ต้องการท าความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินการหลักของการสรา้งแบรนด์ Amazon? ค้นหา “แบรนด์การตลาด ”

เส้นทางการค้นหาหลักสูตร : Amazon Seller Central> ผลการด าเนินงาน > Seller University > ค้นหาช่ือหลักสูตร
ลิงก์ด่วน:Amazon Seller University เว็บไซต์ในอเมริกาเหนือ, เว็บไซต์ในยุโรป, เว็บไซต์ในญ่ีปุ่น

https://sellercentral.amazon.com/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.uk/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=zh_CN&languageSwitched=1
https://sellercentral-japan.amazon.com/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_JP&languageSwitched=1
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หากท่านคิดว่าเนื้อหาที่เก่ียวข้องเป็นประโยชน์ส าหรบัท่าน กรุณาคลิก “      ” เปิดไฟที่มุมขวาของเพจเพ่ือแสดงความ
คิดเห็น ขอขอบคุณค่ะ!


